
?/■ : 8 fS r~

__
_

H d lL

■ n- .o 3
-

DRUKKERIJ HOLLAND - AMSTERDAM









KOLLEGE

INTEGRAALREKENING
DOOR

H. B. A. BOCKWINKEL
LECTOR AAN DE UNIVERSITEIT TE UTRECHT

MET EEN AANHANGSEL OVER DUBBELE INTEGRALEN

VAN

J. WOLFF
HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT TE UTRECHT

DRUKKER IJ HOLLAND - AMSTERDAM

RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT

0312 2557



Alle rechten, met inbegrip van

vertaalrechten, voorbehouden



Es war ganz Rossini’sche Weise, wie sie sich im Barbier

von Sevilla am lieblichsten offenbart.

HEINRICH HEINE

„Italien”.

Die empirische Kurve dient zur Orientierung im

Groben; sie hat auch für die feineren Betrachtungen

einen groszen heuristischen Werf; schlieszlich musz

aber der Beweis auf die Begriffsbildungen und Axiome

der Prazisionsgeometrie zuriickgehen.

In der Literatur geschieht das Letztere mehr oder

minder ausführlich, je nachdem der Autor sein Interesse

mehr der genauen Begründung bestimmter Satze oder

der Auffindung neuer Resultate zuwendet. Beides hat

seine Berechtigung.

F. KLEIN

„Anwendung der Differential- und

Integralrechnung auf Geometrie”.

Hier, cither, moet gij zwijgen!

CORNELIS PARADIJS

„Grassprietjes”





VOORBERICHT.

Dit boek bevat, behoudens een aantal toevoegingen, de elementaire

integraalrekening op exakte grondslag, zoals wij die in het tweede jaar

van ons kollege voor de nietkandidaten van de groepen A, B, C en D

plegen voor te dragen. Wij achten het niet uitgesloten dat het werk ook

met enig profijt zal kunnen worden opengeslagen door studenten aan

andere Universiteiten. Evenzo door KV-kandidaten, altans door diegene

onder hun, die de bedoeling hebben om zich, behalve van het diploma, ook

van het vak meester te maken. Er is natuurlik altijd enige inspanning nodig

om een exakt betoog te volgen, en er is veel oefening vereist, om zich de

exakte betoogtrant eigen te maken. Maar wie zich die inspanning getroos-

ten wil, en de aangegeven exercities in zorgvuldige overweging nemen, zal,

menen wij, na bestudering van dit werk het gevoel gekregen hebben dat

hij het vak begint te verstaan. Overigens hebben we er naar gestreefd, om

zoveel doenlik het exakte met het eenvoudige te verenigen. Wij hebben

niets van dein zwang zijnde, dikwels mechanies en zonder veel benul uit-

gevoerde manipulaties bij het integreren prijs gegeven, maar die gebruiken

beproeven te ijken, door inde teorie een analyse van hun betekenis op te

nemen (zie de behandeling van de beide hoofdmetoden van integratie in

hoofdstuk III).

Dooreen en ander wij moeten het schuchter bekennen riekt dit

werk reeds uit de verte naar den Schoolmeester. En dat is heel erg voor

een ne nou ja hm! enfin, vooruit dan maar een

ne professor. (Hè, hè, dat staat er; effen van onze driestigheid op

verhaal komen !). Héél, héél erg !





Het sprookje van Barendje en

Herr Fest-und-Treu.

In Lelieland, waar sedert onheugelike tijden de wetenschap in hoog aan-

zien stond, waren het vooral twee beroemde orden, die als dienaren in haar

tempel werkten. De ene orde droeg de naam Woe Pei Foe, de andere

de naam Mah Yong Tse. Zij bestudeerden de wetenschap der Natuur, en

trachtten, in broederlik samenwerken, haar geheimen te ontsluieren. Zij

hadden ieder min of meer een eigen terrein : de orde der Foe’s bewoog
zich meer op het gebied van het praktiese, die der Mah’s meer op dat van

het bespiegelend onderzoek. Maar scherp gescheiden waren hun terreinen

lange tijd niet. Geleidelik aan werd echter de differentiatie sterker: door

de voortdurend toenemende omvang van kennis kwamen beide orden er

meer en meer toe, zich binnen hun eigen terrein terug te trekken. En toen

brak er op eens een tijd aan dat de kaste der Foe’s, door de ongekende, ja

welhaast ongebreidelde suksessen die zij op haar terrein boekte, verre in

aanzien rees boven die der Mah’s. Dit sukses steeg een aantal Foe’s als

champagne naar het hoofd. Zij begonnen zich verheven te gevoelen boven

de Mah’s, en meenden dientengevolge niet alleen te moeten beoordelen,

wie geschikt was, in hun eigen heilige orde te kunnen worden opgenomen

(waar de Mah’s zich nooit mee bemoeiden) maar tevens de aangewezenen

te zijn, om te beslissen over de toelating inde orde der Mah’s. Vooral zeker

vreemdeling, door de Foe’s als een ander Paard van Troje in hun tempel
binnengesleept, roerde zich sterk. Zoals de geschiedenis leert dat vreemde-

lingen plegen te doen. Onder voortdurend neurieën van het krijgsliedrefrein

Fest steht und treu die Wacht am Rhein

poogde hij iedereen uit de tempel der Mah’s te weren die hem niet welge-

vallig was. Daarom werd deze Foe door de Lelielanders, in zijn eigen

landstaal, ook wel Herr Fest-und-Treu genoemd. Fleel in stilte natuurlik.

Want de kaste der Foe’s was zeer machtig geworden. Zover was het

gekomen, dat de Mah’s ten slotte bijna altijd voor de Foe’s in hun schulp

kropen. De bespiegeling en het sisteem waren niet meer zo in tel; wie zich

dus daarop toelegden, en dat waren vooral de Mah’s, verdienden naar de
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mening der Foe’s slechts geringschatting. Een uit de orde der Mah Yong

Tse, zekere Mah
,

die op een keer een schuchtere poging waagde een

apodikties geuite mening vaneen Foe tegen te spreken, kreeg onmiddellik

naar zijn hoofd : „Gij, mijnheer /h maakt slechts Olympia". De Foe die

hem deze woorden met donderende stem toebulderde, na Herr Fest-und-

Treu de machtigste in zijn orde, stond sedert dien onder de Mah’s bekend

als Barendje Bulderebulderi genaamd Donderkop. Maar Mah /fi kroop

na de woorden van deze Foe eveneens voor goed in zijn schulp. Wel dacht

hij bij zichzelf, en dat dachten ook andere Mah’s: „Barendje moest de

goede smaak hebben, om niet over Olympia te spreken”. Maar zij hoedden

er zich wel voor, die zondige gedachte te uiten. Want de kaste der Foe’s

was zeer machtig geworden. Zij kwamen uit hoofde van hun meer op het

praktiese leven gerichte werkzaamheden veel vaker met de hoge vertegen-

woordigers van het Lelielandse volk in aanraking dan de Mah’s, en hadden

daardoor volop gelegenheid, die doorluchtige gebieders te belezen, en aan

dezelven hun denkbeelden als de enig ware te suggereren.

Wat waren die denkbeelden? Wel, Barendje en Herr Fest-und-Treu

hadden daarvoor, origineel als altijd, een pakkende leus: „deï xaxco

diajccoQeïv to7 uvöql hielden zij niet op uitte roepen. Wie aan

die eis niet voldeed, kon in hun ogen geen genade vinden. Vaste formaties

kwamen niet of nauweliks in aanmerking. Zij die zo iets achterlieten

maakten toch eigenlik slechts Olympia, meende Barendje.

Soms wist eenden Foe’s onwelgevallige Mah door de mazen van het

net te glippen. Het geviel tweemaal kort achtereen dat de anders altijd

waakzame aandacht van Barendje en Herr Fest-und-Treu een ogenblik

verslapte. Beiden kwamen daar nauweliks van bovenop. Herr Fest-und-

Treu had nog lange tijd daarna geen aardigheid in zijn refrein. Barendje

daarentegen liep luid weeklagend rond, en scheurde zijn kleed: „Ov, ov,

ov, ov, ov! Ov xaico diaxcogeï avxoïg.” Eheu, eheu, eheu ! Ov, ov, ov, ov.

Ov xarco

Of er nog eenmaal een tijd aanbreekt dat de Mah’s zich niet langer door

de Foe’s laten ringeloren, daarvan verhaalt het sprookje niet.
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Alzo wij zeiden dat dit boek reeds uit de verte riekt naar den School-

meester. En dat dit heel erg is voor een

Nou, goed dan lezer, geen professor ! U hebt immers groot gelijk!
>•ledereen heeft altijd groot gelijk" zei F. C. eens. En hij had groot gelijk.
Wij hebben wel eens zo’n balletje opgeworpen, zoals U weet, maar zijn

daarbij toch eigenlik meer voor ons ambt dan voor onze persoon opge-

komen. En wel inde naieve mening dat bij het Nieuw Akademies Statuut

de lectorspositie wel zoveel veranderd is, dat de drager van dat ambt met

heel wat meer recht professor zou kunnen heten dan iemand, aan wie de

~eer te beurt gevallen is, om uiteen handjevol groepsgenoten tot „hoog-
leraar benoemd te worden! Denkt men hier niet aan een bekend Neder-

lands spreekwoord ? En beseft men niet dat velen van die pseudo-profes-
soren, indien ze uit 100 % van de Nederlandse vakgenoten gekozen hadden

moeten worden, al evenmin voor een lectoraat als voor een hoogleraar-
schap in aanmerking zouden zijn gekomen ?

Maar goed dus: geen professor! Wij kwamen, zoals gezegd is, minder

voor onze persoon dan wel voor ons ambt op. Onze vaststaande mening
omtrent dit laatste brengt evenwel mee dat wij geen prijs stellen op een

andere biezondere aanspreektitel. En daarom verzoeken wij beleefd, maar

dringend, ons int vervolg te willen begroeten op de gewone manier van

ieder Nederlands staatsburger. Daar voorts om dezelfde reden het predi-
kaat „zeer geleerd" op brieven, zoals wij vrezen, wel op ons zal blijven
werken als een rode lap op een stier, verzoeken wij niet minder beleefd,
maar ook niet minder dringend dan zo even om ons van dat predikaat
te willen verschonen. En het natuurlik ook niet dooreen ander te vervan-

gen. Een sec : „Den Heer Dr.” gevolgd door de naam, en als opschrift
binnenin : „Mijnheer" zouden wij kunnen begroeten als een zeer geslaagd
initiatief, om met ons in schriftelike gedachtewisseling te treden. Wij

twijfelen niet, of een en ander zal groteliks bijdragen tot verheldering van

onze levensavond.

Aan alle vakgenoten delen wij mee • strikt vertrouwelik vanzelf ■— dat

de voltooiing van deze arbeid heel wat voeten inde aard gehad heeft.

Wij hebben ervaren dat het schrijven vaneen wiskundeboek, dat de

puntjes op de imaginaire eenheid wil zetten en niettemin overzichtelik

blijven, een netelig werk is. Juist de finishing touch is de grote tijdrover.

Wij hopen het ons gestelde doel bereikt te hebben, maar moeten eerlik

bekennen, op dit ogenblik volslagen murw te zijn. En daarom vermoedelik



de eerste twintig jaar niet gedisponeerd, om andere dan ongegronde aan-

merkingen in ontvangst te nemen l ).

Ten slotte rest ons de aangename plicht om onze grote dank te betuigen

aan Dr. WoLFF voor zijn bereidwilligheid, een aanhangsel over dubbele

integralen aan het boek toe te voegen.

De Drukkerij Holland danken wij voor de keurige wijze van uitvoering.

H. B. A. BOCKWINKEL.

Utrecht, April 1932.

1 ) Dus bv. de aanmerking dat het boek volmaakt is.
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DE VEREENVOUDIGDE SPELLING.

In der Schule herrscht vielfach die

heilige Orthographie.
E. SIEVERS,

Wij willen, alvorens onze integralen op de geduldige lezer los te laten,

een verdediging schrijven van dein dit werk gebruikte vereenvoudigde
spelling. Dat moest wel is waar niet nodig zijn, nu die „nieuwe” spelling
al omtrent veertig jaar oud is. Maar het verzet er tegen is nog altijd sterk

onder onze leidende landslieden, die als juristen natuurlik ieder afzonderlik

veel beter met Nederlandse taal- en spellingkwesties op de hoogte zijn dan

de taalgeleerden Kollewijn, Symons, Salverda de Grave, Hesseling,

Van den Bosch, De Vooys, Van Wijk, Gerlach Royen, De Groot,

enz., allen tezamen en in vereniging. Altans en subsidiair beter op de

hoogte zijn met de rechten en plichten van Neerlands Deftigheid, die even

groot is als de daden van Piet Hein !

Het behoeft nauweliks vermelding dat wij als leek de lezer geen eigen

onderzoekingen over spellingkwesties hebben aan te bieden. Alles wat hij
in ’t volgende vindt is het rezultaat van vlijtig lezen en op ons laten inwer-

ken van de zo aanstonds op te geven literatuur. Ons enig aandeel is een

zo overzichtelik mogelike rangschikking van de hoofdpunten uit de chaos

van histories en polemies feitenmateriaal dat zich langzamerhand om de

vereenvoudigde spelling heeft opgestapeld.
De gebruikte literatuur bestaat uit:

10. Dr. R. A. Kollewijn : Opstellen over spelling en verbuiging, 3e dr.

Groningen, Wolters (1916), aan te halen als K. met bladzijnummer.
2°. Dr. C. G. N. DE Vooys : Verzamelde taalkundige opstellen. Deel I.

Groningen, Wolters (1924), aan te halen als V. met bladzijnummer.
3°. Kritiek op het verslag van de Staatskommissie (van 22 Junie 1909),

Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, Deel I (1912) en deel II (1913) aan te

halen als Krit. I en Krit. II met bladzijnummer.
40. De polemiek tussen Dr. J. V. GINNEKEN S.J. en Dr. P. Gerlach

Royen 0.F.M., voorkomende inde „Maasbode”, eind 1930 en begin 1931.

Voorts zijn natuurlik geraadpleegd de gewone brochures, door de Ver-

eniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling gepropageerd. We bevelen

degenen die er niet toe kunnen komen om kennis te nemen van de uit-

voeriger geschriften vooral aan het kleine boekje van Kollewijn : Vereen -

voudigersarsenaal, 2e dr., Purmerend, Muusses (1929). Men vindt daar

alle bezwaren besproken die inde loop van de jaren tegen de vereenvou-
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digde spelling zijn ingebracht. Daarnaast zouden dan in aanmerking komen

de twee dunne boekjes onder 3 genoemd, waarin dooreen aantal weten-

schappelike mensen gedokumenteerd feitenmateriaal bijeengebracht is. De

drie genoemde werkjes zijn uiterst laag in prijs.

Vereenvoudigde Spelling (V.S.) is eigenlik een te beperkte naam. Want

men duidt daarmee niet alleen een andere spelling aan dan die van de

officiële schrijftaal (0.5.), maar ook het gebruik van andere taalvormen.

Wat dit laatste betreft bestaat de Vereenvoudiging in :
I°. De weglating van de buigings-n, die inde beschaafde Nederlandse

spreektaal niet meer voorkomt (behoudens in op zichzelf staande uitdruk-

kingen, zoals op den duur, waar men hem natuurlik ook bij het schrijven
handhaaft).

2°. Een gebruik van het persoonlik en bezittelik voornaamwoord even-

eens in overeenstemming met de algemene spreektaal.
Inde V.S. schrijft men dus : !)
Ken je die man? Welke (wie) bedoel je, die aan deze of aan de andere

kant van de weg ?- Ik vind die Lou een nare jongen. Wie beschouwt

Trap niet als onze grootste voetballer ? Men verzocht de Heer Duivel

op Zicht, als de oudste en waardigste afgevaardigde, het sein tot het „drie-
maal Hoera” te geven. Mag jij van je Vader 2 ) naar die wedstrijd? Ik

van de mijne wél. - Daar zullen we zowaar degene over wie we net

spraken nog tegenkomen. Het dubbeltje van de arme man is even wel-

kom als de gulden van de rijke. ■— Het dubbeltje van de arme is even wel-

kom als de gulden van de rijke. ■— Prins Maurits was een zoon van

Stadhouder Willem de Eerste, de Vader des Vaderlands. Ik vind hem

knapper dan zijn oudste broer. • Heb je die jongen een oorvijg gegeven?
• Ik heb die mensenverlof gegeven in het Park te gaan. —De man die je
dat werk wou opdragen is juist gister de stad uitgegaan. We konden

die zomer elke dag zwemmen. ■— Daar staat een glas rode port voor je. Of

had je liever een glas witte gehad ?• Heb je de krant al gelezen ? Ja, ik

heb hem (lees ’m) uit. - Is mijn kachel nog aan, Mina? Neen, mijnheer,
hij is uit. Wil je hem (lees j’m) dan even aanmaken? Hoe vind je die

koffie? Ik vind ze (hem, het, maar nooit haar) erg lekker. Heb je die

integraal al gevonden? Neen, ik ken hem niet. Laat ons nagaan hoe die

funktie loopt. Voor x=l bereikt hij (lees ie) zijn (lees z’n) maximum,

wat blijkt als je hem differentieert 3 ). Weet je ook of Snuitkever en

x ) Dat we zoveel voorbeelden geven is om te tonen hoeveel woordsoorten en zins-

funkties reeds de lagere-schoolleerling moet leren onderscheiden, om de n goed te zetten.

De Grote Men pleegt nl. ongelovig het hoofd te schudden, als de vereenvoudigers
beweren dat die n zoveel tijd kost.

2 } Met beleefd excuus voor de, in dit verband, ouderwetse term.

3 ) In het Zuiden van het land worden bij het beschaafde spreken meer vrouwelike

voornaamwoordsvormen gebruikt dan in ’t Noorden. Het spreekt vanzelf dat het geheel
in overeenstemming met de beginselen van de V.S. is, als elk Nederlander de vormen
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zijn vrouw op het konsert zijn? Neen, dat weet ik niet. De zoon is er wél.

maar hun heb ik niet gezien. •

De belangrijkste vereenvoudigingen van de spelling in engere zin zijn .
10. Men schrijft altijd één eenoop ’t eind vaneen lettergreep, behan-

delt die letters dus als de a en u. Dus evengoed delen als spelen, lopen als

nopen ; en niet meer, al naar de betekenis, sleepen naast slepen, slooten

naast sloten.

Uitzondering voor de e : Op t eind vaneen woord schrijft men ee . zee,

mee, tee, twee, enz., omdat de enkele letter e toonloos uitgesproken wordt:
ze, me, te. En in samenstellingen en afleidingen van zulke woorden behoudt

men ee : zeeën, zeewaardig; tweede, tweeledig.

Uitzondering voor de o: Vóór de verkleiningsuitgang tje schrijft men

oo: strootje, zootje (naast strotje, zotje). Verder schrijven sommige ver-

eenvoudigers: goochelen, loochenen, omdat de enkele letter vóór ch

meestal kort uitgesproken wordt: pochen, lichaam, echo, kuchen, kachel.

2°. Men schrijft s voor de vroegere sch, als de ch niet gehoord wordt.

Dus: mens, vis ; en niet meer, al naar de betekenis, bosch naast bos ;

wasschen naast wassen. En ook geen bijv. nmw. voorwaartsch naast een

bijw. voorwaarts, zodat men ook niet meer het rijtje van woorden te ont-

houden heeft, die èn als bijv. nmw. èn als bijw. een sch krijgen :
boersch, barsch, frisch, heesch, hemelsch, helsch, heusch, hondsch,

hoofsch, kuisch, malsch, norsch, stuursch, valsch, versch ;

noch ook het rijtje dat èn als bijv. nmw. èn als bijw. een s ontvangt:
bits, dras, dwars, [lets, gewis, kras, los, paars, ros, spits, wars, wis.

Volgens de nieuwe regel moeten we dus ook inde bastaarduitgang isch

de ch weglaten. Maar om te voorkomen dat de i nu kort gelezen wordt,

schrijft men er een e achter, en die e blijftin verbogen vormen; een

histories ogenblik; historiese personen
1 ).

30, De toonloze klinker wordt inde O.S. door e aangeduid: de,

bedanken, adem. Uitgezonderd vóór g. ng, k, nk, waar men hem voorstelt

door i : bezig, koning, koninkrijk, havik, monnik, leeuwerik. Maar op deze

uitzondering heeft de O.S. weer een uitzondering, nl. de uitgangen lijk en

lijks, mogelijk, jaarlijks. Deze uitzondering op een uitzondering laat de

V.S. vervallen ; dus mogelik, jaarliks.
En hiermee hebben we het voornaamste gehad. Er is nog een regel voor

het schrijven van de n en des als tussenletters, en een voor de spelling van

bastaardwoorden. Maar deze regels moeten o.i. meer opgevat worden als

geoorloofde, dan als bindende vereenvoudigingen, en ieder moet de vrij-

heid houden, om op deze punten wat konservatiever te zijn. Dus bv. te

schrijft die hij bij het beschaafde spreken zegt. Men heeft eenvoudig te aanvaarden dat

ineen aantal gevallen meer dan één vorm voor hetzelfde goed Nederlands is, en zich te

onthouden van „die seltsame Meinung als könne nimmermehr zweierlei zugleich ric'htig

sein" (R. HILDEBRAND).
1 ) Sommige tegenstanders beweren dat men bij deze spelling altijd de neiging za

houden, om te lezen historiés. Die mensen spreken vermoedelik ook altijd uit nare historiés;

mooie komediés.
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schrijven woordenboek, overdekkingsstelling, critiek, aether, phenomeen,
waar de V.S. adviseert: woordeboek (in overeenstemming met pereboom
inde 0.5.), overdekkingstelling (in overeenstemming met handelmaat-

schappij), kritiek, ether, fenomeen. Speciaal wat de bastaardwoorden betreft,

zal men wel nooit een allen bevredigende regeling kunnen maken : de een

zal een woord als sirkel reeds als geheel hollands voelen (pardon, aan-

voelen), en het daarom met s spellen, evenals bv. singel, prinses; een

ander ziet aan dat woord nog steeds zijn vreemde afkomst en behoudt

daarom c. Er is niets tegen dat een zeker aantal woorden een dubbele

spelling heeft; dat komt ook inde officiële woordelijst herhaaldelik

voor 1 ). De hoofdzaak is dat men toegeeft dat er aan het strenge regiem
van De Vries en Te Winkel een eind moet komen, waar die bv. voor-

schrijven telegrafist met f, omdat het een „gewoon”, telegraphie met ph,
omdat het een „minder gewoon” woord is 2 ).

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de hoofdvereenvoudi-

gingen, geven we een beknopt overzicht van de geschiedenis van de V.S.

De zogenaamde spelling van De Vries en Te Winkel is alleen voor

zover het de spelling in engere zin betreft van deze beide taalgeleerden
afkomstig. De spraakkunst berust nog altijd op die van de Rotterdamse

predikant Petrus Weiland, in 1805 uitgegeven ~in naam en op last van

de Bataafsche Republiek”. Een jaar te voren was de Verhandeling over

de Nederduitse Spelling ter bevordering van eenparigheid in dezelve van

de Leidse hoogleeraar SiEGENBEEK verschenen, eveneens in naam en op

last van het Staatsbewind. De VRIES en Te Winkel vonden het vanzelf

sprekend dat men zich wat de verbuiging betreft aan de grammatica van

WEILAND hield. Hun spellingstelsel heeft inde loop vaneen tiental jaren

geleidelik dat van SiEGENBEEK verdrongen; en dit kon gebeuren doordat

de Regering het onderwijs vrijliet , om de nieuwe spelling al of niet op
school in te voeren. Verwarring heeft dat nooit gegeven: men leze hier-

over vooral het artikel: Hoe is de Spelling van Siegenbeek door die van

De Vries en Te Winkel verdrongen? (Krit. I, 64).
Het tans nog officiële schrijf taalstelsel is dus het werk van De Vries

en Te Winkel en Weiland samen. We zullen het daarom, behalve als

0.5., ook wel aanduiden als het stelsel V.W.2 ; en daartegenover de V.S.

wel als het stelsel K.

') O.a. qualiteit naast kwaliteit; handelschool naast handelsschool, enz. Bovendien

komen afwijkingen van die lijst, overeenstemmende met de voorschriften van de V.S. met

name, e, f, k voor ae, ph, c, ook buiten vereenvoudigerskringen al meer en meer voor,

zodat het aantal dubbele spellingen inde praktijk van het onvereenvoudigde schrijven
nog aanzienlik groter is dan inde teorie.

2 1 Wat het schrijven van de tussenletters, en speciaal de n betreft, de oude „rege-

ling” daarvoor is van dien aard dat hij met het woord waanzinnig niet te scherp geken-
schetst is. Men moet schrijven berenvel naast geitevel ; gierenvleugel naast eendevleugel;
hazenpeper als deze lekkernij voor een groot, hazepeper als hij voor een klein gezin

bestemd is. Zie hierover de geestige persiflage van KOLLEWIJN in zijn Arsenaal.
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In Oktober 1891 publiceert KOLLEWIJN inde „Vragen van den Dag”

zijn gedenkwaardig artikel „Onze lastige Spelling .
Dit geeft de stoot tot

het oprichten van de „Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Schrijf-
taal”, en tot het vormen vaneen kommissie die zich het ontwerpen vaneen

dusdanige vereenvoudiging ten doel stelt. In 1893 komt deze kommissie

met voorlopige voorstellen; deze worden in 1894 gevolgd door nadere voor-

stellen van de inmiddels met een viertal hoogleraren uitgebreide kommissie.

In 1902 volgt nog een herziening, hoofdzakelik de spelling van de bastaard-

woorden betreffende. Zo is de V.S. tot stand gebracht, die dus, hoewel hij

naar de vader van de beweging dikwels de spelling-KoLLEWIJN genoemd
wordt, volstrekt niet van deze geleerde alleen afkomstig is : mannen van

wetenschap en praktijk zowel de praktijk van het onderwijs als van de

daadwerkelike penvoering • hebben tot de regeling samengewerkt,
In 1908 wordt op initiatief van de Distriktschoolopziener }. C. WiRTZ

op de openbare lagere scholen te Winschoten de V.S. ingevoerd. Maar

Minister Heemskerk spreekt zijn veto hierover uit, aldus de rij der vete-

rinaire (spelling-afslachtingsgezinde) ministers openende. Om van zijn

„objektieve” gezindheid blijk te geven, benoemt hij echter spoedig daarna

(22 Junie 1909) een Staatskommissie, met de, na het ministeriele verbod

enigzins komies-naief aandoende opdracht, een onderzoek in te stellen

naar de omvang van het gebruik van de V.S. Het rezultaat van dat onder-

zoek is natuurlik buitengewoon „verrassend”. Maar Minister H. heeft nu

tenminste „die wonderlike spelling” zoals hij ’t inde Kamer noemt „recht

laten wedervaren.

’t Behoeft wel niet gezegd te worden dat er op het Verslag van die

eerste Staatskommissie een vernietigende kritiek komt. Door taalgeleerden
en onderwijsmannen worden achtereenvolgens de verschillende punten van

het rapport onder handen genomen, en aldus ontstaat de boven onder de

literatuur vermelde Kritiek I en 11.

Intussen is een zeventigtal letterkundigen de schrik om het hart geslagen.
Ineen adres aan de Minister (April 1910) verklaren zij zich te kanten

tegen het „Kollewijnsche streven”, dat regelrecht op ~geestesverarming

der natie”, als gevolg van het „verarmen der taal”, uitloopt. Dit adres

wordt bestreden dooreen Protest van vijfhonderd taalkundigen, waarin zij

aantonen dat de heren letterkundigen van het streven der vereenvoudigers
niets begrepen hebben, en een haast onbegrijpelike onkunde aan den dag

gelegd ten aanzien van het verschijnsel: taal. Taal is niet op zichzelf arm

of rijk. Verarming of verrijking van het geestesleven van individu of

gemeenschap heeft invloed op de taal, niet omgekeerd.
Inde Gids van Februarie 1911 geeft Carel Scharten, een van de

zeventig letterkundigen, een uitvoerige bestrijding van de V.S. Dit betoog

wordt weerlegd door Dr. Hesseling inde meesterlike brochure: Onze

gevaarlike spelling (Leiden 1911) ; en door Kollewijn ineen, eveneens

doorwrocht artikel: Een bui (Groot-Nederland 1911). Het blijkt dat de

Heer SCHARTEN voor ’t merendeel tegen windmolens strijdt, en dat verder
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ook bij hem onberedeneerde tegenzin tegen het ongewone woordbeeld in

’t spel is. Hieraan ergeren dichters zich in ’t algemeen nog wat meer dan

gewone mensen, een gevolg van hun grotere emotionaliteit. Zij hebben

echter dikwels • daarvoor zijn het dichters —de gave, om hun ergernis

in geestrijke, suggestieve taal te luchten, en daardoor de niet geheel ter

zake kundige lezer er toe te brengen, hun ontboezemingen als argumenten

op te vatten, en er waarde aan toe te kennen. Zo zegt ScHARTEN : „De

spelling „zo” loenst zó verminkt dat ’t niet is om aan te zien”. Dit klinkt

werkelik heel aardig. Maar KOLLEWIJN merkt nuchter op : „Hoe heeft de

Heer Scharten Sara Burgerhart kunnen lezen, waar ’t wemelt van dat

„éénogige” zo!” ■— Naogen noemt de Heer SCHARTEN een „wanschepsel,
dat tot een onverstaanbaar dialekt schijnt te behoren!” „Vermoedelik tot

hetzelfde als slaolie", antwoordt Kollewijn hierop.
De 16e Junie 1916 wordt door Minister Cort v. D. Linden de tweede

Staatskommissie ingesteld. De V.S. wordt nu als bestaande erkend en de

opdracht is, een bemiddelend voorstel tussen oude en nieuwe spelling te

ontwerpen. De 13e Julie 1918 verschijnt dit voorstel, dat vrij ver gaat in

de richting van de V.S. in engere zin, maar juist op het principiële punt

van de verbuiging er van afwijkt. De buigings-n wordt wel is waar alleen

bij mannelike persoons- en diernamen gehandhaafd, maar ook dit is in

strijd met de levende taal. Bovendien is ’t uiteen wetenschappelik oogpunt

onverdedigbaar, dat door deze afsnoering van mannelike-wezensnamen de

buigings-n, die een g-enus-indeks was, zomaar ineens geheel willekeurig
tot se/cse-indeks verbakken wordt.

Vermoedelik tengevolge van de tegenstand die er tegen de voorstellen

komt, waardoor de gewenste bevrediging op spellinggebied toch niet

bereikt zou worden, heeft de Minister het rapport naast zich neergelegd.
In 1928 verklaart Minister WASZINK zich bereid de V.S. bij onderwijs en

examens toe te laten. Maar nu toont zich de Ministerraad veto-rinair, en

desavoueert zijn medelid.

Inde herfst van 1930 doet Minister Terpstra de koncessie, ook vervat

in het rapport van de tweede Staatskommissie, om de buigings-n alleen bij

mannelike persoons- en diernamen te handhaven.

We vermelden ten slotte nog dat de taalgeleerde Dr. J. v. Ginneken S.J.,

tot en met 1929 voorstander van de V.S., zij ’t niet metterdaad en ook niet

erg van harte, in 1930 plotseling zijn roer andersom gooit. Ineen reeks

van artikelen inde „Maasbode" zet hij zijn nieuw verworven inzichten,

zoals hij ’t noemt, uiteen : uit de teorie van de zogenaamde fonemen zou

volgens hem een nieuw spellingbeginsel voortvloeien dat de O.S. in ’t gelijk,
de V.S. in ’t ongelijk stelt. Maar een leek kan konstateren dat ter plaatse

waar V. G. de konkluzie trekt dat de V.S. op verouderde linguistiese inzich-

ten berust (9 Nov. 1930) de logica totaal zoek is. Hij zegt daar nl.:

10. dat uit het Kollewijns beginsel der beschaafde uitspraak de volle-

dige fonetiese spelling als onuitwijkbare konsekwentie volgt;
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2°. dat echter KoLLEWIJN scherpzinnig en prakties nuchter genoeg was,

om aanstonds die gevolgtrekking af te wijzen.
Waarna V. G. laat volgen (nadat hij eerst nog handig het woord vitium

originis geplaatst heeft, waarmee hij naievelik denkt ook vakgenoten zand

inde ogen te kunnen strooien) :

„En hiermee meen ik bewezen te hebben dat de V,S. berust op ver-

ouderde linguistiese inzichten.”

Deze konkluzie komt als een bliksemstraal uiteen heldere hemel. Want

in punt 2 geeft V. G. toe dat de V.S. in feite niet op het volledig foneties

beginsel, dus niet op verouderde linguistiese inzichten berust (al is dat dan,

volgens V. G., van Kollewijns standpunt ten onrechte). Is hier de logica

zoek of niet? Of zou de logica, onder de auspicieën van V. G„ inderdaad

veranderd zijn, zoals Dr. P. Gerlach Royen O.F.M. ironies oppert

(„Maasbode” 24 Jan. 1931)?

Eigenaardig is ook dat linguisten als Dr. VAN WIJK en Dr. DE GROOT,

resp. hoogleraar te Leiden en te Amsterdam, die zelf deelnemen aan de

opbouw van de fonementeorie, doodbedaard vereenvoudigers met de daad

blijven. Dr. Gerlach Royen die inde „Maasbode” van begin 1931 de

artikelen van V. G. stuk voor stuk onder handen neemt, met het akelig

gevolg dat er geen spaan van heel blijft, maakt dan ook duidelik dat de

fonementeorie integendeel een eersteklasargument pro de V.S. levert.

Das ist im Leben haszlich eingerichtet,
Dasz bei den Rosen gleich der ROYEN steht.

Die Rosen, dat zijn hier de stijlbloemetjes waarmee de dichterlik aange-

legde V. G. zijn betoog meent te moeten opsieren, klaarblijkelik met de

bedoeling om het holle er van te bedekken. Of zou dit onrecht zijn ? Zou

men, integendeel, een ontboezeming van Heine variërende, moeten uit-

roepen :

„Van GINNEKEN, divino maestro, Helios von Brabant, verzeih meinen

armen Hollandischen Landsleuten, die deine Tiefe nicht sehen, weil du sie

mit Rosen bedeckst!”

Tot zover onze uiteenzetting van de geschiedenis van de V.S.

Wanneer nu de vereenvoudigers hun goed recht, om de taal-zonder-n

ook op schrift te gebruiken, bepleiten op grond daarvan dat die n uit de

beschaafde spreektaal verdwenen is, dan maken tegenstanders daar graag

van dat onze leus is : Schrijf zoals je spreekt ! En ze gaan dan liefst nog

wat verder, en zeggen dat wij propageren: Schrijf een klakkeloos praat-

stijltje! i) Die mensen schijnen de wonderlike mening toegedaan te zijn dat

spreken niets anders kan betekenen dan plat spreken. Wij zijn daartegen-

over van gevoelen dat er ook een beschaafd spreken bestaat, en dat het

niet nodig is om bij het schrijven andere woordvormen en konstrukties te

i) De pakkende uitdrukking klakkeloos praatstijltje is natuurlik vaneen dichter

Carel SCHARTEN gebruikt hem in zijn bovengenoemd Gidsartikel.
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gebruiken dan bij het beschaafde spreken. Daar gaat het nl. over! Over

bepaalde woordvormen en konstrukties uit de spreektaal, niet over de

spreektaal. Er zijn inderdaad natuurlike verschillen tussen schrijven en

spreken, o.a. hieruit voortvloeiende dat het gesproken woord vervliegt,

waardoor bij het spreken meer herhalingen nodig zijn, en het vermijden

van te lange en te samengestelde zinnen wenselik is. En zo is er nog wel

meer 1 ). Maar dat alles heeft niets te maken met het al of niet gebruik van

de buigings-n, van de vrouwelike voornaamwoorden zij en haar ( dit laatste

pers. en bezitt.), van de konstrukties met des, der, diens, dier, zijns, enz.

Wanneer bv. de taalvormen hij (ie), hem ( m), zijn (zn), hun, die bij een

mondelinge gedachtewisseling of voordracht de gewone aanduidingen zijn

van woorden als funktie, integraal, enz., zonder dat de sprekers daarbij het

gevoel hebben, zich onbeschaafd uitte drukken, dan is het eenvoudig

belachelik om te beweren dat die taalvormen niet goed genoeg zouden zijn

voor schriftelik gebruik.
Wel doet zich het eigenaardige verschijnsel voor en dit is een psycho-

logies feit waaraan niet te tornen valt dat men went aan het tweeërlei

taalgebruik. Wanneer iemand inde oude schrijftaalgewoonten is grootge-

bracht, dan komen, als hij aan zijn schrijftafel zit, de taalvormen die hij

als de enig juiste bij het schrijven heeft leren beschouwen en die hij bij

’t spreken niet zou kunnen gebruiken, zonder het gevoel te krijgen dat hij

zich aanstelt spontaan bij hem op, altans wanneer het woorden zijn die

hij, schrijvende, geregeld gebruikt. En hij kan in zekere zin terecht beweren

dat ook dit natuur is zij ’t eendoor gewoonte gevormde tweede natuur

die hij geweld zou moeten aandoen, wilde hij de korresponderende

spreektaalvormen uit zijn pen laten vloeien. Vooral bij de voornaamwoor-

delike aanduiding doet zich dat verschijnsel heel sterk voor ; zo zeer dat

zelfs vereenvoudigers woorden als teorie, funktie, stelling, wetenschap,

kommissie, regering, enz. op schrift met de vrouwelike vormen zij enz.

blijven aanduiden (wij bedoelen hier natuurlik die vereenvoudigers die bij

het spreken de mannelike vormen bezigen) 2 ).

Maar het feit alleen dat dergelijk schriftelik taalgebruik de leden vaneen

oudere generatie door gewoonte tot een tweede natuur geworden is bewijst

toch zeker niet dat het ook objektief het juiste is, dus de norm behoort te

zijn voor alle volgende geslachten. En toch nemen velen een houding aan,

alsof zij menen dat dit bewijs door hun persoonlike weerzin tegen het

schriftelik gebruik van de hierbedoelde spreektaalvormen al volkomen en

afdoende geleverd is. Zij zitten nog altoos vast aan deze opvatting over de

door ons aan ’t begin gegeven voorbeelden : „Nou ja, je zegt het wel zo,

1) Met het vervliegen van het gesproken woord hangt misschien ook samen dat men

bij het spreken zelden de woorden deze en dit gebruikt, maar bijna altijd die en dat, als

men een zo juist genoemd ding aanwijst.
2 ) Zoals de lezer gemerkt zal hebben, hebben wij persoonlik in ’t algemeen geen

behoefte gevoeld, om bij het schrijven andere voornaamwoorden te bezigen dan bij het

spreken.
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maar dat is eigenlik fout. En daarom : schrijf het dan tenminste goed!
Dus: Ken je dien man? Ik heb den mijnen (van wandelstok) ergens

laten staan. Die funktie bereikt haar maximum voor x —l. Den jongen

man, ik bedoel dien mooien Karei, dien je daar zo even voorbij zag gaan,

noemen ze onder de studenten Willem den Veroveraar.

De tegenstanders beweren dus bv, dat men bij t spreken in deze laatste

zin eigenlik maar liefst zes fouten maakt, tls lang niet mis! En vooral dat

„eigenlik” is kostelik.

Maarde taalgeleerden staan heden ten dage op een heel ander stand-

punt. Afslijting van buigingsuitgangen wordt door hun niet meer als taal-

verbastering, maar als taalevolutie beschouwd; als een natuurlik gevolg

van : I°. het ontstaan vaneen bepaalde woordschikking, waarbij de funktie

vaneen woord ineen zin aangegeven wordt door zijn plaats inde zin (in

„Jan slaat Piet” is Jan volgens ons taaleigen subjekt, Piet objekt) 1 ) ; 2°.

het inde plaats treden vaneen omschrijving voor een verbogen vorm (van

de man voor des mans) wat men noemt het veranderen van het karakter

van de taal van syntheties in analyties.
De opvatting dat een taal zonder buigingsuitgangen minderwaardig zou

zijn, is dus ten enenmale verouderd. Het Engels en het Frans, talen met

zo’n sterk analyties karakter, moesten trouwens ieder tegenstribbelaar de

ogen openen voor het feit dat een flektieloze taal allerminst tot de onvol-

waardige arbeidskrachten hoeft te behoren.

En zo menen de hedendaagse Nederlandse taalgeleerden dat ook ons

door alle beschaafden gesproken Nederlands zonder enig voorbehoud kan

worden beschouwd als een taal die beschikt over de uitdrukkingsmiddelen

door het tegenwoordige Westerse kultuurpeil vereist. En dat daarom dat

Nederlands ook geschikt is voor schriftelike gedachteuiting, en het dwaas-

heid is om de kinderen nog langer te leren dat ze bij hun schrijven dat

Nederlands door de kunsttaal van Weiland behoren te vervangen. Deze

mening is dooreen dertigjarige praktijk in boeken en geschriften op allerlei

gebied bewezen. De suggestie van Van GINNEKEN die zich in dit opzicht

plaatst in het kamp van de emotionele poëten ala SCHARTEN - als zou met

de V.S. een slechte stijl en woordkeus onverbrekelik verbonden zijn, is er

dan ook volkomen naasts). Stijl en woordkeus zijn inderdaad inde loop

1) Alleen om een objekt te laten uitkomen, plaatst men het voorop ; b.v. : Het geld

had het kind natuurlik weer vergeten. Maarde funktie van de beide substantieven is hier

duidelik door hun betekenis ; andere keren door ’t verband met ’t voorgaande.
2 ) Het zou goed zijn als VAN GINNEKEN, SCHARTEN, e.t.q. enige tijd dageliks de

brochure „Onze gevaarlike Spelling” van HESSELING herlazen. Dan zouden ze in 't eind

moeten erkennen dat men inde V.S. zeer beschaafd en zeer waardig kan schrijven, en

bovendien uitstekend styleren.En ook zouden zij dan ervaren dat het kalm-zakelike, objektie -

wetenschappelike allerminst dorheid en droogheid hoeft in te sluiten ; en dat men, om deze

ondeugden te vermijden, nog niet inde stijluitbundigheden vaneen VAN GINNEKEN

hoeft te vervallen. Als de heren Antivereenvoudigers inde O.S. half zo goed kunnen

schrijven als Prof. HESSELING inde V.S., dan mogen zij zichzelf van harte gelukwensen.
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van de laatste veertig jaar heel wat veranderd, maar die verandering heeft

zich voltrokken bij vóór- en tegenstanders van de V.S. En zeker niet onder

de invloed van de vereenvoudigingsbeweging, maar van dat algemene kul-

tuurverschijnsel, waaraan én de letterkundige beweging van Tachtig én de

beweging voor een ander taalonderwijs biezondere uitvloeiselen zijn. Dat

is het verschijnsel van de nieuwe bezinning, het zich opnieuw rekenschap

geven, het zich ontworstelen aan het cliché. Voor de jonge literatoren van

Tachtig was dat het stijl-cliché : la phrase faite une fois pour toutes ; voor

de taalgeleerden van het tijdschrift „
Taal en Letteren” het buigings- en

spellings-cliché van de grammaire raisonnée, d.i. de spraakkunst die wet-

gevend in plaats van waarnemend optreedt; die beredeneert hoe taal

behoort te zijn, in plaats van te beschrijven hoe taal is l ).
Zo staat dan nu de grote meerderheid van de taalgeleerden op het taal-

waarnemend standpunt. En die geleerden zijn daarom veeleer geneigd
zinnen als : „Ken je dien man”, „Heb je haar uit" (vaneen krant) juist
fout te vinden.

Maar het misverstand dat zinnen als : „Hij nam zijn jas van de kapstok
en trok hem aan” eigenlik fout zijn, tiert nog welig. En dat is geen wonder.

Want met dat misverstand wordt de opgroeiende jeugd jaar in jaar uit

telkens weer opnieuw geinfekteerd. Tegenwoordig wel niet meer opzette-

lik, maar dan toch onwillekeurig. Want een kind denkt natuurlik dat wat

het op school leert het enig juiste is. En dus, als het moet leren schrijven :
„Ken je dien man” ; „heb je haar af” (vaneen som) ; dat dan zijn eigen

1 ) Het maakt op een mathematicus dezelfde indruk als wanneer EINSTEIN, met gran-

dioze minachting van de werkelikheid, op zijn studeerkamer een beredeneerde zwaarte-

kracht (gravitation raisonnée) in elkaar gezet zou hebben, onder de leus : Die zwaarte-

kracht van ons, met zijn krankzinnige versnelling van bijna 10 M, is eigenlik (o, lief

bekend geluid !) niet goed. Daarbij komp een mens, als hij uit het raam valt, veels te

hard met zijn hoofd op de stenen terecht. Die versnelling behoort 1 c.M. te zijn : wij

zullen ons sisteem zó inrichten dat er een dergelijke gemitigeerde versnelling uitkomt.

Valt iemand nu toch te pletter, dan kan hij triomfantelik uitroepen : Ja, kijkt u eens hier,

ik ben nou wel dood, maar daar trek ik me niks niet van an. Want dat is dooreen

zwaartekracht die eigenlik fout is. En eigenlik ben ik dus ook geen eens dood !
Wat de verandering van stijl en woordkeus betreft, de hoogleraar Dr. J. W. MULLER

zegt in „Taal en Letteren” van 1891 nog dat het enigzins stuitend is, als we geschreven
Zien : van iemand houden, krijgen, goedvinden, voelen, mooi, heel, streng, en het onwel-

luidende jij en jou (V. 19), Inderdaad schreef men toen inplaats van deze woorden:

beminnen, verkrijgen, goedkeuren, gevoelen, schoon, zeer, gestreng, gij, u (uw). Zou er

tans nog één tegenstander van de V.S. zijn die de eerstgenoemde woorden niet meent te

kunnen schrijven? VAN GINNEKEN spreekt in zijn brochure „Als ons moedertaalonder-

wijs nog ooit gezond wil worden” (1917) van „het kind z'n zieleoogen" (b. 20), een

spreektaalkonstruktie die zelfs nu nog voor menigeen als taboe bij het schrijven geldt. Let

ook op de vorm z'n, die V. G. blijkens een ontboezeming in zijn Maasbodeartikel van 14

Dec. 1930 geen Nederlandse taalvorm vindt, maar rekent tot het onfatsoenlike Nederlands.

Op b. 62 l.c. gebruikt V. G. het woord larie. CHARIVARIUS zou dit woordgebruik kwali-

ficeren als distinctie, v. G. zelf vermoedelik als gratielijke distinctie (Vql. „Maasbode”

13 Dec. 1930).
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levende taal: „Ken je die man” ; „heb je hem af fout is. En zo ontstaat

er bij hem geleidelik aan wantrouwen tegen de taal die spontaan uit hem

opkomt, en die anders ook spontaan uit zijn pen zou vloeien. Verlamming

van het zelfvertrouwen bij het schrijven, een onbeholpen, schutterige stijl
is het gevolg van dat fraaie schrijftaalonderwijs, wanneer het niet door

zekere begaafdheid wordt geneutraliseerd.
En onder de kinderen die met het vergif Eigenlik Fout ingespoten wor-

den zijn weer toekomstige leden vaneen Ministerraad, ......
die het te

zijner tijd als zijn heilige plicht zal beschouwen, om het onderwijs in die

„eigenlike foute” taal te verbieden. Zo is de vicieuse sirkel voltooid.

Nog niet lang geleden kon het kamerlid Heemskerk, dezelfde die in

1908 als minister met één pennestreek de V.S. de kop indrukte, inde

Tweede Kamer tegen Dr. Moller zeggen: „Gij eist voor U het recht op,

om fouten te maken”. „Dat is een dwaze opmerking” riposteerde Dr. M„

die deswege door de Voorzitter tot de orde geroepen werd. Misschien zou

de Voorzitter geen bezwaar gehad hebben, als Dr. M„ in overeenstemming

met het gevoelen van de overgrote meerderheid van de hedendaagse taal-

geleerden (zie boven) geantwoord had: „Pardon, Ex-Excellentie, niet ik,

maar U eist integendeel dat recht op. En dat niet alleen : U vindt het zelfs

de plicht van het Nederlandse volk om zijn moedertaal fout te schrijven.”
Welnu, waarde kollegianten en andere lezers, om die verheffende plicht

goed te kunnen vervullen, moet de jonge Nederlandse Staatsburger al op

de lagere school oefeningen maken, om de naamvals-n goed te leren zetten

bij: 1. Lidwoorden. 2. Bijvoegelike naamwoorden. 3. Bezittelike vnw.

(voornaamwoorden). 4. Aanwijzende vnw. 5. Betrekkelike vnw. 6. Vra-

gende vnw. 7. Onbepaalde vnw. 8. Bepalingaankondigende vnw. 9. Rang-

telwoorden.

En voorts moet hij daarvoor leren onderscheiden de volgende zinsdelen :
1. Onderwerp. 2. Lijdend voorwerp. 3. Bepaling met een voorzetsel. 4.

Tijdsbepaling. 5. Bijstelling. 6. Bepaling van gesteldheid. 7. Partitieve

genitief. 8. Belanghebbend (meewerkend) voorwerp, 9. Naamwoordelik

deel van ’t gezegde (dat hij maar „als’ van de naamvals-n wil voorzien;

niet geheel onlogies overigens: denk aan ik blijf mezelf enz.). Verder het

onderscheid tussen lijdende en bedrijvende vorm (wat daarvan zelfs na

voortgezette studie terecht komt, leren onze dagbladen, waar den als

onderwerp van lijdende zinnen schering en inslag is). Voorts nog de zelf-

standig gebruikte bijv. nmw.: „die brave mensen” naast „de braven vinden

hun beloning in zichzelf ; en het slechts schijnbaar zelfstandig gebruikte

adjektief in : „er waren grote soldaten en kleine”, Eindelik nog de bepaling
in onvolledige bijzinnen: „Ik vind hem knapper dan zijn oudste(nl)

broer”, waar de oude geleerden t er n.b. niet eens over eens waren in

welke naamval oudste hier staat. Enz., enz. U vindt onder onze voorbeel-

den al die verschillende moeilikheden vertegenwoordigd.
Let wel lezer, dit alles moet al op de lagere school geoefend worden, om

de kinderen die ’t hun hele verdere leven met het onderwijs op die school
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moeten doen dat is ±9O % toch vooral maar op de juiste wijze de

foutieve naamvals-n te leren plaatsen, d.i. hun op de juiste wijze fout te

leren schrijven 1 ).
De Oud-Schoolopziener J, C. WIRTZ Cz. berekende (Krit. 11, 36) dat

van de 487 grammatikale oefeningen die voorkwamen in het toen veel

gebruikte boekje van Dekker en Smit, er 248 zouden kunnen vervallen

als de V.S. werd ingevoerd. Daaronder zijn dan wel is waar ook oefeningen
in ’t schrijven van één of twee e’s, enz. Maar goed: de helft van de

beschikbare tijd wordt toch verdaan aan absoluut onnodige en voor ’t

grootste deel zelfs foutieve ballast. Die tijd kon gebruikt worden om de

kinderen te leren stellen. Want daarmee is het bij de meerderheid van het

volk droevig gesteld. In plaats van te verklaren dat hij bij ’t zien van de

V.S. onpasselik wordt, deed de Heer SCHAPER beter eens kennis te nemen

van de gedokumenteerde verklaringen van vakmensen, en aldus te ervaren

hoe’n groot volksbelang hij • de Volksman tegenwerkt 2 ).

Er zijn schrijvers, wetenschappelike zowel als letterkundige, die zich

bezorgd maken dat, als de speciale schrijftaalvormen (buigings-n enz.)
waarvan zij zich nog altijd bedienen, op school niet meer aangeleerd wor-

den, zij het kontakt met hun lezers steeds meer zullen verliezen.

„Immers,” zeggen de letterkundigen in hun adres van 1910, „immers

dezen (d.z. de lezers) eindigen met niet meer te begrijpen, tenminste niet

meer te voelen, die vollere, rijker geschakeerde taal der litteratuur, waar zij
zelf aan arme, kleurlooze, onbuigzame gewoon raakten” 3 ).

En Prof. MULLER zegt in zijn afzonderlike nota bij het Verslag van de

tweede Staatskommissie: „Bovendien z0u...... het ten slotte in onbruik

*) De door Minister TERPSTRA gedane koncessie (zie boven), om de buigings-n
alleen bij de namen van mannelike wezens te behouden, helpt voor ’t onderwijs al heel

weinig : immers, of 990 mannelike woorden van de 1000 verdwijnen, de 10 overige eisen

toch weer dat het hele zo even uitgestalde verbuigingsapparaat ingeoefend wordt. Dit

blijkt uit onze voorbeelden, waar in bijna alle onderstreepte woorden de n ook nu nog

vereist blijft. Alleen van tijdsbepalingen (die zomer, elke dag) en van de zogenaamde

partitieve genitief (een glas witte wijn) zal niet meer behoeven geleerd te worden dat ze

de n kunnen krijgen. Warme toejuiching verdient daarom het besluit van Burgemeester
en Wethouders van Maastricht, die kort na de ministeriele circulaire (2 Jan. 1931) aan

de hoofden van lagere scholen in hun gemeente meedeelden dat ze, na overleg met de

Inspekteurs, besloten hadden de regel te stellen, dat bij het lager onderwijs de buigings-n
zonder enige beperking zou worden weggelaten. Bravo, Edelachtbaren van Maastricht !
Moge aldus uit Uw „donkere Zuiden” de Victorie begonnen zijn !

Het ongewone woordbeeld werkt op ’t humeur. Ook de vereenvoudigers tornen

niet aan dit onloochenbare psychologiese feit. Het kan dus zijn dat de Heer SCHAPER,

nog gevoeliger op dit punt dan anderen, niet overdrijft, als hij zegt onpasselik van de

V.S. te worden. Maarde ervaring leert ook dat het nieuwe woordbeeld gauw went, zelfs

bij de hardnekkigste tegenstander. Wij moeten dus tot onze spijt konstateren dat de

Volksman SCHAPER geen paar daagies onpasselikheid voor het Volk over heeft.

3 ) ’t Mooiste van het geval is dat de adresserende letterkundigen maar een zeer

spaarzaam gebruik maken van die „vollere”, „rijker geschakeerde” taal, en inde regel
zich vergenoegen met „arme”, „kleurloze”, „onbuigzame” dito. Dit is vastgesteld door

een nauwkeurig en uitgebreid onderzoek van hun geschriften (Krit. 11, 84 e.v.).
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stellen der onomschreven genitiefvormen met der en des niet alleen literaire

auteurs, maar ook iederen steller vaneen boven het zeer alledaagsche ver-

heven geschrift berooven van verschillende stijlwendingen (of ze althans

minder goed verstaanbaar of wel noodeloos ouderwetsch maken)

Het in deze uitingen gevreesde gevaar voor onverstaanbaarheid is vol-

komen denkbeeldig. En wel om de eenvoudige reden dat al de bedoelde

schrijftaalvormen ook inde spreektaal voorkomen, alleen niet stelselmatig,

maar in op zichzelf staande uitdrukkingen. Daaronder zijn heel gewone:
de heer des huizes, de loop der dingen, de dwalingen zijns weegs, ons aller

lot; met voorbedachten rade, op den duur; het zal den kinderkens geopen-

baard worden, geef den keizer wat des keizers is l ), enz. De bedoelde

schrijftaalvormen zullen dus door ieder Nederlander vanzelf begrepen

worden, óók als hij ze op schrift ontmoet in al die door de O.S. vereiste

gevallen die de spreektaal niet kent. Daar er bovendien veel van blijvende
waarde inde O.S. geschreven is, zullen de leerlingen, ook bij toelating van

de V.S. op school, minstens inde hoogste klas vanzelf allerlei stukken met

de aparte schrijftaalvormen te lezen krijgen, en aldus, ten overvloede, nog

in het leren „verstaan” en „voelen” van die vormen geoefend worden. De

door ieder vereenvoudiger als billik erkende eis dat het opgroeiende ge-

slacht stukken inde O.S. geschreven moet kunnen begrijpen, levert dus

volstrekt geen motief, om het onderwijs te bezwaren met de tijdrovende

en ondankbare taak om de jeugd de bedoelde vormen ook zelf te leren

gebruiken. Welk onderwijs, zoals is opgemerkt, bovendien de foutieve, en

in zijn gevolgen fatale suggestie wekt dat taal zonder die aparte vormen

minderwaardig is.

Dit alles overwegende vraagt men zich af, met welk recht eigenlik het

oudere geslacht er zich maar voortdurend tegen blijft kanten dat de

opgroeiende generatie wordt onderwezen in het schrijven van Nederlands,

zoals dat door beschaafden wordt gesproken : dit dan opgevat, niet inde

karikaturale betekenis van het: schrijf zoals je praat, die tegenstanders ons

graag inde schoenen schuiven, maar inde scherp omlijnde zin die we

hebben aangegeven. Is het soms omdat het oudere geslacht zijn schrijf-

taalgewoonten niet meer kan of wil afleren? Maar wie verlangt dat? Toen

de spelling van De Vries en Te Winkel na een tiental jaren in alle

scholen het pleit gewonnen had (± 1875), bleven mannen als BUSKEN

Huet, Van Vloten, Land, enz. de spelling van Siegenbeek volgen. En

de Regering ging pas in 1883 tot spellingwijziging over, terwijl er nog

altijd wetten in beide spellingen broederlik naast elkaar bestaan. Moeilik-

heden heeft dit nooit gegeven. Trouwens, de toestand van tweeërlei spel-

ling is op ’t ogenblik al lang weer aanwezig, want het aantal geschriften

l) Van de beide laatste, aan de Bijbel ontleende spreuken is het misschien minder

juist om te zeggen dat ze inde spreektaal voorkomen. Maar ze zijn aan ieder bekend, en

dragen er dus wel degelik toe bij, om onverstaanbaarheid van genitief- en datiefkonstruk-

ties te voorkomen.
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in V.S. is verre van gering. En er is dus ook niets tegen dat bij invoering
van de V.S. op de scholen de ouderen hun spelling onveranderd laten 1 ).

We zagen dat spellingvereenvoudiging een volksbelang is. We willen

daarnaast ook wijzen op het stambelang ; het belang dat de V.S. heeft voor

de Vlaamse beweging, en voor de verbreiding van onze taal in Oost- en

West-Indie. Wat Vlaanderen betreft zegt De VOOYS in zijn artikel tegen
de aanval van VAN GINNEKEN (~Utr. Dagb.” 2 Nov. 1930): „Alle docenten

in het Nederlands aan de Universiteiten van Gent, Leuven en Luik zijn
voorstanders vaneen algemeen-beschaafd Nederlands, dat zich richt naar

Noord-Nederlandse norm. Alle leraren en onderwijzers aan Vlaamse

scholen doen hun best om dialektiese uitspraak te bestrijden, en de jeugd,
zover mogelik, op te voeden tot het spreken van beschaafd Nederlands.

De belanghebbenden voelen niet alleen dat een gemeenschappelik ge-

sproken beschaafde taal de kultuurbanden nauwer aanhaalt, maar ook dat

inde strijd tegen een verfranste burgerij de beschaafde omgangstaal een

even machtig als onmisbaar wapen is. In verband daarmee verleende de

meerderheid van de toongevende Neerlandici hun steun aan een spelling-
regeling, die dichter bij het beschaafde spreken dan die van De Vries en

Te Winkel staat, die dus steun kan verlenen aan een juiste uitspraak
”

Wat Oost- en West-Indie betreft, ieder zal toegeven dat de verbreiding
van onze moedertaal onder de bevolking van onze kolonieën van groot

belang is voor het Nederlands karakter daarvan. Welnu, mensen die door

een jarenlang verblijf in onze overzeese gewesten op de hoogte zijn van

Indiese toestanden, verklaren dat het moeilike schrijftaalsisteem VW2 een

belemmering is voor die verbreiding. Onder hun zijnde hoogste autori-

teiten ; we noemen bv. de Oud-Minister Colijn. Deze schrijft aan de 17e

Algemene Vergadering van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze

Schrijftaal (1910) 0.m.: „Voorstander van de V.S. ben ik voornamelik

geworden met het oog op het onderwijs van de Nederlandse taal in onze

Oost Alles tezamen genomen staat stellig meer dan de helft van de

Indiese schoolbezoekende jeugd vrijwel als een vreemdeling tegenover onze

taal. En nu meen ik dat voor zulke kinderen het zich eigen maken vaneen

ingewikkelde spelling als de onze zeer veel tijd kost; meer tijd dan daar-

voor beschikbaar is, wil men niet aan de andere eisen van taalkennis te kort

doen. Ik meen dan ook te mogen aannemen dat dit metterdaad het geval
is ; op schromelik gebrekkige wijze geeft men in Indie vaak uitdrukking
aan zijn gedachten Indien men wat spellingkennis kon uitwisselen

tegen meer taalgevoel, zou men én onze taal én het overgrote deel der

Indiese jeugd een dienst bewijzen. En waar ik nu meen dat een eenvou-

diger spelling de vervulling van die wens onder ons bereik brengt, acht ik

het wenselik ■— vooral bij het toenemend aantal Inlanders, die het Neder-

x ) We bespreken tans wel is waar hoofdzakelik dat deel van de spellingwijziging dat

betrekking heeft op de taal, maar het is niet te vermijden dat ons betoog af en toe vanzelf

ook de spelling in engere zin raakt. Dit geldt o.a. ook voor het onmiddellik volgende.
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lands begeren aan te leren op de Indiese scholen de V.S. in te voeren’

(Krit. 11, 59).
De Heer De BRUYN Prince, Oud-Vice-President van de Raad van

Ned.-Indie, besluit een schrijven aan dezelfde Vergadering aldus: „Het

ligt derhalve voor de hand dat, als de Regering met de ernstige wil bezield

is om het Hollands onder de Oosterlingen te verbreiden, hij ook de invoe-

ring van de vereenvoudigde schrijftaal op de scholen in Indie zal moeten in

de hand werken. Hij zal met de invoering niet te lang moeten wachten,

ook met het oog op de voorliefde voor het Engels, die zich vooral bij de

Chinese bevolking in Indie begint te openbaren” (Krit. 11, 60) x ).

Dr. MoRESCO, toenmalig waarnemend Direkteur van Onderwijs en

Eeredienst zegt ineen brief van 27 Junie 1916 aan de Gouverneur-Generaal

0.m.: „Voor de meerderheid der Nederlandsch leerende schoolbevolking

hier te lande: Inlanders, Chineezen, en ook vele Indo-Europeanen is die

taal een vreemde taal, die zij nog moeten leeren spreken. De onnoodig

groote afstand, die de geschreven taal scheidt van de gesprokene, maakt

dat er eigenlijk tweeërlei Nederlandsch geleerd moet worden, en een goed

deel van den tijd die zoozeer noodig is voor het taalonderwijs in eigenlijken

zin, thans op vrij nuttelooze wijze moet worden besteed aan het aanleeren

van spelregels en inde beschaafde spreektaal niet meer toegepaste taal-

regels. Dit alles vormt een ernstige belemmering voor het taalonderwijs

en voor de verspreiding van het Nederlandsch in deze kolonie en is mede

oorzaak van averechtsch taalgebruik en dwaasklinkend Indisch idioom.

Ook inden strijd, dien onze taal hier en daar (bv. onder de Chineezen

ter Oostkust van Sumatra en inde Westerafdeeling van Borneo) te voeren

heeft tegen een zooveel eenvoudiger en (althans wat het spreken betreft)

gemakkelijker aan te leeren Engelsch vormt een en ander een element van

zwakte. ”

De toenmalige Gouverneur-Generaal Van LimbußG-Stirum zond een

afschrift van deze brief aan de Minister van Kolonieën, en voegde daar

zelf o .m. aan toe: „Aangezien ik mij, evenals de Raad van Ned.-Indie 2 ),
geheel kan vereenigen met dein evenbedoeld schrijven vervatte be-

schouwing, heb ik de eer deze aangelegenheid onder de aandacht van Uwe

Excellentie te brengen Zal onze moeilijk aan te leeren taal een toe-

komst hebben en zich buiten Europa een positie verwerven te vergelijken

met die van het Spaansch, dan is het m.i. een eerste vereischte dat de

schrijftaal worde vereenvoudigd. ’
De Minister van Kolonieën sloot zich op zijn beurt daarbij aan ineen

brief aan zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken. Hij schreef nl.: „Ik

teeken hierbij nog aan, dat ook voor onze West-Indische koloniën, waar

de Nederlandsche taal strijd heeft te voeren zoowel met inlandsche idiomen

als met vreemde talen (voornamelijk met het Engelsch en het Spaansch),

1) Dit werd gezegd in 1910. Wij schrijven tans 1932, en nog altijd wacht de Regering.

~Oh, ma soeur Anne !”

2 ) Wij kursiveren.



XXVIII

deze aangelegenheid van groot belang is.” (Bijlagen bij het Verslag van

de Staatskommissie 1916).
Hiermee zijn we beland bij West-Indie. Op dezelfde jaarvergadering

van 1910, waar de getuigenissen van Colijn en De Bruyn Prince inkwa-

men, hield Pater VICTOR ZwiJSEN, toenmaals hoofdredakteur van ~De

Tijd” en Oud-Rektor van het Colegio „Santo Tomas op Curacao, een

voordracht waarin hij meedeelde dat hij dooreen 15-jarige werkzaamheid

in West-Indie van tegenstander tot voorstander van de V.S. was bekeerd.

Vooral de vergelijking met het Spaans met zijn buitengewoon eenvoudige
spelling had hem daartoe geleid. Want hij had aan zichzelf ondervonden,

en in Spaanse scholen honderden malen gezien, welk een gemak een een-

voudige spelling geeft bij het aanleren vaneen taal. De vele Spaanse
brieven die hij ontving waren zo goed als zonder fouten, een beschamend

voorbeeld voor Hollanders, zelfs voor ontwikkelde mensen. (De volledige
tekst van de voordracht staat in Neerlandia van 1910) 1 ).

Uit verschillende van de voorgaande getuigenissen komt vooral dit

duidelik naar voren: dat het Nederlands voor de Inlandse bevolking een

vreemde taal is, die ze niet alleen moeten leren schrijven, maar ook leren

spreken. Men zou nu aan de tegenwerkende leden vaneen Ministerraad

stuk voor stuk de vraag willen voorleggen : Welk Nederlands, Excellentie,
moet de Inlander leren spreken, het Nederlands zonder buigings-n, dat de

beschaafde Europeaan spreekt, of het schrijftaal-Nederlands met bui-

gings-n, dat door geen enkel Europeaan gesproken wordt, en dat de

Europese onderwijzer zelf ook niet spreekt? Om welke taal, als hij hem

ten slotte geleerd had, de arme Inlander door zijn Europese kameraden

nog hartelik zou worden uitgelachen. Ons dunkt: zelfs voor een deftig
Minister-jurist - die nochtans niet zo deftig is, of hij spreekt ook het

Nederlands zonder buigings-n zou het antwoord niet twijfelachtig
kunnen zijn. Maar als de Javanen enz. de taal zonder buigings-n moeten

leren spreken, en de taal met-n moeten leren schrijven, dan is hiermee

bevestigd de opmerking van Dr. Moresco, dat een vreemdeling die Neder-

lands wil kennen, feitelik twee talen moet leren. Is het wonder dat de

rijke Chinezen hun kinderen naar Singapore sturen, om ze daar Engels te

laten leren, liever dan ze aan de studie van ons tweetalig Nederlands te

1 ) We moeten intussen oppassen ! Er zijn door de tegenstanders al bedenkelik veel

zware argumenten tegen de V.S. ingébracht, zodat er niet veel meer moet gebeuren. Bv.

de c van cent en cirkel geeft zo geestig het ronde van de door die woorden genoemde
dingen aan. En nu willen die vrijbuiters daar een s van maken ! En een visch willen ze,

godbetert, van zijn staart ontdoen ! Enne de V.S. is lelik !
Nog één of twee argumenten van die zwaarte, en de V.S. ligt tegen de vlakte. In dit

licht zou de verdediging van wijlen Pater ZwiJSEN wel eens een tweesnijdend zwaard

kunnen blijken te zijn. Want de tegenstanders zullen nu, zich beroepend op hem, allicht

verkondigen: „Een eenvoudige spelling ? Nee, dank U beleefd; dat is ons te

Spaans!"
Zou deze uitroep niet het „argument” kunnen vormen, dat aan de V.S. de genadestoot

toebrengt ?
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zetten ? Het Engels heeft wel een lastige spelling, maar als men het

geschrevene leest, dan komt het gesproken Engels van de beschaafden te

voorschijn. Hetzelfde geldt van het Frans, dat eveneens een sterke histo-

riese achterstand in spelling heeft. Nederland is feitelik het enige land

waar die tweetaligheid bestaat. Misschien vinden sommigen dat een uit-

zonderlike eer. Maar dan wordt die eer met het prijsgeven van volks- en

stambelangen toch wel wat duur gekocht.

Leest men de Opstellen van Kollewijn en van De Vooys, dan komt

men tot het besluit dat onze tegenwoordige officiële schrijftaalverbuiging
het rezultaat is van drie eeuwen misverstand : het misverstand, al herhaal-

delik door ons gesignaleerd, als zou een taal zonder, of met een zeer

beperkt verbuigingsisteem, niet volwaardig zijn. We willen de lezer hier

in vogelvlucht de lijdensgeschiedenis van ons Hollandse Volapuk meedelen.

Toen de Renaissance ook hier te lande begon door te werken, dat was

bij de overgang van de 16e tot de 17e eeuw, was de naamvals-n, die in het

Middelnederlands bestaan had, al goeddeels uit de taal verdwenen. Wel

luidde het lidwoord nog vaak den, maar dan zowel bij het subjekt als bij
het objekt; de n was hier dus geen naamvals-n 1 ). Met de herleving van

de klassieke meesterwerken uit de bloeiperiode van de Romeinse en Hel-

leense literatuur ging echter gepaard een bewondering voor de taal waarin

die meesterwerken geschreven waren. Die taal was buitengewoon rijk aan

buigingsvormen, en zo was het waar men nog maar weinig over het

wezen van het verschijnsel taal had leren nadenken ■— volkomen begrijpelik
dat men een bloeiende letterkunde en rijkdom aan buigingsvormen als

noodzakelik samengaande verschijnselen beschouwde. Maarde bui-

gingsuitgangen waren in ’t Nederlands zo goed als afgesleten! Hemel, dat

was dus verbastering ! Dat mocht niet! De vroegere verbuiging moest

hersteld worden! En zo togen omstreeks 1625 de rechtsgeleerde Mr.

Anthonis de Hubert, de mathematicus Christiaen van Heule, en de

theoloog Samuel Ampzing aan ’t werk, om een taal te rekonstrueren, die

behoorlik onderscheid kende tussen subjekt- en objektvormen, tussen man-

nelik en vrouwelik geslacht. De Hubert, ofschoon hij zijn taalkundige

denkbeelden slechts ineen betrekkelik korte voorrede tot zijn Psalmen

Davids uiteenzette, was hierbij wel de man van het meeste gezag. Want

Van Heule draagt zijn Spraekkonst op „aan den Godzaligen ende Geleer-

den Heere Mr. Anthonis de Hubert”. En Ampzing verklaart, in zijn

uitvoerig „Taelbericht” vóór zijn „Beschrijvinge ende lof der stad Haar-

lem”, dat hij door De HüBERT „gaende gemaekt is”. Ongelukkigerwijze

mag men wel zeggen, want dit is het begin geweest van de drie-eeuwse

ellende die nu nog altijd voortduurt ■— ongelukkigerwijs waren VONDEL en

HOOFT, in hun bewondering voor de klassieken, maar al te zeer geneigd

om aan de inblazingen van de geleerde Mr. De Hubert, voor wie zij een

i) Dezelfde toestand bestaat nu nog in zuidelike dialekten.
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grote verering koesterden, gehoor te geven i). Deze dichters hadden te

voren al heel wat geschreven, wat niet aan de door De H. gestelde
buigingseisen voldeed. Dat gingen ze nu bij de herdruk herzien, inde

mening daardoor hun verzen te „verbeteren”. Een typies voorbeeld levert

vs. 975 van de „Geeraerdt van Velsen” van HOOFT, waar eerst, in ’t ver-

band volkomen duidelik stond :

Den Heer van Velsen houdt d’ Hollandsche Graef ghevaën 2 )

en waarvan Hooft nu maakt:

Den Graef van Holland houdt de Velzerheer ghevaën

wat, in deze woordvolgorde van het toneel gehoord, volstrekt niet duide-

liker is. (V. 319).
Met de genoemde geleerden is helaas het beginsel van de taalwetgeving

voor drie lange eeuwen dat van de taalwaarneming gaan overheersen (al
ziet men ook gedurende al die tijd telkens schrijvers opstaan die zich aan

het gezag van de regelaars onttrekken). Het toppunt van bloei bereikt het

wetgevend principe inde 18e eeuw, en wel met de Groot-Legislateur
David WIJNKOOP, hadden we haast geschreven. Maar nee, het was

geen WiJN-, maar een HüYDEKOOP: meer presies David Huydecoper,

door Kollewijn om zijn wetgevende talenten op taalgebied „een Taal-

despoot uit de Pruiketijd” genoemd. Zijn mening dat Taal niet waarge-

nomen, maar door kundige geleerden vastgesteld moet worden, drukt

HUYDECOPER aldus uit: „Het gebruik (t.w. in ’t spreeken) is bij mij in

kleine achting, want ik weet datmen, zo hier als elders, wanneermen met

regelen en reden voor den dag komt, geen hardnekkiger vyand, dan het

gebruik kan aantreffen” (K. 161).
Ben staaltje van H.’s wetgeving : ~In ’t Latijn zegt men praeter ME.,

nooit praeter EGO, om wat reden dan behalve ik, en niet behalve

mij ? Om kort te gaan; wij houden dit laatste alleen voor goed ; het andere,

behalve ik, volkomen strydig met alle gronden der Letterkunst, konnende

noit een Praepositio, of Voorzetsel, geschikt worden met een’ Casus

■Nominativus of Eersten Naamval, in Duitsch [d.i. Nederlands] zo weinig

als in Latijn.”
BILDERDIjK stuift op als hij dit leest: ~ö Wel vervloekte Latijnsche

Grammatica, die den menschen het denken verleerd heeft!" (K. 165).
Keren we terug tot de 17e eeuw. Nadat de verbuiging „hersteld” was,

moest men natuurlik ook weten welke substantieven men mannelik, welke

men vrouwelik „behoorde” te bezigen, d.i. bij welke woorden de lidwoor-

den, bijvoegelike naamwoorden enz. de buigings-n wél konden krijgen, bij

welke niet. Horen kon men ’t niet; dus moest men ’t gaan „vaststellen” 3 ).

1) VONDEL draagt zijn „Amsterdamsche Hecuba" (1625) aan De H. op, en zegt

van hem dat hij „als een treffelijck litmaet onse letterkunstige vergaderinge niet weynigh

vereerde”.

2) Let op de nominatief-n !
3 ) Vol verwachting klopt ons hart : wie de koek krijgt, wie de gard 1
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Om te beginnen moesten VONDEL en HOOFT dat doen, die onder de

schrijvers het eerst de buigingsleer van De Hubert c.s. omhelsd hadden.

Zij zullen op hun letterkundige vergaderingen ongetwijfeld over de

geslachten gesproken hebben, en allicht ook wel overeen aantal gevallen

tot eenstemmigheid gekomen zijn. Maar tuis aan hun schrijftafel gezeten,

moesten ze over de geslachten van de talrijke woorden die op de vergade-

ringen niet ter sprake gekomen waren, toch telkens weer zelfstandig beslis-

sen. En zo is dan het groot aantal afwijkingen te verklaren die er op ’t punt

van de woordgeslachten tussen de beide schrijvers bestaan. Hooft zal

vermoedelik wel vaak het Latijn, VONDEL het Duits geraadpleegd hebben.

En dat hun beslissing ook dikwels vaneen ogenblikkelik „gevoel afhing,

bewijst het vrij groot aantal gevallen dat ze een woord zowel mnl. als

vr. gebruiken.
De spraakkunst van de Renaissance-regelaars werd door andere 17e

eeuwers, zoals Cats en HUYGENS niet gevolgd, maar doordat de twee

grootste dichters van die eeuw er voor gewonnen waren, kreeg hij tegen

het einde daarvan al meer gezag. En toen ontstond ook de behoefte

aan een geslachtslijst. In 1700 stelde David VAN HOOGSTRATEN „een

kleene proef op van woorden, getogen uit de geschriften van Hooft

en VONDEL”, en vergrootte die langzamerhand in volgende drukken. Inde

meeste gevallen dat de beide auteurs over het geslacht vaneen woord ver-

schilden, hakte H. de knoop door, een enkele maal kende hij aan t woord

de twee. of zelfs drie geslachten toe die hij bij HOOFT en Vondel tezamen

aantrof 1 ).
HoOGSTRATENs lijst vond inde loop van de 18e eeuw al meer ingang,

vooral toen de Leidse hoogleraar Adr. Kluit in 1783 de „aanmerkelik

vermeerderde en opgehelderde zesde uitgave bezorgd had. Klui i voegde
daaraan nog een voorrede van grote omvang toe, en wijdde daarin niet

minder dan 80 bladzijden aan het opstellen van geslachts-rege/s 2).

Zo was dan aan ’t eind van de 18e eeuw de grammaire raisonnée tot

zekere afsluiting gekomen, en kon in 1804 SIEGENBEEK zijn verhandeling

over de spelling en WEILAND in 1805 zijn spraakkunst uitgeven. Hierover

hebben we al gesproken. Weiland was bovendien de uitgave vaneen

Woordenboek begonnen, dat van 1799—1811 in elf delen verscheen.

Daarin hield hij zich, wat de geslachtsregeling betreft, aan de lijst van

Hoogstraten—Kluit (behoudens enkele uitzonderingen). Maar hij had

tal van substantieven op te nemen die inde bedoelde lijst ontbraken ; en

van die woorden „bepaalde
’

hij nu het geslacht met de regels van Kluit.

In 1853 en volgende jaren publiceerde Te Winkel enige studies over de

geslachten. In ’t „Magazijn van Nederlandsche Taalkunde" 11, 37, schrijft

hij o.a. ter verklaring van het vrouwelik geslacht van muziekinstrumenten .

1) Zo geeft hij bv. van het woord „sneeuw” op : v. bij HOOFT ; m. en o. bij

VONDEL ; en kent nu zelf aan dat woord de drie geslachten toe.

2 ) Nagenoeg alle regels die in onze tegenwoordige grammatica betrekking hebben op

het genus van de woorden kan men al bij KLUIT vinden (K. 63).
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~Niet onwaarschijnlijk is het dat de lijdelijke rol, die de instrumenten onder
het spelen vervullen, de reden is, dat men ze als vrouwelijke wezens

beschouwt" i).
Eindelik behoeven dan De Vries en Te Winkel in 1863 ook nog slechts

de spelling in engere zin volgens de eisen der „Ware Geleerdheidt” te her-
zien, om ons onvolprezen Hollandse Schrijftaalsisteem, Hollands Roem en

Glorie, ja Hollands Welvaren, tot uiteindelike afsluiting te brengen 2).
Er hebben zich gedurende de ontstaansperiode van het stelsel VW2 af

en toe stemmen tegen de kunstmatige verbuiging en geslachtsregeling ver-

heven. We noemen die van de Dokkumse rector Johannes HILARIDES, in

zijn Nieuwe Taalgronden (1705). Hij verkondigde de mening dat Van
HOOGSTRATEN en de zijnen, het mannelik en vrouwelik geslacht onder-

scheidènde, woordeboeken vulden „met dingen die geen weezen en heb-
ben

,
dat de geleerden declinationes en casus hebben ingesteld, „daar wij

nochtans geen woordbuigingen hebben in 6 gevallen, maar alleen 2 in ’t
eental man, mans ; en één int meertal mannen, ’t Andere geschiet alles bij
omschrijvinge .

Deze onbevooroordeelde, nuchtere opmerker werd als een

botterik in Vriesland op zij geschoven (V. 367).
Presies 150 jaar later, in 1855, houdt de Leidse hoogleraar Taco

Roorda, eveneens een Fries, inde Kon. Akademie zijn opzienbarende voor-

dracht Schrijftaal en Spreektaal. Daarin betoogt hij dat het levende Neder-
lands maar twee geslachten kent, dat de schrijftaalbuiging een produkt is

van Latijnachtig germanisme, en dat men goed zal doen, ter verjonging
van de stijve schrijftaal, niet langer de oude buiging te schrijven, die sinds
eeuwen uit de levende taal verdwenen is. Natuurlik lokte deze ketterij
onmiddellik scherpe kritiek uit. Roorda’s teorie, zei De Vries, is de meest

revolutionnaire die ooit in dit vak is geopperd geworden. De stem van

ROORDA bleef dus die eens roependen inde woestijn. De Akademieleden
schaarden zich alle aan de zijde van De Vries en Brill. Vermoedelik zou-

den ze hun kollega na zijn ketterse voordracht zelfs wel graag als een

tweede botterik in Vriesland opzij geschoven hebben. Maar dat ging nu

eenmaal moeilik met een geleerde die zijn mannetje stond. Wat dit betreft,
we lezen bij De Vooys (V. 244) dat bv. Brill met zijn oppervlakkig
betoog een gemakkelike prooi was van de scherpzinnige en spotgrage
tegenstander. En ook dat volgens het tegenwoordig inzicht de „verslagene”
in hoofdzaak gelijk had.

Hiermee willen we ons overzicht over het ontstaan van de officiële

*) Waar Te WINKEL begraven ligt willen we aan onze 20e eeuwse „vrouwelike
wezens , die dit mochten lezen, niet „verraje ”. Wij vermelden de uitlating alleen als
curiosum, hopende dat onze lezers de haren te berge zullen rijzen over zo’n „geregel ”. De
zotheid hiervan springt vooral in ’t oog, als men zioh er even indenkt dat Franse geleer-
den zouden gaan vaststellen, of men le of la, Duitse, of men der, die of das (en Hol-
landse, of men de of het) moet zeggen !

2 ) De naam „Hollands Roem” past Zeer goed voor onze officiële Kunsttaal ; immers,
het is ook de naam voor een bepaalde soort vaneen ander echt Hollands kunstprodukt!
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schrijftaal beëindigen. Wij hopen de lezer duidelik gemaakt te hebben dat

die schrijftaal een margarineprodukt is, door kamergeleerden op hun

studeerkamer in elkaar gekarnd (maar niet erg vers). Waarbij ze zijn uit-

gegaan van het diep ingevreten klassicistiese wanbegrip dat een taal zon-

der verbuiging en geslachtsonderscheidingen minderwaardig is.

Met de spelling in engere zin, waartoe we nu komen, is 't een andere

zaak. Terwijl nl. het woord ~dien” in „ken je dien man” welbeschouwd

fout is, omdat het tegen de levende taal indruist, kunnen we dat van de

spelling mensch niet zeggen. Immers ieder leest dit toch als mens, d.w.z.

reproduceert bij het lezen de juiste klankreeks. Als we dus verandering in

de spelling in engere zin willen aanbrengen, dan is dat niet, omdat die

spelling [out, maar omdat hij nodeloos lastig is.

Intussen moeten we, eer we hier verder over spreken, een fundamentele

opmerking vooraf laten gaan. En wel deze, dat er nooit sprake van zal

kunnen zijn, een bestaande spelling dooreen geheel nieuwe te vervangen.

Want daardoor zouden de schriftelike woordaanduidingen zó sterk ver-

anderen, dat door de oudere generatie de nieuw uitkomende, en door de

jongere de reeds bestaande geschriften niet zouden kunnen worden gelezen.

Men kan dus inderdaad nooit anders doen dan de bestaande ortografie in

bescheiden mate wijzigen. Over de vraag hoe moeten belangstellende des-

kundigen het zien eens te worden, waarbij ieder wat van zijn persoonlike

wensen dient op te offeren. Maar in elk geval zal men zich moeten beper-

ken tot de belangrijkste veranderingen, d.z. de veranderingen in die regels

van het oude sisteem, die de meeste moeite bij het aanleren en onthouden

opleveren.
'

Welnu, de kommissie die na de verschijning van het reeds nu klassiek

geworden artikel „Onze lastige Spelling” van KoLLEWIjN bijeenkwam, om

voorstellen tot herziening van die spelling te ontwerpen, was ’t er over eens

dat de oude regeling voor de spelling van de e- en o-klank in open letter-

grepen, en van de klank s de meeste moeite op school en later geeft, terwijl

dat met de spelling ei of ij, ou of au in veel mindere mate het geval is. Ook

de zgn. gelijkvormigheidsregel laat men onaangetast. Hieronder wordt

hoofdzakelik verstaan het weergeven van de klanken t, p, ch, d in zekere

woorden door resp. d of dt, b, g dd naar analogie van hetzij andere

buigingsvormen van dezelfde woorden, hetzij dezelfde buigingsvormen van

andere woorden (hetzij allebei). Men schrijft hoed, rib, dag wegens

hoeden, ribben, dagen ; oud, traag wegens oude, trage ; ik word, heb, lig,

wegens worden, hebben, liggen; gesloofd, wegens sloofde (tegenover

gesloft, wegens slofte). Verder hij wordt, waar de d staat wegens worden,

en de t naar analogie van hij leert ; hij antwoordde, waar de eerste d staat

wegens antwoorden, de tweede naar analogie van hij leerde 1 ).

i) Ook de spelling hij in komt hij (klinkende als komt ie), de spelling hem in heb

je hem af (klinkende als heb j’m af), de spelling zijn in zijn hoed is weg (klinkende as

z'n hoed is weg), de spelling haar in heb je haar gezien (klinkende als heb jr gezien) ;
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Daar er inde gelijkvormigheidsregel een logiese gedachte zit, is hij
minder moeilik toe te passen, al kost het aanleren van alle diverse gevallen
nog tijd genoeg. Bij de werkwoordsvormen wordt er bovendien nog al eens

tegen gezondigd. En als men bedenkt dat inde Middeleeuwen, en ook nog
wel veel later, kalm geschreven werd : hij wort, goetheit, enz. dan besluit
men dat er zonder schade ook nog heel wat gelijkvormigheidspoespas opge-
ruimd zou kunnen worden. Maar daar is natuurlik geen denken aan, om

de principiële reden bovengenoemd : te grote diskontinuiteit tussen het
nieuwe en het oude.

Uit dit laatste blijkt echter duidelik dat de V.S. niet uitgegeven wordt
voor een ideaal: het is, zoals Kollewijn het uitdrukt, een bemiddeling
tussen de O.S. en een kompleks van gerechtvaardigde vereenvoudigings-
wensen (K. 198).

Ja, alles goed en wel, zal men na het voorgaande misschien zeggen, maar

er zijn mogelik teoretiese bezwaren tegen de voorgestelde veranderingen in

te brengen. We hebben begrepen dat de opvatting die vroegere schrijftaal-
regelaars bracht tot het kunstmatig herstel van de buigings-n de toets van

de tegenwoordige taalkritiek niet kan doorstaan. We zouden nu ook graag
willen inzien dat hetzelfde geldt van de redenen die geleid hebben tot de
oude regeling van de e-, o- en s-spelling.

Willen wede O.S. op dit punt toetsen, dan zit er niets anders op dan
dat we ons rekenschap geven van het wezen van spelling.

Taal is mededeling van gedachten door middel van ritmies samenge-
voegde klankreeksen die een overeengekomen betekenis hebben. Die klank-
reeksen, zinnen genaamd, kunnen worden ontleed in kortere, woorden

geheten, die op zichzelf betekenis hebben, of geacht worden te hebben, in
die zin dat men met diezelfde woorden weer andere zinnen kan vormen.

De woorden tenslotte kan men ontleden in enkelvoudige klanken, de
klinkers en medeklinkers. Hierover zo aanstonds meer.

Spelling nu is aanduiding van de zo even genoemde klankreeksen-met-
betekenis door schrifttekens. De bedoeling van deze aanduiding op schrift
is velerlei: men schrijft een brief aan iemand die men niet of moeilik
bereiken kan ; een verhandeling, opdat een groot aantal verspreide per-
sonen kunnen kennis nemen van hetgeen men te zeggen had, en opdat dit

verder de spelling zakdoek, waar de k klinkt als de Franse g, de spelling onmogelik,
waar de n klinkt als m, enz. enz., dit alles kan tot de analogiespelling gerekend worden.
We merken terloops op dat deze regel niet altijd gevolgd wordt : men schrijft vaas naast

vazen, staaf naast staven. Ook ziet men inde O.S. vaak me, we, ze, 't, terwijl, ook bij
nietvereenvoudigers, aan ’t opkomen is 'n, m’n, z’n.

Sommige taalkundigen onderscheiden nog de termen gelijkvormigheid aan de ene, en

overeenkomst of analogie aan de andere kant. Zij zeggen dat de t in wordt, en de tweede
d in antwoordde gevallen zijn van analogie- al onze andere voorbeelden gevallen van

gelijkvormigheidspelling. Deze onderscheiding lijkt ons overbodig. Ook De VOOYS zegt in
zijn boven aangehaald artikel in het „U. D.”, dat men „hond” en „word” schrijft naar

analogie van ,/honden” en ~worden”.
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ook voor langere tijd bewaard blijft, enz. Men kan al deze verschillende

doeleinden beschouwen als biezondere gevallen van één groot doel: over-

brenging van mededelingen over afstand van ruimte en tijd.
Zal dit doel bereikt worden, dan moeten zij die kennis willen nemen

van de mededelingen vaneen schrijver, het geschrevene kunnen lezen.

Lezen, dat wil zeggen: overluid of in gedachten de klankreeksen reprodu-
ceren die de schrijver bedoeld heeft aan te duiden 1 ), daarbij tevens hun

betekenis in het bewustzijn opnemende. Hieruit volgt dat die spelling het

beste is, die men het gemakkelikst aanleert en onthoudt, zowel om er zich-

zelf bij het schrijven van te bedienen, als om het geschrevene van anderen

te kunnen lezen. Want men zal nu begrijpen dat spelling er niet is om

zichzelfs wil, maar dat hij een dienende funktie heeft. En een spelling is

dus ook niet mooi of lelik in esthetiese zin, zodat beweringen als zou de

V.S. lelik zijn eenvoudig moeten worden opgevat als pogingen van de

tegenstanders om hun afkeer van ’t ongewone woordbeeld op een ietwat

verhevener plante brengen. Maar wél kan men de beste spelling ook de

mooiste noemen, het woord mooi dan genomen inde zin waarin het óók

vaak gebruikt wordt; dat is: het best beantwoordende aan het gestelde doel.

Bij het spreken worden enkelvoudige klanken in eindeloze variatie geuit.
Maar volgens de jongste wetenschap der fonologie kunnen in iedere taal

die klanken tot een eindig aantal groepen gebracht worden, zodanig dat

de klanken van eenzelfde groep slechts als nuances van één enkele klank

gevoeld worden, daar aan die nuances inde betrokken taal geen betekenis-

verschillen beantwoorden. Zo is de korte o in tol en bok verschillend, en

een geoefend foneticus zal zelfs onderscheid opmerken tussen de o in bok

en die in bon. Evenzo is er verschil tussen de lange e in spelen en die in

speren. Enz. Maar men schrijft die o’s en e’s gelijk, omdat men ze voelt

als toevallige verschillen vaneen en dezelfde klank. Die laatste „klank” is

dan eigenlik een abstraktie, een klankidee ; en als zodanig wordt het

door de linguisten foneem genoemd. Het foneem o is dus de abstrakte

reprezentant vaneen aantal klanknuances, zoals die optreden in tol, los,

bok, enz. en al die nuances worden op schrift door het teken o aangeduid.
En bij het lezen kunnen voor dit teken op zijn tijd al die verschillende

klankvariaties gesubstitueerd worden, al naar het woordmilieu waarin het

voorkomt. Het begrip foneem is derhalve te vergelijken met het begrip
veranderlike inde wiskunde. Ook dit is een abstraktie, een begrip : een

veranderlike is de abstrakte reprezentant vaneen verzameling van getallen.
Hij wordt als zodanig voorgesteld dooreen letter, bv. x, y, z, en deze

letter kan op zijn tijd door ieder getal van de verzameling vervangen wor-

den. En zoals die getallen waarden heten, die het veranderlike getal kan

aannemen, zo zou men de verschillende klanknuances vaneen groep als

bovenbedoeld (klank~) waarden kunnen noemen die de veranderlike klank,

d.i. het foneem kan krijgen.
1 ) Of korresponderende klankreeksen die de lezer daarvoor substitueert (denk aan

een dialekties sprekend lezer, aan een lezer van 500 jaar later).
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Het inde hogergenoemde zin mooiste spellingstelsel voor een bepaalde
taal van zekere tijd zou nu wel zijn datgene waarbij elk van de fonemen

van die taal dooreen eigen teken (letter, letterpaar) werd aangeduid. En

waarbij dus ieder woord zou worden gespeld volgens het zuivere, onver-

mengde beginsel van de beschaafde uitspraak, luidende: Ontleed een

woord in zijn fonemen, en duid ieder foneem door het daarvoor aange-

nomen teken aan.

Bij dit beginsel, korter het ƒoneties (of tans wel beter het fonologies)
beginsel genoemd, bestaat dus, om een wiskundige term te gebruiken, een

korrespondentie één-aan-één, tussen foneem en letter 1 ), in simbolen

(?./) = (!. O-

Of er een taal met een dergelijk mooi spellingsisteem bestaat, of ooit

bestaan heeft, is ons niet bekend. De spelling van het tegenwoordige
Italiaans en Spaans schijnt vrij dicht tot die ideale toestand te naderen ;

die van het Nederlands en het Frans is er tamelik, die van het Engels zeer

ver van verwijderd. Toch kan men van al deze talen nog wel zeggen dat

hun spelling in opzet op het fonologies beginsel berust, waarvan dan inde

loop der tijden door allerlei invloeden afwijkingen zijn ontstaan. Immers,

al die spellingen zijn toch gebaseerd op de ontleding vaneen woord in

enkelvoudige klanken. Alleen is de korrespondentie (<p,l) niet altijd (1, 1),

maar ook wel eens (5,1) of (1,5). Men kan wel zeggen dat in vroeger

tijden, toen de mensen hun taal begonnen te schrijven, die korrespondentie
veel beter geweest is. Maar geheel volmaakt was hij toch niet, om de een-

voudige reden dat het alfabet, d.i. de verzameling van lettertekens, aan

andere talen, bv. het Latijn ontleend was, en dus niet presies paste op de

klanken van de eigen taal.

Beschouwen we nu meer in ’t biezonder het Nederlands, De oudst

bekende vorm daarvan, het Middelnederlands, omvat geschriften waarvan

de eerste dateren van omstreeks 1200. Men had toen een zekere uitspraak,

d.i. een zekere korrespondentie ( cp,l ), van het Latijn, en zal die korrespon-
dentie zo goed mogelik bij het gaan schrijven van de eigen taal hebben

toegepast. Zo lijkt ’t niet onwaarsehijnlik dat b.v. de letter e reeds bij de

toenmalige uitspraak van het Latijnse woord legerent ongeveer de 3 ver-

schillende fonemen aanduidde, die we ook in ’t tegenwoordige Hollandse

woord spelbreker horen ; en dat aldus deze (3,1) -korrespondentie door de

Middeleeuwse schrijvers op de spelling van onze taal is overgebracht.

Maar dat de korrespondentie (<p, l) vroeger beter was dan nu, blijkt o.a.

daaruit dat de klank t toen bijna uitsluitend door de letter t, werd aange-

duid : men schreef goet, goetheit, wort, enz. 2 ). De schrijvers van die tijd

1 ) Letter hier inde ruimere betekenis van teken, zodat er bv. ook mee bedoeld wordt

ons teken oe voor ü.

2) Dergelijke vormen komen nog in ’t begin van de 18e eeuw voor. LAMBERT TEN

KATE, die in 1723 een beroemd geworden spraakkunst in ’t licht gaf, schrijft bv. de ver-

leden deelwoorden geregeld met t.
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zetten blijkbaar hun oren goed open, zoals ook blijkt uit hun manier om

enklitiese en proklitiese taalelementen aan te duiden (al soudic hangen

folder kelen; sodatti loec doghen sijn).
Ook blijkt de betere korrespondentie tussen foneem en letter uit het feit

dat afwijkingen van de ideaalnorm (1,1) veel vaker gaan inde richting

(<p>l, 1=1) dan inde richting (<p= 1, ï>\)> Waarom hindert het

eerste minder dan het laatste ? Het antwoord luidt dat afwijkingen van de

eerste soort geen moeite geven bij het schrijven, terwijl de moeilikheden die

men er bij het lezen van verwachten zou, inde praktijk niet blijken te

bestaan. Tenzij dan misschien heel even int begin bij t aanleren . het

schijnt bv. aanvankelik wat lastig om de kinderen in te prenten dat ze de

letter ij in het woord dadelijk toonloos moeten uitspreken. Maar schrift-

vormen als benevelen, bedelen, waarvan we, zonder de ervaring te kennen,

misschien zouden willen voorspellen dat de lezers zich ten eeuwigen dage

met hun uitspraak zullen blijven vergissen, blijken, eens geleerd, later

nooit meer moeite bij het lezen te geven. Sterker nog : een vorm als beken,

die naar omstandigheden op tweeërlei manier uitgesproken wordt, zal

steeds op de juiste manier gelezen worden. De reden is dat de woorden

nooit buiten verband voorkomen 1 ).
Maarde afwijking (<p=l,Z>l) geeft vaak blijvende moeite bij het

schrijven, doordat men nu weten moet, welk van de 2,3, 4 letter-

tekens waardoor een foneem wordt aangeduid telkens de eer zal genieten

voor die aanduiding uitverkoren te worden. Alleen waar men voor die

velerlei aanduiding een eenvoudige regel heeft, gaat het. Zo bv. bij de

heldere aen a, waar de regel geldt; dubbele letter in gesloten, enkele in

open lettergrepen.
Inde Middeleeuwen gold meestal voor de heldere e en o dezelfde een-

voudige regel. Maar op ’t eind van de 16e eeuw begon COORNHERT de

enkele e en o op ’t eind vaneen lettergreep vaker en bewust door de

dubbele te vervangen, zich richtende naar het verschil in uitspraak, dat m

bepaalde dialekten werd gehoord. Hiermee is helaas het paard van Troje

binnengehaald. Want bij de 17e eeuwers, o.a. VONDEL, vond CoORNHERTs

wijze van doen navolging, waarbij sommigen, zoals Hooft in zijn Neder-

landsche Historiën, de schaal zelfs naar de andere kant lieten overslaan,

door alle klinkers op ’t eind vaneen lettergreep te verdubbelen, ook de a

en de u. De theoloog PETRUS LEUPENIUS deed dat eveneens, en werd des-

wege gekapitteld door VONDEL, die sprak van „een gansch ongerijmde en

overtollige misspellinge". LEUPENIUS bleef het antwoord .op dit verwijt met

schuldig. Hij bepleitte de noodzakelikheid van „vaste gronden tegenover

Vondels willekeur en slordigheid van spelling. Vondel schrijft, zegt hij,

weereld naast Hemel, anderen misschien wereld en Heemel : de dubbele

vokaalspelling is dus geen nieuwigheid, maar een nieuwigheid is „dat mense

gebruikt daarse JOOST juist niet hebben will”.

1) Ongegrond is daarom ook het bezwaar tegen de schrijfwijze bedelen (uitgespr.

bedélen), die verwarring zou geven met bedelen (uitgespr. bédelen).
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Met de e- en o-spelling is het dus inde 17e eeuw vrijwel een chaos.

Hierin werd nu int begin van de 18e eeuw enige regelmaat gebracht door

Lambert ten Kate, die op ’t idee kwam de bedoelde spelling te regelen
naar de afkomst van de woorden uit de germaanse talen van het grijze
verleden: zoals het Goties, het Angelsaksies, het Oud-Noors, enz. Was
de e- en o-klank in open lettergrepen ontstaan uiteen tweeklank in die

talen, dan schreef Ten Kate het dubbele teken, anders het enkele. Wel
bleef ook bij deze regeling volgens het etymologies ( woordafleidkundig)
beginsel inde meeste gevallen nog onzekerheid bestaan, omdat de histo-

riese taalwetenschap, waarvan Ten Kate zelf een wegbereider was, nog
inde kinderschoenen stond ; maarde weg was nu gewezen waarop eerst

Siegenbeek en later De Vries en Te Winkel dankbaar en ijverig voort

zouden gaan, gesteund door de vorderingen die de kennis van de oudger-
maanse talen intussen telkens gemaakt had •). Zo konden bv. de laatst-

genoemden de SIEGENBEEKse spelling vrolijk in vroolijk „verbeteren”.
Welk vroolijk intussen, naar een geestig woord van VOSMAER, de mensen

uit die dagen knorrig maakte 2 ).
Aldus hebben we onze tegenwoordige ingewikkelde e- en o-spelling in

open lettergrepen te danken aan het feit dat enkele toonaangevende taal-

geleerden uiteen vorige periode de op zichzelf belangrijke uitkomsten van

hun histories onderzoek hier en daar inde spelling van de tegenwoordige
taal hebben willen vastleggen. Op de wetenschappelike verdiensten van die

taalgeleerden wordt door de tegenwoordige niets afgedongen. Maar zij
hebben door hun daad getoond dat het wezen van wat spelling behoort te

zijn t.w, aanduiding van de contemporaine taal niet volledig tot hun

doorgedrongen is.

Met de spelling van de klank sis ’t iets dergelijks: hij wordt inde O.S.

door sch of s aangeduid, al naarmate de etymologie leert dat hij al dan niet

ontstaan is uit de klank sch, die men hoort in schuit (of uit sk). Daarom
bv. mensch naast vos, ruischen naast bruisen. Wat de s-klank op ’t eind

van bijvoegelike naamwoorden en bijwoorden betreft, de spelling daarvan

berust slechts gedeeltelik op de etymologie, voor een ander deel op analo-

gie-overwegingen, Tenminste voor zover wij het begrepen hebben, want

de zaak is hier zo spitsvondig en ingewikkeld dat een leek er moeilik uit

wijs kan worden. De praktijk beantwoordt daaraan : zoals we gezien heb-

ben, zijn er woorden die ook als bijwoord een sch, en andere die ook als

bijvoegelik naamwoord een s krijgen.

1 ) SIEGENBEEK liet zich, behalve door de historiese taalwetenschap, ook dikwels door
de uitspraak in dialekten leiden (K. 36).

2 ) Tegenwoordig heeft vrolik die humeurverstorende funktie weer overgenomen ; het

effekt is bovendien van kwadratiese orde, wegens de o en de i.

De verandering van kagchel in kachel kon indertijd ook al geen genade vinden, even-

min als die van mooije in mooie. Van het laatste zei de letterkundige J. J. CREMER in 1866

dat ’t hem „Hottentotsch leek, met „al die klinkletteren naast elkaar” Men ziet het :
SCHARTEN met zijn „onverstaanbaar dialekt”, heeft voorgangers gehad.
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Maar De Vries en Te Winkel hebben ’t niet altijd aangedurfd de

etymologie te laten beslissen, als die in botsing kwam met het toenmalig,

d.i. het SIEGENBEEKs gebruik. En zo bleven ze, in strijd met de afleiding,

spellen: heeren, waarheden, verrassen, gansch, mossel, heesch, hijschen,
harnas. En deze geleerden hebben dus het etymologies beginsel niet zo

goed mogelik toegepast, d.i. zo goed als zij het met hun kennis hadden

kunnen doen. En iemand die beweert dat hij een warm voorstander van

dat beginsel is zou daar eigenlik voortdurend over moeten treuren. Of er

werkelik van die permanente traanlaters zijn, is ons niet bekend. Maar wij

geloven dat de meeste laudatores orthographiae VW-ianae zich hevig zou-

den verzetten, als men alle zo even genoemde woorden, en andere, zou

voorstellen te gaan spellen zoals de etymologie het verlangt. Waaruit dan

zou blijken dat hun liefde minder het etymologiese dan wel het vertrouwd

gewordene van het woordbeeld betreft.

Nu is die gehechtheid aan bekende woordbeelden we merkten het al

een keer op psychologies verklaarbaar, en geen vereenvoudiger zal daar

minachtend op neerzien. Maar wel mag men verwachten dat altans een

intellektueel niet bij zijn intuitieve afkeer van het ongewone schriftteken

blijft staan. Dat zo iemand bedenkt dat hij doodgemoedereerd verder leest,

als hij dezelfde „onesthetiese” vormen tegenkomt bij Vondel, bij WOLF

en Deken enz. En dat het er dus maar op aankomt met welke mentaliteit

hij zich tegenover de afwijkende spelvorm plaatst. Deze nuchtere overwe-

ging zal hem een zodanige kalmte des gemoeds verlenen, dat hij ver-

volgens in staat is de V.S. niet a priori als een uitvindsel van excentrieke,

flapdassen en kommunistepilo dragende nieuwlichters te veroordelen;

maar die spelling onbevooroordeeld te toetsen aan de argumenteringen

van zijn bepleiters.
Keren we terug tot ons uitgangspunt. Doel was: te onderzoeken of er

teoretiese bezwaren tegen de voorgestelde veranderingen inde spelling van

de e-, o-, en s-klank zouden kunnen worden ingebracht. Welnu, we hebben

gevonden dat juist ook op teoretiese gronden immers uit het wezen van

spelling voortvloeiende die spelling als de beste beschouwd moet wor-

den, die de korrespondentie (99, /) = (1, 1) het dichtst nadert. En dat dus

elk opzettelik verstoren van deze ideale korrespondentie, door de spelling

te bezwaren met etymologiese elementen, in principe te veroordelen is.

Wel verre van aan teoretiese bedenkingen onderhevig te zijn, is dus de

vereenvoudigde e-, o- en s-spelling ook uit wetenschappelik oogpunt een

verbetering van de oude.

Door de tegenwoordige taalgeleerden wordt het etymologies beginsel

inde spelling dan ook niet meer verdedigd. Zij vinden ’t heel belangrijk,

om de geschiedenis vaneen woord te kennen, maar om iets van die

geschiedenis inde spelling van het woord uitte drukken, en daardoor die

spelling extra moeilik te maken, dat gaat hun te ver. Want de spelling is

niet voor een groepje mandarijnen uit het volk, maar voor het hele volk.
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En men zal toch zeker ook niet willen beweren dat de beoefening van de

taalhistorie er onder lijden zal, als de rezultaten daarvan zich niet inde

spelling van de tegenwoordige klanken weerspiegelen.
Intussen kunnen we • we herhalen ’t nog eens —de bestaande spelling

slechts in bescheiden mate wijzigen. En dus nemen wede etymologie mee

op de koop toe, voor zover die in het ongewijzigde deel aanwezig is. Daar

is nu eenmaal niets aan te doen. Er zijn trouwens etymologiese elementen

inde spelling die men beter kan excuseren, omdat ze histories zijn over-

geleverd, niet opzettelik door averechtse geleerdheidsoverwegingen aange-
bracht. Zo is ’t bv, met de spelling ij (naast ei) voor de ei-klank. Het

teken ij, eigenlik ij, duidde oudtijds onze tegenwoordige ie-klank aan.

Maar toen, tijdens de Middeleeuwen, in ’t Brabants dialekt de diftongering
van deze ie tot ei begon op te komen 1 ) welke diftongering het nader-

hand in het Algemeen Nederlands gewonnen heeft toen heeft men

eenvoudig voor die veranderde klank het teken ij laten staan. Zo gaat ’t

dikwels. Een volgend geslacht neemt de schrijfwijze vaneen vorig over,

en als er klankveranderingen plaats hebben, dan worden de nieuwe klanken

nog vaak door de oude tekens voorgesteld. Dit is heel natuurlik, en zo is

’t ook begrijpelik dat er historiese elementen inde spelling vaneen taal

voorkomen. En deze natuurlike historiese elementen hebben - voor ons

persoonlik gevoel altans • een veel minder hatelik karakter dan de

opzettelik aangebrachte etymologiese geleerdheid 2 ).
Intussen is ’t niet altijd zo gegaan dat men voor de veranderde klank de

oude spelling behouden heeft. Er zijn tal van voorbeelden van het tegen-
deel in onze taal. Zo duidt men de toonloze klinker in veulen aan door e.

het gewone teken dat we daarvoor hebben, en niet door de ij die er vroeger

stond, toen de klank niet toonloos was. En zo hebben in onze tijd
De Vries en Te Winkel de SiEGENBEEKse spelling koningrijk, jongheid
vervangen door koninkrijk, jonkheid, omdat de spelling met k de klank

beter weergeeft dan de historiese met g. Als Van GINNEKEN dus zegt (Mb.
15,11, 1930) : ~Een phoneem kan veranderen of vergaan, de letter blijft
gelden voor het heele nakroost” • dan is die uitspraak er weer gloeiend
naast. Waarmee ook Van Ginnekens verdediging van het etymologies
beginsel inde spelling dat op die onjuiste uitspraak berust in duigen
valt 3 ).

Hiermee zijn we gekomen aan ’t eind van onze verdediging van de

V.S. We richten tot onze studenten en verdere jonge lezers een krachtige
opwekking om die spelling toe te passen, en daardoor mee te werken tot

1 ) Van Ginneken (Mb. 15,11, 1930).
2 ) Het zou daarom misschien aanbeveling verdienen, de namen historiese en etymolo-

giese spelling niet meer door elkaar te gebruiken, maarde eerste naam toe te passen op
de vergeeflike, de laatste op de vloekwaardige historiese elementen inde spelling.

3 ) Onze voorbeelden zijn ontleend aan GERLACH ROYEN (Mb. 22,2, 1931), die er

daar ter plaatse nog heel wat meer geeft.
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uiteindelike ontlasting van ons moedertaalonderwijs vaneen, naar het

nieuwere taalinzicht, deels foutieve, deels onnodige ballast, die op de lagere

school ongeveer de helft van de beschikbare tijd in beslag neemt. Hoe

meerde V.S. wordt toegepast, hoe vaker dus de ongewone woordbeelden

onder de ogen van iedereen komen, des te eerder went het vreemde en ver-

mindert de afkeer daarvan. Bovendien, hoe sterker de aanhang van de

vereenvoudigers is, des te minder zal een Regering op den duur doof

kunnen blijven voor hun aandrang, om een taalonderwijs toe te laten dat,

zoals we gezien hebben, niet alleen een volksbelang is, maar ook een

belang voor de verbreiding van onze taal in Ned.-Indie, om van Vlaande-

ren niet te spreken. Men zou denken dat zulke volks- en stambelangen in

de eerste plaats een Nederlandse Regering ter harte zouden gaan. Maar,

om met SPEENHOF te spreken : ’t is anders ! Zelfs het getuigenis vaneen

man als COLIJN, die toch zeker niet de eerste de beste is, en die zeker ook

niet tot de heetgebakerde revolutionnairen behoort, schijnt geen gezag bij de

opvolgende Ministerraden te hebben. Het is natuurlik erg eenvoudig om

het nieuwe taalonderwijs kort en goed te verbieden, als men er de macht

toe heeft. Maar wij vragen ons af of een grote macht ook niet een grote

verantwoordelikheid meebrengt. En of het Nederlandse Volk misschien -

we leven toch ineen demokratiese tijd niet enig recht er op heeft te

vernemen, op welke gronden een Ministerraad zijn veto over de natie

slingert. Dit klemt temeer, nu het zelfs aan iemand als Van GINNEKEN

niet gelukt is, enig steekhoudend argument tegen de V.S. in te brengen.

„Wat in V.G.’s betoog werkelik betrekking heeft op spelling, is er zó

naast dat de V.S. er nooit zo goed heeft voorgestaan als tans. Want nu

na de talloze pygmeeën-bestrijders eindelik eens een gigant is opgestaan,

maar wiens slagen enkel loos gerucht verwekten, zullen veler ogen open-

gaan. Een systeem dat het glansrijk uithoudt tegen een geleerde en fanta-

sievolle schrijver als Van Ginneken, is volkomen safe” (Gerlach Royen,

Mb. 22,2, 1931).

Hoe dit zij, de opvolgende Regeringen zijn tot nog toe niet geneigd om

in ’t voetspoor van hun voorganger van 65 jaar geleden te treden, en de

V.S. op school vrije toegang te geven. En nu daardoor de eenvoudigste

weg tot geleidelike invoering vooralsnog afgesloten is, schiet er niets anders

over dan de moeizame weg van de „bewerking der geesten . Dit kan, beter

misschien nog dan door het propagandistiese woord, door het voorbeeld

geschieden. En daartoe wekken wij U dan nogmaals op. De student mag,

dunkt ons, wel beseffen dat hij behoort tot een groep van jonge mensen

die, wat ontwikkelingsmogelikheden betreft, een sterk bevoorrechte positie

inde maatschappij inneemt. In ruil daarvoor mag van hem verwacht wor-

den dat hij zich enige moeite getroost, om het zijne er toe bij te dragen dat

de grote massa van de minder bevoorrechten, voor wie het onderwijs met

de lagere school eindigt - dat was in 1910 volgens het rapport van de

zgn. Ineenschakelingskommissie 95 %, en dat zal nu misschien wat minder
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zijn, maar toch altijd nog hoog genoeg inde toekomst een taalonderwijs
kan ontvangen, waarbij de nu aan spelling- en buigingsonzin verknoeide
tijd ten goede komt aan het mondeling en schriftelik leren uitdrukken van

hun gedachten in ons Algemeen Nederlands.

Moge die toekomst niet verre meer zijn!

H. B. A. BOCKWINKEL.
Utrecht

, April 1932.

N.B. Als lid van de „Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spel-
ling” kan men zich opgeven bij de Algemene Sekretaris, Dr. J. J. B.
Elzinga, Willem Beukelsstraat 28, Amsterdam (O.). Kontributie één

gulden.







INLEIDING.

1. We onderstellen in dit kollege 11, dat de Integraalrekening volgens

Riemann vaneen reële veranderlike zal behandelen, en waarin dus met een

getal stilzwijgend een reëel getal bedoeld wordt, de gewone stellingen uit

de teorie van het reële getal, behandeld in het andere kollege (kollege I)

bekend. Alleen herinneren we, ter wille van eventuele lezers die laatstge-

noemd kollege niet volgen, aan enkele, misschien niet algemeen gebruikelike
definities, en voorts aan een paar voor het nu volgende kollege zeer

gewichtige stellingen, waarop niet in alle boeken een even helder licht valt.

Voor een gesloten interval gebruiken we, in navolging van Dr. Wolff,

de naam segment ; de naam interval duidt dus een open interval aan. Met

het segment (a, oo) bedoelen we het links gesloten interval (a, oo ), dus

de verzameling van getallen bestaande uit a en de getallen groter dan a.

Analoog het segment ( —oo, b). Onder het segment ( —00,00) verstaan

we hetzelfde als het interval ( 00, oo ), dus de verzameling van alle reële

getallen. We hebben, na ampele overweging, besloten om in onze kolleges

geen getallen oo en oo in te voeren ; vandaar dat we bv. geen onder-

scheid maken tussen een segment en een interval ( —oo, oo).

Onder een positief segment verstaan we een segment, waarvan alle

getallen, dus ook het linkereindpunt, positief zijn. Analoog een negatief

segment. Onder een nietnegatief segment verstaan we een segment waar-

van alle getallen nietnegatief zijn, dus het linkereindpunt positief is of nul,

alle andere getallen positief zijn. Analoog een nietpositief segment 1 ).

Onder een gemengd segment verstaan we een segment dat zowel positieve

als negatieve getallen bevat, en waarvan het linkereindpunt dus negatief,
het rechtereindpunt positief is.

Onder een positief interval verstaan we een interval, waarvan alle getal-
len positief zijn, het linkereindpunt dus positief of nul is. Analoog een

negatief interval. Onder een gemengd interval verstaan we een interval dat

zowel positieve als negatieve getallen bevat, en waarvan het linkereindpunt

dus negatief, het rechtereindpunt positief is.

Onder een omgeving van het punt a2 ) verstaan we een interval data

bevat, maar met uitsluiting van a. Gewoonlik denkt men zich hierbij een

interval waarvan a het midden is. Onder een rechteromgeving van a ver-

staan we een interval met a tot linkereindpunt. Analoog een linkeromgeving

1) leder positief segment is dus nietnegatief, ieder negatief segment nietpositief, maar

het omgekeerde geldt niet.

2 ) Het woord „punt" is ontleend aan de meetkundige afbeelding van de getallen, maar

betekent eenvoudig „getal".
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van a. Onder een omgeving van oo of -f- oo verstaan we een interval

(a, oo); onder een omgeving van -—oo een interval ( —oo, b).

2. We herhalen hier ook de definitie die we gewoon zijn in ’t andere

kollege van de begrippen oneindige rij en oneindige reeks te geven.
Onder een oneindige rij van getallen verstaan we een funktie van één

veranderlike, die de verzameling van gehele getallen groter dan een vast

geheel getal doorloopt. Gewoonlik is dit laatste getal oof —l. De ver-

anderlike heet rangnummer en wordt meestal door de letter n, of een letter
die in ’t alfabet inde buurt van n staat, voorgesteld. De verschillende
funktiewaarden heten termen van de rij; onder de pe term verstaat men

die funktiewaarde die bij het p e rangnummer, in volgorde van grootte,
behoort. De funktie zelf noemen we in aansluiting hiermee de algemene
term. ledere term wordt aangeduid dooreen letter (u, v, s, t, a, enz.) voor-

zien vaneen indeks, die het rangnummer betekent waarbij die term behoort.
Zo schrijft men dus ux, u

6,
u

p enz. in afwijking van de gewone notatie

voor funktiewaarden, volgens welke men zou moeten schrijven u(l), u(6),
u(p) enz. En de funktie zelf, anders gezegd de rij, duiden we in aansluiting
hiermee aan door u

n ,
in plaats vandoor u(n). Ook stellen wede hierbe-

doelde funktie dikwels voor dooreen paar eerste termen op een rij te schrij-
ven, gevolgd door enige stippels ; soms laat men hierop nog de algemene
term un , plus weer enige stippels, volgen. Aldus betekent het simbool

«i. u 2 , u3,

of het simbool

u v u2,.. . un ,

hetzelfde als het eenvoudiger simbool u
n .

Aan de beide uitvoeriger notaties

ontleent de funktie, die we oneindige rij noemen, zijn naam.

Bij iedere oneindige rij u
n

behoort een somtij s
, bepaald door de

gelijkheid

sn —«i + +•• • + tin ; (n =l, 2,3
.. .)

De naam somrij zal hieruit duidelik zijn. Omgekeerd heet u
n

de ver-

schilrij van s„, omdat zijn termen de verschillen van telkens twee opeen-

volgende termen van de rij s„ zijn; men heeft, voor n= 2,3, 4,

Sn S
n—l

Alleen u x
is niet zo’ni verschil. Men kan dit echter bewerkstelligen, door

aan de somrij een term s0 =0 toetevoegen; dan gaat de laatste gelijkheid
ook door voor n= l, dus voor alle termen u„, wat soms gemak oplevert.

Een oneindige rij wordt inde analyse dikwels gegeven door zijn ver-

schilrij. Is dit het geval, dan noemt men hem oneindige reeks. We hebben
dus de volgende definitie :

Onder een oneindige reeks verstaat men een oneindige rij, die gegeven
is door zijn verschilrij.
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Het ligt voor de hand, om de reeks aan te duiden door simbolen, waarin

de gegevens, d.z. de termen van de verschilrij, optreden, en waarin tevens

aangeduid is dat men, om de termen van de rij zelf te krijgen, een som-

matie op de eerstbedoelde termen moet toepassen. Dergelijke simbolen zijn

u i
u 3 .

«1 + “2 + u3 + • • • + «n + • • •

00

Y u„: enz.

o

Zij duiden alle ook de limiet van de oneindige reeks aan, zo die bestaat.

3. De hier gegeven definitie van het begrip reeks wordt inde meeste

leerboeken niet aangetroffen. Gewoonlik blijft men min of meer in ’t vage

omtrent dat begrip. In het leerboek van }. TANNERY „Imtroduction a la

théorie des fonctions d’une variable (I, 1904) staat op b. 114 : on désigne

sous le nom de série un symbole 1 ) tel que

“1 + u 2 + • • •
+ un + • • •

Nu menen wij dat een simbool dient om iets anders aan te . duiden, dat

al bekend is, maar dat het niet een betekenis a priori heeft, met behulp

waarvan men dat andere kan definiëren. Hier wordt echter blijkbaar anders

geoordeeld. Welke betekenis de schrijver echter aan het zo even genoemde

simbool toekent, heeft hij vergeten er bij te zeggen, zodat we na zijn zoge-

naamde definitie nog altijd niet weten wat hij onder een reeks verstaat.

Met de definitie in het boek van Dr. F. Schuh „Lessen over de Hoogere

Algebra” (111, 1926) is het analoog gesteld. Op b. 181 staat: „De uitdruk-

kingl) in het eerste lid van (157) of (158) wordt een oneindige reeks

genoemd.” Met de eerste uitdrukking wordt bedoeld

«1 +“2+ u3 + • • •

met de tweede

00

N Un

1

maar wat voor betekenis die uitdrukkingen a priori inde gedachten van

de schrijver hebben, wordt men niet gewaar. Alleen zegt hij dat ze soms

geen betekenis hebben, maar dan toch evengoed reeks heten. Dan is een

reeks dus een begrip dat geen betekenis heeft. Zou een mens, altans een

mathematicus, een dergelijk „begrip” maar niet liever een beetje uit de

weg gaan ?

Terloops merken we op dat onze opvatting, dat een schriftteken slechts

dient, om iets anders voor te stellen, maar geen betekenis op zichzelf heeft,

meebrengt dat wij ook de getallen niet, zoals wel gedaan wordt, wensen te

') Kursivering van mij.
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beschouwen als tekens. Getallen zijn voor ons gedachtedingen, die bepaald
worden door hun onderlinge betrekkingen, en deze gedachtedingen worden

voorgesteld door tekens. Evenmin zijn bij het schaakspel naar onze mening
de materiele pionnen, raadsheren, enz. de eigenlike schaakobjekten. Dit zijn

integendeel evenzo gedachtedingen , voorgesteld door de genoemde stoffe-

like beelden, en bepaald door de manier waarop ze, in onderlinge afhanke-

likheid, kunnen worden toegevoegd aan een stelsel van 64 getalleparen ;

welk laatste sisteem weer wordt voorgesteld door de 64 vakken vaneen

materieel ding, het schaakbord. Wanneer iemand honderdmaal een vijf
neerschrijft, dan is die materiele potlood-, inkt- of krijtstreep honderdmaal

anders. Toch bedoelt hij telkens hetzelfde ding ; en dit doen ook degenen
die zeggen dat het teken, waardoor een getal wordt voorgesteld, dat getal
is. Maar daarmee komen ze met hun eigen definitie in tegenspraak, want

ze geven nu toe dat ze het materiele teken niet bedoeld hebben, maar slechts

een ideëel teken, dus toch weer een gedachteding. Dan is het dunkt me beter,

daar ook maar dadelik voor uitte komen. Bij 't schaakspel is ’t net zo. Als

een stuk wat beschadigd wordt een raadsheer verliest bv. zijn hoofd (’t
kan gebeuren) dan koopt men niet altijd dadelik een nieuw stuk, maar

speelt dikwels nog enige tijd met het oude door. En dit stuk, dat stoffelik
heel anders geworden is, doet nog presies dezelfde dienst als voorheen, het

beste bewijs dat ’t vóór en na de beschadiging slechts de afbeelding van het-

zelfde gedachteding is. 1 )

4. Keren we na deze uitweiding terug tot het begrip reeks. Wanneer

men zich afvraagt, hoe het mogelik is dat het ontbreken vaneen scherpe
definitie van dit begrip, ook in boeken die, zoals de beide genoemde, op

modern exakte grondslag staan, in ’t vervolg niet tot moeilikheden leidt,

dan moet het antwoord luiden, dat men, strikt genomen, nooit een apart
woord behoeft te definiëren, mits men maarde volzinnen, waarin dat woord

gebruikt wordt, als geheel verklaart. Dit nu wordt natuurlik door de beide

genoemde, zeer eminente schrijvers met de zinnen waarin het woord reeks

voorkomt, naar behoren gedaan. Zelf bevinden wij ons maar dan wel-

bewust • ineen analoog geval t.o.v. het woord oneindig (oo)en de woor-

den plus oneindig (-(- oo) en min oneindig ( —oo). Zoals gezegd is,

voeren wij geen getallen oo (-f- oo )en —oo in. De enkele woorden oo en

oo hebben dus bij ons geen betekenis. Maarde volzinnen met die woor-

') Een van de vroegere schrijvers, die de getallen als tekens opvatte, was E. HEINE.

Hij zegt (Journ. f. Math. 74, p. 174 f.f.): „Ich stelle mich beider Definition auf den rein

formaien Standpunkt, indem ich gewisse greifbare Zeichen Zahlen nenne, sodass die

Existenz diesec Zahlen also nicht in Frage steht". Wat dit laatste betreft, of het bestaan

vaneen materieel ding niet „in Frage steht”, of wel minder „in Frage steht”, dan dat

vaneen gedachteding, is een punt, waarover alle filozofen het nog wel niet eens zullen

zijn. In ieder geval moet het hun, die de materiele opvatting van het getal huldigen, tot

nadenken stemmen, dat die opvatting niet de minste verlichting brengt van de moeilikheid,
die nog altijd gelegen is inde vraag naar de nietstrijdigheid van het reële getalsisteem.



5

den, zoals „de limiet van y voor x= co is co ”, kunnen we natuurlik niet

missen, en daarvan hebben wede betekenis int andere kollege scherp

omschreven.

Intussen ligt de betekenis van het enkele woord reeks zó voor de hand,

dat er geen reden is, om een definitie van dat woord te vermijden.
Een dergelijke kwestie als zo even aangeroerd doet zich overigens wel

meer voor. Bv. bij het woord verzameling. Er is heel wat papier beschreven

over de betekenis van dat woord. Hetgeen misschien wat beperkt had

kunnen worden, indien men bedacht had dat het voldoende is, als iedere

zin waarin dat woord voorkomt, in zijn geheel een bepaalde betekenis

heeft. l ) Als we bv. zeggen „de verzameling van alle positieve getallen

heeft 0 tot links verdichtingspunt”, dan; bedoelen we met die hele zin niets

anders dan : „er is geen kleinste positief getal.” ’t Komt er in dit geval dus

feitelik niet op aan, of we in staat zijn te zeggen, wat het enkele woord

verzameling betekent. Trouwens, als men dit zou willen, dan zou men niet

veel anders kunnen beweren dan: „Een verzameling inde wiskunde is het

geheel dat we zeggen gevormd te worden door wiskundige dingen, bv.

getallen, die wij, met behulp vaneen aan die dingen eigen gemeenschappelik

predikaat, onder één gezichtspunt brengen. We kursiveren in deze definitie

expres het woord „zeggen”, omdat het substantief verzameling hier niet een

fysiese impressie vaneen uit afzonderlike stoffelike delen bestaand geheel

weergeeft, zoals inde uitdrukkingen „een verzameling vruchten”, „een ver-

zameling bloemen” enz., maar eenvoudig gebruikt wordt, naar analogie van

dergelijke uitdrukkingen als de laatstgenoemde. Deze analogie in taal vindt

zijn rechtvaardiging in het feit dat er, ondanks het zo even genoemde ver-

schil, toch ook zekere analogie in funktie van de uitdrukkingen „verzame-

ling getallen” en „verzameling bloemen” bestaat; en wel in zoverre als

beide woordverbindingen de relatie „bijeenbehoren tot uitdrukking

brengen. Het gebruik van het woord verzameling inde wiskunde is dus,

evenals het dageliks gebruik vaneen massa zelfstandige naamwoorden, die

abstrakt heten (tijd, lengte, hoogte, enz. maar ook deugd, vlijt, enz.) een

voorbeeld van de gewoonte van de taal, om relaties te substantiveren.

Door het geregeld gebruik van dergelijke substantieven in dezelfde zins-

funktie als andere, die werkelike dingen noemen, krijgen we langzamerhand
het idee, alsof de eerstgenoemde woorden óók dingen aanduiden, zij het

enkel abstrakte of begrips- dingen. Zo is het met het woord verzameling in

de wiskunde.

5. Zoals gezegd is, wordt de limiet vaneen reeks, zo die bestaat, door

dezelfde simbolen voorgesteld, als de reeks zelf. Deze voorstellingswijze

met somtekens suggereert de benaming som voor limiet, en aldus heeft men

dan in sommige gevallen het begrip som op een aftelbaar oneindig aantal

getallen overgebracht.

1) Wij hebben niet de bedoeling te beweren dat hier de hoofdmoeilikheid ligt.



6

Dat men dit begrip niet kan ontlenen aan de definitie van de som van

een eindig aantal getallen • er is wel een tijd geweest dat men zich daar

niet nauwkeurig rekenschap van gaf. Het was de tijd dat allerlei wiskundige

begrippen, met name het limietbegrip, nog vaag waren, en, zoals we nu

weten, bij gebrek aan een aritmetiese teorie van het irrationele getal ook

niet anders dan vaag konden zijn. Het was de tijd dat de mystiek nog

hoogtij vierde inde wiskunde, in „begrippen” als oneindig groot, en,

eeuwig verdoemd zij het woord, oneindig klein, waarvan men geloofde dat

ze een zekere mystieke betekenis a priori hadden. l ) Het was de tijd,

waarin men het volstrekt niet als slechts een spreekwijze beschouwde, wan-

neer men de limiet vaneen oneindige rij het allerlaatste, oneindig verre

element er van noemde, of een sirkel een veelhoek met oneindig veel

oneindig kleine zijden ; of wanneer men zei dat de raaklijn aan een sirkel

een oneindig klein stuk met die sirkel gemeen heeft, of dat een zich langs

een sirkel bewegend punt een oneindig kleine tijd (een ondeelbaar ogen-

blik) langs de raaklijn gaat.
Maar die tijd ligt n,u wel lang achter ons. Wel hoort men nog nu en dan

dergelijke uitdrukkingen gebruiken, maar ieder wiskundige, die die naam

verdient, weet nu presies wat daarbij te denken valt. Of niet te denken!

Want vaak zijn die spreekwijzen niet veel anders dan uitingen vaneen

overkropt poëties gemoed, waarvan vooral wiskunde hanterende niet-

mathematici nog al eens hinder schijnen te hebben.

Wijlen Prof. BOLLAND meende echter dat de wiskundigen nog altijd aan

vaagheid van begrippen laboreerden; dat ze nog altijd „niet wisten wat

ze zeiden”. In het algemene kollege van 1900—1901 heb ik hem te velde

horen trekken tegen „die domme wiskundigen”, die „menen” dat je de

getallen van de oneindige reeks

1 +i+i+l + ..-

allemaal bij elkaar op kunt tellen, en dan 2 krijgt. ~U bespeurt toch wel,

zei hij tegen de aanwezigen, hoofdzakelik juristen, literatoren en theologen,

die die woorden gretig indronken, „dat een rij van getallen, waar nooit een

eind aan komt, onmogelik een som kan hebben,” en meende vermoedelik

heel wat wonderliks te zeggen. Blijkbaar dacht Prof. BOLLAND er op dat

ogenblik niet 'aan, dat men een begrip dooreen nieuwe definitie kan uit-

breiden ; iets wat inde wiskunde herhaaldelik gebeurt, en n.b. een van de

machtigste hulpmiddelen er van vormt. Filozofen en andere leken schenen

vroeger de gewoonte te hebben, hun kritiek op de domme wiskundigen te

baseren op elementaire leerboeken, geschreven door leraren inde wis-

kunde, die het denken over hun vak tot de finamtiele zijde er van beperkt

1) Intussen kan het woord „oneindig klein” buiten de wiskunde nog wel eens_ goede

diensten bewijzen. Bijvoorbeeld om het verschil tussen een lectoraat en een hoogleraar-

schap aan te duiden: een verschil dat tegenwoordig geheel tot de sfeer der mystieke

voorstellingen behoort.
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hadden, en die deswege beter ~leraren uit de wiskunde hadden kunnen

heten, *)

6. In plaats van de limiet van de reeks de som van alle termen van de

verschilrij te noemen, zegt men korter dat het de som van de reeks is. In

deze spreekwijze duidt het woord reeks dus abusdevelik de verschilrij aan.

Er zijn meer van die uitdrukkingen. Zo bedoelt men, als men spreekt van

de termen van de reeks, altijd de bepalende termen, d.z. dus de termen van

de verschilrij. De eigenlike termen van de reeks, d.z. de termen

s„ = lij + u2 + • • •
u

"

noemt men, met toepassing vaneen soortgelijke taalvrijheid, partiele som-

men, of segmenten van de reeks. De som van enige achtereenvolgende

termen van de verschilrij, waaronder niet de eerste term|, heet een midden-

stuk of moot van de reeks. De oneindige reeks

Un+\ + “n+ 2 + • • •

gedefinieerd door termen van de verschilrij, die na zekere term volgen, heet

een rest van de reeks. Daarentegen heeft inde uitdrukkingen „de reeks

konvergeert”, en „de reeks divergeert het woord reeks zijn eigenlike

betekenis.

Het ontstaan van het hier vermelde spraakgebruik zal wel histories te

verklaren zijn uit het feit, dat men inde wiskunde allereerst rijen beschouwd

heeft, die als reeks gegeven waren. De beschouwing van oneindige rijen

geheel afgescheiden van de vraag, hoe ze gegeven zijn, dateert meer van

de laatste halve eeuw, en houdt nauw verband met CANTORS teorie van het

irrationele getal.

7. We herinneren ten slotte aan een paar belangrijke stellingen van de

samengestelde funktie. Zoals men weet wordt een dergelijke funktie op de

volgende manier gedefinieerd. Zij
I°. a =g(x) een funktie van x, bepaald inde verzameling (X), en

daarin aannemende waarden die een verzameling (U) vormen.

2°. y=f(u) een funktie van u, gedefinieerd in (U).

Dan kan y ook als funktie van x inde verzameling (X) gedefinieerd
worden. Want met iedere waarde xx van x behorende tot (X) korrespon-

deert volgens punt I°. een waarde u x van u, behorende tot ( U ); en volgens

2°. komt met deze waarde u x van u een waarde y x van y overeen. Voegt

men nu voor iedere keuze x x van xde aldus bepaalde waarde yx van y aan

1) Misschien kan het verschijnsel dat bij veel mathematici van tegenwoordig een sterke

opleving van belangstelling voor filozofie is waar te nemen, er toe bijdragen, om allerlei

misverstand over de wiskunde en zijn beoefenaars bij de filozofen-nietmathematici uit de

weg te ruimen. Ook het feit dat inde elementaire wiskunde-leerboeken van tegenwoordig

veelal de scherpere formuleringen van de moderne wiskunde zijn doorgedrongen, kan

mogelik helpen om dergelijk misverstand te voorkomen.
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x
t toe, dan is daarmee y als funktie van x inde verzameling (X) gede-

finieerd.

Een funktie waarvan de definitie aldus door tussenkomst van twee

funkties tot stand komt, heet, behalve een samengestelde funktie, ook een

funktie vaneen funktie. De laatste uitdrukking is feitelik niets anders dan

een zeer beknopte samenvatting van dein de punten I°. en 2°. vervatte

mededeling ; iets uitvoeriger: y is een funktie van u, die weer een funktie
is van x.

We duiden de zo even gedefinieerde samengestelde funktie aan door

de notatie

y = f{g{x))

een notatie die we ontlenen aan het feit dat, als de funkties f(u) en g(x)

gegeven zijn door wiskundige vormen, f(u) dooreen vorm Vin u, g(x)
dooreen vorm W in x, de nieuwe funktie bepaald wordt door de vorm die

uit V ontstaat, door daarin de letter u door de vorm W te vervangen.

De manier waarop een samengestelde funktie optreedt, is van tweeërlei

aard. Vooreerst gebeurt het vaak dat men een funktie, die als enkelvoudige

gegeven is, opzettelik als samengestelde opvat, door van de vorm waardoor

die funktie gegeven is een deel, dat zich op natuurlike wijze daarvoor aan-

biedt, als hulpfunktie u aan te nemen. Dit wordt vooral gedaan met funkties

die men moet differentiëren. Zo wordt de funktie

y = (x2 +lY

voor dat doel gedacht als funktie

y
~

:u
3

van u= x
2 -j- 1

waarna men, om de afgeleide te vinden, de kettingregel toepast (zie n°. 9).

Maar ook, als men de funktionele relatie y=ax 2 beschrijft door te zeg-

gen: ~y is evenredig met het vierkant van x", dan denkt men als hulp-

funkties

y au, en u x
2

We noemen dit proses, waarbij een gegeven funktie y= f(x) door

middel van de gelijkheden u =g(x ) en y = h(u) wordt opgevat als samen-

gestelde funktie

y h[g(x)]

van x, de substitutie vaneen nieuwe veranderlike. Deze nieuwe verander-

like u treedt hier dan op als tussenveranderlike ; immers, als onafhankelik

veranderlike ten aanzien van y, en als afhankelik veranderlike ten aanzien

van x.

Het tweede geval waarin de samengestelde funktie optreedt, heet even-

eens substitutie vaneen nieuwe veranderlike, maar nu is die nieuwe ver-

anderlike niet alleen ten opzichte van y maar ook ten opzichte van x

onafhankelik veranderlike. Men heeft zekere funktie y f(x), bepaald in
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een verzameling (X), en beschouwt nu x als een funktie x g(u), die men

zelf kiest, vaneen nieuwe veranderlike u, bepaald ineen zodanig gebied

(ld) van u, dat de verzameling van alle waarden die x daar aanneemt,

identiek is met (X). Dan is blijkbaar, naar het algemene schema, gevormd
door de punten I°. en 2°. hierboven, y door tussenkomst van de funkties

y— f(x) >
x g (u)

een funktie van u, gedefinieerd in (ld), en deze funktie wordt voorge-

steld door

y = f(g(“ ))

Het gebeurt in ’t laatste geval dikwels, dat men de nieuwe veranderlike

met dezelfde letter aanduidt als de oude onafhankelik veranderlike, in dit

geval dus met x, en zo een nieuwe funktie van x

z f(g(x))

konstrueert. Om dit proses dat men, naar de materiele handeling waar-

mee het gepaard gaat, de vervanging van x door g(x) noemt duidelik te

omschrijven, stellen wede oude onafhankelik veranderlike x liever dooreen

andere letter, bv. t voor, en zeggen : De vervanging van x door g(x) ineen

gegeven funktie-fc=Mx) betekent het konstrueren vaneen nieuwe funktie

van x ’

z = f(g(x))

door middel van de gelijkheden

z=■ f(t); t g{x)

Dat t de oude onafhankelik veranderlike x is, en de nieuwe onafhankelik

veranderlike x een andere dan de oude, voelt men het beste door aan de

gebieden te denken: t doorloopt het oorspronkelik gebied (X), en x het

gebied dat we zo even door (ld) hebben aangeduid. 'Wil men de funkties

y en z van x tegelijk beschouwen, dan zal men als gebied moeten nemen

het gemeenschappelik deel van ( X) en (U), zo dit bestaat.

8. Van de stellingen van de samengestelde funktie waaraan we wilden

■herinneren, is de eerste de kontinuiteitstelling, die in zeer beknopte, maar

niet bepaald estetiese vorm als volgt luidt:

Een kontinue funktie vaneen kontinue funktie is een kontinue funktie.
Meer uitvoerig wordt de stelling aldus omschreven. Zij door middel van

de betrekkingen

u g{x); y = f(u)

zoals nader omschreven onder de punten I°. en 2°. hoger op, een samen-

gestelde funktie

y = f(g(x)) = <p(x)
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gedefinieerd. Zij u=g(x) kontinu ineen punt x0 van (X), y f(u)
kontinu in het korresponderende punt u 0=g(x0 ) van ( U). Dan mag men

besluiten dat

y (p{x)

kontinu is in x =xO .

Immers, zij e een willekeurig gekozen bedrag. x ) Hierbij past, wegens de

kontinuiteit van f(u) in u O , een bedrag d', zodanig dat

I y~ yo I< £* voor |a— u0 I <d'

Bij 6' past, wegens de kontinuiteit van g(x) in xO , een bedrag d, zodanig
dat

|u— u0 |<C d', voor |x— x0 |< <5

Dus past bij ieder willekeurig, gekozen bedrag s een bedrag d, zodanig dat

|y— y0 |< r, voor |x— x0 |<C q. e.d.

Nauw verwant met de kontinuiteitstelling is de limietstelling van de

samengestelde funktie. Deze luidt:

Is y door tussenkomst van u als samengestelde funktie van x gedefi-
nieerd, dan heeft y als funktie van x dezelfde limiet voor x=a, die hij

heeft als funktie van u voor u=c, indien c de limiet is van u voor x=a.

In tekens : Uit

c = lim [u = g (x) ] ; lim [y = f(u)] = b
x—a u c

volgt

lim [y = f(g(x))] = b
x=a

Hierin mogen a, b, c, ook door de tekens oo en oo vervangen worden.

Er is maar één uitzondering op dein de stelling uitgedrukte regel, nl. het

geval dat zich tegelijk de beide volgende omstandigheden voordoen: I°. de

funktie y =f(u) is diskontinu in u=c ; 2°. de funktie u=g(x) neemt in

iedere nog zo kleine omgeving van x— a de limiet c, die hij voor x—a

heeft, ook als waarde aan. Inde formulering van de stelling moet dit dus

eigenlik toegevoegd worden. Maar dan wordt het wat overladen, en de

aandacht te veel van de hoofdzaak afgeleid. leder van de beide genoemde
gebeurlikheden kan trouwens tot de ongewone gerekend worden, des te

meer hun samentreffen.

Laten we bv. onderstellen dat u de waarde c niet aanneemt inde om-

*) We gebruiken het woord „bedrag" dikwels voor een positief getal, speciaal bij de

zogenaamde t, (/-redeneringen.
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geving (A') van aA) Zij dan ( B ) een willekeurig gekozen omgeving van

b. Wegens

lim y b
u = c

past hierbij een omgeving (C) van c zodanig dat y of ligt in (B), of gelijk
is aan b, indien u ligt in (C). Maar wegens

lim u c

x a

past er bij (C) een omgeving (A") van a, zodanig dat u of ligt in (C) of

gelijk is aan c, indien x ligt in ( A").

Zij (A) het gemeenschappelik deel van ( A') en (A"). Indien xnu ligt

in (A), dan ligt u in (C), en dan ligt y in (B) of is gelijk aan b. Aldus past

bij iedere willekeurig gekozen omgeving (B) van b een omgeving (A) van

a zodanig dat, als x ligt in (A), y ligt in (B) of gelijk is aan b. Dit was

te bewijzen.
We hebben het bewijs expres zo geformuleerd dat het ook geldt, als een

of meer van de tekens a, b, c door co of ■— oo vervangen worden.

Opgaaf. Bewijs de stelling indien gegeven is dat de funktie y=f(u)
niet diskontinu is in u =c.

Dat de stelling niet kan gelden, als de funktie u=g(x) in iedere om-

geving van x= a de waarde c aanneemt, en bovendien de funktie y =f(u)
diskontinu is in u—c, m.a.w. f(c) is onmiddellik duidelik. Immers, in

dat geval neemt y als funktie van x in iedere omgeving van x— a de

waarde f(c) aan, en kan zijn limiet voor x— a dus niet gelijk zijn aan het

hiervan verschillende getal b.

Het limietteorema van de samengestelde funktie wordt talloze malen

intuitief toegepast, zonder dat men er erg in heeft. Een van de meest ver-

borgen gevallen is wel het volgende. Zij u
n

een rij die een limiet p heeft,

in tekens

limUn p (1)
n =oo

Zonder een ogenblik te aarzelen, of zich zelfs bewust te zijn dat men een

stelling toepast, leidt men hier onmiddellik uit af dat nu ook

lim un+ l p (2)
n = oo

Uit hetgeen hiervóór uiteen gezet is, weten we echter dat u
n + 1

betekent

die funktie van n, die ontstaat door samenstelling van de funkties

z u m ; m= n -j- 1

') Men moet wel bedenken dat deze manier van zeggen niet insluit, dat een hele om-

geving van a tot (X) behoort. Hierover laten we ons bij deze en ook bij de vorige stelling

in 't geheel niet uit; alleen is natuurlik stilzwijgend ondersteld dat a verdichtingspunt is

van (X), en c van (U). We bedoelen eenvoudig dat u de waarde c niet aanneemt in dat

deel van (A' ), dat tot (-X") behoort.
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waarbij m fungeert als de tussenveranderlike die we bij de algemene teorie
door u hebben voorgesteld.

Nu is

lim m oo

n =oo

Verder volgens (1)

lim [z =um ] = p
m— oo

Uit deze twee mag men volgens het limietteorema van de samengestelde
funktie besluiten dat ook

lim [z = un+ 1 ]= p
n = oo

Aldus zien we dat formule (2) niet „vanzelf spreekt”, als (1) reeds

gegeven is, maar dat zijn volgen uit (1) berust op de limietstelling van de

samengestelde funktie.

9. De laatste stelling, die we in herinnering willen brengen, is de

differentiatiestelling van de samengestelde funktie, ook kettingregel ge-
noemd. Deze luidt:

Is u =g(x) differentieerbaar in xO, en y = f.(u) in u0 =g(x0), dan is

y =f(g(x)) differentieerbaar in xO , en men heeft

,„v
dx

0
du

0

’

dx
0

'

'

Volgens de betekenis van het differentiaalquotient is voor u0

s -, <-<>

waarbij x een in (U) minus u0 bepaalde funktie is van u, zodanig dat

lim x = O (5)
u = u„

We kunnen aan x voor u= u0 de waarde nul toekennen, dan gaat de

gelijkheid (4) ook door voor u = Uq. Tevens is x dan inde verzameling
( X) als samengestelde funktie van x gedefinieerd, en heeft men volgens
het limietteorema van deze funktie en in verband met (5)

lim x = O (6)
* = *o

Immers, daar rnu kontinu is in u = uO ,
doet zich de uitzonderlike om-

standigheid dat bedoeld teorema ongeldig is niet voor.

] ) Hierin zijn —, beknopte notaties voor (~ \ ; enz. Verder is natuurlik
dx0 duQ dx

0 \dx I
\ / X x0

stilzwijgend ondersteld (het ligt inde premissen feitelik opgesloten) dat x0 punt-verdichtirgs-
punt is van {X); u0 punt-verdichtingspunt van (LI).
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Uit (4) volgt nu verder voor x^xo

y yo= uu0 /dy \

x—xo x xo ' ydu0

'T
J

zodat

Urn *=JL‘= (Urn ïnS.
-

) (ÉL + lim rj
x = xO X x0 yx= .*O

X Xg J x—xox 0 J
of, in verband met (6)

Jy _du dy
dx0

dx
0

'

du
0

e '

'

We eindigen de inleiding met te herinneren aan de volgende vrij alge-
meen aangenomen gewoonte, waaraan ook wij ons zullen houden: Als een

vorm Vin x voor x=a nog geen waarde heeft, maar wél een eindige
limiet /, dan kent men aan V alsnog de waarde l toe voor x=a. De funktie
door V voorgesteld wordt daardoor meteen kontinu in x=a. Heeft een

vorm V slechts betekenis voor x>a (resp. x<a) en een eindige rechter-

(resp. linker-) limiet / voor x=a, dan kent men evenzo aan die vorm de
waarde l toe voor x=a, waarmee hij dan meteen een in a rechts- (resp.
links-) kontinue funktie voorstelt. Zo heeft de funktie

x
2 1

x— 1

de waarde 2 voor x=1, en is kontinu in x= 1. De funktie

x sin (7)
x

' '

heeft de waarde 0 in x = 0, en is daar kontinu. Terwijl eindelik de funktie

x log x (8)

de waarde nul heeft voor x = 0, en rechts kontinu is in x = 0.

!) Her bewijs is zo gesteld dat het ook rekening houdt met het biezondere geval dat u

een oneindig aantal malen gelijk wordt aan uq ineen omgeving van xg. ïn dat geval is

—— noodzakelik nul; en de redenering leert dat dan ook nul is.
“Xg dxg



HOOFDSTUK I.

HET BEGRIP' INTEGRAAL.

10. We hebben geleerd, hoe vaneen gegeven funktie de afgeleide te

bepalen. Vanzelf rijst nu de omgekeerde vraag : vaneen gegeven funktie

de primitieve te vinden, d.i. een funktie die de eerste tot afgeleide heeft.

lets uitvoeriger en presieser uitgedrukt: Gegeven ineen zeker segment of
interval (a,b) een funktie f(x). Gevraagd een funktie F(x) die in ieder

punt van (a,b) tot differentiaalquotient heeft de waarde van f(x) in

dat punt.
We weten reeds dat dit vraagstuk, zo het al een oplossing heeft, niet

bepaald is: voldoet F(x) aan de vraag, dan ook F(x) -j-K, als K een

willekeurige konstamte is. Ook hebben we vroeger al aangetoond dat er

geen andere oplossingen zijn dan die, welke met F(x) een konstante ver-

schillen, zodat de uitdrukking

F(x) + K

de meest algemene oplossing voorstelt. We toonden, om dit in te zien, voor-

eerst aan de:

Stelling. Als de afgeleide vaneen funktie cp(x) in alle punten van

een segment of interval (a,b) de waarde nul heeft, dan is cp(x) konstant

in (a,b).
Zijn nl. x

x en x
2 twee willekeurige getallen van ( a,b ), dan is er volgens

het gemiddeldeteorema van de differentiaalrekening dat we in ’t ver-

volg korter het differentieteorema zullen noemen een punt f tussen

en x2 zodanig dat

<p(xi) <pix\) = {x2 —X\) <p' (f).

Daar echter <p'(x) in alle punten van (a,b) nul is, is ook = 0,

en dus

<P (x2 ) =cp (x,).

M.a.w. twee willekeurige waarden vaij cp(x ) in (a, b) zijn gelijk: cp(x)
is konstant in (a,b).

Hieruit volgde dan verder onmiddellik de:

Stelling. Hebben twee funkties uen v van xin een segment of
interval dezelfde afgeleide, dan verschillen ze daarin een konstante.
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Immers, uit

du dv

dx dx

volgt

d(u v)
dx

dus volgens de vorige stelling

u—v = K.

Het is deze stelling die, met andere woorden, zegt dat, als F(x) een

primitieve van f(x) is in ( a,b ), dan F(x) -f- K de meest algemene primi-
tieve is. We noemen K, omdat hij bij F(x) opgeteld wordt, een additieve

konstante.

11. Men duidt een primitieve van de funktie f(x) aan door het simbool

D-> f(x).

Voor het zoeken van primitieven bedienen we ons van het volgende
schema van grondformules; hierin zijn m en q konstanten, terwijl de

additieve konstante inde uitkomst overal is weggelaten.

D->( \) = x

D-1 (m) =mx

\
D-M=f+i

> voor a — 1

D-'(i)=M*r>
D~ l

= log | mx + q )
mx -j- q m

a ' n 1

D~‘ (e*) = e*

f>mx

D- 1 (em*) =
m

D~ l (cos x) sin x

D-‘cos{mX +q) =
,in{mX +q)

m

D_l (sm x) = cos x

') Wij gebruiken het teken „log" voor de Neperiaanse logaritme.
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n-i • / i \
cos ( mx -f q)U '

sin (mx + q) = 5

m

D~ l
— = tg x
COS

z
X

D~' ■
~

1 . .:_
tg (mx +q)

cos
2 (mx -j- q) m

n .
1

L) —— = cot x
sin

z
x

1 cot (mx -f q)
sin 2 (mx -f- q) m

D~< ~-

i
= are tg x = -

-

D "ix+~ q = \h?'ctg J%- {q>o)

D~'s±\ =

ö-^=iFTfc»|^| i « >o>

£> —1
—7:- = are sm x -

~

CL^"

2

D
j7==j

= are sin ; (q >0)

ö- 1

1
/=i= = /oo'|x + l/x2 + q|; (q^O)

ar-j-q

Van de juistheid van deze formules, inde segmenten of intervallen,
waarin ze betekenis hebben, overtuigt men zich door de rechterleden te

differentiëren. Voor de meeste zal dit geen moeilikheden opleveren, maar

voor een paar vormen met het modulusteken is het misschien goed om het

nog even te laten zien. Bepalen we bv.

D log | x |
Voor x > 0 is | x | = x, en dus

D log \ x\ = D log x = -^
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Is x<o, dan. is | x | =—x. Stellen we in dit geval

u= x

dan is volgens de kettingregel

D
x log\x\ Dx log =D„ (log u) .

Daar, bij x< 0, u > 0 is, hebben we

D
u (log u) =

u

Verder is =—l, dus
dx

D
u (log u) . = =

dx u x

De formule

D log | x| =
x

of

b"‘(ï)='°!' I * l
is hiermee zowel voor een positief als een negatief interval aangetoond.

Bepalen we ook nog

D 4= hg
2b

7

q x + q

Stel

x — l/g
tl = —2.

x + q

dan is het te bepalen differentiaalquotient gelijk aan

.
D

u
—K~ log |u |

of volgens het juist gevondene

du 1 1 du 1 x+l/q

dx‘ 21/q u

~

dx'2[/~q' x— |/g

Verder vindt men zonder moeite

du
_

2l X

q

dx (x -f- V' q)2
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Dus is ten slotte

D _L, 2l/q 1 X+l/q
_

1

21/ q *+l/q (x + l/q)2
21/q x — l q x

2
q

of

1 1
,

x—l/o

x
2 ~q~ 2 1/q

Hiermee willen we volstaan, de overige formules aan de lezer ter verifi-

katie toevertrouwende. Van enkele zal hij zich misschien afvragen, hoe of

men daaraan komt; zo bv. van de allerlaatste. Wij nemen ons voor, om

naderhand des lezers brandende nieuwsgierigheid op dit puntte bevredigen,
wensen echter uitdrukkelik op te merken, dat ieder die zich het bepalen van

primitieven wil eigen maken, moet beginnen met de voorgaande tabel uit

het hoofd te leren. Een uitzondering mogen we misschien maken voor

formule (9), die we zo juist hebben afgeleid, en het biezondere geval daar-

van voor q=1 ,
omdat deze, zoals we zullen zien, biezonder gemakkelik

zijn terug te vinden, en de ervaring leert dat men, bij ’t uit ’t hoofd opschrij-
ven van ’t antwoord, nog al eens de teller met de noemer verwisselt. Niet-

temin is het voor een goed overzicht gewenst, om ook de funktie

1

x
2

q

tot de standaard funktiès bij het integreren te rekenen.

Naast de bovenstaande formules voor biezondere funktiès heeft men nog

de algemenere

D~l (m u) mDDl~l u (10)

(uv) =DD l
uv (11)

en, als gevolg van beide,

D~' (m u -f- nv) = m D~' a+ n D~ 1
v

. . . . (11a)

Dit zijn geen gewone gelijkheden tussen bepaalde getallen, maar ze

moeten op een biezondere manier gelezen worden. De eerste betekent:

Men vindt een primitieve van mu dooreen of andere primitieve van u

met m te vermenigvuldigen.
Formule (11) beduidt:

Men vindt een primitieve van u v dooreen of andere primitieve van u

met een of andere primitieve van v te vermeerderen.

Evenzo betekent formule (11a) dat het tweede lid een of andere primi-
tieve van m u -(- nv voorstelt. Houdt men dit alles in ’t oog, dan ziet men

de juistheid van de drie formules onmiddellik in, door de rechterleden te

differentiëren.

We stellen het sistematies zoeken naar primitieven van opgegeven
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funkties nog enige tijd uit, om over te gaan tot de bespreking vaneen

begrip, dat van ouds met het begrip primitieve in nauw verband gebracht
is. Dit is het begrip integraal.

12. In zeker segment (a, b) met de lengte h = b ■—a zij bepaald een

begrensde funktie f(x). De bovenste grens van f(x) in (a, b) zij M, de

onderste m, de schommeling co (=M m).
Door v— \ deelpunten xt , x2 , ... x„_j wordt (a,b) „verdeeld” in v sub-

segmenten (Ax) t , (Ax) 2 , ... (Ax)„, of korter zonder haken genoteerd
Axlt Ax2, ...

Ax.j. Deze notatie zal ook de grootte van de segmenten, dus

de getallen x 1 —a, x 2
— xlf ...,

b —aanduiden. l ) We noemen de

bovenste grens van [(x) in die subsegmenten M
} , M

2 , ...
M

u ; de onderste

grens m x, m 2 , ... m-, ; de schommelingen cu 1( o>2 , ... oo„ (co, —Mt nu).
De hier gedachte verdeling van (a,b) duiden we aan als de verdeling
(x 1( x2 ,

... xv_,). Soms zullen we a voorstellen door xO,
b door x.,.

We beschouwen de sommen

y v

5 = mi Ax, ; 5 = Ml Axi (12)
1 1

en noemen die resp. ondersom en bovensom van f(x) t.o.v. de gedachte
verdeling. Daar Mi==zmi, is

(13)
men heeft

V

d~S — Ax/ (14)

We noemen d het somverschil van f(x) t.o.v. de gedachte verdeling.
Daar voor iedere i, m heeft men

V V

nu AXi m AXi
ï ï

Maar

V V

m Axi = m AXi —mh

Dus is

s mh

Evenzo is We kunnen deze rezultaten met (13) samenvatten

inde ongelijkheid

(15)

') Men moet goed onthouden dat in Ax
i

de indeks i bij het hele simbool C-x staat, niet

bij x alleen. In ’t laatste geval zou meer met de gewone opvatting overeenkomen, om

onder de waarde van Ax
;

te verstaan x.
+ , x, , terwijl het nu Xi —x-

_

, is.
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We merken even op dat men kritiek kan uitoefenen op de uitdrukking
„een segment verdelen in subsegmenten”. Als men zegt dat een verzameling
( V) in onderverzamelingen (Vt ), ( V

2 ), ... (V.,) verdeeld is, bedoelt men

gewoonlik dat ( V) de vereniging van die verzamelingen is, terwijl deze geen
element gemeen hebben. Ook van de verdeling vaneen interval in subinter-

vallen kan men feitelik niet spreken. We hebben daarom het woord ver-

delen boven eenmaal tussen aanhalingstekens geplaatst, maar zullen dat in

’t vervolg niet meer doen, omdat de niet geheel juiste uitdrukking nu een-

maal gebruikelik is. Wie zich daaraan blijft stoten, moge hem bv. vervangen

door: We denken de deelpunten x l ,
x2 , ... -Z„-i, en de subsegmenten

(x 1,x 2),... (xv_i,b).
We zullen in ’t vervolg de hier aangenomen notaties en benamingen

handhaven, zonder die telkens uitdrukkelik opnieuw te introduceren. Is er

sprake van meer dan één funktie of van meer dan één segment, dan moeten

we natuurlik de gelijknamige grootheden, die op de verschillende funkties

of op de verschillende segmenten betrekking hebben, op de een of andere

manier onderscheiden, bv. door aksenten. Inde somnotaties zullen we

het simbool

V

E
i

meestal vervangen door het eenvoudiger 2.

Daar het aantal subsegmenten eindig is, zijn er één of meer die de

grootste lengte hebben. We stellen deze maximumlengte voor door A, en

noemen A kortweg het maximumsubsegment. We willen nagaan wat er met

onder- en bovensom gebeurt, als het maximumsubsegment tot nul nadert. 1 )
Bij deze vraag worden de beide sommen als veranderlik beschouwd. Uit

de ongelijkheden (15) volgt dat de verzameling van onder- en bovensom-

men begrensd is.

13. We bewijzen vooreerst de

Stelling. Wordt van zekere verdeling van (a, b) één subsegment
gesplitst in twee andere, dan neemt de ondersom niet af, de bovensom

niet toe.

Stel dat we het subsegment (a, /?) verdelen inde subsegmenten (a, y) en

(y, (i), en de overige onveranderd laten. De beide sommen veranderen dan

alleen hierdoor dat de bijdrage van (a,/?) vervangen wordt door de som

van de bijdragen van (a, y) en {y,fl). Zij l de lengte van («, fl), l t en l2 die

van (a, y) en (y, /?); g de onderste grens van f(x) in (a,j3);g1 en g2
die

in (a, y) en (y.fl). De bijdrage van (a, /?) tot de oude ondersom is dan

') We zullen ons, in aansluiting met het gebruik, in het vervolg ook wel eens de ietwat

nonchalantere uitdrukking veroorloven: „als de subsegmenten tot nul naderen” ; i\e be-

doelen dan natuurlik: „als A tot nul nadert”.
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gl ; de gezamenlike bijdragen van (a,y) en (y, /?) tot de nieuwe ondersom

9rh Nu is g hoogstens gelijk aan g 1 en g2 , dus

gl = gU + g\U+ 02/2

Hiermee is de stelling bewezen, voor zover het de ondersom betreft.

Voor de bovensom is de redenering analoog.
Het is ook van belang om een grens aan te geven voor de grootte van

de verandering die de beide sommen door toevoeging van één deelpunt
kunnen ondergaan. Men heeft

gJI + < Mlt + Ml
2
= Ml

glmml

dus

(gJi + gih) m a>A ‘)
als A het maximum subsegment bij de oude verdeling is. Hieruit volgt de

Stelling. De verandering die ondersom en bovensom ondergaan,
door aan een verdeling van (a,b) met maximumsubsegment A één nieuw

deelpunt toe te voegen, is hoogstens ojA

Gevolg. De verandering die ondersom en bovensom ondergaan, door

aan een verdeling met maximumsubsegment A een aantal p nieuwe deel-

punten toe te voegen, is hoogstens p co A.

Men heeft bij de afleiding van dit gevolg uit de stelling alleen te beden-

ken dat het maximumsubsegment door toevoeging vaneen deelpunt niet

groter wordt.

Stelling. Zij Deen verdeling van (a,b) t.o. waarvan f(x) de onder-

som s en de bovensom S heeft. Er is dan bij ieder bedrag e een bedrag è,

zodanig dat bij elke verdeling D' met een maximumsubsegment A' <<3

sommen s' en S' behoren, die voldoen aan de voorwaarden

s' >s— £; S' <5 + e

lets vrijer gezegd, maar daardoor bij eerste kennismaking beter toe-

gankelik: Men kan zorgen, dat de ondersommen of niet, of willekeurig

weinig beneden een gegeven ondersom komen, de bovensommen of niet,

of willekeurig weinig boven een gegeven bovensom, door de subsegmenten
genoegzaam te verkleinen (de verdeling genoegzaam te verfijnen).

We beschouwen naast de verdelingen D en D' ook de rezultante van die

twee, d.i. de verdeling die ontstaat door de deelpunten van D en D' te

kombineren. Men heeft dan bv.

als s" de. ondersom is t.o.v. do verdeling D". Is verder q het aantal deel-

punten van D, dan ontstaat D" uit D' dooreen aantal deelpunten toe te

') De lezer bewijze dat het gelijkleken alleen geldt, als f(x) konstant is.
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voegen dat hoogstens gelijk is aan q. Men heeft dus volgens het gevolg
van de vorige stelling

s»- s
' =

qa>A' £ wX ' 1
en dus ook daar s" > s, ■

s t>
c^SeSU^^js^Su.

of

s' ~r. s qa>A'
In het produkt qcoA' hangt alleen A' van de gekozen verdeling D' af.

Dit produkt kan dus kleiner dan e gemaakt worden door te zorgen dat

A'<
qco

Stellen we

<5 =
qco

dan is dus

s' s— e voor A'd

Voor de bovensommen geldt een analoge redenering, waarmee de stelling
is aangetoond.

H. We beschouwen nu een oneindige rij van speciale verdelingen
D

v
D

2,D3 , ... ; D
x is een verdeling van (a, b) in 2 gelijke delen, D 2 een

in 22 gelijke delen; en algemeen D
n

een verdeling in 2” gelijke delen.

ledere volgende verdeling ontstaat dus uit de voorgaande door alle sub-

segmenten in 2 gelijke delen te verdelen, waarbij dus uitsluitend nieuwe

deelpunten worden toegevoegd, geen oude worden weggelaten. Hieruit

volgt dat de oneindige rij van ondersommen

$1» s2* *
*

* • • •

nietdalend is, de oneindige rij van bovensommen

Sit 52,...S2 ,... 5n,...S
n ,...

nietstijgend. Daar volgens (15) deze rijen tevens begrensd zijn, hebben ze

eindige limieten ; we stellen

j—Hm s„ ; J=limSn (16)
Ti—oo n= oo

en noemen de getallen j en ƒ resp. de onder- en de bovenintegraal van f(x)
over het segment ( a,b) of tussen de grenzen a en b, of eenvoudigweg van

a tot b. We voeren hiervoor de simbolen in

b b

J—J f(x)dx en J=j f(x)dx ..... (17)

a a

De funktie f(x) zelf heet van de beide integralen de integrand. De sim-
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bolen (17) hebben aanleiding gegeven de beide „grenzen” a en b van de

integralen aldus van elkaar te onderscheiden dat men a de onderste en b de

bovenste grens noemt. Dit zijn traditionele benamingen. Daar echter de

namen onderste en bovenste grens inde moderne wiskunde reeds een zeer

bepaalde betekenis hebben, zullen wij ons veroorloven, van de traditie af

te wijken, en a te noemen de eerste, b de tweede grens.
We noemen verder de verdelingen van (a, b) in 2n gelijke delen hoofd-

verdelingen, de daaraan beantwoordende sommen hoofdsommen, en de

beide uit deze sommen bestaande rijen hoofdrijen. Uit de aard van deze

rijen volgt:
De hoofdondersommen zijn nooit groter dan de onderintegraal, de hoofd-

bovensommen nooit kleiner dan de bovenintegraal. De onderintegraal is

nooit groter dan de bovenintegraal.
Verder volgt uit (15)

(18)

Wat dein (17) gegeven simbolen voor de limieten /' en ƒ betreft, het

volgende. Het teken heeft de betekenis vaneen langgerekte S, en ziet op

het woord som. Het teken dx, dat, als ware ’t een faktor, aan f(x) is toe-

gevoegd, en dat in andere gevallen de differentiaal van x aanduidt, heeft

hier geen betekenis op zichzelf, maar het staat er als herinnering aan de

tot nul naderende subsegmenten. Inde tijd van de mystiek (zie inleiding),
toen men nog deed aan oneindig kleine (brrrr...) grootheden, was het de

verpersoon-liking van de „oneindig klein geworden” subsegmenten. Intussen

zal dat aanhangsel naderhand prakties nut blijken te hebben.

15. De limieten j en ƒ zijn verkregen als rezultaat vaneen geheel
speciale rij van onderverdelingen van het segment (a,b). Zij zouden dan

ook geen biezonder belang hebben, en niet verdienen tot begrippen met

aparte namen verheven te worden, indien niet het merkwaardige feit be-

stond, dat elke andere konvergente rij van verdelingen tot presies dezelfde

limieten voert. Met een konvergente rij van indelingen bedoelen we dan

een rij die, evenals de bovenbeschouwde speciale rij van hoofdverdelingen,
de eigenschap heeft dat de korresponderende rij van maximumsubsegmenten
nul tot limiet heeft.

We bewijzen eerst de

Stelling. Geen enkele ondersom is groter dan de onderintegraal, geen

enkele bovensom kleiner dan de bovenintegraal.
Zij s een of andere ondersom, en e een willekeurig gekozen bedrag. Daar

inde rij van hoofdverdelingen het maximumsubsegment tot nul nadert, is

na zeker rangnummer definitief

«n > 5 e

(dit volgens de laatste stelling van n°. 13). Dus is />s — s, en daar e

willekeurig was, volgt hieruit Analoog voor de bovensommen.
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Inde tweede plaats bewijzen wede

Stelling. Er is bij ieder willekeurig bedrag e een bedrag ö, zodanig,
dat voor elke verdeling van (a,b) met maximumsubsegment A< <5 de

korresponderende sommen s en S voldoen aan de voorwaarden

s>j—e ; S</+e (19)

Er zijn nl. vooreerst hoofdsommen sp
en S

p zodanig dat

sp >y—SP </+i«

Verder is er volgens de zo even gebruikte stelling van n°. 13 een bedrag
d, zodanig dat voor A < <3

s> sp —\ e ; S<‘Sp +-j£

Dus is voor A < (3 voldaan aan de voorwaarden (19).
De nu bewezen stelling zou in wat huiseliker trant kunnen luiden: Men

kan zorgen dat de ondersommen willekeurig weinig onder de onderinte-

graal, de bovensommen willekeurig weinig boven de bovenintegraal komen,

door de subsegmenten maar klein genoeg te kiezen. l )
Stelling. ledere konvergente rij van verdelingen van (a,b) voert tot

dezelfde limieten j en J.
Zij s

n
de rij van ondersommen, behorende bij een dergelijke rij van ver-

delingen, en A„ de korresponderende rij van maximumsubsegmenten, zodat

dus lim A„ =O. Zij verder e een willekeurig bedrag. Er past hierbij volgens
de laatste stelling dan een bedrag <3, zodanig dat

sj>j e voor A< <5

Daar lim A„ =O, is er een rangnummer E, zodanig dat

An <<S voor n> E

Dus is ook

sn j>j e voor nf>E

Daar verder volgens de voorlaatste stelling steeds

Sn^j

is hiermee bewezen lim s
n =j. Analoog voor de bovensommen.

16. De begrippen onder- en bovenintegraal krijgen door de laatste

stelling een grote belangrijkheid. Ze hangen alleen af van de integrand en

van het totale segment ( a;b), maar niet van de wijze waarin dit in sub-

segmenten verdeeld wordt, mits deze tot nul naderen. En de beide limiet-

') Men zou nu achteraf de laatste stelling van N°. 13 als volgt kunnen uitbreiden:

Indien s zekere ondersora is, dan is er steeds een bedrag tf, zodanig dat, als A' < <ƒ, s' >s

(mits s zjzj)- Analoog voor de bovensommen. We hebben deze stelling niet nodig, en

nemen hem daarom niet inde tekst op.
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getallen jen ƒ bestaan altijd: de enige beperkende voorwaarde is dat f(x)
begrensd is in (a,b).

Definitie. Een begrensde funktie f(x) heet integreerbaar
over het segment (a,b), indien zijn onder- en bovenintegraal over

dat segment gelijk zijn. De gemeenschappelike waarde I van die twee

noemen we in dat geval de integraal van f(x) over het segment (a, b), of

tussen de grenzen a en b, of nog korter „van a tot b”. En we schrijven
b

ƒ= ƒ f(x)dx (20)

a

Het zoeken van de integraal heet integreren. De aldus gedefinieerde inte-

graal is de integraal van RIEMANN'. Uit het voorgaande is duideli'k dat, als

f(x) integreerbaar is over ( a,b ), er bij iedere e een d is, zodanig dat tegelijk

I S

T

l< e voor A<<s (21)
en o— I )

Er is dus ook bij iedere e een ö, zodanig dat

d=S s<e voor A<C <5 (22)

Verder heeft iedere rij van onder- of bovensommen, mits beantwoor-

dende aan een konvergente rij van indelingen, hetzelfde getal I tot limiet

als de beide hoofdrijen.
De voorwaarde (22) heeft het voordeel boven (21) dat daarin het limiet-

getal I zelf niet optreedt. Het is een voorwaarde die uit het bestaan van

deze limiet voortvloeit, en dus een noodzakelike voorwaarde voor de inte-

greerbaarheid van f{x). Maar omgekeerd is deze voorwaarde daarvoor ook

voldoende. Immers, daar s en 5> /, is

J-j^d

zodat als j=£ J is, het somverschil d niet willekeurig klein gemaakt kan

worden. We hebben zelfs deze eenvoudige:

Regel. Voor de integreerbaarheid vaneen begrensde funktie f(x)
overeen segment (a,b) dat er bij ieder bedrag e zekere

verdeling van (a,b) is, waarbij d<.e.

Wij vermelden nog dat uit (18) volgt

b

m h f(x) dx < M h (23)

a

17. We hebben in ’t voorgaande voortdurend ondersommen en boven-

sommen beschouwd. Men kan echter ook tussensommen vormen, door hetzij

alle,, hetzij sommige subsegmenten Ax,- te vermenigvuldigen met een getal

ft gelegen tussen m,- en Mt .

Het getal ƒ,- kan een waarde zijn, die door f(x)
in het segment AXt wordt aangenomen, maar nodig is dit niet.
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Blijkbaar ligt een tussensom in tussen onder- en bovensom t.o.v. dezelfde

verdeling. Zijn onder- en bovenintegraal verschillend, dan zal een oneindige

rij van tussensommen, beantwoordende aan een konvergente oneindige rij

van verdelingen, niet noodzakelik een limiet behoeven te hebben. Is echter

f(x) integreerbaar over (a, f>), dan heeft blijkbaar de zo even bedoelde rij

eveneens de integraal van f(x) tot limiet. Men heeft dan algemeen de

definierende formule

b
y

J f{x) ilx =lm £ fi A Xi (24)

a
*

Daar bij het toenemen van het rangnummer n het maximumsubsegment

tot nul nadert, moet het aantal subsegmenten v onbepaald toenemen. Dus

krijgt men, naarmate men verder inde rij komt, sommen die uiteen steeds

groter aantal termen bestaan, welke termen zelf voortdurend kleiner wor-

den. Daarom bezigde men vroeger wel de spreekwijze dat een integraal is

een som vaneen oneindig aantal oneindig kleine grootheden. Een integraal

is echter geen som, maarde limiet vaneen, goed gedefinieerde, rij van som-

men. Terwijl, zoals al opgemerkt is, de uitdrukking „oneindig kleine groot-

heid” zinloos is.

18. Stelling. De onderintegraal j over (a,b) is gelijk aan de som

van de onderintegralen j' en j" resp. over (a, c) en (c,b), als c een inwendig

punt van (a,b) is.

Analoog voor de bovenintegralen.

Zij s'„ de hoofdrij van ondersommen voor (a, c) ; s"„ die voor (c,b).

Dan is

lim s'„ = ƒ ; lim s"„ —j"

Nu is echter blijkbaar s'„ + s"„ een rij van ondersommen voor het hele

segment (a,b), en wel een, die bij een konvergente rij van verdelingen
behoort. Dus is

lim (s'„ + s\) —j

Daar echter

lim (s'„ + s"„) lim s'„ + lim s*„ =ƒ +ƒ

volgt hieruit

j=r+r (25)

Op dezelfde manier blijkt, dat

j=r+r (26)

Gevolg. De onderintegraal van f(x) over (a.b) is gelijk aan de som

van de onderintegralen overeen willekeurig aantal subsegmenten die een

verdeling van (a,b) vormen.
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Analoog voor de bovenintegraal. De stelling volgt op de bekende manier

uit de vorige.
Stelling. Is f(x) integreerbaar over (a,c) en (c,b), dan ook over

(a,b), en omgekeerd; en men heeft
c b b

j f(x)dx +J'f {x) dx —J'f(x)dx (27)

a c a

Hierin is c weer een inwendig punt van (a,b).

Zij vooreerst f(x) integreerbaar over (a,c) en ( c,b ), en zijn integralen
over deze segmenten resp. 1' en I". De formules (25) en (26) gaan dus

resp. over in

j=r +1" : J=r+l'

zodat /’ =ƒ, en dus f(x) integreerbaar over (a, b) is. Tevens blijkt de

juistheid van (27).
Is omgekeerd gegeven dat f(x) integreerbaar over (a, b) is, dus j—J,

dan volgt uit (25) en (26)

f+f=r+r

Daar echter ƒ en j" resp. hoogstens gelijk zijn aan ƒ' en ƒ" kan deze

formule alleen juist zijn als ƒ' =ƒ' en j" J". Dus is f(x) integreerbaar

over (a, c) en (c, b) afzonderlik.

Stelling. Is f(x) integreerbaar over (a,b), dan ook overeen wille-

keurig subsegment (c,d) van (a,b).
Immers, f(x) is dan volgens de vorige stelling integreerbaar over {a,d),

en uit de integreerbaarheid over (a,d) volgt evenzo die over (c,d).
Het gelden van de laatste stelling leidt er toe, dat we een funktie f(x),

die integreerbaar is over een segment (a,b), ook integreerbaar in dat seg-

ment noemen.

Stelling. Is f(x) integreerbaar over (a,b), dan is zijn integraal over

(a,b) gelijk aan de som van de integralen overeen willekeurig aantal sub-

segmenten die met elkaar een verdeling van (a,b) vormen.

Deze stelling behoeft geen nadere toelichting.

19. Het blijkt geschikt te zijn, om, als f{x) integreerbaar is over het

segment (a,b), ook in te voeren de integraal van f(x) over het segment

(b,a), of van b tot a, voorgesteld door

a

Jf(x)dx
b

waarbij het rechtereindpunt van het segment de eerste, het linkereindpunt

de tweede grens van de integraal genoemd wordt. l )

') Let wel: het segment (b, a) is hetzelfde als het segment (a,b), maar met de uitdrukking

..de integraal over (b, a)" wordt iets anders bedoeld dan met „de integraal over (a, b) .
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Men definieert

a b

J f(x) dx=—J f(x)dx (28)

b a

Men zou de nieuwe integraal ook als de lim’iet vaneen som kunnen

definiëren en wel met behulp van dezelfde formule (24), als de oude

integraal, indien men daarin onder A* verstaat: de aangroeiing die x

ondergaat bij het doorlopen van het gelijknamige segment inde richting van

de eerste naar de tweede grens. Het is onmiddellik duidelik dat deze

definitie op hetzelfde neerkomt als (28).
Bij dit algemenere integraalbegrip geldt formule (27) ook als c niet

tussen a en b inligt, mits f (x) steeds tussen de uitersten van de getallen
a, b, c integreerbaar is. Stel bv. a < b <C c, dan is volgens de gewone inter-

pretatie van formule (27)

b cc

I f(x) dx -j-J f(x) dx = j f(x) dx

a ba

Maar nu we hebben

b c

volgt hieruit toch ook weer

~v=j'/Wrfv.|V,
a a c

Met toepassing van (28) kunnen we deze formule ook schrijven in

de vorm

b c a

I f(x)dx-f j
"

f(x)dx-f I f(x)dx— 0
.... (29)

abc

en hierin mogen a en b ook verwisseld worden.

Algemeen heeft men, als a l.a2 ,:..a
n getallen zijn tussen de uitersten

waarvan f[x) integreerbaar is,

a 2 a 3 a
1

j f(x) dx -f ƒ f(x) dx + ... + j f(x)dx= 0
. . . (30)

Oi “t a„

20. De tot hiertoe gegeven beschouwingen gelden onveranderd voor

een begrensde funktie f(x), die niet in-alle punten vaneen segment (a, b)
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gedefinieerd is, mits het gebied (X) van x overal dicht ligt in (a,b), d.i.

ieder subsegment van (a,b), hoe klein ook, punten van (X) bevat. Dan

heeft f(x) in ieder subsegment van f(x) ook een onderste en bovenste

grens, en dus t.o.v. elke verdeling van (a, b) een volkomen bepaalde onder-

en bovensom. De eerste neemt niet af, en hoogstens met coA toe, als één

van de subsegmenten in tweeën verdeeld wordt (vgl. n°. 13) ; de tweede

neemt bij die gelegenheid niet toe en hoogstens met a>A af. De beide

hoofdrijen hebben een limiet: de onder- en bovenintegraal bestaan. Enz.

In ’t biezonder zal een begrensde funktie, die in alle punten vaneen

segment (a,b) op één, twee, of een eindig aantal na gedefinieerd is, een

onder- en bovenintegraal over {a,b) hebben. Zó bv. de funktie sin over

x

het segment (0,1) en het segment ( —1,1), waar hij overal gedefinieerd
is, behalve in x=o. We zullen weldra zien dat de beide integralen voor

deze funktie gelijk zijn, en dat hij dus integreerbaar is over het bedoelde

segment.
Als er niets bijgezegd wordt, zullen we in het vervolg onderstellen dat

f(x) in alle punten van het integratiesegment gedefinieerd is.

21. Stelling. Is de funktie f(x) kontinu in het segment (a,b), dan

is hij in dat segment integreerbaar.
Men heeft, inde bekende notaties

d— 2 co{ l\xi z=~ ca' 2 Ax, = co'h
..... (31)

als co' de grootste waarde van de schommelingen <ü,- is. Zij s een willekeurig
gekozen bedrag. Daar een funktie, die kontinu is in ieder punt vaneen

segment, daarin ook uniform kontinu is, kan men de subsegmenten zo klein

maken, dat in alle de schommeling van f(x) kleiner is dan slh. Dan is dus

ook co'<£/h, en dus volgens (31) d<£. Dat men dit bereiken kan is, zoals

we gezien hebben, voldoende om tot de integreerbaarheid van f(x) te

kunnen besluiten.

Uit de stelling volgt dat de gewone elementaire funkties integreerbaar
zijn inde segmenten waarin ze bestaan. Zo zijn integreerbaar ineen wille-

keurig segment: de rationele gehele funktie, en de funkties ex
,

sin x, cos x

en are tg x ; is de rationele gebroken funktie integreerbaar in ieder segment
dat geen nulpunten van de noemer bevat; zijnde funkties x" en x°- log x

integreerbaar in ieder positief segment; is de funktie tg x integreerbaar in

ieder segment dat geen punt (2 k -j- 1) bevat; en eindelik are sin xin het

segment ( —■ 1,1). In ’t biezonder is f(x) integreerbaar, als hij gelijk is aan

een konstante c en men heeft

b

J'cdx = c(b a) (32)

a
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Want in dit geval zijn alle mogelike onder- en bovensommen gelijk aan

ch, dus ook de limiet van de beide hoofdrijen. Is c=l, dan laat men dit

getal meestal weg onder het integraalteken. Men schrijft dus

b

j'dx—b a (33)

a

Voor c= 0 wordt de integraal ook nul.

Een kontinue funktie neemt in ieder subsegment Ax* alle waarden van

het segment (m,-, M,) aan. Vandaar dat men in dit geval een willekeurige

som, hetzij onder-, boven- of tussensom, kan voorstellen door het simbool

V

ƒ(£,) Ax,
i

als f,- een willekeurig getal van het subsegment Ax, is. Voor de integraal
vaneen kontinue funktie heeft men dus de definierende formule

b

( f(x) dx lim ƒ(f,) Ax, (34)
J n=»W

a

Deze formule leverde vroeger de uitsluitende definitie van het integraal-
begrip, omdat men toen nog geen andere begrensde funkties beschouwde

dan kontinue.

22. Het omgekeerde van dein ’t vorige nummer bewezen stelling geldt
niet; een integreerbare funktie kan, zoals we iets verder zullen zien, dis-

kontinuiteitspunten hebben. Intussen kan zo’n funktie niet in alle punten

van het integratiesegment diskontinu zijn, m.a.w. we hebben de

Stelling. Een funktie f(x), die integreerbaar is overeen segment

(a,b), heeft kontinuiteitspunten in (a,b).

Zij e zeker bedrag, en D
n

een konvergente rij van verdelingen van (a,b);
verder (V) de verzameling van segmenten bestaande uit (a, b) en alle sub-

segmenten van (a,b) die tot enige verdeling D
n

behoren. Er is dan in (V)
stellig een segment, waarin de schommeling van f(x) kleiner is dan e.

Immers als die schommeling in geen enkel subsegment van enige verdeling
ooit beneden e kwam, dan zou steeds

2 co, Ax,- ËS 2 e Axi sh (35)

d.w.z. het somverschil zou nooit ónder het vaste bedrag eh komen, in strijd
met de integreerbaarheid van f(x).

Zij D
n zodanig dat de deelpunten van elke verdeling blijven behouden bij

alle volgende. Is (a, /3) dus een subsegment van zekere verdeling D
p ,

dan

wordt dit bij volgende verdelingen in al kleiner subsegmenten onderver-

deeld. Onder deze laatste is er nu stellig weer een, waarin de schommeling
van f(x) kleiner is dan s. Immers, als die schommeling in geen enkel tot

(V) behorend subsegment van (a,/I) kleiner was dan e, dan zou de bij-
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drage, die (a, /S) tot het somverschil oplevert, en dus ook dit somverschil

zelf, nooit kleiner worden dan het vaste bedrag e (/? ■— a), zoals we, naar

analogie van (35), onmiddellik mogen besluiten.

We beschouwen nu meer in ’t biezonder die rij van verdelingen, waarbij

D„ een verdeling van (a, b) is in 3n gelijke delen. Deze rij is konvergent,
en voldoet aan de voorwaarde dat de deelpunten van D„ blijven bestaan bij
D

n + .i. We denken voorts de segmenten van de zo even ingevoerde ver-

zameling (V) gerangschikt ineen rij R, in dier voege dat: I°. een groter

segment aan een kleiner voorafgaat; 2°. van twee segmenten van gelijke

grootte het meest linkse voorafgaat. Het segment (a, b) zelf is dus eerste

van de rij R, dan komt het meest linkse derde deel van (a,b) ; vervolgens
het middelste derde deel, daarna het meest rechtse derde deel, enz.

Volgens het zo even opgemerkte is er inde rij R een segment waar de

schommeling van f(x) kleiner is dan 1. Zij I
L

het eerste van die segmenten

en R' het middelste derde deel van IL ; verder R x het deel van de rij R

bestaande uit R' en de subsegmenten van R'. Er is, eveneens volgens het

zo even opgemerkte, inde rij R\ een segment waar de schommeling van ƒ(x)
kleiner is dan Y2 . Zij I2 het eerste van die segmenten; het ligt geheel binnen

R, d.w.z. zijn eindpunten zijn inwendige punten van. R, en het is hoogstens
het derde deel van R. Zij verder I

2
' het middelste derde deel van R, en R2

het deel van de rij R, dat bestaat uit R' en de subsegmenten van R'. Het

eerste segment van de rij R 2 waar de schommeling van f(x) kleiner is dan

ï/3 , noemen we R. Dit segment ligt geheel binnen Ren is hoogstens het derde

deel van R. Op die manier doorgaande, kunnen we een rij van segmenten I„

konstrueren waarin de schommeling van f(x) voor iedere n kleiner is dan

terwijl 7„+l geheel binnen J
n

ligt, en hoogstens */3
deel is van /„. Deze tot nul

inkrimpende rij van segmenten heeft één limietpunt c, dat binnen alle seg-

menten van die rij ligt, en in dit punt c is f(x) kontinu. Zij nl. s een zeker

bedrag, en p een natuurlik getal, zodanig dat -<«. In het segment R, waar

P

de schommeling van f(x) kleiner is dan ’/p» is die schommeling dus ook

kleiner dan s. Zo behoort bij ieder bedrag e een segment van de rij /„, dus

een segment om het punt c, waar de schommeling van f(x) kleiner is dan

e; deze feitelikheid wordt juist de kontinuiteit van f(x) m c genoemd.
De stelling is hiermee bewezen.

Gevolg. De kontinuiteitspunten vaneen over het segment (a,b)

integreerbare funktie f(x) liggen overal dicht in (a,b).
D.w.z. ieder subsegment (a, /?) bevat een kontinuiteitspunt. Daar echter

f(x), als zijnde integreerbaar over (a,b), ook integreerbaar is over (a, /?),
is dit laatste volgens de zo juist bewezen stelling werkelik het geval. Een

integreerbare funktie heeft dus ook een oneindig aantal kontinuiteitspunten.

'23-.—S-t-c 11 i n-€p—De—©«dep- en--hovemntegraal -van -funk4ie- (Y)
overeen- segment (a,-b) veranderen mety als men de -waarde van f(xßin een .
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eindig aantal punten wijzigt; en als f(x) integreerbaar is over (a,b), dan

geldt hetzelfde van de nieuwe funktie g(x), en de integralen vary'beide
(unktieÈ zijn gelijk. /

We maken eerst een opmerking. Zij f(x) een in (a, b) begrensde funktie

met grcnzetrwt en M, en Peen positief getal groter dan | m | en; | M | beide.

Zij A het van zekere verdeling D vanf ( a,b). Een

willekeurig subsegment van D levert dan tot de beide somfnen van f(x)
t.o.v. die verdeling een bijdrage, die a.g. (absoluut genome/) kleiner is dan

PA. Schrapt men dus zo’n bijdrage, dan veranderen de Weide sommen met

een bedrag kleiner dan PA; schrapt men de gezamentike bijdrage van k

subsegmenten, dan is de bedoelde verandering kleiner dan kPA.

Voert men nu een dergelijke schrapping uit in iedere som s
n

vaneen rij

van onder- of bovensommen, behorende bij een kónvergente rij van ver-

delingen, dan heeft dit geen invloed op de limiet/ aangezien immers A en

dus ook kPA tot nul nadert (tenminste, wanneer k vast is, of altans be-

grensd).l) De nieuwe rijen hebben dus ook tot limiet de onder- en de

bovenimtegraal van f(x) over (a,b).
De bovengenoemde stelling is nu gemakkelik te bewijzen. Zij vooreerst

c het enige punt, waar men f(x) verandert, zodat

f(x) g (x) voo\ x^c
f(c)/4 9 (c)\

Zij D„ een kónvergente rij van verdeling eA van (a,b), s„ en s'
n

bv. de

daarbij behorende rijen van ondersommen van plx) en g(x). Is c deelpunt

van zekere verdeling £)„, dan behoort c tot twee Ajbsegmenten van die ver-

deling, anders tot één. Schrapt men dus in s„ en s'\de bijdrage van die één

of twee subsegmenten, dan krijgt men in beide gevAlen dezelfde rij. Maar

volgens de voorafgemaakte opmerking heeft deze ri\ zowel tot limiet de

onderintegraal van f(xj als die van g(x). Deze beide tonderintegralen zijn
dus gelijk, en evenz.o de beide bovenintegralen. \

Het geval dat mén de waarde van f (x) in meer dan één jjunt wijzigt, mits

ineen eindig aantal, volgt hieruit op de bekende manier. Evenmin behoeft

toelichting, hoe het tweede deel van de stelling uit het eersteVolgt.
Stellind. De onder- en bovenintegraal overeen segmeny (a,b) van

een funktie f(x), die niet in alle punten van (a,b) gedefinieerd is, ver-

anderen/niet, als men aan f(x) ineen eindig aantal van die ponten een

waard/toekent, onverschillig welke; is een van beide funkties, Hytzij de

ouder f(x), hetzij de nieuwe g(x) integreerbaar over (a,b), dan gelat het~

zelfde van de andere, en de integralen van beide funkties zijn gelijk. A
/ Het bewijs van deze stelling is geheel analoog aan dat van de vorige. \

') Men moet zich hierbij voorstellen dat vooraf een algemeen voorschrift, geldig voor

iedere n, gegeven wordt, volgens hetwelk de subsegmenten worden uitgekozen waarvan

men de bijdragen schrapt; anders is de veranderde rij niet bepaald.
2) Verondersteld is hierbij dat men voor f(x) onder- en bovenintegralen volgens n°. 20

heeft kunnen definiëren.
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r S4- Uit de eerste stelling van n°. 23 kan men ommiddellik afleiden, dat

een integreerbare funktie diskontinuiteitspunten kan hebben.J4«n "Behoeft

maarde waarïbe<vun een kontinue funktie f(x)iji.éér\ of meer punten te

P veranderen, om een "diskontinue funktie / t (x) te krijgen ; deze funktie is

i volgens de bedoelde stelhng'iïttegreerbaar, omdat f(x) het is.

De diskontiniue funktiesTme aldus~Tïrt-4tQntinue ontstaan, hebben zoge-

naamde ophefbare diskontinuiteiten; d.z. door verande-

ring vgji-de waarde in die punten kan doen verdwijnemlWmssejpook als

de-'drskontinuiteiten niet ophefbaar zijn geldt de
w SteTïTncp Heeft eerTJunktie f(x) slechts een eindig aantal diskonti-

nuiteitspunten in (a,b), dan is hij integreerbaar in (a,b).

Vonraf-bcwijzen wede

ls de funktie f(x) begrensd in het segment (a,b),
en integreerbaar over elk geheel binnen (a,b) gelegen subsegment, dan is

ihij integreerbaar over (a,b).

Zij e zeker bedrag. We bepalen dan een verdeling D om te beginnen
zó, dat de bijdrage, die het eerste subsegiment (a, x,) en het laatste

£

(xv_i, b) samen tot het somverschil opleveren, kleiner is dan
-

We krijgen

J dit gedaan door te zorgen dat ieder van deze beide subsegmenten kleiner

£
is dan-—. Daar f(x) integreerbaar is in het aldus vastgestelde segment

(xx ,xv_!), kunnen de verdere deelpunten x2 ,
zó gekozen worden,

dat de bijdrage van het segment (xv x.,_i) tot het somverschil eveneens

£
kleiner is dan —. Dan is dus (xj,x 2 xv_i) een verdeling van (a, b), met

een somverschil kleiner dan £: dit is voor de integreerbaarheid van f{x)
.voldoende.

Het bcwifrrvan-de-h-00-fdstell i ng-is-nu-als volgt-,■in één of in beide

ewnjpunten van (a, b) diskontinu, maar verder kontinu, darcis f (x-j-vekrens
de hulpsteUktgjntegreerbaar over (a, b) , als ztjirdemtegreerbaar overeen

willekeurig subsegmèhTwan«_£«rb). Is verder, behalve misschien aen b, het

inwendige punt c het enige diskonïïntlïteitspunt van f(x), dan is volgens
het eerste geval f(x) integreerbaar over (a, c) en (c, b), èn‘7ttrs-oak_over
far-h-jr- Enz.

Als voorbeeld nemen wede funktie f(x) bepaald door de gelijkheden

f (x) = sin voor x^O

m= o

Deze funktie is in x=0 nietophefbaar diskontinu, omdat sin in dat
x

punt geen limiet heeft. Maar hij is integreerbaar over elk segment (o ,b),
(a, 0), of over elk gemengd segment, omdat x= 0 daarin het enige diskon-

(<* ■=«-- -WA J~ ° 3

tA/vi. Us
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tinuitei'tspunt isjVerder zal -de-integraal volgens -de

eêts4e~sl£l|ing van n°. 23 niet veranderen, als men voor f(0l ern andere

waarde tweede stelling van n°. 23 -volgt dat de funktie

J J sin -, die voor x=0 die ineen omgeving van

J X— 0 wat onvast staat, over "deselEde segmenten zo even

genoemd integreerbaar is, en dat zijn integraal daarovfer-gelijk is aan die

25, Stelling. Is de funktie f(x) monotoon ineen segment (a.b),
dan is hij daarin integreerbaar.

Stel bv. dat f(x) nooit dalend is, dan bereikt hij in ieder subsegment zijn

kleinste waarde in het linker-, zijn grootste waarde in het rechtereind-

punt. Beschouw nu een verdeling van (a,b) in v gelijke subsegmenten A,

dan is het somverschil

2 co,- Axt —A 2 co,-

Nu is echter volgens het zo even opgemerkte

u)i = f(xi) f(Xi- 1)

voor i= 1,2, ...v (als .r0 =a, x =b). Dus is

2 (Oi —f(b) f (a) = co

en het somverschil d= coA. Dit laatste krijgt men dus beneden e door het

aantal gelijke subsegmenten zo groot te kiezen, dat

e ’1
A < -

;

co

Een analoge redenering geldt, als f(x) nietstijgend is.

26. Stelling. Is f(x) integreerbaar over (a,b), dan ook cf(x) (c

een konstante zijnde) en men heeft

jW=«ƒ«>>* ,36)

a a

Zij I°. c > 0. Zijn y en y' resp. onderste- en bovenste grens van f(x) in

een willekeurig segment, dan zijn cy en cy' onderste- en bovenste grens

van cf(x) in dat segment. Immers, uit

7 f(x) r'

volgt voor c > 0

cy z
~~ cf(x) : cy'

h
t j

LO h
1) Daar A = —, heeft men dus v maar zo groot te kiezen dat v > —.

v f
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en uit

f{xi)>y' l ; f(x2)<y +
C C

evenzo

cf{xx)>cy' e ; cf{x2 + e

r-J .. C> V la, ■a**. e. sj , ci=\
.

Zijn nu
*.-f.

s=2 rrii Axi ; 5=2" M,- Axt

een onder- en bovensom van f(x), dan zijn

s' = 2 cnii Axi = cs

S' = 2 cMi Axi = c 5

de korresponderende onder- en bovensom van cf(x). En als s
n en 5„ de

hoofdrijen zijn voor f(x), dan zijn cs
n en c5„ dus de hoofdriien voor cf(x).

Hieruit volgt dat zowel onder- als bovendntegraal van c[(x) gelijk aan

c maal die van f(x) zijn ; en als de beide laatste de gemeenschappelike C

waarde I hebben, dan. zijnde eerste allebei gelijk aan cl.

Is c< 0, dan leert analoge redenering dat de onderintegraal van c[(x) <3.

gelijk is aan c maal de bovenintegraal van f(x), en de bovenintegraal van

cf(x) gelijk aan c maal de onderintegraal van f(x). Weer zijn dus beide

integralen van cf(x ) gelijk aan cl, als die van f(x) de gemeenschappelike
waarde I hebben. )

Is eindelik c=0, dan zijn beide leden van (36) nul, en dus gelijk. 3

Stelt men in ’t biezonder c=• 1, dan vindt men dat uit de integreerbaar-
heid van f(x) die van —f(x) volgt, en dat 3

b b

j — f(x)dx =—j f(x)dx (36a)

a a v3

27. Stelling. Is f(x) integreerbaar over (a, b), dan ook \ f (x)\; en
>

men heeft / *

|J f(x)dx J f(x) dx (37)

a a

Vooraf bewijzen we een paar hulpstellingen.
Hulpstelling 1. De schommeling van \ f(x) \ ineen willekeurig

' subsegment (S) is hoogstens gelijk aan die van f(x).
■ 3 f fa=^(.r).jiietoegatie-f-mfS)y dands-fff*)! —fjxjr en zijn-dus-de sc-hom-

I mehngenVasJjeidefunkties ook gelijk. Is in (5), dan is

1 \f( x )\t=— f( x ): enaTs"3ütr'" ■" resp. onderste- en bovenste grens

3 I van f(x ) zijjvdan zijn aen resp. dezelfde getaH-ea-woor | f(x) j. De schom-
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Stel eindelik dat f(x) in (iSfr’Zoweh-pasitigge-als negntiev-e--waarden aaa-

zij a < O de onderste, (i > 0 de bovenste grens.

verzameling~van--[-^(x)| in (5) bestaat dan uit: I°. de nietnggafieve waar-

-- den van f(x), en van dè'2e-~Qnderverzameling is ddg-ifSvenste grens ; 2°. de

£ tegengestelden van de negatievè-w^arden-vralaff(ar), en van deze onderver-

, zameling is ade bovenste grens: De Böveoste grens van |ƒ(jc ) | is dus het

\ grootste van de getallen aen /?, en de scho’iïrraeliagL_van (f(x)j is dus

5 \ hoogstens^zfijL daaraan, en dus stellig kleiner dan de schommeling van

? \ £j(jf)'faie gelijk is aan a -j- /?. De hulpstelling is daarmee voor allegejmllen
\ bewegen.
*— Hulpste 11 i n g 2. De modulus van de bovenste grens van f(x) in

zeker segment (S) is hoogstens gelijk aan de bovenste grens van \[(x)\.
Het bewijs van-deze tweede hulpstelling kunnen we, na do uitvoerige

toelichting van de vorige, aan de lezer overlateiu.

Dat van de hoofdstelling is nu als volgt. Zijn

d— 2 Coi Axi
, en d' 2 co',- Ax,-

resp. de somverschillen van f{x) en |f(x)| t.o.v. zekere verdeling van

( a,b ), dan is volgens hulpstelling n°. 1 voor alle i-waarden o/,- 5= a>,-, dus

ook Daar we wegens de integreerbaarheid van f{x), d willekeurig
klein kunnen krijgen, is dit dus ook met d' het geval, en is f(x)| ook

integreerbaar.
Laten verder

S— 2Mi Axi , en S' =2 Mj Axt

resp. de bovensommen van f(x) en | f(x)| t.o.v. de beschouwde verdeling

zijn. Men heeft

S 2' IMi Ax,
, (

dus ook volgens hulpstelling n°. 2

| 5 |
=

2 Mj Axi = 5'

Voor de hoofdrijen geldt dus eveneens

iS„|s=S'„

zodat ook

lim | S„ | < lim S'
n

of

lim S„ | lim S'„

Dit is de te bewijzen betrekking (37).
We merken terloops op dat uit deze betrekking volgt dat

b

JI f(x) I dx
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niet negatief kan zijn. Dit is een biezonder geval vaneen algemene regel
die in n°. 32 verklaard zal worden.

28. Stelling. Zijn twee funkties g(x) en h(x) integreerbaar over

(a,b), dan ook hun som, en men heeft in dit geval

b b b

j [g{x) + h(x)]dx= j g(x)dx+ jh(x)dx . . . (38)

a a a

We bewijzen eerst weer de

Hulpstelling. De onderste grens van de som van twee funkties

g(x) en h(x) in zeker subsegment (S) is minstens gelijk aan de som van

de onderste grenzen ; de bovenste grens van die som is hoogstens gelijk aan

de som van de bovenste grenzen van die funkties.
Laten g en g' onderste en bovenste grens van g(x) in (S) zijn, h en h'

dezelfde getallen voor h(x). Dan is voor alle x van (S)

h 3= h (x) 5= h'

dus

g+ h g (x) + h (x) g' +h'

waaruit de hulpstelling onmiddellik volgt. Terloops blijkt hierbij dat de som

van twee begrensde funkties weer begrensd is. Ook volgt hieruit dat de

schommeling van de som van twee funkties hoogstens gelijk is aan de som

van de schommelingen van die funkties.

We tonen nu de stelling zelf aan. Laten

s' = 2 m't AXi ; S' =2 Mj AXi

s"=z Zm'j Ax, ; S" = 2 M"t Ax,

s=2 mi AXi ; S=2 Mi A.*,-

resp. onder- en bovensommen zijn van g(x), h(x) en g(x) -j- h(x) t.o.v.

dezelfde verdeling. Volgens de hulpstelling is

mi -mj + m'j

Mi m Mj +M"i

Hieruit volgt
s' + + S"

Deze ongelijkheden gelden voor alle korresponderende zestallen termen

van de zes hoofdrijen, en dus ook van hun limieten. Men heeft dus, in

tekens die geen verdere toelichting behoeven,

r+fmj^jmr+r

Zijn nu g(x) en h(x) integreerbaar, dan is

j'=J'(=l') en j"=r(=I")
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en moet men dus volgens de voorgaande ongelijkheid ook hebben

j=J=r -\-r

M.a.w. dan is g(x) h(x) ook integreerbaar en geldt formule (38)

In ’t biezonder is een integreerbare funkde plus een konstante integreer-

baar, daar een konstante integreerbaar is (n°. 21).
Men heeft nu verder ook

b b b

J[g(x) h (x)]dx— j g {x) dx —J h (x) dx
. . . (39)

a a a

Want, lettende op (36a), kan men herleiden

b b b

j [ g (x) h(x) ]dx= j g (x) dx + j ( h (x)) dx

a a a

b b

=f*M*'-f*<**'
a a

Algemeen volgt uit de stellingen van n°. 26 en van dit nummer, als m en

n konstanten- zijn,

b b b

j[mg (x) nh (x)] dx —m j g (x) dx +nIh (x) dx
. . (40)

a a a

De formules (38) en (40) kan men natuurlik tot meer dan twee funkties

uitbreiden.

—&tcHin g.—Zijn twee [unkt+es-g-fx) cn--h{x)~ integreerbaar over

(a,b), dan ook hun produkt.
Stel vooreerst dat beide funkties in ’t hele segment (a, b) nietnegatief

zijn, en kleiner dan het positieve getal P. Zijn g en h de onderè'te, g' en h'

de bovenste grenzen van g(x) en h(x) in zeker subsegment (5), dan is

daarin

o^=g^g(x)^g'
0 (x) SS h'

dus ook

OSE gh g (x) h (xj S.g'h'
De schommeling van het produkt g(x) h(x) in ”(S) i s dus in dit geval

hoogstens gelijk aan g'h' gh. Nu is

g'h' gh (g'— g) h' + (h'— h) g

/ + °"d
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i als o', o", o resp. de schommelingen van g(x), h(x) en g(x) h(x) in (5)

zijn. Daar h' en g beide hoogstens gelijk aan P zijn, volgt hieruit

o PW + o")

Zijn nu

d'=Zco'i/±Xi ; d"=2oi"i/\Xi ; d=2’mi Ax£

resp. somverschillen van g(x), h(x) en g(x) h(x) t.o.v. eenzelfde ver-

deling van (a,b), dan is

COj - P (to'i -j- co"\)

en dus ook

dmP(d' + d")

Hieruit volgt dat men d kleiner kan maken dan e, dooreen verdeling van

j (a, fo) te kiezen, waarbij d’
en d" kleiner zijn dan (wat wegens de

integreerbaarheid van g(x ) en h(x) mogelik is) ; en daar dit voor ieder

bedrag e geldt, is in het biezondere geval dat we nu beschouwd hebben, het

produkt g(x) h(x ) dus integreerbaar.
Stel nu dat minstens één van beide funkties g(x) en h(x) o.a. ook nega-

tieve waarden in (a, b) aanneemt. Dan kan men, daar die funkties begrensd

zijn, een negatief getal — a aangeven waar ze boven blijven. De funkties

gi (x) = g (x) + a ; hi (x) =/i (x) + a

verkeren dan in het vorige geval. Tevens zijn ze integreerbaar, als som van

een integreerbare funktie en een konstante. Dus is volgens het vorige geval

ook hun produkt integreerbaar. Nu is

1 o_(x4 tgrfc)= -W—«] =gi (*) h s W -

Het rechterlid-is nu blijkbaar de som van vier integreerbare -■fuTvkfieri i hel—-

-4s-d-tts-e>ok zelf"mtegreetbaaf-e»-4e-stefetg-4s hiermee -feewesen-.

i Stelling. Is y= f(x) integreerbaar in (a,b), dan ook y 2
. y 3

, ...y
n

,

en algemeen de rationele gehele funktie van y

z = a 0 y
n +ax y

n~ l +'••• + an-\ y+ a„

Deze stelling is een onmiddellik duidelik gevolg van vorige stellingen.

”50. Stelling —ls f{-x) integreerbaarrn fa, b), en zijn absolute waarde

bedrag u, dan is ook integreerbaaxjn^j^rflff.
Zij vooreerst f(>4~^6Psiti ef in ’t hele segjgusat^Xa\b). Is dan (I zijn

bovenste, a zijn jeker'Subseg.ment (S), o—s a zijn

schommeling, dan zijn dez« getallen voor '£eSEi_~^T
en

°
a /J a/?
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J>aai a eTTjHrcidc minstens gelijk gijn aan is dus —-r

Hieruit volcjt op de bekende manier

N. =
d

als d en d’ de somverschillen van f(x) en zijn omgekeerde t.o.v. eenzelfde

verdeling zijn. En verder dat dit omgekeerde tegelijk integreerbaar is

met f(x).

Is f(x) konstant negatief, en dus^^f<—dan is — f(x) positief en

\ groter dan
.

Dus is volgens gedn| 1 : [ —ƒ(*)] of

integreerbaar in ,en dus ook
—^.

'N.

Zij eindelik f(x) in zeker subsegment (S) gemengd varNtóken, en a

zijn ondergfe, ft zijn bovenste grens. De positieve waarden van in (S)

hebben dan bovendien een onderste grens ft' > ju, de negatieve een bofo^iste

grens u. De ondorotc grens van—is dan \, de bovenste-
f(x) a

grens ,
de schommeling

~.
1 , 1

_

+P'
° ~

ft' a'
~

a' ft'

Nu is a's! a; /?'=/?, dus

a' -\- ft' < a -\- ft =: o

Verder was a'== ju ; /?'= ju. Dus is ten slotte weer

/= 0
O -=-2

f*

uit welke ongelijkheid we zo even reeds tot de integreerbaarheid van f(x)

\ besloten hebben. De stelling is hiermee algemeen aangetoond.
Stelling. Zijn g(x) en h(x) integreerbaar in (a.b), en blijft \ h(x)\

bovendien boven een vast bedrag ju, dan is ook integreerbaar in (a,b).

Want dan is volgens de vorige stelling integreerbaar in (a, b), en

Q\X)
dus ook het produkt van deze funktie en g(x), d.i.
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Stelling. Is y =f{x) integreerbaar in (a,b), dan ook de wille-

keurige rationele funktie van y

a0 y
n +ai y

n ~ l +•. •+ an

Z~~boym + bi y
m-x +... +bm

mits de noemer a.g. boven een vast bedrag ju, blijftin (a,b).

Deze stelling is een duidelik gevolg van vorige.

31. Stelling. Is f(x) integreerbaar in (a,b), en*%(u) een funktie
van u, die in het segment (a,fi) monotoon en kontinu loopt van a tot b, en

waarvan het differentiequotient a. q. boven een vast bedrag p blijft, dan

is de funktie
<p(u) = f[x(u)]

integreerbaar in (a,fi).
Zij bv. x( u ) monotoon stijgend, dan is a < /?, en het differentiequotient

-van x(u) voor twee punten van (a, /?) positief en groter dan g. Zij e een of

ander bedrag. Wegens de integreerbaarheid van f(x) in (a, b) is er een

verdeling (x lt ...
jcv_ x ) van (a,b), zodanig dat

V

ft); Ax,- < iue (41)
1

Daar verder de funktie %(u) monotoon stijgend is, beantwoordt de ver-

deling (x1( ...xv_! ) van (a,b) aan een verdeling (u l( ...av_i ) van (a,/?),

zodanig dat

x, = x (Ui) (42)

terwijl de waardeverzameling van cp{u) in het subsegment Au<= (u,_i , tt;)

van («, /S) dezelfde is als die van f(x) in Ax .
De schommeling van cp{u)

in A Ui is dus ook u),-, en het somverschil van <p(u) t.o.v. de verdeling

(u lf ... üv_i ) van (a,/3) is

V

ft); A Ut

1

Nu is

AUt =Ut Ut 1

en volgens (42)

AX; =X;

Dus is

Ax,-
_

i (a, ) —y(u; i)
>

Au; Ui

of

<«)
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en dus

V V

coi Aui < \ ' CO; Ax,-

of, in verband met (41)

V

V Wi Au,- <C *

i

Er is dus in dit geval voor iedere e een verdeling van ( a, /J), zodanig dat

het somverschil van <p(u) t.o. daarvan kleiner is dan e. Daarmee is de inte-

greerbaarheid van 93(11) voor ’t geval van monotone stijging van %(u)

bewezen.

Is z(u) monotoon dalend, dan is /S <a, en moet het segment (a,/?) dus

liever met (/?, a) genoteerd worden, al is dit niet strikt nodig. We kunnen

ook nu weer zeggen dat de verdeling (xlt ... x,_i ) van (a, b) door middel

van de betrekking (42) beantwoordt aan de verdeling (u l ,...uv_ 1) van

(fi, a), maar in dit geval is u.,_\ het eerste, ux het laatste doelpunt, en wijst

algemeen een grotere indeks een meer links gelegen doelpunt aan. Men

heeft dus in dit geval ook

AUi = Ui-] Ui

en

Aij
_

_

x (Ui)
A U, Ui

Daar echter x( u ) tans monotoon dalend is, is zijn differentiequotient nu

kleiner dan f%. Dus is het rechterlid van de laatste gelijkheid toch weer

groter dan en geldt weer de ongelijkheid (43), en daarmee wat er op

volgt.
De voorwaarden waaraan de funktie /(u ) moet voldoen zijn o.a. vervuld,

als %(u) in het segment (a, /)) een kontinue afgeleide zonder nulpunten
heeft. Want dan is x'(u) tekenvast, en blijft a. g. boven een vast bedrag ;

en uit het differentieteorema, uitgedrukt inde formule

= ; (| in Au)

volgt dan hetzelfde voor het differentiequotient van x( u ) ■
Is x'( u ) kontinu in het segment (a, /3), en hoogstens inde eindpunten

aen nul, dan is <p(u) eveneens integreerbaar in (a,b), aangezien hij dan

integreerbaar ineen willekeurig inwendig subsegment (a',P') is.

32. Stelling. Is de begrensde funktie f(x) nietnegatief in (a,b),

dan zijn ook zijn integralen over (a,b) nietnegatief.
De onderste grens van f(x) is dan nl. in geen enkel subsegment negatief,
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zodat ook geen enkele ondersom negatief is. Daar de onder- en boven-

integraal nooit kleiner zijn dan welke ondersom ook, is hiermee de stelling

aangetoond. Is f(x) integreerbaar in (a,b), dan geldt dus de

Regel. Uit

f(x) >0 ; (a <x== b) \

vol9(

j
(44)

Het is duidelik dat men in het voorgaande het woord negatief door

positief mag vervangen, en dat bij integreerbaarheid van f(x) over (a, b)

geldt de

Regel. Uit

volV ( j'f(x)dx-ëO ( (440

a /

Heeft men met een kontinue integrand te doen, dan kan men het gelijk-
leken achter de integraal in (44) en (44') uitsluiten (tenzij f{x) konstant

nul zou zijn). Dit wordt uitgedrukt inde

Stelling. Is de funktie f(x) kontinu, nietnegatief, en niet konstant

nul in (a,b), dan is zijn integraal over (a,b) positief.
Er is dan nl. een punt c van (a,b), waar f(x)> 0 ; en wegens de kon-

tinuiteit van f(x) is er een segment (a, ji) om c, waarin

f(x) > i f(c) = H

De integraal van f(x) over (a, fl) is dus minstens

«)

volgens formule (23) ; de integralen over de segmenten (a, a) en (fi, b)

zijn nietnegatief volgens de eerste stelling van dit nummer De integraal

over ( a,b ), die de som is van deze drie, is dus positief.
Natuurlik kan men ook in deze stelling de woorden negatief en positief

verwisselen.

Stelling. Is f(x) integreerbaar en positief in (a,b), dan is ook zijn

integraal over (a,b) positief. M.a.w. uit

f(x)j> 0 ; (a^x^éb)\

volgt (7W d* > 0 [
<4s>
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Want een integreerbare funktie heeft een kontinuiteitspunt c (n°. 22),
en van hieruit kunnen we redeneren als bij de vorige stelling.

Evenzo geldt de

Regel. Uit

f(x) < 0 ; (a x3=b) \

'°'9< ƒ fW dx<o ( (45 '>

a )

Door de voorgaande stellingen toetepassen op het verschil van de inte-

greerbare funkties f(x) en g(x) komt men tot de volgende regels.
Regel. Uit

; (asrsfc) j

V°l9t jf(x)dxmj g(x)dx 1

a a /

Het gelijkleken tussen de beide integralen kan wegblijven, als f(x.) en

g{x) kontinu zijn, en niet identiek gelijk.
Regel. Uit

f{x)>g(x) ; (amxmb) j

|
a a /

In deze formules kan wel is waar weer het teken > door < vervangen

worden, maar dit geeft niets nieuws : immers iets wat inde formules zelf

al staat, als men die van rechts naar links leest.

33. Stelling. Is in het segment (a,b) f(x) kontinu en g(x) niet-

negatief, dan is er in (a,b) een getal f, zodanig dat

b b

jf(x)g(x)dx = f(ï)ƒ' (x) dx (48)

a a

Er is hierbij stilzwijgend ondersteld dat, behalve de funktie f(x), die het

is wegens zijn kontinuiteit, ook g(x) integreerbaar is; daaruit volgt dan

meteen de integreerbaarheid van het produkt f(x) g(x).
Zij f de onderste, f' de bovenste grens van f(x) in (a,b), dan zijn,

behalve g(x), ook de funkties

[f' f(x)]g(x); en [ƒ(*) f] g (x)
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nietnegatief in (a, b), en heeft men dus volgens het vorige nummer

b

| [f' f(*)]g(*) dxmo

a

b

j[f(x) f]g(x)dxmO

a

Hieruit volgt

b b b

fj g(x)dx -ëJ ƒ (x) g (x) dx m f' j g (x) dx

a a a

Dus is er in het segment (f, f') een getal f, zodanig dat

b b

j f(x)g(x)dx=fj g(x)dx (48')

a a

Dit geldt onafhankelik van de biezondere geaardheid van f(x). Is echter

f(x) kontinu, dan neemt hij iedere waarde van het segment (f, f) aan,

d.w.z. er is een getal f, zodanig dat

m=f

Hiermee is (48) bewezen.

De voorgaande stelling, waarin men het woord nietnegatief door niet-

positief mag vervangen, heet het eerste gemiddeldeteorema van de integraal-

rekening. Ook de iets algemenere formule (48') wordt soms zo genoemd.
\s g(x) = \, dan gaat (48) over in

b

j f (x) dx= (b —a) f(f) (48a)

a

De lezer bewijze dat, als g(x) tekenvast is in (a,b) en niet, of slechts in

een eindig aantal punten nul, er altijd een inwendig punf | van (a,b) is,

waarvoor aan (48) voldaan wordt. Verder lichte hij toe dat alle formules

(48) geldig blijven voor h<a.

34. We komen nu tot het

Hoofd teorema van de integraalrekening. Is f(x) in-

tegreerbaar in (a,b) en F(x) in dat segment een primitieve van f(x), dan

heeft men

b

Jf(x)dx= F(b)-F(a) (49)
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Hierbij wordt natuurlik stilzwijgend bedoeld dat f(a) de rec/i£erafgeleide
van F(x) in x=a is, en f(b) de d'n/cerafgeleide van F(x) in x=b.

Zij (x l— x-j—i) een verdeling van ( a,b ). Men heeft volgens het diffe-

rentieteorerna

F ( Xi ) F (xt- 1) = f(ii ) Axi

waarin f,- zeker inwendig punt van het subsegment Ax{ is. Dus is

V

=F(b)-F(a)
1

Het linkerlid is een tussensom van f(x) t.o.v. de gedachte verdeling. Daar

deze willekeurig was, besluiten we dat er bij iedere verdeling van (a,b)
een som van f(x) is die gelijk is aan F(b) —F{a). Er is dus ook een rij
van hoofdsommen, waarvan iedere term gelijk is aan dat verschil. De limiet

van die rij, d.i. de integraal van f{x) over (a,b) (daar immers f(x) inte-

greerbaar ondersteld is) is dus eveneens daaraan gelijk. Wat te bewijzen
was.

Volgens (28) is nu verder ook

a

j f{x)dx F{a) F{b) (49')
b

Beide formules (49) kunnen aldus in woorden worden gebracht: De

integraal van f(x) overeen segment is gelijk aan de differentie vaneen

primitieve over dat segment. Met de differentie van F(x) over het segment
(c,d) bedoelen we dan F(d) — F(c), onverschillig of d, dan wel c het

grootste van beide getallen is.

Is G(x) een andere primitieve van f(x), dan is de integraal van f(x)
over ( a,b ) ook gelijk aan G(b) — G(a). Deze uitkomst is behoorlik gelijk
aan de vorige; immers, daar G(x) en F(x) een konstante verschillen, is

G(b) F (b) = G(a) F (a)
of

G(b)-G(a) =F{b)-F(a)
Inde praktijk schrijft men voor F(b) —F(a) gewoonlik simbolen als

F(x)ï ; of [FU)/
.

a a

Het hoofdteorema veroorlooft ons alvast, om integralen te berekenen van

funkties, die in het grondschema van n°. 11 voorkomen.

Voorbeelden.

i ï

Jxdx x
2 I

\ o
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TT TT

T T

J'c-**'=•*■*/= ■

o o

/ = log xj— log 2

'l 1

-1 -1

j^=log(-x) l = -log2

‘-2 -2

('dx _( IY_,

1

Men hoede zich echter, om klakkeloos te herleiden

j%=HX,=-*
—ï

want het linkerlid heeft geen betekenis, aangezien de funktie 1/x2 niet

begrensd is in het integratiesegment ( —1,2).

ï ï

J V x dx f xV' xI = |

o o

o o

ƒ — —xj = f
*■—ï -i

ï i

J'\/\x\dx= %xl/\x\l i-

—ï -i

De beide laatste primitieven komen wel is waar niet presies inde grond-
tabel voor, maarde lezer zal geen moeite hebben, ze te verifiëren.

We hebben zo even dooreen voorbeeld laten zien, dat men formule

(49) niet klakkeloos moet toepassen, maar zich goed moet vergewissen, of

de opgegeven integraal werkelik bestaat. Indien dit echter het geval is, dan

1) Daar men nu eenmaal geneigd is in het aanhangsel dx een gewone faktor te zien,

fa , fadx
schrijft men, in plaats van j dx, ook |—— •
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kan men er nog inlopen, zoals we met het volgende voorbeeld willen ver-

duideliken. De funktie

F(x) are tg ~

levert bij differentiatie als afgeleide

fM=rh?
Indien men er nu niet op let dat dit niet geldt voor x=0, dan zal men

in volle argeloosheid kunnen schrijven

Jdx , .. , .. n

arc 1) —(— are tg —l)= y
—ï

en zo een fout rezultaat krijgen. Dat de uitkomst fout is, ziet men onmid-

dellik in, als men bedenkt dat de integrand konstant positief is, en dus de

integraal niet negatief kan zijn. Waar de fout inde herleiding zit blijkt als

volgt. De funktie F(x) heeft in x—o een linkerlimiet nj2, en een rechter-

limiet — nj2. Welke waarde men er dus ook voor x=0 aan toekent, hij
zal in dit punt altijd diskontinu, en dus ook niet differentieerbaar zijn, zodat

hij niet voldoet aan de voorwaarde voor het hoofdteorema : in het hele

integratiesegment een primitieve van de integrand f(x) te zijn. !) Wel kan

men de integralen over de subsegmenten ( 1,0) en (0,1) afzonderlik met

behulp van die funktie bepalen, mits men hem ten behoeve van de eerste

met de waarde nj2, en ten behoeve van de tweede met de waarde — n\2
voor x= 0 aanvult. De funkties en F

2 (x), die men zo krijgt, hebben

dan werkelik, inde zin van het hoofdteorema, resp. inde segmenten

( 1,0) en (0,1) f(x) tot afgeleide, zodat de volgende gelijkheden gelden

o

Jdx n , .. n

1

ƒ1dx
, A

f 7l\ 71

r+e
= (- arc '® l) -(-2j=4

o

dus

ï

1' dx n

J TTx2
~

2

Dat dit de juiste uitkomst is, blijkt, als we voor de berekening van de

!) Men kan het hoofdteorema wel is waar onmiddellik uitbreiden tot het geval dat f(x)
ineen eindig aantal punten van (a, b) niet gelijk is aan F' (x). Maar dan moet men toch

aan de kontinukeit van F (x) in het hele segment vasthouden.
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integraal gebruik maken van de funktie are tg x, die in het hele segment

( —1,1) een primitieve van de integrand is.

Men moge opmerken dat in dit geval het gevaar voor fouten niet bijster

groot is, omdat geen mens het in zijn hoofd zal krijgen, een andere vorm

dan are tg x als primitieve van 1/1 -j- x2 te kiezen. Inderdaad bedoelen wij

het nu gegeven voorbeeld slechts als illustratie vaneen verschijnsel, dat

zich wel degelik ook op natuurlike wijze kan prezenteren: men kan, al

zoekende en herleidende, als primitieve van de integrand een vorm vinden,

die zeker in ’t algemeen aanspraak op die naam mag maken, maar die in

één of meer inwendige punten van het integratievak diskontinu is, zodat,

als men de integraal gelijk ging stellen aan de differentie van die vorm over

het integratievak, het rezultaat foutief zou zijn. (Zie bv. n°. 114).

35. Uit het voorgaande volgt dat integreren zeer vaak zal neerkomen

op het zoeken van primitieve funkties, d.i. op het omgekeerde van differen-

tiëren. Vroeger beschouwde men dit als algemeen geldig, maar dat is, zoals

we zullen zien, niet juist. Intussen heeft die mening aanleiding gegeven tot

een notatie van de primitieve die nog altijd in zwang is, en die bestaat in

het integraalsimbool zonder grensgetallen. Aldus wordt gesteld

f(x) j f(x) dx (50)

Voor de primitieve van de konstante 1 schrijft men gewoonlik ƒ dx.

In aansluiting met de nieuwe notatie noemt men een primitieve funktie ook

wel een onbepaalde integraal (onbepaald, wegens het ontbreken van de

grenzen) ; de integraal, zoals wij hem in het voorgaande gedefinieerd heb-

ben, heet dan in tegenstelling daarmee bepaald. Verder heet het zoeken van

primitieven inde gewone praktijk nog altijd integreren. We zullen deze

gewoonten, die burgerrecht verkregen hebben inde analyse, niet vermijden,
maar ze toch niet volgen, als het gewenst is om het onderscheid tussen de

begrippen primitieve en integraal te aksentueren. Soms ook zullen we het

woord integreren tussen aanhalingstekens plaatsen, als we er het zoeken

vaneen primitieve mee bedoelen.

Met behulp van de nieuwe notatie kan men de formules (10), (11) en

(11a) schrijven inde vorm

j mudx=m j ud x (10)

j (u -f- v) dx j u dx -f- j v dx (11)

j (mu + nv)dx=mj udx + n j vdx
. . . . (11a)

4
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In deze vorm herinneren ze aan de korresponderende (36), (38) en (40)

voor de bepaalde integralen.

36. Een evidente identiteit is

b b

j f (x) dx=J ƒW dt

a a

Immers de letter waardoor men de onafhankelik veranderlike voorstelt

doet bij de definitie van de integraal niet ter zake.

Is f(x) integreerbaar over (a,b), dan, zoals we gezien hebben, ook over

een willekeurig subsegment (a, c). Denkt men hierin het eindpunt c ver-

anderlik, en stelt men het door x voor, dan wordt de integraal over het

segment (a, x) een funktie van x, die wede integraalfunktie van f(x)
willen noemen, en voorstellen door I(x). Men heeft dus per definitie voor

a<i x^üb
*

I(x)=j f(t)dt l ) (51)

a

Is F(x) een primitieve van f(x), dan kan men volgens het hoofdteorema

ook schrijven

I(x) =F(x)-F(a) (52)

Deze formule maakt het voor de hand liggend, om het gebied, waarin de

integraal I(x) bepaald is, met het punt x a uitte breiden, en te definiëren

a

/(a)=j7(f)c*=o (53)

a

Uit (52) volgt verder I'(x) =F'(x) =f(x), zodat in het hier onder-

stelde geval, dat de integreerbare funktie f(x) een primitieve heeft, ook de

integraalfunktie een primitieve van f(x) is. Vanzelf rijst nu de vraag :

Indien niet vooraf bekend is dat f(x) een primitieve heeft in (a,b), maar

wel dat f(x) integreerbaar is in ( a,b ), is dan de integraalfunktie tevens

altijd primitieve ? Het is duidelik dat de zo even gegeven redenering, waarbij

gebruik gemaakt werd van de bekende primitieve funktie F(x), nu vervalt,

en dat we een meer direkt onderzoek moeten instellen. We bewijzen nu

vooreerst de

Stelling. De integraalfunktie is kontinu in ieder punt van het inte-

gratiesegment. 2 )

') Men vindt vaak de notatie j f(x)dx, die echter niet wenselik is, omdat x daarin twee

a

verschillende betekenissen heeft: als tweede grens van de integraal betekent x het eindpunt

van het integratiesegment; daarentegen is xin f(x)dx de reprezentant van alle punten

van dit segment (d.i. de veranderlike die dat segment doorloopt).

2) In x=a wordt natuurlik een rechtse, in x = b een linkse kontinuiteit bedoeld.
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Zij c een punt van het segment (a,b), c -f- Ax een naburig punt. 1 )

Men heeft

c c + Ax

I{c) jf(t) dt ; ƒ(c + Ax) =J f(t) dt

n a

dus, als A/=/(c -j- Ax) I(c)
c + Ax

A I=j f(t)dt

c

welke formule ook geldt voor Ax<o (n°. 19). Zij ƒ de onderste, f' de

bovenste grens van f(t) in het segment (c, c-j- Ax), dan is volgens (23)

(54)

Hieruit volgt

| Al\<P\Ax\
als P een positief getal is groter dan de absolute waarden van de onderste

en bovenste grens van f(x) in het segment (a,b). Dus nadert AI met Ax

tot nul, wat te bewijzen was.

Neemt men als vaste eerste grens van de integraal een willekeurig ander

punt a' van (a,b), dan blijft de integraal een kontinue funktie van zijn

tweede grens. Immers, de nieuwe integraal verschilt met de oude een

konstante. Verder ziet men onmiddellik in, dat bij konstante tweede en

veranderlike eerste grens de integraal een kontinue funktie is van deze

laatste; immers, deze stelling wordt door de formule

b' x

jf(t)dt=-j f(f) dt

x b’

teruggebracht tot de vorige. 2 )
We bewijzen nu de

Stelling. De integraalfunktie l(x) heeft in ieder punt c van het inte-

gratiesegment, waar de integrand f(x) kontinu is, de waarde f(c) van deze

laatste funktie tot differentiaalquotient. 3 )
Uit de ongelijkheden (54) volgt

f
A/

1) Het woord „naburig" heeft geen exakt wiskundige betekenis, maar bewijst goede

diensten, om de lezer of hoorder alvast te oriënteren omtrent de richting die de gedachte-

gang van de schrijver of spreker zal nemen: in dit geval behelst het impliciet de mede-

deling dat hij van plan is Ax tot nul te laten naderen. Ook de woorden en'uitdrukkingen

„groot”, „klein”, „hoe groot ook”, „hoe klein ook", e. d„ hebben dergelijke orienterende

betekenis.

2) Men kan natuurlik ook opmerken dat de beide laatste stellingen op analoge manier

worden bewezen als de eerste.

3) Voor c= a wordt natuurlik een rechts, voor c= b een links differentiaalquotient

bedoeld.
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Is nu f(x) kontinu in c, dan naderen f en f' beide tot f(c), als Ax tot

nul nadert. Hieruit besluit men onmiddellik tot de juistheid van het gestelde.
Is echter f(x) diskontinu in c, dan kunnen we algemeen noch het bestaan

vaneen differentiaalquotient van I(x) in dat punt betogen, noch hoeft dit,

zo het al bestaat, gelijk te zijn aan f(c). De funktie f(x) mag dan inte-

greerbaar zijn, maarde bewerking integreren levert geen funktie op die in

het vak (a,b) de primitieve van f(x) genoemd kan worden. Differentiëren

en integreren zijn dan niet eikaars omgekeerde. Het enige algemene wat

men kan zeggen is, dat een in (a, b) integreerbare funktie ineen oneindig
aantal punten van (a,b) het differentiaalquotient van zijn integraal funktie

is ; immers een integreerbare funktie heeft volgens n°. 22 een oneindig
aantal kontinuiteitspunten.

Stelling. Is f(x) kontinu in (a,b), dan heeft hij in dat segment een

primitieve, en wel o.a. de integraalfunktie I(x).
Deze laatste bestaat nl. altijd bij een kontinue funktie, daar zo’n funktie

integreerbaar is. Uit de vorige stelling volgt nu dat I(x) in ieder punt van

(a, b) de funktie f(x) tot differentiaalquotient heeft.

De stelling leert dat dein ’t begin (n°. 10) gestelde vraag: vaneen

gegeven• funktie f(x) een primitieve te vinden, altijd een oplossing heeft,

als f(x) kontinu is. Dit wil echter geenzins zeggen, dat de primitieve van

een bekende funktie ook steeds uit bekende funkties is samengesteld. Het

tegendeel is het geval. Zo heeft de zeer eenvoudige funktie e~
*2 wél, omdat

hij kontinu is, een primitieve, maar deze is niet door middel van bekende

funkties uittedrukken; het is een nieuwe funktie. Aldus blijkt, hoe het

integraalbegrip voert tot de ontdekking van nieuwe funkties.

Evenals bij de kontinuiteitstelling van de integraalfunktie kan men bij de

stelling, die op het differentiëren van deze funktie betrekking heeft, de

eerste grens a van de integraal dooreen willekeurig ander getal van het

segment (a,b) vervangen. Verder heeft men, voor het geval de eerste grens

veranderlik is, en de tweede een vast getal b' van het segment ( a,b ), de

Stelling. De integraal
b’

jf(t)dt
X

opgevat als funktie van de eerste grens x, heeft in ieder punt c van het

integratiesegment, waar de integrand f(x) kontinu is, tot differentiaal-
quotiënt — f(c).

Voorbeelden.

1. voor OSrxSÊrl, dus kontinu.
X

I(x) = j tdt = \x2
; I'(x) =x = f(x)

o

2. f(x) = x voor 1, behalve voor x =
1/2

m = i
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Daar f(x) maar in één punt afwijkt van de vorige integrand, is I(x)

hetzelfde gebleven (n°. 23). De integraalfunktie heeft dus wel een afge-

leide. nl. x, maar deze is niet in ’t hele integratiesegment gelijk aan de

integrand, immers niet voor x = ]/2•

3, f(x)= 1 voor o<x<l

f(x) = 2
„

\<x^2
De funktie f(x) is integreerbaar in het segment (0,2), omdat hij maar

in één punt, nl. x—l, diskontinu is. We vinden

Voor o<l

X

I(x) =[l. dt = X | - 1

0 ° '
.

Voor 1 <r<2 r~

1 x

/(x)=j l.dt + | 2dt~\ +2x 2=2 x 1
o 1

We mogen nl. in het segment (1,2), ten behoeve van het integreren

daarover, overal f(x) 2 nemen, omdat dit maar in één punt fout is. De

funktie I(x) is overal kontinu, ook in x= 1. Immers voor xzz= 1 wordt hij

voorgesteld door x, en deze funktie heeft voor x=l zowel de waarde als

de linkerlimiet 1. Voor x> 1 echter is I(x)—2x —1 en deze funktie heeft

1 tot reühterlimiet.

Voor x-<1 is verder I'(x) =l, voor x>l is V(x) =2. Maar in x= 1

is het rechterdifferentiaalquotient van I(x) gelijk aan 2 en het linker gelijk

aan 1, zodat /'(1) niet bestaat; I(x) is dus niet in het hele segment (0,2)

een primitieve van f(x).

f(x) = sin (log x) voor o<x<l

f(0) = 0

Deze funktie is integreerbaar in (0,1), omdat hij in dat segment begrensd

is (immers a. g. steeds en slechts in x = 0 diskontinu. Voor 1

is

F (x) = x [ sin (log x) cos (log x) ]

een primitieve van f(x), zoals differentiatie onmiddellik leert. We hebben

dus voor

o<a'<xsl

x

j"f(t)dt —F (x) F (a)

a'

Daar echter de integraal in ’t linkerlid een kontinue funktie is van zijn
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eerste grens (bij vast gedachte tweede), en dit voor het linkereindpunt
van het integratievak een rechter kontinuiteit betekent, heeft men

X

l f(t)dt = F(x)-lim+ F{a') >)
J
o

De limiet in ’t rechterlid van deze gelijkheid is nul, dus is ten slotte

I (x) = f f(t) dt =3, x [ sin (log x) cos (log x) ]

o

Voor x > 0 is de afgeleide van het rechterlid, zoals zo juist is opge-

merkt, sin (logx), dus gelijk aan de integrand. Voor x=ois er echter geen

(rechter-) afgeleide; immers lim+ (I(x):x) bestaat niet. De integraal-
x= o

funktie heeft. dus weer niet in ’t hele integratiesegment de integrand tot

afgeleide.
5. Men kan bijna evenzo behandelen het geval

f(x) = sin (log |x|) voor —1 - x
~

1, behalve voor x=o

m= o

Hier is in het hele integratiesegment

/(x) = |x[ sin (log |x|) cos (log |x|) ]

In x=o heeft I(x) geen afgeleide. We laten het bewijs vaneen en

ander aan de lezer ter oefening over.

6. De funktie

. 1
sm

x

is kontinu in alle punten, behalve in x=o, waar hij niet bestaat, en ook

geen limiet heeft. De integraal

X

I (x) = j sin

2_
7r

bestaat dus voor alle waarden van x, ook x=j;o, en heeft voor 0 tot

afgeleide sin 1/x. Het merkwaardige is echter dat hij ook voor x=o een

differentiaalquotient heeft. Beschouw de funktie

cp (x) =x
2

cos
x

') We duiden door het teken lim+ een rechter- door lim een llnkerlimiet aan.
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die kontinu is voor alle x (ook, volgens het slot van de inleiding, voor

x =0) en tevens differentieerbaar: men heeft

cp' (x) = sin +2 x cos voor x^Q)
X x

¥ (0) = o

De funktie <p'(x) is overal kontinu, behalve in x=o, dus ook integreer-

baar ineen willekeurig segment.

Volgens het 'hoofdteorema is

X X

j Cp' (t) dt= t2
cos ~ I= x

2
cos

_2_ _2_
7T '7r

Men heeft dus ook

J(sin —+ 2 t cos —)dtx2
cos

V t tj
ir

daar de integrand van deze integraal gelijk is aan die van de vorige, behalve

voor x =0, waar hij niet bestaat. Hieruit volgt voor de integraalfunktie (55)

X

i r 1
I (x) =x

2
cos

2

7T

Het rechterlid heeft nu ook een differentiaalquotient voor jc =O. Voor

x2 cos l/x is dit, zoals we reeds zagen, nul, voor de integraal is het de

waarde van de integrand voor t= 0, d.i. eveneens nul. Aldus vinden we

I'(0) 0

en zien we hier het merkwaardige verschijnsel, dat, hoewel de integrand in

x =0 een nietophefbare diskontinuiteit heeft, en zelfs linker- noch rechter-

limiet, de integraalfunktie toch een differentiaalquotient heeft in dat punt.

De funktie f(x) bepaald door

ƒ (x) = sin voor x 0

f(o) = o

heeft dus nu ook in ieder gemengd segment de funktie I(x) tot primitieve.

37. Het is hier de plaats, om een ogenblik stil te staan bij een belang-

rijke meetkundige toepassing van het integraalbegrip. We beschouwen
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daartoe de grafiek vaneen funktie y = f(x), die in het segment (a, b)
kontinu, monotoon stijgend en positief is, en dus ook integreerbaar.
Wegens de monotone stijging kunnen we onder- en bovensom resp. voor-

stellen door de formules

v V

s

en de integreerbaarheid van f(x) betekent dat deze sommen een gemeen-

schappelike limiet hebben, als de subsegmenten tot nul naderen.

Blijkbaar stelt nu ieder produkt

f{x,-\) AXi

de inhoud voor vaneen rechthoek met basis Ax, en als hoogte de kleinste
ordinaat in Ax,-. Daarentegen is ieder produkt

f (x, ) Ax,

de inhoud vaneen rechthoek met basis Ax,- en een hoogte gelijk aan de

grootste ordinaat f(x, ) in Ax,. Van de eerste rechthoek kan men zeg-

gen dat hij beschreven is in, van de laatste dat hij beschreven is om het

oppervlak begrensd door het segment Ax,, de ordinaten Pp en Qq inde
uiteinden van dat segment, en de boog PQ van de grafiek tussen die ordi-

naten. De onder- en de bovensom (56) zijn derhalve resp. de som van de

inhouden van rechthoeken, beschreven in- en óm al dergelijke oppervlak-
segmenten, die met elkaar vormen het oppervlak begrensd door . het lijn-
segment (a, b), de ordinaten Aa en Bb inde uiteinden van dat segment, en

de boog AB van de grafiek gelegen tussen die ordinaten.
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Wanneer men nu voor dit niet geheel door rechte lijnen begrensd opper-

vlakdeel toch een inhoudsgetal I wil vaststellen, dan zal men in ieder geval

aan dat getal de eigenschap toekennen dat het tussen de gezamen-

like inhouden van in- en omgeschreven rechthoeken, dus tussen de sommen

s en S inligt. Maar dan is dat inhoudsgetal I ook noodzakelik gelijk aan de

bovengenoemde gemeenschappelike limiet van onder- en bovensommen, d.i.

aan de bepaalde integraal van f(x) over (a,b).
Tot dezelfde definitie van het inhoudsgetal komt men, als f(x), met

behoud van kontinuiteit en vast positief teken, monotoon afnemend is, en

verder ook, als f(x) bij gedeelten monotoon is, d.w.z. als (a, b) te splitsen
is ineen eindig aantal delen, in ieder waarvan f(x) monotoon is. In het

laatste geval is dan nl. ieder van die delen basis vaneen oppervlaksegment
dat gelijk is aan de integraal van f(x) over dat deel. Het totale oppervlak-

segment met (a, b) tot basis is dus de som van die integralen, welke som,

zoals we weten, gelijk is aan de integraal over (a,b).
Is f(x), bij behoud van de andere eigenschappen, konstant negatief, dan

is de integraal van f{x) ook negatief. Een oppervlaksegment, zoals hier-

bedoeld, dat nu aan de onderzijde van de X-as gelegen is, zou dan gelijk
aan het tegengestelde van de integraal van f{x) over (a,b) blijken te zijn.

Tenzij men dat oppervlaksegment nu ook negatief zou willen rekenen, wat

bij bepaalde toepassingen geschikt kan zijn.
We vermelden nog dat men vroeger de zaken wel omgedraaid heeft, en

zich op het standpunt gesteld, daartoe geleid door zijn meetkundige intuïtie,

dat het bestaan vaneen oppervlakgetal I a priori vaststaat. Daaruit leidde

men dan het bestaan van de gemeenschappelike limiet van de sommen (56)
af. Aldus kwam men tot een meetkundige verklaring van het integraalbe-

grip. Waar men zich tegenwoordig algemeen op het standpunt stelt, de

analyse, d.i. de getalleleer inde meest algemene zin, te moeten vrijhouden
van essentieel meetkundige bijmengselen alleen benamingen worden aan

de meetkunde ontleend, en grafieken worden ter illustratie, maar nooit meer

ten bewijze gebruikt kan een dergelijke opvatting van het integraalbe-

grip ineen exakte uiteenzetting geen plaats vinden.

Het is misschien niet van belang ontbloot, er hier ter plaatse op te wijzen,

dat dein vroeger tijd bestaande gewoonte, om een integraal een som van

een oneindig aantal oneindig kleine grootheden te noemen (n°. 17), nog

altijd nawerkt altans tot vóór korte tijd nawerkte inde manier van

voorstelling, waarvan nietmathematici zich gaarne bedienen, wanneer ze

van zekere grootheid willen bewijzen dat hij dooreen integraal kan worden

voorgesteld. Er is inde toegepaste analyse dikwels sprake van grootheden,
die behoren bij bepaalde segmenten vaneen veranderlike x, en die zodanig

zijn, dat ze additief opgebouwd gedacht kunnen worden uit gelijksoortige
onderdelen, behorende bij subsegmenten, waarin men de eerstgenoemde

segmenten verdeeld heeft. Een voorbeeld vaneen dergelijke grootheid is

het zo even beschouwde oppervlak Aa bB ; een ander is de weg s, die door
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een stoffelik punt, dat zich langs een rechte lijn beweegt, ineen zeker tijds-
interval wordt doorlopen. Om bv. in dit laatste geval tot een formule voor

de doorlopen weg te komen, dient de volgende, bij physici veelzins geliefde
redenering :

We verdelen de gezochte weg s in oneindig kleine delen ds. Gedurende

de oneindig kleine tijd d t, waarin zo’n weggetje ds doorlopen wordt, ver-

andert de snelheid dan maar oneindig weinig ; we mogen daar dus van

afzien, en de snelheid gedurende het tijdsdeeltje d t vast rekenen, en daar-

voor nemende snelheid v aan het begin daarvan. Dus is d s=v dt. De

totale weg in het tijdsinterval (a, b) is de som van al de oneindig kleine

wegen d s, derhalve

b

s v dt

a

Men ziet het, aan mystiek geen gebrek ; en ’t lijkt ook wel wat op

mystifikatie. Zoals men begrijpt, moeten wij een dergelijke vorm van

betogen veroordelen; de volzinnen met „oneindig klein” enz. zijn woord-

aggregaten, die geen mededeling bevatten.

Tegenwoordig weten sommige physici dat ook min of meer, en deze

vermijden dus uitdrukkingen als „oneindig klein” e.d. Hun wijze van rede-

neren is in ’t onderhavige geval ongeveer aldus :

We verdelen de weg sin zeer kleine delen ds. Gedurende de zeer kleine

tijd dt, waarin één zo’n deel ds doorlopen wordt, mogen we dan de snel-

heid wel als konstant beschouwen, en gelijkstellen aan de snelheid v aan ’t

begin van dat tijdsdeel; we kunnen dus schrijven

ds = v dt (57)

De totale weg s in het tijdsinterval (a, b) is de som van al deze kleine

wegen, dus heeft men

b

s =J v dt (58)

a

Maar ook op deze betoogtrant is wel een en ander aan te merken. Wel

is waar is de mystiek daaruit verdwenen, maarde mystifikatie is blijven
bestaan. Want feitelik komt de redenering hierop neer, dat de physicus zijn
gewaardeerd auditorium tweemaal zand inde ogen strooit. En wel door

middel van twee foutieve suggesties, waarvan de fouten elkaar in hun

werking opheffen, zodat het rezultaat goed wordt. De eerste van deze

suggesties is gelegen inde woorden : „we mogen de snelheid gedurende
de kleine tijd dt als konstant beschouwen.” Nu, natuurlik mogen we dat

niet; de kleine weg ds is in ’t algemeen niet gelijk aan het produkt vdt.

En de totale weg dus ook niet aan de som van al die foute produkten.
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Maar dat schrijft de physicus ook niet; hij zegt het alleen maar. Op de

woorden: „de totale weg is de som van al deze kleine wegen ,
laat hij

volgen: „dus

Jvd‘

a

In deze „mir nichts dir nichts” verdoezelde overgang vaneen som tot een

integraal is de tweede foutieve suggestie gelegen, die vergemakkelikt wordt,

doordat het niets kwaads vermoedende publiek maar al te graag geneigd

is, het tekenj als de aanduiding vaneen sommatie op te vatten. Intussen

maakt die tweede foutieve suggestie het eindrezultaat goed. Want inder-

daad, hoewel het bedrag vd t als reprezentant voor de afzonderlike weg-

getjes in ’t algemeen fout is, en dus het totale bedrag, dat we door

i’*
a

en niet door (58) moeten voorstellen, evenzeer, de limiet van dit laatste, als

de afzonderlike tijdsdelen tot nul naderen, d.i. juist de integraal (58), stelt

werkelik, als hij bestaat, de totale doorlopen weg voor.

Zelfs de gelijkheid (57) is juist, als men het teken ds maar in zijn ge-

wone betekenis opvat, waarin het de differentiaal vans aanduidt. Want

deze wordt gedefinieerd door de gelijkheid

terwijl de snelheid v volgens definitie juist is. De beide daden van den

physicus: het schrijven van de gelijkheid (57), en het schrijven van de

gelijkheid (58), zijn dus beter dan de woorden, die moeten dienen ter

rechtvaardiging van die daden.

Men wordt hierbij onwillekeurig herinnerd aan een passage in GUSTAV

FRENSSEN’s „Hilligenlei”, en is geneigd, zo voor zich heen te mompelen.

„Die Augen des Physikers sind gut, und seine Taten auch; allein sein

Wort ist oft eine Ueberraschung, und zwar eine unangenehme”A)

Er is ook een gevaar bij de genoemde manier van redeneren ; het gevaar

nl„ dat bij verschillende hoorders de mening postvat, als zouden de aldus

verkregen uitkomsten slechts bij benadering juist zijn. Want, als tijdens de

') De betrokken passage luidt: „Die Augen von Tjark Dusenschön sind gut und seine

Worte auch; aber sein Tun ist jedesmal eine Ueberraschung, und zwar eine unangenehme .
Waar tenslotte daden beter zijn dan woorden, menen wij hier den Physicus ineen zeer

gunstig daglicht ten opzichte van dat onverkwikkelike type uit FRENSSEN s schepping

gesteld te hebben.
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uiteenzetting ideeën als : „we mogen die kleine veranderingen wel ver-

waarlozen” verkondigd zijn Verwaarlozen: gij Troetelterm des

Physicus’! l ) dan is het de argeloze hoorder niet kwalik te nemen, als hij
gaat denken dat die verwaarlozingen nu ook invloed hebben op het eind-

rezultaat. Het is trouwens bekend genoeg dat het hierbedoelde gevaar

allesbehalve denkbeeldig is.

ds
Een bewijs van formule (58) is bv. het volgende. Daar kunnen

we ook zeggen dat s een primitieve van v naar t is. Is nu de opgaaf
gesteld: „Van zekere beweging is de snelheid op ieder tijdstip gegeven;

gevraagd wordt de weg die sedert een bepaald tijdstip f=a op een wille-

keurig volgend tijdstip t doorlopen is” ; dan komt die vraag dus neer op

het zoeken vaneen primitieve van v. Echter niet een willekeurige, maar die

primitieve, die nul wordt voor t= a. Dat die primitieve bestaat, mag wel

beschouwd worden als inde redaktie van de opgave: „Van zekere bewe-

ging, enz.” opgesloten te liggen. Nu wordt echter verder gewoonlik aange-

nomen dat er een versnelling is, dus dat ~ bestaat. Dit sluit in dat v
dt

kontinu is. Maar dan is volgens n°. 36 alvast de integraal

a

een primitieve van v. Dus moet men hebben

f

s(f)-J vdt K

a

Voor t=a is zowel s(t) als de integraal nul; dus is ook K=o, en

. t

s (t) —( v dt

m

Voor t= b volgt hieruit formule (58).
Men kan desgewenst ook een weg volgen die zich meer aansluit bij de

gewraakte redeneertrant, en die dus door den physicus zou kunnen worden

aangegrepen als een welkom middel, om een veelgeliefd troetelkind, zij ’t

ook deerlik gehavend, uit de vangarmen van de prozaïese Monsterpoliep ■—
de Moderne Strenge Wiskunde te redden:

') Dit is van hetzelfde ritme als „Die Kraniche des Ibykus
2 ) We volgen hier dein een noot van n°. 36 afgekeurde gewoonte, om dezelfde letter t

voor twee verschillende dingen te gebruiken. Het kan hier geëxcuseerd worden met de

overweging dat t in beide gevallen een tijd aanduidt; en het sticht bij de onderhavige

redenering geen verwarring.
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We verdelen het tijdvak (a, b) ineen groot aantal zeer kleine deeltjes

(a.fi) ; (f!,t2 ) ...

Daar geldt voor de weg die in ieder

van die tijdsdeeltjes doorlopen wordt, volgens het differendeteorema, de

formule

ASi =v(it) Af/

als & zeker getal is in het vak Ah. Dus is de gevraagde weg

V

S = sb —sa
= V (£•) Af/

1

Nu is echter v(t), als zijnde differentieerbaar, en dus kontinu, ook inte-

greerbaar. Dan moet echter (zie het bewijs van het hoofdteorema in n®. 34)

het rechterlid van deze laatste gelijkheid gelijk zijn aan de integraal van

■;(f) over ( a,b). Q.e.d.

Feitelik komt deze laatste weg neer op een herhaling, ineen biezonder

geval, van het bewijs van, het hoofdteorema.



HOOFDSTUK 11.

ONEIGENLIKE INTEGRALEN.

38. Er zijn twee soorten van oneigenlike integralen: I°. die waarvan

de integrand f(x) niet begrensd is in het integratiesegment, waarbij zich

gewoonlik de omstandigheid voegt dat ƒ(x) in één of meer punten van dat

segment niet gedefinieerd is 1); 2°. die waarbij het integratiesegment

oneindig groot is, dus één of beide grenzen oo of o°.

Wanneer f(x) in het eindige segment (a,b) niet naar beneden begrensd

is, dan kan men geen ondersommen vormen ; is [(x) niet naar boven be-

grensd, dan geen bovensommen. Minstens één van beide integralen vervalt

dus bij een niet begrensde funktie, en van integreerbaarheid inde gewone

zin kan geen sprake zijn.
Is het integratievak oneindig, dan voert een verdeling in subsegmenten

van eindige lengte noodzakelik tot een oneindig aantal daarvan. Men zou

nu, gesteld dat f(x) in het beschouwde vak begrensd was, twee oneindige

reeksen kunnen vormen, waarvan de termen dan zouden zijn : de lengten

van de subsegmenten vermenigvuldigd met resp. de onderste en de

bovenste grens van f(x) daarin, de subsegmenten genomen in volgorde van

links naar rechts. Die oneindige reeksen moesten dan echter konvergeren,

om onder- en bovensommen te kunnen definiëren. En daarmee waren de

moeilikheden nog geenzins ten einde.

We zullen deze spekulatie niet voortzetten, maar eenvoudig opmerken

dat er een uitbreiding van het integraalbegrip bestaat, die voor de beide

boven onderscheiden gevallen analoog isj Maar alvorens tot de behandeling
daarvan over te gaan, voeren we enige spreekwijzen in. We zullen zeggen

dat de funktie f(x) is:

a) integreerbaar in het interval (a,b), als hij integreerbaar is ineen

willekeurig subsegment (z,u) van dat interval; hierin mag a ook co,

„1 b ook oo zijn ;

2 J b) integreerbaar in het rechts gesloten interval (a,b), als hij integreer-

e
-~sa. ' baar is in ieder subsegment (z,b) van dat interval; hierin mag a ook

oo zijn;
J c) integreerbaar in het links gesloten interval ( a,b ), als hij integreer-

i baar is in ieder subsegment (a, u) van dat interval; hierin mag b ook

oo zijn ;

l) We bretigen in herinnering dat we/fn n°. 20 en ij?:'23 het geval onder de ogen

gezien hebben, dat J-t'x) niet in alle punten van (a, is, maar overigens wél

begrensd.
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{ d) integreerbaar ineen rechteromgeving van a, als er een getal b> a is,

zodanig dat f(x) integreerbaar is in het rechts gesloten interval (a,b) ;

hierin mag a ook oo zijn (in welk geval men natuurlik eenvoudig spreekt
vaneen omgeving van - oo ) ;

e) integreerbaar ineen linkeromgeving van b, als er een getal a< b is,

zodanig dat f(x) integreerbaar is in ’t links gesloten interval (a, b) ; hierin

mag b ook oo zijn ;

f) integreerbaar van a af, als er een getal b> a is, zodanig dat f(x)
integreerbaar is over het segment (a, b) ;

g) integreerbaar tot aan b, als er een getal a<£> is, zodanig dat f(x)
w integreerbaar is over het segment ( a,b).

Voorts zeggen we dat, voor de integratie van de funktie f(x)
a is links kritiek punt, als f(x) integreerbaar is ineen rechteromgeving

3 , van a, maar niet van a af;

b is rechts kritiek punt, als f(x) integreerbaar is ineen linkeromgeving
i van b, maar niet tot aan b.

De aanduidingen „links” en „rechts” laten we bij deze beide laatste

definities weg, als uit het verband genoegzaam blijkt, welk van beide geval-
len bedoeld is.

Terloops merken we op dat, in verband met de definitie onder a) de

hulpstelling van n°. 24 ook aldus geformuleerd kan, worden.

Is de funktie f(x) begrensd en integreerbaar in het interval (a,b), dan

is hij ook integreerbaar over het segment (a,bj.
w

We vestigen er de aandacht op dat in dit nummer „integreerbaar”.,
natuurlik nog altijd betekent eigenlik integreerbaar.

39. Stel nu dat in het segment (a, b) het linkereindpunt a het enige
kritieke punt is voor de integratie van f(x) ; m.a.w. dat de integraal

b

op {£) ~j f(x) dx

z

voor alle waarden van z tussen a en b inde gewone zin bestaat, maar niet

voor z— a. Indien nu <p(z) een eindige rechterlimiet heeft voor z='a, dan

wordt die limiet bij definitie genoemd de integraal van f(x) over het seg-

ment (a,b) of van a tot b. We stellen deze oneigenlike integraal door het-

zelfde teken voor als een eigenlike, en hebben aldus

b b

| f(x)dx^lim + l f(x)dx (59)
%J z =a

a z

We zeggen in dit geval dat de integraal in ’t linkerlid konvergeert voor

x = a, of bij a. *)

*) Eigenlik zou men moeten zeggen dat het de integraal ip (z) is die konvergeert (voor

z = a).
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Evenzo definiëren we

b z

j f(x)dx=lim~Jf(x)dx (60)

a a

als b het enige kritieke punt is in (a, b) voor de integratie van f(x), en de

limiet in het rechterlid eindig is. En we zeggen in dit geval dat de inte-

graal in ’t linkerlid konvergeert voor x= b of bij b.

De gelijkheden (59) en (60) gelden ook, als de integraal in ’t linker-

lid eigenlik is. Maar dan zijn ze het gevolg van bekende eigenschappen,
nl. de kontinuiteit vaneen integraal als funktie van de eerste of tweede

grens.

We definiëren verder

b b

( f(x)dx=lim { f(x)dx (61)
X.J z=—Oo «_/

00 z

als f(x) integreerbaar is in het rechts gesloten interval ( —oo ,b), en de

limiet in het rechterlid eindig is. Deze limiet heet natuurlijk de integraal
over het segment ( 00, b), of van —oo tot b;en we zeggen in dit geval
dat de integraal in ’t linkerlid konvergeert voor x= oo of bij 00.

Onder analoge omstandigheden, en met analoge spreekwijzen definiëren

we

Oo
z

I f(x)dx=lim l f(x)dx (62)
kJ Z— c» k)

a a

In alle vier gevallen zeggen we dat f(x) oneigenlik integreerbaar is over

de betrokken segmenten. Verder zullen we in al die gevallen onder de

integraal van b tot a (van b tot 00, van oo tot a) overeenkomstig de

definitie (28) steeds het tegengestelde van de nu gedefinieerde integralen
verstaan. En we spreken hier meteen af, dat we deze regel ook bij volgende
definities zullen handhaven.

Bestaan de nu beschouwde limieten niet, of zijn ze niet eindig, dan

zegt men dat de resp. integralen divergeren.
We onderstellen nu dat in het geval van formule (59) f(x) in het rechts

gesloten interval ( a,b) tot primitieve heeft F(x). Dan is

b

j f(x)dx = F(b) — F (z)

z

Voor de oneigenlike integreerbaarheid van [(x) over (a,b) is dus in dit
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geval nodig en voldoende, dat F(x) een eindige rechterlimiet heeft voor

x=a ; en dan is

b b

J'f(x) dx~ F (x) I (63)

a a

als

b

F (x) =F ( b) - lim+ F (x) (64)
Ix= a

a

Is F (x) rechtskontinu in a, dan heeft het rechterlid van (63) de gewone

betekenis : F(b) —F(a).
Op analoge manier blijkt dat (63) geldt in het geval van formule (60),

indien f(x) in het links gesloten interval (a,b) tot primitieve heeft F(x),

en deze laatste funktie een eindige linkerlimiet heeft voor x= b. Het

simbool in het rechterlid van (63) wordt dan gedefinieerd door de formule

b

F{x) = lim~ F (x) F (a) (64a)
/x=b

a

terwijl het de gewone betekenis F(b) —F[a) heeft, als F(x) in dit geval

links kontinu in b is.

In het geval van formule (61) heeft men

b b

j f(x)dx—F(x) I (65)

Oo Oo

als F(x) een primitieve van f(x) in het rechtsgesloten interval ( —oo ,b)
is, met een eindige limiet voor x=- 00, waarbij het rechterlid gedefinieerd

wordt door

b

F(x) =F (b)- lim F (x) (66)
/ x = oo

OO

Eindelik heeft men in het geval, behorende bij formule (62)

“ 7
f(x)dx—F(x) I (67)

a a

als F(x) een primitieve van f(x) is in het links gesloten interval (a, co),

met een eindige limiet voor x=co, waarbij het rechterlid gedefinieerd

wordt door

Oo

F (x) I
= lim F (x) F (a) (68)

/ je = oo

a

5
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We kunnen het gelden van de drie formules (63), (65) en (67) inde

resp. gevallen kenschetsen als het doorgaan van 'het hoofdteorema in die

gevallen: het rechterlid van die formules zou men gevoegelik de differentie

van de primitieve F(x) over het integratievak kunnen noemen.

Voorbeelden:

1. De funktie 1/|/x heeft voor de integratie x=0 tot links kritiek

punt, want hij is eigenlik integreerbaar ineen rechteromgeving van x=0,

maar niet van dat punt af. In ieder positief interval is 21/ x een primitieve

van 1/|/x, en daar 2f/x rechtskontinu is in x=0, heeft men o.a.

jsk=^'h
o o

2. De funktie l/(/l—x2 is eigenlik integreerbaar in het links gesloten
interval (0,1) en heeft hierin tot primitieve are sin x. Daar deze funktie

links kontinu . is in x=l, is de eerste oneigenlik integreerbaar over het

segment((01) en men heeft

ï ï

r dx I ji

J Kl-x2 / 2
o o

3. De funktie 1/x2 is eigenlik integreerbaar in ieder positief segment, en

heeft daarin ■— x~' tot primitieve. Daar deze laatste funktie de eindige
limiet nul voor x= oo heeft, is o.a.

Oo Co

1 1

4. De funktie e
x is eigenlik integreerbaar in ieder segment, en heeft

daarin ex tot primitieve; daar de limiet van deze funktie nul is voor

x=- 00, heeft men

o o

Jex dx—ex j= 1 —o 1 .
Oo OO

We vermelden ten slotte de

Stelling. Is de funktie f(x) inde vier beschouwde gevallen resp. in

de intervallen (a,b), (a,b), (—co ,b), (a,cc) nietnegatief, dan zijn ook

de oneigenlike integralen over de korresponderende segmenten nietnegatief.
Want de integralen inde rechterleden van (59) tot en met (62) zijn

dan nietnegatief voor iedere z, en hun limieten kunnen dus evenmin nega-

tief zijn. Is f(x) kontinu en nietnegatief, dan zijnde genoemde integralen
positief. (Is op deze regel ook een kleine aanmerking te maken?)
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40. Stelling. Als de funktie f(x) oneigenlik integreerbaar is in

het segment (a,b), met a tot enig kritiek punt, dan is hij ook oneigenlik

integreerbaar in ieder subsegment (a,c) van (a,b), en men heeft
c b b

J f(x)dx=j f(x)dx— j f(x)dx (69)

a a c

Zij a < z< c < b, dan is

c b b

j f(x) dx =J f(x) dx j f{x) dx

Z Z c

De oneigenlike integreerbaarheid van f(x) over (a, b) wil in dit geval

zeggen dat de eerste integraal van het tweede lid een eindige rechterlimiet

heeft voor z= a. Dus is dit ook met de integraal in 't eerste lid het geval_;

m.a.w. de integraal
c

( f^ dx
n 5 r

c
r

bestaat, en voldoet aan (69). Waarom is deze integraal oneigenlik, en a het

enige kritieke punt ?

Stelling. Als de funktie f(x) oneigenlik integreerbaar is in het sub-

segment (a,c) van (a,b), met a tot enig kritiek punt, en eigenlik integreer-

baar in het subsegment (c,b), dan is hij oneigenlik integreerbaar in (a,b),

en men heeft
b c b

j f(x)dx=j f(x)dx+ j f{x)dx (70)

a a c

Het bewijs van deze stelling is analoog aan dat van de vorige. In ver-

band met de afspraak van het vorig nummer mag men in (70) de getallen

a en b verwisselen.

Er gelden twee soortgelijke stellingen voor t geval b enig kritiek punt

van (a,b) is. Verder mag men in ’t eerste paar stellingen a door 00, in

het tweede paar b door oo vervangen.

We voeren nu nog de volgende spreekwijzen in. We zeggen dat een

funktie f(x) is:
_



66

We kunnen het gelden van de drie formules (63), (65) en (67) inde

resp. gevallen kenschetsen als het doorgaan van het hoofdteorema in die

gevallen: het rechterlid van die formules zou men gevoegelik de differentie

van de primitieve F(x) over het integratievak kunnen noemen.

Voorbeelden:

1. De funktie IjV' x heeft voor de integratie x=0 tot links kritiek

punt, want hij is eigenlik integreerbaar ineen rechteromgeving van x=0,

maar niet van dat punt af. In ieder positief interval is 21//x een primitieve

van \j[/x, en daar 2\/x rechtskontinu is in x=0, heeft men o.a.

S&=*Fh
o o

2. De funktie l/l^l —x2 is eigenlik integreerbaar in het links gesloten
interval (0,1) en heeft hierin tot primitieve are sin x. Daar deze funktie

links kontinu is in x—l, is de eerste oneigenlik integreerbaar over het

segment (0, 1) en men heeft

ï ï

C dx .In

J 1-x2 / 2

o o

3. De funktie 1/x2 is eigenlik integreerbaar in ieder positief segment, en

heeft daarin •— x~
x tot primitieve. Daar deze laatste funktie de eindige

limiet nul voor x= co heeft, is o.a.

1 1

4. De funktie e
x is eigenlik integreerbaar in ieder segment, en heeft

daarin e
x tot primitieve; daar de limiet van deze funktie nul is voor

x=- 00, heeft men

o o

jexdx ex I = 1 o=l.

Oo Oo

We vermelden ten slot

Stelling. Is de fur
de intervallen (a,b), (a
de oneigenlike integralen

Want de integralen i

dan nietnegatief voor iet

tief zijn. Is f(x) kontim

positief. (Is op ,deze reg
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40. Stelling. Als de funktie f(x) oneigenlik integreerbaar is in

het segment (a,b), met a tot enig kritiek 'punt, dan is hij ook oneigenlik

integreerbaar in ieder subsegment (a,c) van (a,b), en men heeft
c b b

| f(x) dx =J f (x) dx j f{x)dx (69)

a a c

Zij a < z< c < b, dan is

c b b

j f(x)dx=J f(x) dx — | f(x)dx

Z z c

De oneigenlike integreerbaarheid van f(x) over (a ,b) wil in dit geval

zeggen dat de eerste integraal van het tweede lid een eindige rechterlimiet

heeft voor z= a. Dus is dit ook met de integraal in ’t eerste lid het geval.;

m.a.w. de integraal
c

j f(x)dx
q p o. ••

bestaat, en voldoet aan (69). Waarom is deze integraal oneigenlik, en a het

enige kritieke punt ?

Stelling. Als de funktie f(x) oneigenlik integreerbaar is in het sub-

segment (a,c) van (a,b), met a tot enig kritiek punt, en eigenlik integreer-

baar in het subsegment (c,b), dan is hij oneigenlik integreerbaar in (a,b),

en men heeft
b c b

| f(x) dx— j f(x)dx J
r j f(x)dx (70)

a a c

Het bewijs van deze stelling is analoog aan dat van de vorige. In ver-

band met de afspraak van het vorig nummer mag men in (70) de getallen

a en b verwisselen.

Er gelden twee soortgelijke stellingen voor t geval b enig kritiek punt

van (a,b) is. Verder mag men in ’t eerste paar stellingen a door 00, in

het tweede paar b door oo vervangen.

We voeren nu nog de volgende spreekwijzen in. We zeggen dat een

funktie f(x) is:
0 ) ln±£uirf‘or-baar~4iaii.,.a..af. -aio hij oneigenlik integreerbaar is

in eeïTSegtnent (a, b), met a tot enig kritiek punt (a magook^----ei^zljn);
hij is dan blijkeïïS'-de.zo juist bewezen in

ieder ander segment (a7ïr punt,

b) oneigenlik hij oneigenlik integreerbaar is

ineen segment (a, bffmet b tot enig oo zijn); en

f(x) is dan oneigenlik integreerbaar in ieder ander segment met b

totT'eni-g kritiek punt,; ;
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Verder noemen we nog de volgende twee paren van stellingen, waarvan

we het bewijs aan de lezer kunnen overlaten:

1. Is f(x) oneigenlik integreerbaar van a af (tot aan b), dan ook

cf(x), als c een van nul verschillende konstante is.

2. Zijn f(x) en g(x) integreerbaar van aaf (tot aan b), hetzij eigenlik,
hetzij oneigenlik, dan ook mf(x) -j-ng(x), als m en n konstanten zijn.

41. We beschouwen nu het geval dat een inwendig punt c van het seg-
ment (a,b) het enige kritieke punt voor de integratie van f(x) is. Indien
dan f(x) integreerbaar is over de subsegmenten (a,c) en (c,b), en over

minstens één daarvan oneigenlik, dan noemen we bij definitie f(x) ook

integreerbaar over (a,b), en we stellen:

b c b

ƒ f(x) dx =J f{x) dx +ƒf(x) dx (71)
a a c

Is deze formule eenmaal aangenomen, dan geldt volgens de afspraak van

n°. 39 ook degene, die er uit ontstaat door verwisseling van a en b.

Voorbeeld. De funktie 1/lV x
2 heeft in het segment ( —1,1)

*—o tot enig kritiek punt. In het links gesloten interval ( —1,0), zowel
als in het rechts gesloten interval (0,1) is 3 tt "

x een primitieve van die
funktie. Daar x kontinu is in x=o, is f(x) oneigenlik integreerbaar tot

aan 0 en. van 0 af; en men heeft

ƒ%= f=3
-1 -1

= = 3

0 o

Volgens (71) is dus

i

Indien, zoals hier, de primitieve F(x), die de integrand f{x) heeft inde
intervallen (a, c) en (c,b) gelijke linker- en rechterlimiet l heeft voor

x= c, dan kan men ook dadelik het hoofdteorema op het hele segment
(a, h) toepassen, net doende alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Immers, uit

C

j f(x)dx = l-F(a)

a

b

J f{x) dx= F (b) l
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volgt door optelling
b

j f(x) dx = F (b) F (a)

a

Stelling. Is de funktie f(x) oneigenlik integreerbaar otter het segment

(a, b), met het inwendige punt c tot enig kritiek punt, dan is hij ook oneigen-

lik integreerbaar over ieder subsegment (p,q) van (a,b) dat c tot inwendig

punt heeft.
Volgens dein ’t begin van dit nummer gegeven definitie is f(x) hetzij

eigenlik, hetzij oneigenlik integreerbaar over ( a,c). In beide gevallen is

f(x) integreerbaar over ( p,c) (n°. 18 of vorig nummer). Evenzo is f(x)

integreerbaar over (c, q), en dus volgens de definitie van dit nummer ook

over (p, q).
Stelling. Is de funktie f(x) eigenlik integreerbaar over (a,p), on-

eigenlik over (p,q), met het inwendige punt c tot enig kritiek punt, en

eigenlik over (q,b), dan is f(x) oneigenlik integreerbaar over (a,b).
Het bewijs van deze stelling laten we aan de lezer over.

De formules (70) en (71) kunnen, als men de afspraak omtrent de ver-

wisseling van de grenzen toepast, beide worden geschreven inde vorm

b c a

j f(x)dx-\- j f{x)dx+ j f(x)dx = 0
....

(72)

abc

en deze oude formule (29) geldt dus nu ook, als hetzij a, b of c het enige

kritieke punt van (a, b) voor de integratie van f(x) is; verder mogen

hierin twee grenzen verwisseld worden. We kunnen zelfs iets algemener

betogen dat deze formule geldt, als het segment (a,b) één enkel kritiek

punt k bevat, hetzij dit a, b, c of een ander punt is, verondersteld natuurlik

dat de integralen bestaan. Zoals uit het voorgaande volgt, is dit het geval,
indien men tot aan k, en van k af kan integreren.

Ten slotte merken we op dat ook van dein dit nummer behandelde

oneigenlike.integraal geldt, dat hij is: nietnegatief bij nietnegatieve inte-

grand ; positief bij positieve of kontinue nietnegatieve integrand. Want hij

is volgens de definierende formule (71) gelijk aan de som van twee inte-

gralen, waarvoor deze regel al geldt.

42. We behandelen vervolgens het geval data en b beide kritieke

punten zijn, en wel de enige van (a,b); f(x) is dan eigenlik integreerbaar

in het interval (a,b). Indien nu f(x) oneigenlik integreerbaar is van a af,

en tot aan b, dan noemen we f(x) bij definitie oneigenlik integreerbaar over

het segment (a,b), en we stellen

b c b

jf{x)dx =jf(x) dx+Jf(x)dx') (73)

a a c

') Waarom bestaan nu de integralen in het rechterlid?
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waarin c een willekeurig punt van (a,b) is. Deze definitie, waarin a ook

00, en (of) b ook -f- oo mag zijn, is onafhankelik van de keuze van het

punt c. Zij nl. d een ander punt tussen a en b. Men heeft (n°. 40)

d c d

J f(x) dx —J f(x) dx +j f(x) dx

a a c

b b d

J'f{x) dx =J f(x) dx j f (x) dx

d

Dus

d b c b

ƒ f(x)dx=J f(x) dx + j f(x) dx

a d a c

waarmee de bedoelde onafhankelikheid is aangetoond.
/ Stel nu dat in het hierbeschouwde geval f(x) in het interval (a, b) de

i funktie F(x) tot primitieve heeft, en dat deze funktie een eindige rechter-

■ limiet heeft in x=a, en een eindige linkerlimiet in x= b. Dan is f(x)
oneigenlik integreerbaar over (a,b). Immers, men heeft nu (n°. 39)

C

rf(x) dx= F (c) lim+ F (x)
J x=a

a

b

{ f(x) dx lim.— F (x) F (c)
J *=b

c

dus volgens de zo even gegeven definitie

b b

I f(x)dx=F(x)I (74)
a a

als in dit geval

F (x) I = lim- F (x) lim+ F (x)
a x—b x=a

Is F(x) in a rechts, en in b links kontinu, dan is dit laatste weer gelijk
aan F(b) Krachtens de afspraak van n°. 39 moet de definitie (73).
eenmaal gegeven, gehandhaafd worden bij verwisseling van a en b. Ook
formule (74) blijft dan geldig. Verder geldt de opmerking aan het slot van

het vorig nummer gemaakt, ook voor de hier gedefinieerde oneigenlike
integraal.
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Voorbeelden. 1. De funktie

fM =

i7ï=.

is integreerbaar in het interval ( —1,1), met tot primitieve are sin x. Daar

deze funktie links kontinu in x=l, en rechts kontinu in x= 1 is, is

f(x) oneigenlik integreerbaar over ( —1,1) en men heeft

‘

d I
f X■

- = are sin x n

,
J k

7
l x2 I

—ï
— 1

2. De funktie

is integreerbaar in 't interval ( oo.oo), en heeft daarin tot primitieve

are tg x. Deze funktie heeft resp. de eindige limieten tt/2 en n/2 voor

x =_cx> en x= 00. Dus is f(x) oneigenlik integreerbaar in het segment

( oo
,

oo ), en men heeft

= "“9X J=”

-M.,
p QuJst üjo^bjlx.

,^vva'ol/'
° /̂vAa* V /Q \

crv>-Q-*N ancy^vßp^‘* -'Qv
o>U U or4 *w crv>Jt_>v(p'-'-J6j

C-O-*- vÊiXCv -■

rvc-i
M (?_.*_ JuD—jSka-
wpgave. loewïjs voor'ait algemene geval cle vroegere rormuie^^O; . ■...

43. Het is van belang om, zonder dat men eerst een primitieve zoekt,

aan een integrand te kunnen zien, of hij oneigenlik integreerbaar is. Hier-

. voor dienen een paar stellingen, die alle berusten op het volgende konver-

'\ wezen wordt: .

Zal een funktie <p(z) een eindige limiet (resp. linker - of rechterlimiet)

hebben voor z= a, dan is nodig en voldoende, dat er bij ieder bedrag s een

omgeving (A) (resp. rechter- of linkeromgeving) van a is, zodanig dat

| y{a) —<p (ft) |< £, als a en ft liggen in (A). . • •
(75)

Hierin kan a ook oo of oo zijn.
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waarin c een willekeurig punt van (a,b) is. Deze definitie, waarin a ook

00, en (of) b ook oo mag zijn, is onafhankelik van de keuze van het

punt c. Zij nl. d een ander punt tussen a en b. Men heeft (n°. 40)

d c d

j f(x) dx — j f(x)dx+J f(x) dx

a a c

b b d

j'f(x) dx=J f(x) dx J f(x) dx

d c
c

Dus

d b c b

j f(x) dx -f- j f(x) dx =J f(x) dx +J f(x) dx

a d a c

waarmee de bedoelde onafhankelikheid is aangetoond.
/ Stel nu dat in het hierbeschouwde geval f(x) in het interval (a, b) de

( funktie F(x) tot primitieve heeft, en dat deze funktie een eindige rechter-
) limiet heeft in x=a, en een eindige linkerlimiet in Dan is f(x)
oneigenlik integreerbaar over (a, b). Immers, men heeft nu (n°. 39)

C

Jf(x) dx

a

b

j f (x) d:

c

dus volgens de zo even gegeve:

b

j f(x) dx F (x) I (74)
a a

als in dit geval

F (x) I = limr F (x) lim + F (x)
a x=b x=a

Is F(x) in a rechts, en in b links kontinu, dan is dit laatste weer gelijk
aan F(b) —F(a). Krachtens de afspraak van n°. 39 moet de definitie (73).
eenmaal gegeven, gehandhaafd worden bij verwisseling van a en b. Ook
formule (74) blijft dan geldig. Verder geldt de opmerking aan het slot van

het vorig nummer gemaakt, ook voor de hier gedefinieerde oneigenlike
integraal.
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Voorbeelden. 1. De funktie

f<*>=j7T=?

is integreerbaar in het interval ( —l, 1), met tot primitieve are sin x. Daar

deze funktie links kontinu in r=l, en rechts kontinu in x 1 is, is

f(x) oneigenlik integreerbaar over ( 1,1) en men heeft

i I
f - are sin x / n

,) Vl x
2 I

—i
— 1

2. De funktie

is integreerbaar in ’t interval ( oo.oo), en heeft daarin tot primitieve

are tg x. Deze funktie heeft resp. de eindige limieten n\2 en n\2 voor

x =_ oc enx==Oo . Dus is f(x) oneigenlik integreerbaar in het segment

( oo
,

oo ), en men heeft

-OO
°°

Het-fcet-hieffoe-behandcldc- otelt on-s-in staat, om meteen-hot

nl. dat er in het segment (a,b) een willekeurig>»dffaantal

kritieke onder de ogen te zien. De myt,e&dïge kritieke punten

verdelen (a,b) in è£ïï>eindig aantal subsegmefifen, en als f(x) over deze

segmenten oneigenlik integTeedzaar is (wat naar het voorgaande een ~eer

presiese betekenis heeftjr'dan zulten. [ (x) ook integreerbaar noemen

over (a,b), erj de integraal over (a, b)gelylr~steUen_aan de som van de

integralern 'óver de subsegmenten. Hierin mag a door • oo .-ënftTf^—^door

aSvervangen-wordcn. *

~~

Opgave. Bewijs voor dit algemene geval de vroegere

43. Het is van belang om, zonder dat men eerst een primitieve zoekt,

aan een integrand te kunnen zien, of hij oneigenlik integreerbaar is. Hier-

; voor dienen een paar stellingen, die alle berusten op het volgende konver-

gentieprincipe van CAUCHY, dat inde teorie van het irrationele getal be~

\ wezen wordt:
.

.
Zal een funktie cp(z) een eindige limiet (resp. linker- of rechterlimiet)

hebben voor z =a, dan is nodig en voldoende, dat er bij ieder bedrag e een

omgeving (A) (resp. rechter- of linkeromgeving) van a is, zodanig dat

\<p(a) <p(P)\ <e, als a en /S liggen in (A). . • • (75 )

Hierin kan a ook oo of oo zijn.
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Zij vooreerst a links kritiek punt voor de integratie vaneen funktie f(x).
De oneigenlike integreerbaarheid van f(x) van a af wil dan zeggen, dat er

een getal b > a is, zodanig dat de integraal
b

<p(z)=J f(x)dx

z

voor a<z<6 eigenlik is, en een eindige rechterlimiet heeft voor .? —

a.

Zijn nu a en fi twee getallen tussen a en b, dan is blijkbaar
fi

rp (a) —cp (/?) —J f(x) dx

a

In verband met het zo even vermelde principe volgt hieruit de volgende
konvergentievoorwaarde voor integralen:

Zal een funktie f(x) oneigenlik integreerbaar zijn vaneen kritiek punt a

af, dan is nodig en voldoende, dat er bij ieder bedrag s een rechteromgeving
(A) van a is, zodanig dat

fi

ƒ f{x)dx < e als aen /5 liggen in (A) .... (76)
a

Hierin kan a ook oo zijn. Het getal b is uit deze konvergentievoor-
waarde verdwenen, en heeft dus enkel, dienst gedaan als hulpgetal bij de

afleiding.
Men kan natuurlik een analoge voorwaarde afleiden voor oneigenlike

integreerbaarheid tot aan een getal b of tot aan 00.

Stelling. Is a links kritiek punt voor de integratie van f(x), dan
eveneens voor die van \f(x)\; en als in dit geval \f(x)\ oneigenlik inte-

greerbaar is van a af, dan geldt hetzelfde van f(x).
Uit de definitie van links kritiek punt (n<>. 38) volgt dat er een rechter-

omgeving (A) van a is, waar f{x), en dus (n». 27) ook \f{x)\ eigenlik
integreerbaar is. Tevens is echter f(x) onbegrensd in (A), want anders
was f(x) ook eigenlik integreerbaar van a af (nO. 24). Dus is ook \f(x)\
onbegrensd, en a voor de integratie van deze laatste funktie eveneens

kritiek.

Zijn nu a en jj twee willekeurige getallen van [A), dan is volgens
formule (37)

(3 (3

|J f(x)dx \f(x)\dx (77)
a a

Zij s een willekeurig bedrag. Daar de funktie \f(x)\ oneigenlik integreer-
baar is van a af, voldoet hij aan de konvergentievoorwaarde (76). Er is dus
een rechteromgeving {A') van a, onderdeel van (A), zodanig dat het



rechter lid van (77) kleiner is dan e, als a en /J liggen in (A'). Maar dan

geldt hetzelfde van het linkerlid, en daar e willekeurig was, voldoet de

funktie f(x) eveneens aan de konvergentievoorwaarde, en is dus oneigenlik

integreerbaar van a af.

Een analoge stelling geldt voor oneigenlike integreerbaarheid tot aan een 0

punt b. Ook mogen aen b resp. —oo en oo zijn; alleen zal men dan de ,
redaktie van stelling en bewijs iets bekorten.

We zeggen in deze gevallen resp. dat f(x) absoluufintegreerbaar is van

a (_oo) af, of tot aan è(oo). 1 ) En vaneen integraal van f{x) met

a(— oo) tot eerste, resp. b( oo) tot tweede grens, zeggen we in deze |
gevallen dat hij absoluut konvergeert bij a( — oo), resp. b ( oo). *

Stelling. Is a links kritiek punt voor de integratie van de funkties

f(x) en <p(x), verder cp(x) absoluut integreerbaar van a af, en eindelik in

zekere rechteromgeving (A) van a, waarin beide funkties eigenlik inte~

greerbaar zijn,

\ f(x) j zü= | rp (x) | (78)

dan is ook f(x) absoluut integreerbaar van a af.

Zijn a en /3 twee willekeurige getallen van (A), dan volgt uit (78),

krachtens de regel uitgedrukt in (47), dat

j | f(x) | |<p (x) |dx

a «

De verdere redenering is geheel analoog aan degene, die bij het bewijs

van de vorige stelling na formule (77) volgt.
We kunnen hier nog het volgende aan toevoegen. Zij been vast, z<Ch

een lopend punt van (A), dan is

b b b

j j f(x) dx | ƒ I f(x) Idx I<P (x) Idx

z Z z

Dezelfde betrekking geldt voor de rechterlimieten der drie leden voor

z= a, dus is

b b b

jƒf(pc) dx I f)x) I I rp(x) dx
..

. (79)

a a a

De eerste van deze ongelijkheden (79) is een veralgemening van (37),

de tweede vormt, als gevolg van (78) een uitbreiding van de regel (47).

Een dergelijke stelling als de vorige met daaraan beantwoordende for-

') We behoeven niet uitvoeriger „absoluut oneigenlik integreerbaar" te zeggen, omdat

aan een term „absoluut eigenlik integreerbaar” geen behoefte bestaat. Immers, volgens de

stelling van n°. 27 komt het nooit voor dat een funktie f(x) niet-absoluut eigenlik

integreerbaar is.

73
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mule (79), geldt voor oneigenlike integreerbaarheid tot aan een punt b.

Ook mogen bij dit alles a en b resp. —oa en » zijn.

IS
telling. Is a links kritiek punt voor de integratie van de funkties

f(x) en <p(x), verder cp(x) niet oneigenlik integreerbaar van a af, en ein-

delik in zekere rechteromgeving (A) van a, waar beide funkties eigenlik
integreerbaar zijn,

f{x) > <p (x)> 0 (80)
dan is ook f(x) niet oneigenlik integreerbaar van a af.

Immers, er is nu, en wel wegens de voldoendheid van de konvergentie-
voorwaarde, een bedrag s1( zodanig dat in elke rechteromgeving ( A')
van a, deel uitmakende van (A), twee getallen a en /? kunnen worden

gevonden, waarvoor

£

I <P (x) dx > £,

X

Voor dezelfde grenzen is dan wegens (80) ook

|3

j f{x) dx > £[

X

zodat f(x) evenmin voldoet aan de konvergentievoorwaarde.
Analoge stellingen gelden voor nietintegreerbaarheid tot aan een getal

b, van oo af, en tot aan co. Ook mag men in (80) het teken > door <

vervangen.

De beide laatste stellingen, of eigenlik groepen van stellingen, leiden de

konvergentie en divergentie vaneen integraal af uit die vaneen andere.

We vatten ze daarom samen onder de naam: „Principe van verge-

lijking van oneigenlike integralen”. Er is inderdaad een duidelike analogie
tussen deze stellingen en degene die inde leer van de oneindige reeksen

het „principe van reeksvergelijking” genoemd worden.

44. We merken nu op dat de funktie

c

(x a)p

waarin c een konstante is, voor 0< p < 1 wél, voor p 5 1 niet oneigenlik
integreerbaar is )van a af.

Immers, men heeft, als b> z> a, voor p < 1

b b

Jcdx c(x a) 1—

'
p ƒ

_

(x—a)p
~~

1— p j
z z

c(b a)’~P c(z aj'-p c(b a)’~p

1 —p 1 —p 1 —p
'

') Het simbool y-+b voor z-> a betekent hetzelfde als limy=b (eventueel lim+ of lim ).
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Daarentegen voor p > 1

b \
r cdx —c i

J(* a)p (p —1)(x a)p-> /
'z z

_
r—± oo voor z a )

(p— l)(z —a)p~' (p— l)(fc —a)p->

en

b

( c log (b —a) c log (.z — a) -+ ±oo voor z-^a')
J x~ a

z

Evenzo blijkt dat de funktie

c

[b x)p

voor o<p<l wél, voor p ï> 1 niet oneigenlik integreerbaar is tot aan b.

Met behulp van het principe van vergelijking volgen hieruit een paar

stellingen over al- of nietintegreerbaarheid bij een kritiek punt int eindige.

I Stelling 1. Een funktie f(x) is absoluut intègreerbaar vaneen

kritiek punt a af, als men in zekere rechteromgeving (A) van a, waar

die funktie eigenlik integreerbaar is, kan schrijven

f(x)= .

(81)

waarin g(x) een in (A) begrensde funktie is, en peen positief getal kleiner

, dan 1.

Stelling 2. Een funktie f(x) is niet oneigenlik integreerbaar vaneen

kritiek punt a af, als men in zekere omgeving (A) van a, waar die funktie

eigenlik integreerbaar is, kan schrijven

f(x) =r^L (82)
1v ' (x—ay

- waarin g(x) een in (A) tekenvaste funktie is, met een absolute waarde

groter dan een vast getal p, en peen getal gelijk aan of groter dan 1.

Ad 1. Daar g(x) begrensd is in (A), dus a. g, kleiner dan een vast

positief getal M, heeft men wegens (81) in (A) ook

| f(x) | <

Wegens O< p < 1 is het rechterlid van deze ongelijkheid oneigenlik

integreerbaar van a af. Dus is volgens het principe van vergelijking f(x)

absoluut integreerbaar van a af.

*) oo voor C>o; - OO voor c< 0. «
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Ad 2. Zij bv. g(x ) >g> 0. Dan heeft men volgens (82) in (A)

fM>fr=lr> o

Wegens p > 1 is het rechterlid niet oneigenlik integreerbaar van a af.
Dus is volgens het principe van vergelijking ook f(x) niet oneigenlik inte-

greerbaar van a af.

Is g(x) <— ju<o, dan geldt dezelfde redenering voor — f(x). Dus is
dan ■— f(x) niet oneigenlik integreerbaar van a af, waaruit volgt dat f(x)
het ook niet kan zijn (zie de eerste stelling aan het slot van n». 40).

Voor integreerbaarheid tot aan een getal b heeft men twee analoge stel-

lingen, die wede lezer verzoeken te noemen en te bewijzen.
Het levert gemak op, om het inde praktijk meest voorkomende biezondere

geval van beide stellingen afzonderlik te formuleren ; het eerste wordt

uitgedrukt inde

Stelling. Is a het enige kritieke punt van het segment (a,b) voor de

integratie van f(x), dan is deze funktie oneigenlik integreerbaar over dat

segment, als men daarin (behalve dan voor x=a) heeft

<“>

waarin peen positief getal kleiner dan 1 is, en g(x) een funktie die in het
hele segment (a,b) (dus ook voor x=a) bestaat, en in ieder punt daar-
van kontinu is.

Er wordt inde eerste van de beide vorige stellingen waarvan deze een

biezonder geval is —■ gesproken overeen rechteromgeving ( A. ) van a,

waarin f(x) eigenlik integreerbaar is. Hiervoor kunnen we nemen het
interval (a, b), daar a immers het enige kritieke punt daarin is. In dit inter-

val is echter g(x) begrensd, als funktie die kontinu is in het gesloten inter-
val. De funktie f(x) voldoet dus aan de voorwaarde, die volgens de vorige
stelling voldoende is voor zijn oneigenlike integreerbaarheid van het kritieke

punt a af. Hij is diensvolgens oneigenlik integreerbaar over ieder segment
(a,b), waarin a het enige kritieke punt is.

Op analoge manier blijkt de juistheid van de op oneigenlike integreer-
baarheid tot aan een punt b betrekking hebbende

Stelling. Is b het enige kritieke punt van het segment (a,b) voor de

integratie van f(x), dan is deze funktie oneigenlik integreerbaar over (a,b),
als men in dat segment (behalve voor x=b) heeft.

fix)=0xy
'<M>

waarin peen positief getal is kleiner dan 1, en g(x) een funktie die in het
hele segment (a,b) kontinu is.

Het biezondere geval van de divergentiestelling, dat we op ’t oog hadden,
wordt uitgedrukt inde
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Stelling. Indien men heeft

lim + (x— a) f(x) =ljé O (85)
x—a

waarin l ook co of oo kan zijn, dan is f(x) niet oneigenlik integreerbaar

van a af.
Hierbij is natuurlik stilzwijgend ondersteld dat f(x) in zekere rechter-

omgeving' van a eigenlik integreerbaar is.

Stel bv. dat l > 0 of oo is, en zij ju een positief getal kleiner dan l. In

zekere rechteromgeving (A) van a is dan volgens (85)

{x—a) f(x) > p > 0

of

o

Het middelste lid is niet oneigenlik integreerbaar van a af; dus is f(x)
het ook niet volgens het principe van vergelijking.

Het geval dat /<0 is of - oo wordt onmiddellik tot het nu beschouwde

teruggebracht.
Op analoge manier bewijst men de

Stelling. Indien men heeft

lim~ (b —x) f(x) l 0 (86)

dan is f(x) niet oneigenlik integreerbaar tot aan b.

We merken verder op dat de funkties

c c

xp (— x)p

voor p> 1 wél, voor p= 1 niet integreerbaar zijn tot aan 00, resp. van ■— oo

af. Uit dit feit, waarvan wede toelichting aan de lezer overlaten, leiden we

met behulp van het principe van vergelijking een paar stellingen af, die op

integreerbaarheid overeen oneindig vak betrekking hebben.

-f- Stelling 1. Een funktie f(x) is absoluut integreerbaar tot aan 00,

als men in zekere omgeving (A) van 00, waar hij eigenlik integreerbaar is,

kan schrijven

f(x)=; (87)
xp

waarin g(x) een in (A) begrensde funktie is, en peen getal groter dan 1.

Stelling 2. Een funktie f(x) is niet integreerbaar tot aan 00, als men

in zekere omgeving (A) van 00, waar hij eigenlik integreerbaar is, kan

schrijven

H*) <BB>
cA. 5”
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waarin g(x) een in (A) tekenvaste funktie is, met een absolute waarde

groter dan een vast positief getal p, en peen getal gelijk aan of kleiner

dan 1.

Ook het bewijs van deze stellingen kunnen we aan de lezer overlaten,
evenals formulering en bewijs van de analoge stellingen voor integreer-
baarheid van oo af.

Het meest voorkomende geval van de eerste stelling wordt uitgedrukt
inde

Stelling, Een funktie f(x), eigenlik integreerbaar in het links ge-
sloten interval (a, co), is oneigenlik integreerbaar over het segment (a, oo ),
als men hierin, of ineen kleinere omgeving van 00, kan schrijven

(89)

waarin p > 1 is, en g(x) een funktie, die een eindige limiet heeft voor

X = 00
.

Want een funktie g{x), die een eindige limiet heeft voor 00, is be-

grensd ineen omgeving van 00. Een analoge stelling geldt voor de inte-

greerbaarheid van oo af.

Het meest voorkomende biezondere geval van de divergentiestelling
wordt uitgesproken inde

Stelling. Indièn men heeft

lim xf(x) O
X=Oo

waarin l ook oo of oo kan zijn, dan is f(x) niet integreerbaar tot aan 00.

Analoog voor divergentie bij 00. De toelichting kan aan de lezer wor-

den overgelaten.

45. We geven nu enkele voorbeelden. De integraal
ï

/' dx

o

waarvoor x= 1 het enige kritieke punt is, bestaat, omdat men kan schrijven
1

__

9 (*)
V\— x

2 (1 —xfh
waarin

s(x)=^m
kontinu is in het segment (O, 1), en de exponent van (1 — x) kleiner dan 1.

De integraal
o

/' dx

, / 1/I—x
2

ï
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waarvoor 1 het enige kritieke punt is, bestaat, omdat men kan schrijven

1 g (*)
[x— (— i)]I/s

waarin

g{x)=T7==

V 1—x

kontinu is in het segment ( 1,0), en de exponent van x—( 1) kleiner

dan 1.

Het bestaan van de integraal
ï

/' dx

J P7!
1

volgt uit dat van de beide vorige, waarvan hij volgens definitie de som is.

De integraal
ï

j log x dx

o

waarin 0 het kritieke punt is, bestaat, omdat men kan schrijven

, _g(x)
log x = —rr

x 1*

waarin de exponent van x' kleiner dan 1, en

g (x) = xlog x

kontinu is in het segment (0,1); dit laatste mede ten gevolge van het feit,

dat g(x) een eindige rechterlimiet (nl. 0) heeft voor *— 0.

Algemener bestaat de integraal

o

voor ocü=a< 1. Zij nl. /S een getal tussen a en 1, dan kunnen we schrijven

log x_g(x)
x* x?

waarin

g (x) = x
r'~a log x

kontinu is in het segment (0,1), en de exponent van xin de noemer kleiner

dan 1.

De integraal

f _i*!_
J V'x{\ —x)

o
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waarin het enige kritieke punt x=O is, bestaat, omdat men kan schrijven

1
__

9 (x)
—x) x^

waarin

sm=pt=ï
kontinu is in het segment (0, Y2) ■

De integraal
1

dx

J V'x{l—x)
%

waarin 1 het enige kritieke punt is, bestaat, omdat men kan schrijven
1

_

g(x)

|/x(l —x) (1 —x)' 1*

waarin

9 =

i7=l X

kontinu is in het segment ( Y 2,1). Het bestaan van de integraal

£ dx

J V'x(l x)
o

die 0 en 1 tot kritieke punten heeft, volgt uit dat van de beide vorige.
De integraal

2

r dx

J v’‘ log x

1

bestaat, omdat men kan schrijven
I

dooi

waarin de exponent van x — 1 kleiner is dan 1, en

» W=|/ 7^

kontinu is in het segment (1,2), mede dank zij het feit dat hij een eindige
limiet (nl. 1) heeft voor x= 1. Men kan dezelfde integrand ook over x— 1

heen integreren. De integraal
2

£ dx

J ;;l ' log x

o

bestaat dus ook.
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Wij hebben in dit laatste voorbeeld aan de lezer de mededeling ver-

strekt, dat

x — 1

t, = 1

Dit feit kan hij achteraf gemakkelik genoeg bewijzen, en hij zal dat

allicht met de regel van I’HöPITAL willen doen. Daar is natuurlik niets

tegen. Intussen, wanneer hij in zijn eentje voor de nu beschouwde integraal

geplaatst wordt, dan zal hij zelfstandig moeten onderzoeken van welke orde

log x nul wordt voor x= 1. Dit kan gebeuren door de substitutie x= 1 -f h,

waarbij h klein is ; voor zulke waarden heeft men

log (1 + h) = h
y +

waaruit onmiddellik blijkt dat de gezochte orde 1 is. Dit voert dan tot de

voorstelling (100).
De integraal

oo

f' dx

J
0

bestaat, omdat de integrand eigenlik integreerbaar is in het links gesloten
interval (0, oo) en men bv. in het interval (1, oo) kan schrijven

l g(x)
1 -j— JC

2
X

2

waarin de exponent van x groter is dan 1, en

9M = T

i

een eindige limiet heeft voor x= 00.

De integraal
o

r dx

Jr+ 2̂
Oo

bestaat, omdat de integrand eigenlik integreerbaar is in het rechts gesloten
interval ( —oo,0), en men bv. in het interval ( —oo, — 1) kan schrijven

_} g (x)
1 + X

2
X

2

waarin de exponent van x groter is dan 1, en

9 (x) = ——y
1 + 1

een eindige limiet heeft voor x = co.

6
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Het bestaan van de integraal

oo

r dx

J
OO

volgt uit dat van de beide vorige, waarvan hij volgens definitie de som is.

De integraal

Oo

j e dx

o

bestaat, omdat e~* eigenlik integreerbaar is in het links gestoten interval

(O, oo ), en men in het interval (1, oo ) kan schrijven

_

9 (x)
x

2

waarin de exponent van x groter is dan 1, en

g (x) =x
2 e~x

een funktie, die een eindige limiet heeft voor x= 00.

De integraal

ï

bestaat voor a > 1, omdat de integrand eigenlik integreerbaar is in het links

gesloten interval (1, oo ) en men hierin kan schrijven

log x _g (x)
X

a
X'

3

waarin a>/S > 1, en

* w=^f
een eindige limiet heeft voor x = 00.

De integraal

oo

dx

J x l^x2 1
2

bestaat, omdat de integrand eigenlik integreerbaar is in het links gesloten
interval (2, oo ), en men hierin kan schrijven

l _g(x)
X

2 1 X
2
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waarin de exponent van x groter is dan 1, en

9 <*) —=!==■

een eindige limiet heeft voor x= co. De integraal
2 .

/' .dx

,) x\^x2 1
1

waarin 1 het enige kritieke punt is, bestaat, omdat men kan schrijven

i
_

_

g(x)
xy'x2 —i (* i

waarin de exponent van x— 1 kleiner is dan 1, en

9 {x) =
1/-+Tx V x -f- 1

kontinu in het segment (1,2).
Het bestaan van de integraal

OO

dx

J x\/x2 1
ï

volgt uit dat van de beide vorige, waarvan hij volgens definitie de som is.

Voorbeelden van divergente integralen zijn
7T

1 lil
i’ dx r dx /’ dx {' dx

J 1 x2 ‘

J e
x 1

’

J log x
’ J sin x

’

00 00

7T

00 0 1

Men kan dit, met behulp van de biezondere divergentiestellingen, afleiden

uit de volgende formules, waarvan het bewijs geen moeite zal kosten:

lim
y

X
; lim ~-

X
= 1

hm j = 1 ; lim = 1
x =i log x

x=o sin x

lim ( x\tgx= 1 ; lim -

y

X. ■■■■■ = 1
r\ 2 ) x-„ X 1 + 1

X ~~

2

lim = 1 ; lim x are tg = 1
x= oo V 1 x=oo X





84

Opgave. Onderzoek of de volgende oneigenlike integralen bestaan.

oo oo

je cos bx dx ; j'e~x
‘ dx

0 —°o

(I<o<2)

*0

•7T TT

y y

r dx r dx
• J ' * ï7=r== ; I 77= -j <x

,7 K sm 2 x V cos x

o o

7T

r" rI log sin xdx ; I log cos xdx

o ö

I' dx i' dx cy. .

, / 2
x *^cos2

x

T 7T

1 Srëz'S*'"*'
V*l 00

oo 2

r e
—*" c/.r cfx \O- -

'•
;u j : J i/fx-x2

o o

hjSjMdx \
o--Jcx J 1+x2 J 1/l-x2

00

Oo Oo

/' ckr /' dx |
J (l+xjl/x J
0 1

f y

X
~~dx ; l ]/-?dx

) (tyx \/x)vy
x j)! \—x

00
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1 o

fkgttzÊ dx: f^EpS dx
J x J xVx

o o

OO
ï

r xdx rx*— i
,J ë*—ï ’

J ü^
dX

o o

7T

T i

ƒ Y" *9 xdx ; JJT"a log xdx

o o

1 1

fpl± dx : dx
J I—J1 —JC

a J 1—x
a

o o

OO

'
, „

are tg-

f(i=kdx '■ J -PT
dx

o o

f(-± e~A-
J \J+* ) x

o

r f 1 \dx

J v ! + x / x

o

Oo Oo

J*e
—* (1 cos x)

,
i'er-* sin x

,

ï *".) —Sr-*
O o



HOOFDSTUK 111.

DE TWEE HOOFDMETODEN VAN INTEGRATIE.

A. Partiele Met o de.

46. We behandelen in dit hoofdstuk de vraag, hoe men integralen en

primitieven kan vinden. Er zijn hiervoor twee algemene metoden bekend,

nl.: I°. de metode van partieel integreren of integreren bij gedeelten; 2°.

de metode van substitutie. We waarschuwen echter de lezer bij voorbaat

dat die metoden, hoewel ze in veel gevallen tot het doel voeren, niet

afdoende zijn. Ze kunnen het reeds daarom niet zijn, omdat, zoals we

vroeger reeds vermeld hebben, volstrekt niet alle bekende funkties ook

bekende primitieven hebben.

We beginnen met de behandeling van de partiele metode.

Stelling. Zijn u en vin het segment (a,b) twee differentieerbare

funkties van x, dan is

b b b

J'u~dx=uvj — j'v dx (101)

a a a

indien de beide hierin voorkomende integralen bestaan.

Korter gezegd: De formule (101) geldt, als hij betekenis heeft . t)
Uit de differentiaalrekening is bekend de formule

d(uv) dv du / I(rn

dx dx dx

De beide funkties in ’t rechterlid zijn volgens onderstelling integreerbaar

over (a,b). Dus is dat ook met het linkerlid het geval, en men heeft

jiMdx=ju d£dx+jv
d

j
x

dx M

a a a

Maar volgens het hoofdteorema is

a a

Substitueert men dit inde vorige gelijkheid, dan blijkt onmiddellik de

juistheid van de formule (101).

') Als niets naders toegevoegd wordt, zijnde integralen eigenlik.
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Deze formule levert nu een metode om integralen te zoeken. Zij de over

het segment ( a,b) te integreren funktie f(x) het produkt van twee andere,

u en w, waarvan de tweede w een bekende primitieve v in (a,b) heeft.

Men kan dan schrijven
b b

j'f(x)dx=Ju-j^dx
a a

en deze integraal met behulp van (101) terugbrengen tot een andere, die

misschien gemakkeliker te vinden is. Daar men bij deze gelegenheid van

één van beide faktoren van de integrand een primitieve zoekt, en dit bepalen
vaneen primitieve, zoals we vroeger hebben opgemerkt, van ouds ook „inte-

greren” heet, kan men het proses dus kenschetsen door te zeggen dat men

daarbij begint met een deel van de integrand te „integreren”. Vandaar de

naam partiele integratie of integratie bij gedeelten, die men aan deze her-

leiding geeft.
Men kan naast formule (101) een korresponderende plaatsen voor het

zoeken van primitieve funkties.

Stelling. Zijn u en vin het segment (a,b) twee differentieerbare
funkties van x, dan is in dat segment

<lo3>

als minstens één van de primitieven in deze formule bestaat.

In deze stelling mag men voor segment ook interval lezén.

Uit (102) volgt

a
dv

= d{^)_ v

da
„04) *

dx dx dx

Nu is u v een primitieve van de eerste term in ’t tweede lid. Heeft dus

ook vu’ een primitieve in (a, b), dan is het verschil van beide primitieven
een primitieve van het linkerlid. i) Dit is wat formule (103) uitdrukt, die

men natuurlik weer aldus moet lezen : dat het rechterlid een of andere

primitieve van u v' oplevert.
Analoog redeneert men, als bekend is dat uv' een primitieve in (a,b)

heeft.

De formule (103) levert een manier, om primitieven te zoeken. Zij nl. de

funktie f (x) , waarvan men in zeker segment of interval (a,b) een primitieve
wil vinden, het produkt van twee funkties u en w, waarvan de tweede reeds

een bekende primitieve v in (a, b) heeft. Men kan dan schrijven

D~'f W= D- (“|)
en deze primitieve met behulp van (103) terugbrengen tot een andere, die

*) Dit volgt uit formule (11a), voor m=l, n ==— !♦
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csAv2e
beide formules (101) en (105) voldaan is, de e«e formule uit de andere

kan worden afgeleid.

47. De uitdrukkingen

du
,

dv
,

—dx en ~r dx
dx dx

komen inde differentiaalrekening op zichzelf voor; ze heten daar de

differentialen van u en v naar x, en worden voorgesteld door du en dv.

In aansluiting hiermee schrijft men, ofschoon de bedoelde uitdrukkingen

hier volstrekt geen betekenis op zichzelf hebben immers d x heeft dat

niet de formules (101) en (105) gewoonlik inde beknoptere vorm

b b b

j udv —uvJ —J vdu (101')

a a a

judv—uv—j v du
.

' (105
7

)

die inde praktijk handiger is. Men zou tegen deze vormen bezwaar kunnen

maken, omdat daarbij aan de integraalsimbolen ineens een andere betekenis

wordt toegekend dan ze, op zichzelf beschouwd, al hebben. Immers

b

a

betekent eigenlik de bepaalde integraal van u, opgevat als funktie van v,

over het segment ( a,b), niet van x, maar van v. En

ƒ■*
betekent een primitieve van u, opgevat als funktie van v, ten opzichte van

v, en niet van x. Intussen is inde praktijk geen misverstand te vrezen, aan-

gezien in ieder speciaal geval u en v gegeven zijn als uitdrukkingen inde

onafhankelik veranderlike x.

48. We lichten nu de partiele metode toe aan enige voorbeelden. Vooraf

merken we op : Als de te integreren funktie f(x) het produkt is van twee

faktoren, die in zeker segment ( a,b ) beide kontinue afgeleiden hebben (en

die dus ook beide zelf kontinu zijn) dan mag men, volgens de laatste

stelling van n°. 46, in dat segment de formules voor het partieel integreren

op twee manieren toepassen, nl. door of de ene, of de andere faktor te

integreren. Intussen spreekt de praktijk hier een woordje mee. Immers.
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misschien gemakkeliker te vinden is. Het zoeken vaneen primitieve langs

deze weg heet insgelijks partieel „integreren”. Zoals is opgemerkt sluit het

verkrijgen van uitkomsten de toepasselikheid van de beide formules (101)

en (103), en dus de juistheid van die uitkomsten in, altans, wanneer men

zich bij de eerste bovendien van het bestaan van het linkerlid overtuigd
heeft wat echter gevoegelik als sous-entendu beschouwd kan worden,

aangezien men anders de hele affaire wel niet beginnen zal. Dit betekent

dat men de deugdelikheid van de hier beschouwde herleidingen kan beoor-

delen naar hun sukses zoals inde maatschappij met de menselike daden

pleegt te geschieden. l )
VLi de gewone Integreerpraktijk worden de primitieven met het intecma'al-

simÈöol aangeduid, en schrijft men formule (103) dus inde gedaante

j u dx —u v j'v dx
...

/i . (105)

Voor de bedoelde praktijk, waarin men altijd met kontplue funkties te

maken heeft, kanxvolstaan worden met het volgende bie/óndere geval van

de beide voorgaande stellingen. /
Stelling. Men mgg in zeker segment (a,b) lyêt produkt

f(x) uw /

partieel integreren („integreren”), indien dé faktor w, die bij dat proses

„geïntegreerd” wordt, kontinu is in (a, bf, terwijl de faktor u, die daarbij

gedifferentieerd wordt, in dat segment/en kontinue afgeleide heeft. 2 )
In het segment (eventueel interva» (a, b) geldt het volgende. Vooreerst

is de funktie f(x) integreerbaar efi Voorzien vaneen primitieve. Want hij
is kontinu, als produkt van tweddcontinue funkties (de funktie u is kontinu,

omdat hij differentieerbaar i/).
Zij nu v een primitieve/van w, en dus

f(x) = u v'

Uit het feit dat/u v' een primitieve heeft, en dat u differentieerbaar is,

volgt reeds de jóepasselikheid van formule (105) o'p.uv'. Maar verder is

de afgeleide u' van u kontinu, en de funktie v, die differentieerbaar is

(immers hij heeft w tot afgeleide) is eveneens kontinu\ Dus is ook het

produkt vu' kontinu, en daarmee integreerbaar. Van uvNwas dit reeds

gebleken; hieruit volgt dat ook formule (101) op dit laatste jhrodukt toe-

pa'sselik is.

Opgave. Bewijs dat, ingeval aan de (oorspronkelike) premissen van

’) De niet-mathematicus bekommert zich gewoonlik niet erg om de vraag of toepassing

vaneen formule geoorloofd is, als hij maar uitkomsten geeft. Men moet erkennen dat een

dergelijke, uit mathematies oogpunt optimistiese levenshouding in enkele gevallen, zoals

het onderhavige, door de teorie gesanktioneerd wordt.

2 ) Hierin mag men voor segment ook weer interval lezen, als partieel „integreren"

bedoeld wordt.
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ment (1,2). Met behulp van de beknopte formule (101') wordt dan de

herleiding aldus :

2 2

j x log xdx ==ƒ' log xd(\ x
2 ) =

ï i

2 2

=i *
2 logx j j"ix2 d (log x)

*

1 1

2

= 2 log 2 x dx

ï

= 210g2~i.

Men had voor het berekenen van deze integraal ook eerst de volledige

primitieve van de integrand kunnen zoeken (zoals boven gedaan is) en

hiervan de differentie over het integratievak nemen. Maarde nu gevolgde

weg verdient gewoonlik de voorkeur. Het gebeurt nl. bij biezondere grenzen

van de integraal nog al eens dat het partiele integratierezultaat wegvalt,

zodat men het dan niet meer behoeft mee te slepen.
Men kan op dezelfde manier in ieder positief segment integreren de

funktie ;c
a logx, waarin de exponent a alle mogelike waarden mag hebben,

behalve l. Men heeft dan

Jr
x* +'

x* log xdx= j log x d ~

x“+1 log x C x
a+l

... ,
_

—+l—j i+ï‘,(,°9X) -

x* +1 log x rxa dx

a+l J a+l

x“+1 log x x
a+l

a+l (a+l)2

Voor het biezondere geval data= 0 is, volgt uit deze herleiding

J log xdx = x log x— x

De lezer zou, als hij het linkerlid onverhoeds vóór zich kreeg, misschien

in verlegenheid geraken, hoe hier de partiele manier toe te passen. Immers,

hij zou geneigd kunnen zijn, uitte roepen: ~Er staat geen produkt! Daar

echter de faktor x
x

van het algemene geval hier x° of 1 is, moet men de

integrand nu opvatten als het produkt van 1 en log x, en daarbij de faktor 1
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men kan slechts die faktor integreren, waarvan een primitieve bekend is. *)
En mocht dit voor beide faktoren het geval zijn, dan voert meestal nog

maar één van de twee manieren nader tot het doel, en is het een uitzonde-

ring, als ze allebei even bruikbaar zijn.

Zij'nu als,eerste voorbeeld te integreren de funktie xlogx. Deze is het

produkt van twee faktoren, x en log x, die beide in. ieder positief segment kon-

tinue jafgeleiden hebben. We mogen dus in zo'n segment in teorie op twee

manieren partieel integreren. Maar alleen van x is ons op ’t ogenblik een

primitieve bekend, dus komt prakties alleen in aanmerking de manier waarbij
de faktor x geïntegreerd wordt. Om bv. een primitieve van de opgegeven

funktie xlogx te vinden, herleiden we, met behulp van (105), als volgt:

r
, ,

r
t d(|x2 ) ,

I xlogxdx— I log x —^—ax =

\x2 log x—-J'k x - Xdx =

\x2 logx —J yx
2

—

\x2 log x— ƒ* xdx= Yx
2 l°9 x—x x

2

Dat men zijn doel hier bereikt, is te danken aan het feit dat de transcen-

dente faktor log x, die bij het proses gedifferentieerd wordt, een rationele

afgeleide heeft; daardoor raakt men die transcendente faktor kwijt, en

wordt de nieuwe integrand rationeel.

Inde beknoptere vorm (105') wordt de herleiding om te beginnen aldus :

J x log xdx ==ƒ log xd(| x
2)

-.V x
2 log x—j’\ x

2 d (log x)

Hierna moet men echter, om verder te komen, het simbool d(logx) toch

weer vervangen door datgene, waar het de bekorting van is, nl.

of ld*
dx x

De verdere herleiding verloopt dan als zo even.

We berekenen ook een bepaalde integraal van xlogx, bv. over ’t seg-

*) De lezer zal, naar wij hopen, niet in gebreke blijven, het hoogst interessante van

deze opmerking „aan" te voelen!
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ment (1,2). Met behulp van de beknopte formule (101') wordt dan de

herleiding aldus:

2 2

l y lon ydY= ( lon x d (4r X
2\ =

x)

2J
1

= 210g2-i.

Men had voor het berekenen van deze integraal ook eerst de volledige

primitieve van de integrand kunnen zoeken (zoals boven gedaan is) en

hiervan de differentie over het integratievak nemen. Maarde nu gevolgde

weg verdient gewoonlik de voorkeur. Het gebeurt nl. bij biezondere grenzen

van de integraal nog al eens dat het partiele integratierezultaat wegvalt,

zodat men het dan niet meer behoeft mee te slepen.

Men kan op dezelfde manier in ieder positief segment integreren de

funktie x
a log x, waarin de exponent a alle mogelike waarden mag hebben,

behalve 1. Men heeft dan

J"x
a log xdx —J'log x d =

2ta+l log x C x
a+l

~

-s+1
—J d{logx) =

x
a+l log x dxa dx

a-j-1 a-j-1

jt
a+l log X 3T

a+l

a-j-1 (a+l) 2

Voor het biezondere geval data =0 is, volgt uit deze herleiding

j logxdx xlogx —x

De lezer zou, als hij het linkerlid onverhoeds vóór zich kreeg, misschien

in verlegenheid geraken, hoe hier de partiele manier toe te passen. Immers,

hij zou geneigd kunnen zijn, uitte roepen : ~Er staat geen produkt! Daar

echter de faktor x
a van het algemene geval hier x° of 1 is, moet men de

integrand nu opvatten als het produkt van 1 en log x, en daarbij de faktor 1
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schrijven als de afgeleide van de funktie v=x. De herleiding volgens de

partiele metode ziet er dan als volgt uit:

J log xdx =J log —

x log x—J x

d X
dx=

x log x —dx

x log x x

Past men hier de beknoptere schrijfwijze toe, dan wordt het tweede lid

van deze herleiding formeel presies gelijk aan het eerste, en zal men het dus

weglaten. Wie echter prijs stelt op juiste opvattingen, zal bedenken dat,

zodra men herleidt

jtog **c = **g*-j*d log *

de grootheid x in het simbool d x van het linkerlid de betekenis heeft van

de funktie v=x, en niet van het argument x. Het is die x, die inde onver-

korte vorm

dx
,

-r- dX
dx

inde teller van het breuksimbool staat.

Men kan verder op deze manier de partiele integratie eveneens met goed
gevolg toepassen op de funktie log 2x.

Vooreerst vindt men

Ihgl **=*W*-JW*=***, --J2 log x *

Daarna, hetzelfde procedee nog eens toepassende

j 2 log xdx— 2x log x —J' xd(2 log x)

log X 'j'2 dx=2x log x 2x

Dus is ten slotte

J xdx = x log2
x 2x log x-{- 2x
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Algemeen kan men, na n-maal partieel integreren een primitieve en inte-

graal vinden van de funktie

j x* log" x (106)

waarin neen natuurlik getal is, en o —l, maar overigens willekeurig.
Alles in positieve segmenten.
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schrijven als de afgeleide van de funktie v= x. De herleiding volgens de

partiele metode ziet er dan als volgt uit:

J log xdx log —

x loa x

wee i c i **)
zod &

< | £1

de ( <J O

de 4 4 '|dss-a <i^

*^*7
d

—*

geve :

Di

<

o

Dr

~f*r

■’ir



93

Algemeen kan men, na n-maal partieel integreren een primitieve en inte-

graal vinden van de funktie

x
a logn

x (106)

waarin n een natuurlik getal is, en —l, maar overigens willekeurig.
Alles in positieve segmenten.

De zo even genoemdeTunktië jlUbfis voor a > 0 ook eigenlik inte-

greerbaar vatt' 0 af. Volgt men argeloos dein 't vorig nummer aanqegeven

weg,\dan vindt men bv.

\ j x log xdx = j log x d{\ x
2) = /

\ o o

\x2 log x j ƒ* y
xdx

o o

0 | xH = i

Bij nauwkeurige beschouwing blijkt echter dat we deze herleiding niet

zonder nadere toelichting mogen bezigen. Men heeft hier, inde notaties van

formule (101)

u = log x, v =

Daar echter de funktie u niet in het hele integratiesegment bestaat, is

hier aan de voorwaarden, waaronder we formule (Ïl3d) afgeleid hebben,

niet voldaan.

Men kan echter aan de geldigheid van die formule een uitbreiding geven,

waardoor hij toepasselik wordt in het nu beschouwde geval, en'tpvens, als

ééjrof beide integralen oneigenlik zijn. Deze uitbreiding wordt uitgesproken

i Stelling. Men mag formule (lOlJTook toepassen, indien het rechter-

lid bestaat, hetzij de integraal daarin eigenlik of oneigenlik is, en de formule
geldt, als men a en (of) b vervangt door willekeurige getallen z en t van

het interval (a,b). Zelfs mogen a en b dan resp. oo en -j- oo zijn. l )

Hierbij is altijd

uv I = lim~~ (uv) lim+ (uv) (107)
a x=b x=a

! ) De integraal van z tot f is uiteraard eigenlik bedoeld.
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Volgens onderstelling geldt voor a < z< f < b

t t t

J uv' dx =uv 1-1vu' dx (108)

Z z z

Hierin heeft

t

uv I = (uv)x=, (uv)x=z

z

een eindige rechterlimiet voor z= a (bij konstante t), en wel

t

(uv)x=t h'm + (uv) = uv/
x=a a

welke uitdrukking bestaat, omdat dit met (107) het geval is. Verder heeft

ook de integraal in 't rec'hterlid van (108) een eindige rechterlimiet voor

z= a ; nl. de integraal

t

J vu' dx

a

die bestaat, omdat dit met de integraal tussen a en b het geval is. Dus heeft

ook het linkerlid een eindige rechterlimiet voor z— a; en deze limiet, die

de integraal van a tot t van u v' is, wordt dus bepaald door de gelijkheid

j‘%^ml~p%dx

a a a

Op analoge manier leidt men hieruit dan verder formule (101) af.

'Voor de praktijk Tieeït men weer genoeg aan het volgende biezondgre
geval.

Ste 11 i rbg. Hetzij de bepaalde integraal van het produkt / ’

N. f(x) UW

over zeker segment (a, bj eigenlik of oneigenlik i»fmen mag het, eventuele,

rezultaat, dat partiele integratie daarvoor oplevert, als juist beschouwen,
indien de daarbij faktor w kontinu is in het interval

(a,b), terwijl de gedifferentieerde faktor u daarin een kontinue afgeleide
heeft. \

Immers, in dit geval mag men, volgens de laatsth-stelling van n°. 46, f(x)
aldus partieel integreren overeen willekeurig subseg'nïstit (z, t) van het

interval (a, £>),, zodat aan de voorwaarde van de zo even uitgesproken stel-

ling voldaan is.

Zo‘is het rezultaat van de partiele integratie van xlogx over het segihent
1), die we in ’t begin van dit nummer uitgevoerd hebben, juist, om dar
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de~r, geïntegreerde” -Hektor ■ -ia—het--fr»tePt>aH ■(•&;-1-)-—kontin-u -is-, -terwijl—de
gedifferentieerde fa-k-t&r-feg’x -daarin-de-kan-ti-nae - afgeleide \{x-heeft-,

We kunnen verder, op dezelfde grond, dooreen dergelijke partiele inte-

gratie vinden de oneigenlike integraal

fl
3- d*

0

waarin l. Zo is bv.

1 1 ï

j>ogx *x=x logx^jdx
00 0

=o—x I = 1
o

Evenzo vindt men langs die weg de oneigenlike integraal

1

waarin a > 1. Men heeft bv.

jV*=/tex-(-I)=

ï ï

■>+ƒ£=>
1

omdat-van de beide faktoron -a e«--«> ■ Ijx" -van -de- integr-and-de

daarin een kon-t-Hiue -afgeieide-heeft:
Men kan natuurlik in al dergelijke gevallen toepassing van de speciale

stelling van dit nummer vermijden, door eerst de totale primitieve van de

integrand voor ’t heel- of half-open interval (a,b) te bepalen, en vervolgens,
gebruik makende van de rezultaten van n°. 39 of n°. 42, van die primitieve
de differentie over ’t segment (a, b) te nemen inde zin die daaraan in

de genoemde nummers gehecht is. Zo kan men bv.

1

| log x dx

o
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berekenen door op te merken dat men in ’t rechts gesloten interval (0,1)
een primitieve van de integrand krijgt door als volgt partieel te integreren :

j log x dx = x log x J xd log x

x log x ƒ*dx = x log x x

Waarna men, door toepassing van formule (63) van n°. 39 vindt

ï

jlos xdx={xlogx-x)' o = -l-0=-l

o

Deze manier van handelen is noodzakelik, als de andere, die volgens
formule (101), geen uitkomst zou opleveren. We zullen daar voorbeelden

van tegenkomen.

50. Men kan met de partiele metode ook berekenen primitieven en inte-

gralen van de funkties

Xn
e

asr ;x" cos ax ; x
n sin ax (109)

waarin n een natuurlik en a een willekeurig getal is. Zowel van de transcen-

dente faktor als van xn is een primitieve bekend, en beide faktoren hebben

afgeleiden die overal kontinu zijn. Men kan dus de partiele integratie in

elk segment op twee manieren toepassen. Intussen voert slechts de manier

waarbij de transcendente faktor geïntegreerd wordt, nader tot het doel.

Want daarbij wordt de faktor xn gedifferentieerd, zodat men, behoudens

konstante faktoren, als nieuwe integrand krijgt resp.

X n—\
e

«x
. xn- 1

s ,'n ax . x
n— 1

cos ax

d.z. dus dezelfde funkties (109), waarbij echter de exponent van x met 1

verlaagd is. Na n maal partieel integreren op diezelfde manier is dus de

exponent van x met n verminderd, en heeft men alleen nog de transcendente

funktie over, die dan ten slotte gewoon geïntegreerd wordt.

Volgt men echter de omgekeerde manier, dan wordt de nieuwe integrand
die nu ontstaat door integratie van de faktor xn

,
en differentiatie van de

transcendente faktor behoudens konstante koefficienten, resp.

x" + 1
e

ax ;xn + 1 sin ax ;xn +1
cos ax

dus weer een funktie (109), maar nu met verhoogde exponent van x. Dit is

dus een manier, waarbij men al verder van huis raakt.

We geven nu enige voorbeelden.

1.

j xex dx = j x dex

xe
x je* dx xe* e*
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2.

O o

Oo OO

—| x
2
e-

3x ƒ— ƒ —~— d (x2 ) =

0 o

oo

O+|J x er
3x dx

o

Verder

Oo Oo

| ie
-3*dx =ƒ xd =

o o

oo oo

\xe~ 3*I J e~ 3x dx

o o

0 + (-|e- 3*f=i
o

Dus ten slotte

Oo

x
2

e~
3x dx=f . -§■

=
-JT

o

Bij deze laatste herleiding is natuurlik weer van de aanvullende stelling
van n°. 49 gebruik gemaakt.

3.

TT 7r

jkco *<<*.* =

o o

7T 7T

xsmxƒ —ƒ s/n xdx =

o o

7T

O + cos x / = 2
o
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4.

TT T

ƒ*>**&=ƒ *,#<- co. 4 =

o o

T TT

X
2

COS X ƒ 2x cos x c/x =

o o

7T

o

**■

rc
2 -|- (2 x sin x) 2sm x =

0 J
o

Ti
2 + O -j- (2 cos x) ~n

7 4
o

Heeft men te maken met hoge machten van x, dan verdient het aanbe-

veling, om eerst een algemene rekurrente betrekking af te leiden.

Zij bv.

In ij e~x
x

n dx

o

Men heeft

In —J x
n d (—e~x) =

0

Oo 00

O O

OO

O + „Je-^-, dx

O

of

I
n
=nl

n- l . (110)

Evenzo is

/„_i = (rz —1) In-2

In—2 = (n—2) I
n—3

h = 2I
t

7
>

lx J
° —

1
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Door vermenigvuldiging van al deze gelijkheden komt er ten slotte

00

J ° ' " v <ln)
o

51. We willen in dit nummer enige opmerkingen verbinden aan deze

laatste merkwaardige formule, waardoor de fakulteit vaneen willekeurig
natuurlik getal wordt voorgesteld als een integraal. De formule geeft aan-

leiding tot een natuurlike uitbreiding van het begrip fakulteit. Immers het

ligt nu voor de hand, om bij definitie te stellen

oo

o

voor alle waarden van x waarvoor de integraal bestaat, d.i. voor x>— 1.

Voor x =0 vindt men dan

0/= 1

een definitie, die in verschillende gevallen geschikt is. Intussen werkt men

gewoonlik met een ietwat andere funktie, waarmee men hetzelfde doel be-

reikt. We bedoelen de zogenaamde ƒ’-funktie (Gammafunktie) van Euler,

gedefinieerd door

Co

r(x)=J eet~
t tx ~ Idt 1 dt (112)

o

welke definitie betekenis heeft voor positieve x. Stelt men hierin x gelijk
aan het natuurlike getal n -f- 1, dan komt er volgens (111)

r(n +l)= n/
. . (113)

Deze gelijkheid kan dan weer als definitie van n 1 gelden, voor 't geval n

geen natuurlik getal is.

De rekurrente betrekking (110) geldt blijkbaar niet alleen voor gehele
positieve n. maar algemeen. Hieruit volgt als eerste en belangrijkste eigen-

schap van de .T-funktie

r (x-}-1) =xr (x) (114)
Het is duidelik dat deze betrekking de jT-funktie voor alle waarden van x

levert, als men hem slechts' voor o<x=l kent. Immers, uit (114) volgt
verder

r {x -f- 2) =(x -j-1) r(x -j-1) = (x-f-1) xr(x)

en algemeen voor n geheel positief

r(x -f- n) —(x -f n —l)(x-j-n 2)...x/1 (x). . . (115)

Kent men nu F(x) tussen O en 1, dan levert (115) hem in ieder interval

tussen twee opvolgende natuurlike getallen, en dus voor willekeurige x.

Dezelfde formule zou kunnen dienen, om de r -funktie uittebreiden tot
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negatieve waarden van het argument. Stelt men x-j~n =x', en vervangt

men daarna x' weer door x, dan gaat de formule over in

r(x) = (x — 1) (x — 2)... (x — n) F(x — n)
of

r [x\
r(x—n) = 7 fr- 7 . . . . (116)

(x— l)(x 2)...(x n)

die nu geldt voor x> n. Laat men echter deze formule bij definitieMoorgaan
voor 0 <x<Cn, dan is daarmee de jT-funktie in ieder interval tussen twee

opvolgende negatieve getallen en tussen ■— 1 en 0, vastgesteld. Inderdaad

wordt de iMunktie aldus uitgebreid, zij het niet rechtstreeks. We gaan

daarop niet verder door, merken alleen op dat uit (116) volgt dat |,T(x)|
voor 0 en voor negatieve gehele waarden van ’t argument oo tot limiet heeft.

52. We integreren vervolgens de funkties

e
ax

cos bx en e
ax sin bx (117)

Zowel van de exponentiele als van de goniometriese fafctor is een primi-
tieve bekend, en beide faktoren hebben overal kontinue afgeleiden. Men

kan dus in ieder segment op twee manieren partieel integreren. Beide

manieren voeren hier tot een doel. Men heeft bv.

Oo Oo

j e cos xdx =J e~ x d (sin x) =

o o

oo oo

e~x sin xj —J sin x d (e-*) .==

o o

oo

o

Hierdoor wordt dus vooreerst een integraal vaneen der funkties (117)

teruggebracht tot een integraal van de andere. Integreert men nu nog eens

partieel op dezelfde manier, d.w.z. door weer de goniometriese faktor te

integreren, dan krijgt men een nieuwe betrekking tussen de beide integralen:
Oo Oo

j e sin xdx e~x d(— cos x) =

o o

00 OO

e~x cos xI —J ( cos x) d((ex)~x) =

o o

OO

1 e~x
cos xdx

o
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Uit de beide betrekkingen volgt

00 Oo

J' e~x cos xdx ƒe~* sin xdx= $

o o

Men had, zoals gezegd is, ook beide keren de exponentiele faktor kunnen

integreren, waardoor men de beide relaties in omgekeerde volgorde zou

hebben verkregen.
Bij het zoeken vaneen primitieve langs deze weg doet zich een kleine

moeilikheid voor. Werktuigelike herleiding geeft

(»,*) =

e~* sin x e~x
sin xdx (118)

Verder

fe-s,nxdx=f'-.d(-coS x> =

e~‘cos x —^fe~x cos xdx (1.9)

Dus

e~
x

cos xdx= e~~x (sin x cos x) — e~x
cos xdx

. (120)

of

• (12.)

J e~
x

cos xdx = j e~~x (sin x cos x)

Bij de overgang van (120) naar (121) zal de nadenkende lezer zich

echter een ogenblik in zijn bruisende vaart voelen stuiten. Immers, hij zal

opmerken dat de primitieve in ’t rechterlid van (120) niet dezelfde behoeft

te zijn als die in ’t linkerlid, en dat de overgang tot (121) dus zeker niet

zonder nadere toelichting verantwoord is. En in aansluiting hiermee zal hij
de beide primitieven voorlopig ook dooreen of ander teken onderscheiden

en dus bv. voor (120) schrijven

e~x
cos xdx = e~~x (sin x —cos x) —ƒ'e~~x

cos xdx . (122)
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In woorden: Vermindert men

e~
x ( sin x cos x)

met een of andere primitieve van e~* cos x, dan vindt men weer een primi-
tieve maar allicht een andere —• van e~ x cosx.

Dat er echter ook een primitieve moet zijn die men aan weerskanten van

(120) mag substitueren, bewijst de verkregen uitkomst, die bij differentiatie

juist blijkt te zijn.
Men kan dit als volgt verklaren. Stel dat twee primitieven en P2 van

eenzelfde funktie f(x) in zeker segment (a,b) verbonden zijn door de

lineaire betrekking

Pi=<P(x) + aP2 (123)

dan is de funktie P die voldoet aan de vergelijking

P = cp(x)-\-aP (124)

die uit die lineaire betrekking ontstaat door P± en P2 beide door P te ver-

vangen, d.i. de funktie

p
1— a

ook een primitieve van f(x). Uit (123) volgt nl.

<p (.x) = Pi aP
2

Daar echter P ± en P2 primitieven van dezelfde funktie in het segment

(a, b) zijn, heeft men

P\ P2 + ki

waarin k t een bepaalde konstante is. Dus is

cp (x) = (l o) P
2 -\-ki

en

p=*+rh
De funktie P verschilt met P2 dus een konstante, en is derhalve eveneens

\een primitieve van f(x) in ( a,b).
De betrekking (122) nu, die we in ons voorbeeld tussen twee primitieven

van e~x cosx gevonden hebben, is lineair; dus mag men volgens het zo

juist verrichte onderzoek onder de uitdrukking

JV' cosxdx

aan weerskanten van (120) inderdaad dezelfde primitieve verstaan.

Het enige geval, waarin de voorgaande redenering niet opgaat, is dat
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voor a= 1, daar dan aan (124) geen funktie P voldoet. Dit treedt o.a. bij

het volgende voorbeeld op ; men heeft ineen positief of negatief segment

{*('-)
J X X J \x)

of

C—dx 1+ f dx (125)
Jx J x

In woorden: Vermeerdert men een of andere primitieve van I[x met 1,

dan vindt men weer een primitieve van l/x. Nu, dit is zeker juist, daar 1

een konstante is. Maar even zeker is, dat we nu links en rechts in (125)

nooit dezelfde primitieve hebben. Men gebruikt deze herleiding wel als

aardigheid, om te bewijzen dat o=l is. Dit laat men nl. een goedgezind

proefpersoon gemakkelik uit (125) mee-afleiden, omdat die er allicht niet

zo gauw aan denkt, dat de partiele primideueformule geen gelijkheid tussen

twee bepaalde getallen is, maar gelezen moet worden, zoals we dat bij de

bespreking van die formule (inde eerste vorm (103)) hebben verklaard.

Inde werkelike praktijk doet zich het geval a=l nooit voor: de inte-

gralen nl. die daar aanleiding toe zouden kunnen geven, worden alle met

de metode van substitutie gevonden.
Misschien zal een aandachtig lezer van mening zijn, dat het bezwaar, dat

we tegen de overgang van (120) tot (121) opgeworpen hebben, zich al

voordoet bij de overgang van (118) -f- (119) naar (120). Immers, hij zou

kunnen vragen : „Hoe weet ik, dat men voor het simbool

j‘e~* sin x dx

in (118) en (119) dezelfde primitieve mag lezen? Op welke lezing toch de

overgang naar (120) berust.” Het antwoord luidt, dat men (118) maar

even volgens voorschrift moet uitspreken, om overtuigd te worden dat het

hier wèl mag: men vindt een primitieve van e~x cos x door e~x sin xte

vermeerderen met een of andere primitieve van e~x sin x, ’t kan niet schelen

welke. Dus mag men daarvoor onder anderen ook nemen elke door (119)

geleverde primitieve.
Na deze uitweiding geven we nog een enkel voorbeeld van integratie

van de funkties (117). Voor a<o zijn ze integreerbaar tot co. We ver-

vangen in dit geval a liever door —a, en vinden dan op de besproken

manier

\
00 \

Je~ax cos bx dx =
,

3

~
J

a + b

°

> (a > 0) (126)
Oo I

Je~BX sin bx dx =
, . ,3 I

a + b )
0 /
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53. Als laatste voorbeeld passen wede partiele metode toe op de funktie

(x2 + qY (127)

waarin n een natuurlik getal is, en maar overigens willekeurig. Is

q > 0, dan is deze funktie kontinu in willekeurige segmenten ; voor q< 0

alleen inde drie intervallen gescheiden door de punten V— q en —V'
q.

Met behulp van de partiele metode kunnen wede primitieven en integralen
van deze funktie voor opvolgende waarden van n met elkaar in verband

brengen, en ze aldus uitdrukken in het geval n= 1, dat in het grondschema
voorkomt. Men heeft bv. voor q = 1

°°

dj
oo oo

J (^Tïpl
=

(*2+i)«-> /~J xd
(x2+ip'

o 00

OO

=(2 n 2)J (x2 _!_!)„
dx (128)

0

Hiermee is de integraal in ’t linkerlid wel is waar nog niet teruggebracht
tot een van t zelfde type, maar een eenvoudige splitsing van de nieuwe

integraal is voldoende, om dit doel te bereiken: men schrijft

x
2

x
2-j- 1 1

(x2+l)" ~(*2+l)" (x2+l)n

=

(x2+ir<
- (129)

Stelt men nog algemeen voor n=l,2, 3,...

oo

j
/
' dx

w+vr
o

dan volgt uit (128) en (129) de rekurrente betrekking

In-1 =(2 tl—2) In—l -(2 n—2) In

of

r
2n— 3

.

h=Z 2n^2 ln
- 1 < l3°)

Neemt men in aanmerking dat

Oo

T
C dx n

0
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dan volgt hieruit

r dx (2n 3) (2n 5)... 3.1 n_
J (x2 +l)" (2n —2) (2n 4)... 4.2 2

' ’ * ''

0

Voor n =2 en 3 vindt men bv.

f —— .
C—Ax

—

—lü (132)J (x2 +l)2 4 ’J (x2 +l)3 16
• • * ’

o o

54. Men kan met behiilp van de partiele metode ook de konvergentie
van dein de wiskunde zeer bekende oneigenlike integraal

o

aantonen. Uit dein n°. 44 behandelde regels voor absolute konvergentie
kunnen we dit niet afleiden; men zou veeleer, die regels omkerende, ge-

neigd zijn te menen, dat de integraal divergeert. Maar deze konkluzie zou

voorbarig zijn : de integraal konvergeert, alleen niet absoluut.

Zij a een positief getal en zeen veranderlik getal groter dan a. Daar oo

het enige kritieke punt voor de integraal (133) is, kan men volstaan met

te bewijzen dat de integraal tussen de grenzen a en z een eindige limiet

heeft voor z= 00. Nu is

z z

ƒ =

a a

■ >«(i)=
a a

z

cos a cos z cos x
#

-a ï j * (13 ‘"

a

De integraal in ’t laatste lid konvergeert volgens n°. 44 absoluut, voor

z= 00, omdat cosx een begrensde funktie is en de exponent van x groter

dan 1. Daar ook de term cosz/z een eindige limiet heeft voor z=oo, is

hiermee de konvergentie van de integraal in ’t linkerlid bewezen.

Op de integraal (133) zelf hadden wede partiele integratie in dezelfde

vorm niet kunnen toepassen, omdat de termen van het laatste lid van (134)

geen betekenis hebben voor a=o. Intussen is een kleine wijziging inde

vorm voldoende, om te zorgen dat het wél gaat. Immers, men is niet gebon-
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den aan ( —cosx) als primitieve van sinx, maar kan daarvoor ook nemen

1 —cosx. Doet men dit, dan kan men, lettende op de stelling van n°. 49,
de partiele integratie op de gewone manier van x=o af toepassen; er

komt

r^=rido-«.^=
00

=

00

z

1 COS Z . r1 COS X
,b

2
dx

z J x
z

o

Voor z= oo wordt dit

00 00

J'sin x
,

C 1 —cos x
,iv j < l3s>

o o

We zullen de hierbeschouwde integraal naderhand leren berekenen.

55. Men kan eindelik met behulp van de partiele metode een bewijs
van het teorema van Taylor geven.

Zij f(x) een funktie, die in het segment (a, b) een integreerbare ne

afgeleide heeft. Het bestaan hiervan brengt mee dat de voorafgaande afge-
leiden, en f(x) zelf, kontinu, en dus eveneens integreerbaar zijn in (a,b).
Men heeft nu vooreerst, volgens het hoofdteorema

b

ƒf'(x)dx = f(b) f(a) (136)
a

Verder, door partiele integratie, als h b— a,

Jf' (x) dx =J f' (x) d (x—b) =

a a

b b

(x —b) f' (x) I—j (x —b) df' (x)
a a

b

hf' (a ) +J" (b —x) f" (x) dx

a
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welke herleiding volgens de eerste stelling van n°. 46 geoorloofd is, omdat

ook de integraal in ’t laatste lid bestaat (de integrand is nl. het produkt van

twee integreerbare funkties). In verband met (136) volgt uit deze laatste

gelijkheid
b

f(b)-f(a) = hf(a)-fj(b-x)f"(x)dx. . . . (137)

a

waarmee een presiese uitdrukking verkregen is voor de korrektie, die men

aan de differentiaal hf'(a) van f(x) moet aanbrengen, om de differentie
te krijgen.

De verkregen integraal opnieuw partieel integrerende, vinden we

b b

j(b x)f"(x)dx=J f"{x)d ~

a a

b

j, f" (a) t 2jJ (b—x) 2 f" (x) dx

a

zodat (137) kan worden vervangen door

b

f(b) f (a) + hf' (a) + j-jf" (a) + J(b x) 2 f" (x) dx

a

waarbij f(a) in het tweede lid gebracht is.

Aldus kan men doorgaan, en komt dan tot de formule van Taylor

f(a+ ft) = f (a) +hf (a) +~f (a) + y; f" (a) + ...

••• + (^=ïj + . . (138)

waarin

b

K
n
=

j~- !̂ J(b—x)n- 1 f (139)

a

De formule is bewezen inde onderstelling dat f (n) ( x) integreerbaar is

over het segment (a,b). Hij geldt dus zeker, als in dat segment

kontinu is. In dit geval kunnen we met het in n°. 33 bewezen eerste gemid-
deldeteorema uit (139) voor de korrektie K

n
de bekende uitdrukkingen

afleiden, die inde differentiaalrekening geleerd worden. Daar nl.

(b jc)”— 1
,

behalve voor x= b, in het segment (a,b) positief is, is er
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volgens dat teorema, bij kontinue ƒ<"> (x), binnen (a, b) een getal f, zodanig
dat

a

of

ET
h n fin) (f)

Kn=
~rü~ (HO)

Dit is de vorm, waarin LAGRANGE de korrektie gegeven heeft. Schrijft
men echter (139) in -de vorm

b

Kn
(n~T)! j(b ~ x)n~

P ftn) WJ dx

a

waarin p een positief getal is kleiner dan n, dan besluit men dat er binnen
(a,b) ook een getal f is, zodanig dat

y _(6-£)n-p /r(n, (£) r
Kn

■(„_!)/■ J )
a

_hP (b

P (n— 1)/

Stelt men

f = a + tfh

dan is O<o< 1, en gaat deze laatste gelijkheid over in

(hi)

waarmee wede algemenere uitdrukking verkregen hebben, die ook inde

differentiaalrekening bekend is. Voor p= 1 gaat deze over inde korrektie-
vorm van CAUCHY

(1* Zfjr‘f 1 (^+ dia)

De korrekties met de, binnen zeker interval onbekende, getallen | en 0

zijn hier afgeleid inde onderstelling dat kontinu is. Zoals men weet,
is deze onderstelling feitelik overbodig: alleen het bestaan van fM (x)
wordt vereist, en nog wel alleen binnen (a,b ) (mits men voor de vooraf-

gaande afgeleiden aan het bestaan ook inde uiteinden vasthoudt).
We stappen hiermee van de partiele metode af, om over te gaan tot de

metode van substitutie.

‘) Voor 0 <p < 1 is deze integraal wel is waar oneigenlik, maar het zal de lezer niet

moeilik vallen, te bewijzen dat het gemiddeldeteorema voor dit geval doorgaat.
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B. Metode van Substitutie.

(Eerste vorm.)

56. Deze metode wordt in twee verschillende vormen toegepast, beant-

woordende aan de twee manieren waarop een samengestelde funktie op-

treedt (n°. 7). Bij de eerste fungeert de nieuwe veranderlike als afhankelik

veranderlike funktie van x, bij de tweede is het andersom. We beginnen
met de beschouwing van de eerste vorm.

\ Ste 11 in g. men in zeker segment (a,b) schrijven

f(x) = <p[g[x)]g' (x) /''O 43)

en heeft claarbij de funktie <p(u) een primitieve,
/

N. z=®{u) /
in het segment pc, d), dat door middel van de relatie /

N, u = g(x) . .
./( (H4)

met (a,b) korrespondeeripdan is de bedoelde primitieve, opgevat als samen-

gestelde funktie van x: /

z «f'jsa (x) ] F (x)

een primitieve van f(x) in (a.b). 1 ) \r

Immers, volgens de kettingregel is, voor elk paar korrespon-
derende waarden van xen u, / '-s.

dz/__dz du , , c?h^
“5 dx du 'dx

U
dx\.

d.i. voor elke x van (a,b) N.

/ C^
x
= <p[9(,x)'\9' ix) = f(x) Nv

Er is, zoals we inde inleiding zagen, geen beperkende voorVaarde voor

de geldigheid van de kettingregel, tenzij dan natuurlik dat de twe\differen-

tiaalquotiente’n en bestaan (en eindig zijn) ; dit ligt echteKjn de
du dx \

premissen van de stelling- opgesloten: -imme.rs-4n- 'de--e»de-»tehling--d-a-t--fflHii
vorm (143) kan schrijvend De funktie (~l4‘£X ‘hoeft duo bv: -o«4» ■ -

-= W
niet monotoon te zijn 1; neemt hij echter in twee punten van (a, b) dezelfde

_

waarde aan, dan geldt dit evenzeer beschouwd als funktie van ■
x, daar volgens onze opvatting van het funktiebegrip cp(u) een korrespon-
dentie definieert, waarbij met iedere waarde van u slechts één waarde van

cp{u) overeenkomt. De getallen

«= 9 (a) I P= 9 (b) 0 45 )

!) Dat de verzameling van waarden, die de funktie u= g (x) in het segment (a, b) aan-

neemt, ook een segment is, volgt uit de kontinuiteit van g (x).
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hoeven ook niet de uiterste waarden van g(x) te zijn. zodat-de mogclilcketd
open blijltr deel Is-vaa -fe, drf. Eindelik

kan zowel gelijk aan als groter of kleiner dan a zijn.
Bezigt men het integraalsimbool, om primitieven aan te duiden, dan is

F{x)—Jjcp[g{x)]g'(x)dx. (146)

s(u)==J cp (u) du (147)

en wordt de voorgaande stelling dus uitgedrukt door de formule

J <7 [g (•*)] g' (x) dx=j cp (u) du ; (u=g(x)) . . (148)

waarin de toevoeging u g(x) beduidt dat men het rechterlid door middel

van die betrekking moet opvatten als funktie van x. ■Dcec-fortnulc geldt dus-

in ze-kcr segmcnt van x, als het rechterlid- mirbesekouwd^als-ftmkéfe
— bestaat in het segment (c,d) dat de funktie u g(x) doorjeropt,

als x van a tot b.

Men kêa m.a.w. ook hier weer zeggen dat het verkrijgen vaneen uit-

komst met formule (148) meteen de juistheid van die uitkomst waarborgt.
De overgangsman ’t linkerlid van (148) tot het rechter heet het substi-

tueren van de niéuwe veranderlike u g{x ) inde linkerintegraal.
De lezer moge er 'bjch goed van doordringen dat het rechterlid van (148)

hier niet eenvoudig schrijfwijze is van het linker. Zoals dat in

n°. 47 het geval was, waahwe o.a. voor

(H9>

slechts kortheidshalve, maar met volkoihen dezelfde betekenis, inde plaats
gesteld hebben N.

J vdu
. . . . . (150)

en waar dus geen sprake was van het invoeren vaneen nieuwe verander-

like. Intussen zien we tans uit formule (148) dat, bijaldien weNiaar ter

plaatse v toevallig als funktie van u hadden kunnen opvatten, de uiWruk-

king (150) ook in zijn gewone betekenis : primitieve naar u van de

identiek met- (149) gp.wr.esf.~sou rafor
We merken ten slotte nog het volgende op. Inde nu bewezen stelling

wordt het bestaan van. een primitieve van f(x) in (a, b) afgeleid uit het

bestaan vaneen primitieve van cp(u) in (c, d). Indien nu de substitutie-
funktie u =g(x) een tekenvaste afgeleide zonder nulpunten in (a, b) heeft,
dan geldt ook het omgekeerde. Want dan is g(x) monotoon en dus omkeer-

baar, en de inverze funktie x x(u) is in het segment (a, /?), dat nu iden-
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tiek is met (c,d), differentieerbaar, zodanig dat voor elk paar korrespon-
derende punten x en u van (a,b) en (a, fl)

g' (x) x' («) i

Is nu gegeven dat [(x) een primitieve z=F(x) in (a,b) heeft, dan kan

men deze door tussenkomst van de betrekking x=%(u) opvatten als funktie .
van u in het segment (a.,/3). Deze funktie z=F[%(u)] is differentieer-

baar ; men heeft in elk paar korresponderende punten x en u

dus, als we letten op de vorige gelijkheid, in elk punt u van (a, (S)

a
= »«

M.a.w. de funktie cp(u) heeft een primitieve in (a, /S), nl. z F[%{u)\,
wat te bewijzen was. Aldus komen we tot het besluit: Heeft de afgeleide
van de substitutiefunktie u=-g(x) geen nulpunten in (a,b), dan mag men

tot de gelijkheid (148) besluiten, als gegeven is dat één van beide leden

bestaat, onverschillig welk.

Terloops willen we hier nog vermelden, dat inde boven gebezigde kwali-

ficatie „een tekenvaste afgeleide zonder nulpunten”, het attribuut „teken-

vast” overbodig is, wat we bij de zo net uitgesproken stelling dan ook alvast

maar hebben weggelaten. Een afgeleide funktie heeft nl„ ook al is hij niet

kontinu, met de kontinue funkties de eigenschap der doorlopendheid ge-

meen. D.w.z. als een afgeleide funktie g'(x) ineen segment (a,b), waar hij
bestaat, de waarden p en q aanneemt, dan krijgt hij ook elke tussen p en q

gelegen waarde. Zijn dus in ’t biezonder p en q van verschillend teken, dan

wordt g'(x) ook nul in (a,b) ; en afwezigheid van nulpunten brengt dus

tekenvastheid mee.

Het bewijs van dit laatste biezondere geval is als volgt. Stel bv. dat

men heeft

g' ( a) < 0 ; g' (b) >O.

Dan is g(x)<jg(a) in zekere rechteromgeving van a, en g(x)<lg(b) in

zekere linkeromgeving van b, en vormen dus noch g(a) noch g(b) de

kleinste waarde van g{x) in het segment (a,b). Deze kleinste waarde •

die wegens de kontinuiteit van g(x) stellig bestaat wordt dus ineen

inwendig punt van (a, b) aangenomen : ineen dergelijk punt van minimum-

waarde van g(x) is echter g'(x) nul. Analoog als g'{a) >0 en g'{b) <0;

waarmee het biezondere geval is aangetoond.
Het algemene geval, nl. dat, als

g' ( a) p ; g' (b) = q

en reen willekeurig getal tussen p en q, er een inwendig punt van (a, b) is,
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waar g'(x) r is, wordt bewezen door het biezondere geval toe te passen

op de funktie

9\ (x)-=g(x) rx')

Na deze uitweiding bespreken we een voorbeeld van dein dit nummer

behandelde substitutiestelling.

57. Zij te bepalen een primitieve van de funktie sinx cosx. Men heeft

ineen willekeurig segment ( a,b)

d sin x
sin x cos x sin x

dx

Hiermee is de integrand gebracht inde vorm (143), waarbij

u=g (x) = sin x

cp (u) u

De funktie cp (u ) heeft een primitieve ineen willekeurig segment, dus ook

in ’t segment (c,d), dat u doorloopt, als x gaat van a tot h. 2 ) We mogen
dus de substitutie u=sinx uitvoeren, en volgens (148) herleiden

C
. ,

C . d sin x
,

\
I sin x cos x dx— I sin x - dx j

udu ; (u sinxW * ' ‘ '

=y u
2 sin2

x j

De substitutie van de nieuwe veranderlike heeft plaats bij de overgang

van het tweede tot het derde lid : het is bij deze overgang dat men de uit-

gesproken stelling toepast.
Gewoon lik noteert men, evenals bij de partiele meterde, het t-weede-lid irr

de verkorte vorm

ƒ sin xd sin x

•wtrSfHoor bovendien de overgang tot het deide formeel

■makkehkrtrB ) Zelfs vindt men het in eenvoudige eens nodig,
om een aparte letter voor de nieuwe veranderlike in te voeren ; men her-

leidt dan eenvoudig aldus :

Jsinx cos xdx = I sin x d sin x j
J > . . . . (152)

= sin2
x )

’) Is g (aj) = p en g (b\) =q, waarbij a< ai <6]< b, dan is g (x) = r ineen punt
van (aj, b i), wat echter ook een punt is van (a, b).

2 ) Het segment (c, d) is hier het segment (—l, 1) of een subsegment daarvan.

3) Bij deze gelegenheid blijkt dan tevens het praktiese nut van het aanhangsel du.











De interpretatie van deze handelwijze is- als volgt: Het tweede lid is

aanvankelik
,

d.i. bij zijn ontstaan uit het eerste, eenvoudig een andere

schrijfwijze voor het tweede lid van (151). Vóór dat men echter tot het

derde lid overgaat, wordt de betekenis gewijzigd, en leest men het tweede

lid als : een primitieve van u naar u, voor u =sinx. In deze wijziging van

betekenis bestaat dan de substitutie van de nieuwe veranderlike, die hier

dus in gedachten plaats vindt. l )
Men had in het voorgaande voorbeeld ook cosx als nieuwe veranderlike

kunnen aannemen. Immers, men heeft ook

d (cos x)
sin x cos x= cos x ——-

dx

waarmee de integrand opnieuw inde vorm (143) gebracht is, maar nu

zodanig, dat

tl g (x) cos x

<p(u) = u

Bij deze substitutie wordt de herleiding dus

Jsi„,coSX<lx=j-cosxHcos*)\

—u du ; (u cos x) / * * • (151a)

\u 2
= \ cos

2
X 'i

Beide uitkomsten verschillen behoorlik een konstante. .

We zullen natuurlik in ’t vervolg de herleiding volgens XL4B-) niet meer „ >, _

zo uitvoerTg'weofbereiden, maar die laten spraken, y
Ook op ’t geoorloofde 'daarvan"zullen we niet meer afzonderlik de aan-

dacht vesti gen-»—dezéis trouwensTzoats-we-al eerder opmerkten, mét het

verkrijgen vaneen uitkomst aangetoond,
~

58. Met behulp van de rezultaten (151) of (151a) kan men nu ook

de integraal van sin x cosx overeen willekeurig segment bepalen. Zo is bv.

TT 7T

T ~2

J sin x cos xdx = \ sin2
x J = \

o o

3n 3t

2 T

J sin x cos xdx
y

sin2
x J = f

7T 7T

~~6
~~

T

') Bij het differentiëren is, zoals men weet, deze manier van doen regel: zodra enige

routine verkregen is, voert men bij 't toepassen van de kettingregel geen aparte letter

meer in voor de funktie, die als hulpveranderlike optreedt.
8
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In het eerste integratiesegment is de nieuwe veranderlike u sin x mono-

toon, in het tweede niet. Het segment (a, (5) bepaald door (145) is in het

laatste geval ( —3^2»'—1). segment (c, d) vandoor u =sin x door-

lopen waarden is ( — 1,1). Het eerste segment is hier dus een deel van

het tweede.

Men kan echter de gevraagde integraal ook omzetten ineen andere,

waarvan de nieuwe veranderlike u het argument is.

Stel, 'bij handhaving van de notaties en onderstellingen van n°. 56, dat

de funktie (143) bovendien integreerbaar is over ’t segment (a,b), en de

funktie q> ( u) over ’t segment ( c,d ), dus a fortiori over (a,/I). 1 ) Dan volgt
met behulp van ’t hoofdteorema uit (146) en (147) resp.

b

J <p[g(x)]g'(x)dx = F(b)—F(a)

a

P

j <p(u)du = <Z>(/3) o{a) (153)

a

Daar echter

F(a)=<P(a) ; F (b) = <l> (fl)

zijnde rechterleden van de beide vorige gelijkheden gelijk, en heeft men dus

b /3

j <p[g{x)]g' (x)dx =ƒcp(u)du (154)

a a

Deze formule geldt dus
,

als

I°. <p[g(x)] g'(x) integreerbaar is over het segment (a,b) en <p(u)
over het segment (c,d) dat u=g(x) doorloopt, als x gaat van a tot b.

2°. cp(u) een primitieve heeft in (c,d). 2 )
Verder gelden dan, als a<z<b, de gelijkheden

b ,3

j <p[g {x)]g' {x) dx— I (p(u) du (155)

z g 6)

2 g (2)

J (p[g(x)]g' (x) dx =J <p(u)du (156)

a «

De overgang van de linkerintegralen tot de rechter, inde gelijkheden
1) Bedoeld wordt voorlopig nog eigenlike integreerbaarheid.
2 ) Dat formule (153) en daarmee (154) doorgaat voor p 7PP «, is te danken aan de

vroeger gegeven definities

jf(x)dx=-Jf(x)dx ; dx=o

a /3 a

waarvan aldus de doelmatigheid blijkt.
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(154), (155) en (156), heet weer de substitutie van de nieuwe verander-

like u=g(x) inde eerstgenoemde.
Om nu met behulp van (154) bv. de eerste integraal aan ’t begin van dit

nummer te vinden, kan men als volgt herleiden

7T 7T I

2 2 1

00 I

r • • (157)
= I u du ; (u = sin x)

o

=w=*
In het tweede lid is dan weer kortheidshalve geschreven d (sin x) in plaats

van

d sin x
,

dx
dx

In eenvoudige gevallen, zoals hier, waarbij men, na het neerschrijven van

het tweede lid, op ’t oog een primitieve van de integrand ziet, zonder dat

daarvoor gebruik vaneen nieuwe letter nodig is, schrijft men ook vaak als

lid onmiddellik de differentie van die primitieve over ’t integratievak
van x ; herleidt dus bv.

7r 7r

2 2 \

• • ( 15§)
2

I

=Y
sin 2 xI=

y J
o /

Hierbij wordt de oorspronkelike integraal dus niet ineen andere getrans-

formeerd.

59. Inde biezondere voorbeelden waarmee wede stellingen van n°. 56

en n°. 58 hebben toegelicht, was de nieuwe veranderlike een van de funk-

ties sinx of cos*. Algemeen zal deze substitutie sukses hebben, als de inte-

grand is van de vorm

(p (sin x) cos x, resp. cp (cos x) sin x
. .... (159)
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en <p een funktie is van het grondschema, of een van de funkties die we bij
de partiele metode hebben leren integreren. Zo kan men o.a. vinden

e„ • • • Ü6O)

waarin de exponent a willekeurig is. Voor a —1 is bv.

sm
a+l

.x

welke herleiding ineen willekeurig segment geldt, als a een natuurlik getal
is ; in ieder interval tussen twee opvolgende nulpunten van sin x, als a

negatief geheel is; en ten slotte in ieder interval waar sin x positief is,

indien a niet geheel is.

Voor a =—-1 vindt men

ƒ, rd sin x . , . ,cot jax= —; log sin x

J Slnx

geldig inde intervallen tussen twee opvolgende nulpunten van sin x.

De tweede van de integralen (160) wordt analoog behandeld. We vin-

den in ’t biezonder voor a= 1

ƒ, C d cos x
, , itg xdx I = log cos x

J cosx

geldig inde intervallen tussen twee opvolgende nulpunten van cosx.

Langs dezelfde weg kunnen we ook de belangrijke integralen

/* dx /
' dx

J sin x J cos x

vinden. Men heeft

Jdx Csin xdx /' d cos x

sin x J sin2
x J cos

2
x—l

dus

Jdx . ,
1 cos x ... .1 log —: log tolx

sin x
2 y 1 + cos x

™1 v 2 1

Evenzo vindt men

Jdx , .
1 + sin x

, (x .n\ \c^=i/°? L^n x
=/og **{2 + dj

Beide uitkomsten zijn geldig inde intervallen tussen twee opvolgende
nulpunten van de noemers.
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We willen hieraan toevoegen de integralen van de korresponderende

hyperboliese funkties, ofschoon deze niet tot de groep (159) behoren:

Jdx fshx dx fdch x

sh x J sh 2
x j ch 2

x—l

dus

J logÈ =

geldig in positieve en negatieve segmenten ;

J’ dx fchx dx f' dsh x

ch x J ch 2
x J sh 2 x-\~\

dus

J x
="c ‘» {shx)

geldig in willekeurige segmenten.

Terugkerende tot de funkties (159) nemen we eindelik voor cp nog een

funktie, die we met de partiele metode hebben leren integreren:

I„,**•*,,*,.=ƒ** —<-»*J

= j log u du ; (u~ sin x)

u log u u=sinx log sin x sin x

geldig in intervallen waar sin x positief is.

Het is niet nodig hieraan verder nog voorbeelden van eigenlike bepaalde
integralen toetevoegen. Wél moeten we een ogenblik stilstaan bij het geval
dat de te berekenen integraal oneigenlik is. Zij 'bv. te bepalen de integraal

TT

2

J’ COS X
,

—,-=dx
V sin x

o

die x— 0 tot kritiek punt heeft. We kunnen nu eerst een primitieve van

de integrand in het rechts gesloten interval bepalen :

ƒcos xdx f" d sin x

V'sin x ,J ysin x

r du . >

= | ; (u = sin x)
j y n

2\// u 2V
/

sin x
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Daarna is volgens het geleerde in n°. 39

7T 7T

rcosxdx
= 2i/

— j= 2
J V sin x I

o o

60. Men kan echter de oneigenlike integraal ook weer ineen (eigen-
like of oneigenlike) integraal naar de nieuwe veranderlike u transformeren.

Stel dat de gelijkheid (155), die we hier nog eens neerschrijven inde

voor ons doel geschikte vorm

b ƒ \

I v [ g M ] g' Wdx I <p (u) du /
J J > (161)
z V \

(v = g(z) ; P = g(b) . )
bij eigenlike betekenis van de integralen, geldt voor alle z tussen a en b.

Noem de gemeenschappelike waarde van beide integralen y, dan is y een

funktie van z, die enerzijds bepaald wordt door de gelijkheid

b

y=J<p[g(x)]g'(x)dx (162)

z

maar anderzijds, als samengestelde funktie, door het stel gelijkheden

v = g(z) \

,
r > (163)

y = h(v) = l cp (u) du (

v /

Onderstel verder dat g(x) de rechterlimiet a heeft voor x=a, hetzij
eindig of oneindig (ook a mag bij deze redenering oneindig, en wel - oo

zijn). Dan is ook

lim +
u=a (164)

z~ a

Onderstel eindelik dat de integraal

/3

j <p(u)du
a

bestaat, hetzij eigenlik of oneigenlik; in beide gevallen is

lim y = cp (u) du (165)
v a ,7

a
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Uit het stel gelijkheden (164) en (165) mag men dan volgens het limiet-

teorema van de samengestelde funktie besluiten dat

P

lim+
y = I cp (u) du

z a «J
u

Daar echter volgens (162)
b

lim+ y = y[g (x) ]g' (x) dx
Z a

a

vinden we ten slotte

( <P [9 {x) ]g' (*) dx= j cp (u) du I
Y Y .... (166)

= lim+
g {x) j )

t Deze gelijkheid geldt dus onder de voorwaarden dat

I°. de integraal in het rechterlid bestaat, hetzij eigenlik, hetzij oneigenlik;
*

2°. de gelijkheid (161), waarin de beide integralen eigenlik zijn, goed is

voor alle z tussen a en b. 1)
Onder analoge voorwaarden geldt de gelijkheid (166), als

a = g(a) ; p = lim-g(x)
x= b

of, als

a lim+
g (x) ; = limr g (x)

x=a x = b

Passen we nu de gevonden uitkomst toe op de bovenbeschouwde oneigen-
like integraal.

Hier is voor 0 < z < *\ 2

7T

(161')
J v sin x J V n

z sin z

Verder is

lim + sin z= 0 (1640
z 0

fi)De dfchileiding besproken uitzonderlike omstandigheid dat het limietteorema-van

de samengesteldeFmnl?Cte‘ geldt, doet zich hier nooit dan betekent

het rechterlid van (165) h(n jp gphjkheTd dus de kontinuiteit van de funktie

y = h (v) in v=a uit, waarmee één voorwaardcT dié is voor het optreden van

het uitzonderingsgeval vervalt. Is « oneindig, dan is er in ’t 'geheel

kantwTtrïïéltof diskontinuiteit van h[v) voor v a.
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Dus mag men besluiten

TT

2 1

Jcos x
,

rdu
,

vw/x=J Ps= 2

o o

daar de integraal in ’t tweede lid bestaat.
OowA-Ê X. We beschouwen ook nog de oneigenlike integraal

TT

y

(167)

0

Voor o<C£ <C ’r/ 2
is

2 2 CO5 Z

ƒ sin x log cos xdx —J'— log cos x d (cos x)—J— log udu
. (161")

00 1

Verder

lim~ cos z = 0 (164")
* =

wli

Dus mag men besluiten

7T

y o

I sin x log cos xdx = ƒ'—log udu
.... (166")

o 1

daar de integraal in ’t tweede lid bestaat.

Opgaaf. Behandel evenzo de integralen

7T TT

y 2

ƒsin xdx C cos xdx
,

: < l6B>
1

cos
2
x J 1

sin
z
x

7T 7r

—y 2

i6l.
De substitutie u= logx, die we vervolgens beschouwen, zal sukses

hebben, als de integrand is van de vorm

(169)

en <p een funktie die we kunnen integreren.
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Voorbeelden:

| log*_x j0jy" xdlog x

a + 1

/• dx _(' d log x

J x log x J log x

= log | log x |

De eerste van deze herleidingen geldt: voor *> 1, als a is niet geheel;

voor x> 0, als ais positief geheel; voor o<x < 1 en x> 1, als ais nega-

tief geheel. In deze beide laatste intervallen geldt ook de tweede herleiding.

f sin(logx)dx
=

f
sin (/og x) d log x f

JxJ>x > 0

= cos ( log x) J

J loglogjx dx =Jhghg x d iog x

ƒ/
1

log u du ; (u log x) i

u log u— u {log log x 1) log x

We geven ook de berekening vaneen paar oneigenlike integralen van

deze funkties.

r dx
_

r dlogx

J x 1-yiog x_J V' log x

1 1

r du
3“J 1

o

1 1

r dx
_

r dlogx
Ix \y log x—J log x

*/. '/•

o

r du
3

= J =
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Uit deze beide volgt

f
—

dx
—

_ 0
] x\y log x

Ve

We hebben verder

Ve Ve
r dx /* d log x

J xlog 2 x~~J log2
x

*o o

=ƒs = '

Oo

De konvergentiestellingen van n°. 44 leveren hier geen middel, om a

priori te beoordelen dat de opgegeven integraal bestaat. Het volgt echter

a posteriori uit de herleiding. Immers, voor o<z< 1/e is

Ve
l' dx ldu

J xlog2 x~~J u
2

z log z

Verder

lim + log z— °°

z O

Dus volgens de stelling van het vorig nummer

Ve
r dx I du

J x log 2
x J u

2

O o»

daar de integraal in het rechterlid bestaat.

Dezelfde opmerking geldt ten aanzien van de volgende integraal, waar-

van wede berekening verder zonder kommentaar geven.

r dx _/' d log x I'du
i

J xlog2 x~J log2
x J u

2
~

e e 1

u 62. De substituties u =arctgx en u are sin x, leiden resp. tot inte-

gratie van de funkties

cp{arclgx) rp (are sin x) / 17Q\

1+x2
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Voorbeelden:

Oo

TanVg* dx_ j arc tgxci arc *

o 0

=:ƒ«<*■=£
0

f arcsmx
__ j arc sin x arc Sin x

J J
o 0

=j'uJu=*j
o

In beide gevallen is de oneigenlike integraal door de substitutie ineen

eigenlike overgegaan.

63 De belangrijkste substitutie is wel de Lineaire
,
u=mx + q. Deze

kan men beproeven, als de integrand is van de vorm

mq> (mx -j- q) = W (mx *?)

of daartoe herleid kan worden.
, ,

Om te beginnen kan men met deze substitutie sommige formules van het

grondschema afleiden uit andere. Bv.

r C (mx + qY d (mx + q)
_

j (mx + qY dx =J ~

=jffiu = mx+q)

u“ + 1 __(mx+qY +l
. (a^fc— l)

m(a+l) m(a+l)

f dx
_

rd(mx+_cü
=

±iog \ mx + q \
J mx+q J m(mx+q) m

r r e
mx d (mx)

_

J e
mx dx=J -

m



124

r dx 1 r dx

J^= \iwvr

1 f q) 1r du / x \

J u2 + l
:

1 \ X
= -

7=.arctgu = -

7=arctg-p=. . (q> 0)
V q l q V q

Enz.

Op deze manier kan de primitieve van l/x in een negatief segment terug-

gebracht worden tot die ineen positief:

ƒ!=ƒ—='0i) <-*> . {x<o)

Men kan aldus, desgewenst, het aantal formules van het grondschema
beperken. Zo zullen sommigen de integralen

C dx /' dx

J en J (2x +332)2

0 o

.liet dadelik, met behulp van het grondschema, gelijk stellen aan

1 Oo

-*109(5-2*)/ en ~ Jpi+Sj
00

maar er de voorkeur aan geven, te herleiden

r dx
,

Cd(s 2x)
J 5—2x~~

~

T J 5 —2x
0 o

= i log (5 2x) ƒ = I log f

0

r dx
,

rcf (2x +3)

J (2x +332) 2 * J (2x +332) 2

o o

O»

=

=~2(2* + 3)/ =i

O



125

64. Met behulp van de lineaire substitutie kan men verder integreren

de funktie

1 (172)
ax

2 + bx+ c

door nl. de tweedegraadsvorm

5 = ax
2 + bx + (I^3)

tot de zogenaamde zuivere vierkantsgedaante te herleiden, zoals dat bij het

oplossen van de vergelijking S =0 gebeurt.

S=a 2 + x+

=*[('+aJ-ê] (174)

waarin D= b 2 —4 a c de diskriminant van S is. De lineaire substitutie

, b
u = x+ Ta

brengt dan blijkbaar de integraal van (172) terug tot een integraal van ’t

grondschema. Men ziet aan (174) dat de primitieve een logaritme of een

arcus tangens is, al naarmate D > 0 of D<o is. Voor het biezondere geval

D = 0 krijgt men een rationele primitieve. We zullen deze primitieven met

in algemene vorm opstellen, maarde geschetste gang met enige biezondere

voorbeelden verduideliken.

r dx
_

r d{x— i)
_

r _du__
) x

2 -2x+2 J (x-l)2 + l J + !

0 0 1

0

/ 71

are tg u

1

7' dx
_

f d(x— 1)
_

r du

I x
2 —-~2x J (x-l)2 -l J n

2 -\

3

00

= 1 1°9 I l°9 3

2
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r dx r d(x —i) r du

J1 + 2x — x
2 j (x —l)2 2 )u2 2

oo 1

1

f dx
_

, f d(x+l) r du

J332x2 + 6*+4 (x+D’ + u
2 + i

O O 1

oo

=

V?>
arC t9 u 31—iVn 17 3

1

De funktie

•• <175)

waarin 5 de kwadratiese vorm (173) is, kan volgens hetzelfde voorschrift

worden geintegreerd. Voor a>o wordt de primitieve een logaritme, voor

a < 0 een arcus sinus. In dit laatste geval zal D positief moeten zijn, wil S

niet konstant negatief zijn, en dus|/5 betekenisloos.

Voorbeelden:

r dx f d(x— 1)
_

f du_
J Vx2 -2x+2 J VJx— 1)2 + 1 J A2T7
00 —1

o

= log (u + lA2 + 1) = log (lA + 1)
1

r dx r d(x —i)
J V'2x —x

2 J l/l -(x-Ij2

0 o

o

jdu 71

l/TAP 2
1

l dx _1 C d(x-j)
J \/ \+2x-3x2 ~V/ 3J |/f-(x-|)2

“

i i
2 2.

1 f du 1 .3a ƒ
,F3J yj^=^"csm

* l =i 3

o o
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(65. Een tweede zeer gewone substitutie is de zuiver kwadratiese

u mx
2 + q

met behulp waarvan men de integratie kan beproeven van funkties van de

vorm

2mx<p (mx2 + q) = xy> (mx2 +q) (176)'

Voorbeelden:

1.

oo 00 00

ƒ xe~ X' J dx =J \e~*
2 d{x2) J e~

u du =

o o o

2.

“ “

Jx3 e~*
2 dx—Ji x

2
eex"~ x

"

d (x2) =ij u e~“ du = \ 2) = $

O o o

Algemeen vindt men zo, als n een natuurlik getal is, of nul,

°°

!

j x
2n + i

e-
x2 dx=ir(n+ l)=j (177)

o

3.

i i 0

f x(l x
2ydx=—ij (1 x

2y d(1 x
2 ) =— IJ u

4 du

o o 1

Deze weg is veel korter dan de uitwerking van de vierde macht.

4.

■ ■
< l7B>

o o 1

5.

r xdx
_

, fd(\ X
2)__ x ('du_\ (179)

o 00

Bij het neerschrijven van deze laatste integraal hebben we twee ver-

anderingen aangebracht, die elkaar opheffen: de grenzen van de integraal

verwisseld en het tegengestelde van de uitkomst genomen. Dit wordt vaak

gedaan.
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We kunnen nu ook de funkties

are tg x en are sin x (180)

integreren. Men heeft bv.

i 1 ï

J are tg xdx x are tg xj j *_^X

2

00 0

= 2

ï ï ï

ƒ/
r* xdx

are sin xdx = x are sin x I
/ J 2

00 0

=f-‘
waarbij resp. van de uitkomsten (178) en (179) gebruik gemaakt is.

De volledige kwadratiese substitutie komt te pas bij de integratie van

de funkties

mx + q mx-\-q ■
~s en ~\/S~ < 181 )

waarin 5 weer de kwadratiese funktie (173) is. Men herleidt bv.

Jmx+q ,
mC2ax + b

, . f mb\ ('dx
-T^

dX = 2*j + ïjj S

Het streven is hierbij om er voor te zorgen dat inde teller de afgeleide
van 5 komt, en tegelijk een zodanige faktor, m/2a, toe te voegen, dat de

term met x inde teller goed is, en dus alleen de konstante een korrektie,
-— mbl2a, behoeft.

Men heeft nu

f2ax + b fdS , ,olJ —s dx=J s-=log\S\

waarbij dus de volledige kwadratiese substitutie

u = ax
2 + bx + c

is toegepast. Terwijl de integraal van 1/5 in n°. 64 behandeld is. Analoog
gaat men te werk bij de integratie van de tweede van de funkties (181).
Een paar voorbeelden.
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1.

1 i i

r3x-l
,

rixdx f dx
_

Ild—2 dX J x
2—2 J x 2-2

O 00

O

-|Zog2+^2 /og(l/2+l)

2.

f3x- 1
_

. f- 2xdx
_ f dx

=

J l/2=+ l/2^x2 J 2x2

o o o

ife—^/=3(^-'>-5
1 O

3.

/ï^LT*=i/^fï^+t/^-TT=
o O O

1

{log{x2 —x+ l)
o

+fj(x _L)2+a =

o

°+sj-si= i -h“c,a vk\=i ’,i/ *

—£ £

4.

f(x -{- 1) cix jf(2 x 1) <Jx
ig f dx

J l^x2 —X+l J 2 x+l J 2 x+l
oo• o

, fcf(x2
— x+l) 3 f c?(x—I)

_

2 ,J l^X2X+l li 1/7(x —£)2 + T

o o

J/X 2_ X+l / +1 /o? (x-| + l/x
2 -x+T)'=l/og3

o
0

9
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Op analoge manier kunnen we integreren

mx + q
.. (182)

Voorbeelden:

1.

f _{pc—2)dx
_ 1

r (2x—l )dx
3 f dx

J.(X2
~ X +l)2 {x2 -X+ l)2 y (X2- x+l)2

00 0

—XC— i f d (x ~ü
y«2 y [(^-d2 +i] 2

1 o

_l_ 3 f dl_
T V (“ 2 + l)2

_ L
2

De laatste integraal wordt bepaald volgens het voorschrift van n°. 53 :

= _“_ƒ+ f 2“2 *“
—1 | 2 , f <*«

J“2 + l «
2 +f/ J (“2 +1)2 J «

2 +f 2 J (a2 + f)2

~i “i

waaruit

jVTÏP
= * +I/ ï^=i + | -p^ arc 'g i3|/ =* + l/1

-i J -i
zodat

f (*~ 2
-_4 7ttX3

J (x2 -x+l)2
~ 971 J

o

2.

f (*—2)c?x
_j

/' (4x—s)dx
3

dx

J((22-5 xx2 -5 x + 3)3
~ 4 J (2x2 —5 x + 3)3 4 J((22 -5 x + 3)3

~

2 2 2

i f—— 3 r d(x— i)
y“3 yl [(^-d2 -tV]3_

1 2

, ,f. rfa
3 f 163

¥ ¥¥J(a2 -*)3-8 (16 U
2 -1)3

“

3.3
44

i_96 / —(I U.L i 96 r
7 [(4u)2 l] 3 8 96J (v 2 -i)3

i
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We hebben hier de integraal

00

r du

J (« 2
~ TB-)3

JL
4

door de nieuwe lineaire substitutie 4u = u teruggebracht tot het geval dat

de konstante qin de noemer van de integrand, in plaats van 1 / 16, 1 wordt

in absolute waarde. Het is wel is waar niet nodig, om de herleiding van

n°. 53 te kunnen toepassen (in het vorige voorbeeld hebben we ’t niet

gedaan) maar we vermijden er het rekenen met samengestelde breuken mee,

wat hier de moeite loont.

Men heeft nu vooreerst

fdv
_

v I T2v2 dv
_

J /+J (u 2-l)2
~

3 3 3

00 Oo

„

r dv )
„

r dv
-i+ 2J +2J (v2 -\)2

3 3

of

c dv
3 _ifiL =J (P2_l)2-TT

3 3

OO

fV t l°9 ƒ = t
3
6 i l°9 2

3

Verder

(' dv v I.r 4 u
2 c/u

J pHIp-^-l)2 (U 2 -1)3
“

3 3 3

3 , 4 f +4 f_64+ J J (u 2 -lf
3 3

of

00 0°
f

r dv
_ 3 =

J (t, 2 —1)3
4 J (U 2 -1) 2

3 3

tlt + A I°9 2= T6 l°9 2 A3
6



132

Ten slotte is dus

ƒ(2^52lt3)»=’- 96(3,°g2 -^>

2

- 12|- 18 log 2

66. We eindigen de behandeling van de eerste vorm van de substitutie-

metode met de beschouwing vaneen geval waarin de integrand in zeker

segment (a, b) van de vorm (143) is, en nochtans formule (148) niet geldt,
omdat 99(11) in het met (a,b) korresponderende segment (c, d) geen primi-
tieve heeft, en dus het rechterlid van die formule zonder betekenis is. Uit

het in n°. 56 besprokene blijkt dat deze omstandigheid zich slechts zal

kunnen voordoen, als de afgeleide g'(x) van de substitutiefunktie minstens

f TC \
één nulpunt heeft in (a,b). Zij in het segment ( ——, | een primitieve te

V 6 2 )
bepalen van sinx cosx, dan nemen we als nieuwe veranderlike aan de

funktie u = g{x), die als volgt bepaald wordt:

, i
.

TC

g(x) = sinx voor —-g- <

/ \ « . ■' ' * 3TC
g (x) =2 sin x voor —<jc <

Deze funktie is in ’t segment kontinu, monotoon toenemend

van —YI tot 3, en ook differentieerbaar. Men heeft

> ! i
TC , TC

g (X) = cos x voor ——< X <

n
-

3n
= cos x voor —< x<

waarin vooreerst met '^n de eers te regel een links, inde tweede een

rechts differentiaalquotient bedoeld wordt. Daar echter beide nul zijn, en

dus gelijk, is g(x) ook in het punt ,en daarmee in ’t hele segment

differentieerbaar.

We kunnen in dit segment nu inderdaad schrijven

du
sm x cos x—(p[u) .

dx
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als we nemen

Jt 71

cp (u) =u (= sin x) voor <x < -y; |<u<l

J-£ 3 Jt

cp (u) =u—2 (= sin x) voor —< x< ; I<u < 3

7t

cp (u) = 0 (of een ander getal) voor x u= 1

nier ov. Kunnen menen aar, ais ae oorspronKenKe runKue [[X) een primi-

tieve 'heeft in (a,b), de nieuwe cp(u) er een heeft in ( c,d ). Na kennis-

neming van het gegeven voorbeeld zal men zich de moeite sparen, om naar

het bewijs van deze stelling te zoeken. 2 )

') Dit berust op de formules

q = lim + f' (x) ; en lim~ q = /zm~ f' (x)

waarin q is het diiferentiequotient van f(x) bij x= c De formules zijn

geldig, aTs de—rechterleden bestaan, en. een onmiddellik" gevolg van het differentieteorema

(n°. 10), volgens hetwelk er tussen c en- x een getal § is, zodanig dat q = ƒ'(S). De

linkerleden van de beide vorige-förmules sfëHwtr iput*-, het linker- en rechterdifferentiaal-

quotient van f (x)ligL—x = c voor. Is dus f[x) differërvtieerbaa'riTr'e, -iu. .welk geval die

beide differestiöalquotiënten gelijk zijn, dan zijn dus ook de-.rechter- en de linkeriiniiet

VQtrrf^(x) in x= c gelijk (zo deze limieten bestaan). "X,
_

2) Dit is niet het geringste nut van de zogenaamde „pathologiese" voorbeelden inde

wiskunde, dat ze ons afhouden van het zoeken naar bewijzen van stellingen die men

geldig dacht, en waarvan de onjuistheid uit die voorbeelden blijkt. Zo toont ieder voor-

beeld, waarbij —- niet gelijk is aan —- ,al is het nog zo kunstmatig gekonstrueerd,

onomstotelik aan, dat het overbodige moeite is, om te zoeken naar een bewijs voor de

algemene gelijkheid van die twee getallen.



134

Metode van Substitutie.

(Tweede vorm.)

67. We beschouwen nu de tweede vorm waarin de metode van substi-

tutie wordt toegepast. Hierbij neemt men x aan als een bekende, differen-
tieerbare funktie

x ~x(u) O 83)

vaneen nieuwe veranderlike u, die in zeker segment (a,/?) als waarden

aanneemt de getallen van het segment ( a,b), en geen andere, terwijl

a = z(«) ; b = zW) (184)

Zij z=F(x) een primitieve van f(x) in (a,b), zodat

Door middel van (183) worden z en f(x) als funktie van u in het seg-

ment (a, fi) gedefinieerd, en daarbij is

<>«>

Hieruit volgt dat men z ook kan bepalen als primitieve naar u, in het

segment (a, yS) van de funktie

<p(u) = f[x(u)]x'{u) (I 86)

Uit de onderstelling dat f(x) een primitieve in (a, b) heeft, z=F(x),

volgt dat iedere primitieve v van <p(u) als funktie van x kan worden opge-

vat. Daar nl.

z = F[z (u)]

ook een dergelijke primitieve is, heeft men

v = z-\-k —F (x)-\-k

als k een bepaalde konstante is. De betrekking (183) hoeft hiervoor dus

niet omkeerbaar te zijn, in welk geval het vanzelf zou spreken dat v ook als

funktie van x kan worden beschouwd.

Het voorgaande rezultaat wordt uitgedrukt inde

Stelling. Indien I°. de funktie f(x) een primitieve z F(x) heeft
in het segment (a, b) ; 2°. x = %(u) een funktie is, die in het segment (a, (i)
als waardeverzameling heeft de getallen van ’t segment (a,b), en verder

differentieerbaar is in (a, fl) ; dan is z opgevat als funktie van u,

z F[%(u)],in (a,fl) een primitieve van de funktie f[%(u)]%'(u) ; voorts

kan iedere andere primitieve in (a,fl) van deze laatste funktie, door middel
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|| van de betrekking x =%(u) opgevat worden als primitieve van f(x) in

' (a.b).i)
Het deel van de stelling beginnende bij het woord „voorts” wordt uitge-

drukt door de formule

J f(x)dx=ƒfh(u)]x'(u)du (187)

Bij deze substitutiestelling wordt, anders dan bij die van n°. 56, het

bestaan vaneen primitieve van de nieuwe integrand (186) in (a, /?) afgeleid
uit het bestaan vaneen primitieve van f(x) in (a, £>). Heeft %'(u) geen

nulpunten in (a,/?), dan geldt ook het omgekeerde, wat op dezelfde manier

wordt aangetoond als de analoge opmerking in n°. 56. Aldus komen we tot

Ihet
besluit: Heeft de afgeleide van de substitutiefunktie x y(u) geen

nulpunten in (a, fi), dan mag men tot de gelijkheid (187) besluiten, als één

van beide leden bestaat, onverschillig welk.

Uit deze formule blijkt dat, bij gebruik van het integraalsimbool ter aan-

duiding van primitieven, de substitutie formeel daarop neerkomt dat men in

de vorm voor f(x) de letter x vervangt door zijn uitdrukking in u, en ver-

dx
,

der dx door -y- du; d.w.z-. wat het laatste betreft, weer doet, alsof dx in ’t
du

linkerlid van (187) de differentiaal van x voorstelt. Dat men dit zo kan

doen betekent een positief voordeel van het integraalsimbool boven het

simbool D~ 1 .

De substitutie heeft sukses in die gevallen dat men gemakkeliker een

primitieve van de funktie (186) dan van f(x) kan bepalen.
De overgang op (eigenlike) integralen kan op dezelfde manier geschieden

als bij de eerste vorm van de metode (zie n°. 58). Men komt dan tot de

(Stelling.
De formule

b is

j fM dx=ƒ f[x (“)]*' {u)du (188)

a a

geldt als: I°. beide integralen bestaan; 2°. de funktie x(u) dein ’t begin
van dit nummer genoemde eigenschappen heeft; 3°. f(x) een primitieve
heeft in (a, b).

Zoals we ineen volgend nummer zullen zien, kan men zich van premisse
n°. 3 bevrijden, als men n°. 2 wat wijzigt.

Zij als voorbeeld te bepalen een primitieve van de funktie

f{x) =

1/(1+*2 23) 3

’) Het bestaan van de gelijkheden (184) is niet onder de premissen opgenomen, omdat

dit er niet toe doet, al denkt men het segment («, /?) gewoonlik wel zo.
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Deze funktie is ineen willekeurig segment ( a,b) kontinu en dus inte-

greerbaar en voorzien vaneen primitieve. We substitueren

x —tg u

welke funktie het segment (a, b) onder anderen en wel monotoon doorloopt
in het segment (a, ji) bepaald doof

a —arc tg a ; fi arctgb (189)

In dit segment is tgu verder differentieerbaar, zodat aan alle voorwaar-

den voor toepassing van formule (187) voldaan is. Het bij die formule

gegeven praktiese resept volgende, schrijven we nu eerst de differentiaal

van x naar u op,

,
du

dx~
cos

z
u

Vervolgens vervangen we, inde uitdrukking voor f(x), x door tgu

f(t u) =
1

=

1 1 ‘)
V' + tg 2 u)3 V sec

6
u sec

3
u

Daar nl. het segment (a, /S), bepaald door (189) deel uitmaakt van het

interval waarin secu> 0 is, wordt de positieve wortel van

sec 6 u hier voorgesteld door sec3 u. Aldus levert de substitutie ten slotte

r dx r du r
. .

I
,

= I —x 5 -
I cos udu sin u

Jl/(1 + x
x23 )3 J cos

2
u sec

3
u J

Verder is sin u cos u tgu, en, daar cosu>o,
C . vt- v

1
cos U =

.
, ■■==.

V 1 -f- tg2
u

Dus

tg u x

sin u= —7 = .
=

V \ -{-tg2
u V 1 -f- x

2

Aldus geldt ineen willekeurig segment

Jdx x

|/(1 +x2j3 ~~\^T+x2

Opgave. Leid dit rezultaat met dezelfde substitutie x tgu nog eens

/jj 3jt
af, maar inde onderstelling dat u tot het interval ( —, -y j behoort.

') De substitutie x=tg u wordt hier juist gesuggereerd door de overweging dat men

met behulp daarvan f(x) zonder wortelteken kan schrijven.
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We hebben verder

b 0

f ( cos ti da

a «

omdat beide integralen bestaan. Dus bv. in ’t biezonder

TT

1 4

( l cos u du = y
l/ 2

J + *
2 )3 J

0 o

daar are tg 0 =0 en arctg\=nfi.
Men heeft ook

TT

» J
( ( cos u du = 1

J1/(1+x223) 3 J
o 0

De lezer leide dit, op de manier die in n°. 60 voorgedaan is, af uit het

feit dat

S?wm=Jc°sda: {z=tgv)

0 o

voor o<u</L, en dat
2

lim~ tgv = oo

7r

y=T

Algemeen bewijze hij zodat

b ?

j f(x) dx ==ƒ ƒ [x (u)] x' (u) du (190)

a a

(a—lim + x(u) b = x(P))
U = cc

onder de voorwaarden: I°. de integraal in het linkerlid bestaat, hetzij

eigenlik, hetzij oneigenlik; 2°. de gelijkheid

b ?

f f(x) dx =j f[x («)] X («) du;(z—x W)

z v
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is goed voor alle v tussen a en ft. Verder dat de gelijkheid (190) onder

analoge voorwaarden geldt, als

a = %(a) ; b = lim~%(u) ‘)
u= /3

of als

a = lim + x(u) ; b lim~ x («) ')
u= ct u =[3

68. We bewijzen nu de

Stelling. De substitutieformule (188) is ook juist, indien I°. de beide

integralen bestaan; 2°. de funktie x(u ) ln bet segment (a,(l) monotoon

loopt van a tot b.

Men ziet dat premisse n°. 3 van de vorige stelling vervallen is. Daaren-

tegen werd hierbij niet de monotonie van x(u) ondersteld, wat tans wél het

geval is. De differentieerbaarheid van %(u) hebben we niet apart uitge-
sproken, omdat x'( u ) inde formule voorkomt, en dit dus in premisse n°. 1

ligt opgesloten.

Zij bv. x( u ) stijgend, dan is a</5. Aan een verdeling (u x , u2 , ...

van het segment (a,/l) beantwoordt een verdeling (x x ,
...x

v_,) van het

segment (a,b), zodanig dat

xt = x(ui) ; i (0,1,2 v)

Er zijn nu inde subsegmenten Au, van (a, /?) punten rH zodanig dat de

subsegmenten Ax, van (a,b) voldoen aan de voorwaarden

AXi= x! (fjt) AUi ; (r = 1,2 v)

Zij

ti = x(v<) i (i= v)

dan is wegens de monotonie van x(u)( £t gelegen in Ax,-. Uit de twee

laatste gelijkheden volgt

ƒ(£,•) Ax( = f[x(m)] x! (Vi) Au; ; (i'=l,2 v)

en dus

V V

2, fih) Ax‘='Ex' (>?') A «>•

1 1

Het rechterlid is een som van de funktie f[%(u)]/(u) t.o.v. de ver-

deling (u lf ...u,_i) van het segment (a, /?) ; en daar £, een punt is van

>) De eenzijdige limiet aldus inde onderstelling « < (,; anders moeten de tekens -f en

verwisseld worden.
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Ax,', is het linkerlid evenzo een som van de funktie f(x) t.o.v. de verdeling

(x,,...x,_i) van ( a,b ). We vinden dus: de funkties

f[x(u)]x'(u) en f(x) (191)

hebben t.o.v. ieder paar /corresponderende verdelingen van de segmenten

(a, ft) en (a,b) minstens één paar gelijke sommen.

Beschouw nu een konvergente rij van verdelingen van (a,p). Hieraan

beantwoordt een konvergente rij van verdelingen van (a,b). Daar nl. %(u)

kontinu, en dus uniform kontinu in het segment (a, p) is, is er bij iedere

e een d, zodanig dat Ax<e als Au<d-, hierbij is Au het maximumsub-

segment van zekere verdeling van (a,P), en Ax dat van de korrespon-

derende verdeling van (a,b). Er is nu een rangnummer E, na hetwelk

A u<6. Dus is na dat rangnummer A*<£, waarmee de konvergentie van

de rij verdelingen van (a,b) is aangetoond.

Volgens het zo even gevondene hebben de funkties (191) t.o.v. de beide

korresponderende rijen van verdelingen een paar gelijke somrijen. Deze

somrijen hebben echter, daar de rijen van verdelingen konvergent zijn, tot

limiet de integralen van die funkties resp. over (a, P) en (a,b). Welke

integralen dus, als limieten van gelijke rijen, ook gelijk moeten zijn. Hiermee

is de formule (188) bewezen.

69. We willen nu nagaan, welke funkties %(u) ineen gegeven bepaalde

of onbepaalde integraal gesubstitueerd kunnen worden. Het bestaan van de

integraal wordt hierbij natuurlik stilzwijgend ondersteld. We hebben dan

vooreerst de

Stelling. Funkties i(u), die ineen open, gesloten, o[ half gesloten

interval (A,B) alle mogelike waarden doorlopen, daarin een kontinue, en

behoudens eventueel een eindig aantal nulpunten ■ tekenvaste afgeleide

hebben, kunnen in iedere bepaalde of onbepaalde integraal gesubstitueerd

worden.

Om te beginnen kunnen we opmerken dat de funktie z( u ) > wegens de

tekenvastheid van zijn afgeleide in (A,B) monotoon alle waarden door-

loopt.!) Is dus (a,b) weer het integratiesegment, dan is er een subsegment

(a,p) van (A,B), bepaald door (184) maar ook niet meer dan één

waarin %(u) alle waarden van a tot b, en geen andere, doorloopt. Aan de

voorwaarden van de eerste stelling van n°. 57 is nu blijkbaar voldaan, zodat

we hiermee alvast hebben aangetoond dat %{u) ineen willekeurige onbe-

paalde integraal kan gesubstitueerd worden.

Uit de kontinuiteit van %'{u) volgt verder dat deze funktie integreerbaar

is; en uit zijn kontinuiteit en tekenvastheid volgt dat ook de funktie f[%( u ) 1

1) Het vóórkomen vaneen eindig aantal nulpunten van /' (u) doet aan deze gevolg-

trekking geen afbreuk.
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integreerbaar is (n°. 31). Dus is ook het produkt van de twee funkties inte-

greerbaar, en is aan de premissen voor de stelling van n°. 68 voldaan. De

funktie %{u) mag dus ook ineen willekeurige bepaalde integraal gesubsti-
tueerd worden.

De stelling leert dat onbeperkt substitueerbaar zijnde funkties

x—mu-\-q ; x=u
2n+l (ri geh. pos.)

x—shu ; x= log u

x=tg u ; x= cot u

Voor de eerste drie funkties is ( — 00,00) het interval ( A,B) van de

stelling. Voor log uis het (0, co), voor tgu ieder interval (2k —l)-^-,
(2k -j- , dus o.a. het ; eindelik voor de funktie

cot u ieder interval [kn, (fc-f- \ )n], dus o.a. het interval (0, n).
Funkties %{u) echter, die niet alle waarden aannemen, kunnen niet in

een willekeurige integraal gesubstitueerd worden. We hebben voor zulke

funkties de

Stelling. Funkties x=i(u), die ineen open, gesloten, of half
gesloten interval (A, B) een kontinue, en tekenvaste afgeleide hebben,
(behoudens, eventueel, een eindig aantal nulpunten) kunnen ineen bepaalde
of onbepaalde integraal gesubstitueerd worden, indien het integratiesegment
deel uitmaakt van hun waardeverzameling .

Nadere toelichting hiervan kan de lezer ontlenen aan hetgeen we bij de

vorige'stelling gezegd hebben. Uit de nu uitgesproken stelling blijkt dat de

volgende substituties mogelijk zijn (we lichten slechts een paar gevallen wat

uitvoeriger, de rest minder uitvoerig toe) :

De funktie x= eu kan in iedere integraal met positief integratiesegment
gesubstitueerd worden, want deze funktie doorloopt alle positieve waarden
in het interval ( — 00,00), in welk interval hij bovendien een kontinue,
positieve afgeleide heeft.

De even macht x = u2n kan in iedere integraal met nietnegatief integra-
tiesegment gesubstitueerd worden ; er korresponderen nu echter met ieder

zodanig segment ( a,b ) twee segmenten (a, fi) ,
een nietnegatief segment

2n 2n 2n 2n

(I/'a, 1/b), en een nietpositief segment (-1/a, l/6).Gewoonlik kiest men

in dit geval het nietnegatieve segment, waarin dus omgekeerd
2n

u - \/x

en men geeft een dergelijke keus meestal aan door bij het substitueren van

deze laatste vorm uittegaan (zie voor een nadere verklaring n°. 71).
De funktie

1

u
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kan gesubstitueerd worden in iedere integraal met positief of negatief inte-

gratiesegment, maar niet ineen integraal waarvan het integratiesegment het

getal nul bevat. Met een positief segment (a,b) komt een positief segment

(a, fi) overeen, met een negatief segment (a, b) een negatief segment (a, (}).

Hierbij is steeds a> fi (verondersteld data > b).
De funkties

x— sec u ; x= cosec u ; x= coth a

kunnen gesubstitueerd worden ineen integraal waarvan het integratieseg-

ment deel uitmaakt van het interval (l,oo) of het interval ( —co, — 1).

Voor de beide eerste funkties mag het getal 1, resp. 1, een van de beide

eindpunten van het integratiesegment zijn. Voor deze funkties korrespon-

deert ieder zodanig segment (a, b) met oneindig veel segmenten (a.fi), voor

de laatste met slechts één.

De funkties

x sin u ; x=cos u ; x= thu

kan men substitueren ineen integratiesegment dat deel uitmaakt van het

segment ( —l, 1) ; voor de laatste funktie mogen echter de getallen —1

en -j- 1 niet daartoe behoren. l )
De funktie

x= ch u

kan als substitutiefunktie optreden, als het integratiesegment deel uitmaakt

van het links gesloten interval (1, oo ) ; de funktie

x sechu

indien het integratiesegment deel uitmaakt van het rechts gesloten interval

(0,1). In beide gevallen komt een aan deze voorwaarden voldoend inte-

gratiesegment (a, b) met twee segmenten (a, /?) overeen: een nietnegatief
en een nietpositief segment.

We vatten de voorgaande rezultaten in het volgende schema samen ; de

komma rechts boven een getal, inde aanduiding vaneen interval, betekent

dat dit getal meerekent bij het interval. (Zie schema op pag. 142.)
De vraag of deze en dergelijke vormen ineen integraal gesubstitueerd

kunnen worden hangt dus hoogstens af van het integratiesegment, maar

niet van de te integreren funktie.

We zullen van deze substituties naderhand nog een aantal voorbeelden

geven, maar willen inde volgende nummers eerst het verband bespreken

dat tussen de beide vormen van de substitutiemetode bestaat.

] ) Tenzij natuurlik als grensgeval toegelaten wordt dat de getransformeerde integraal

oneigenlik is; maar we hebben het hier alleen over eigenlike bepaalde integralen. Dezelfde

opmerking geldt voor coth u.
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Substitutiefunktie Interval, waarvan het integratiesegment

x x(u) een willekeurig deel kan zijn

X=m u q ( <*>, °°)

x = u2n—l ( n geh. pos.) ( °°, °°)

x = shu ( °°)

x = log a ( °°, °°)

x= tg u ( °°)

x = cotu (—®>)

jr eu (0, oo)

x=u2n (n geh. pos.) (o', oo)

x= ( —oo, 0) en (O, oo)
u

x = chu (I’, oo)

x = sech u (O, 1')

x = sin a ( —l', 1')

X = cos u ( —l’, 1')

x=fh a ( 1,1)

x cosecu {—oo, —1') en (I', oo)

x = sec u ( 00, 1') en (I’, oo)

x = coth u ( —co, —1) en (1, oo)

x = cosech u ( 00, 0) en (O, oo)

70. Stel dat de substitutiefunktie x %(u) (bij de tweede substitutie-

vorm) een afgeleide zonder nulpunten heeft. Dan is %(u) monotoon, en dus

omkeerbaar; en de inverze funktie u=g(x) is differentieerbaar, zodanig
dat voor elk paar korresponderende waarden van x en u

g'{x)x'(u)= 1 (192)

Uit de gelijkheid (186), die we hier gemakshalve nog eens overschrijven
als (193)

<p(u) = f[3C(u)]x'(tt) (193)

volgt dan

of, als we beide leden uitdrukken in x, en letten op (192) \

f{x) = <p[g(x)]g'(x) (194)



143

Maar hiermee is de integrand f(x) gebracht inde gedaante, waarin men

hem schrijft bij toepassing van de eerste substitutievorm (zie de gelijkheid

(143) in n°. 56). Deze gedaante gaf, onder zekere voorwaarden, aan-

leiding om de bepaalde en onbepaalde integratie van f(x) terug te brengen
tot die van 99(11) : presies het rezultaat dat men met de substitutie x =%{u)
bereikt. Aldus komen we tot het besluit:

Ingeval bij de tweede substitutievorm de substitutiefunktie x=%(u) in

het getransformeerde integratiesegment (a,f)) een afgeleide zonder nul-

punten heeft, dan kan deze manier van substitutie worden vervangen door

de eerste, zodanig dat deze tot het integreren van dezelfde funktie voert.

Omgekeerd, wanneer men de integratie van f(x) terugbrengt tot die van

cp(u), door f(x) te schrijven inde gedaante (194) dus door de sub-

stitutie inde eerste vorm u= g(x) dan kan men, indien g'(x) geen nul-

punten in ’t integratiesegment (a,b) heeft, hetzelfde doel bereiken met de

substitutie inde tweede vorm x =%(u), als i(u) de inverze is van g(x).
Men zou hierbij echter de bedenking kunnen opperen, of het niet kan

voorkomen dat de ene weg geldig is, en de andere niet; d.w.z. dat men

tot de gelijkheden

Inx) dx —J <p (u) du (195)

en

6 /3

ƒ f(x)dx—j <p (u) du (196)

a a

wél zal kunnen besluiten op grond van de stellingen, die bij de ene substi-

tutievorm behandeld zijn, maar niet krachtens degene, die als grondslag van

de andere gediend' hebben. Voor zover dit echter het geval zal zijn, zullen

we daarin slechts aanleiding kunnen vinden, om, met behulp van het

gebleken verband tussen de beide substitutievormen, de te kort schietende

stellingen in het geval g'(x) 0, resp. %'(u) uittebreiden.

Wat nu vooreerst de primitieven betreft, zowel wanneer de gelijkheid
(195) het rezultaat is van de eerste substitutiemanier, als wanneer hij ver-

kregen wordt met behulp van de tweede, is hij bij g'(x) 0, resp.

X'(u) 0, geldig, als gegeven is dat één van beide leden bestaat (zie n°. 56

en n°. 67). De zo even bedoelde omstandigheid doet zich dus hier niet voor.

Bij de bepaalde integralen is de zaak enigzins anders. Wanneer de ge-

lijkheid (196) het rezultaat is van de eerste manier van substitueren, dan

mag men volgens de stelling van n°. 58 tot de juistheid daarvan besluiten,

indien I°. de beide integralen bestaan; 2°. ip(u) een primitieve heeft in

(a, /3). Komt men echter, bij dezelfde integrand f(x), met behulp van de

tweede substitutiemanier tot deze gelijkheid, dan is hij volgens de stelling

van n°. 68 geldig, indien slechts de eerste van deze beide premissen ver-



144

vuld is (de monotonie van %{u) ,
die van die stelling de tweede premisse

vormt, is bij /(u) 0, vanzelf aanwezig). Heeft dus 99(11) geen primitieve,

of is dit altans niet bekend, dan is de tweede substitutiemanier wél, maar

de eerste indien ten aanzien hiervan onze kennis zich beperkt- tot de stel-

ling van n°. 58 niet geldig. Maar die kennis wordt nu door het gevonden
verband tussen de beide substitutievormen juist aangevuld, in die zin dat bij

de eerste vorm de voorwaarde, dat <p(u) een primitieve heeft, overbodig

blijkt, indien g'(x) niet nul wordt. We hebben dus bij de eerste substitutie-

vorm als aanvullende

Stelling. De formule (154) van n°. 58

I (x)dx= j 99 («) du

a a

geldt ook, als beide integralen bestaan en g'(x) geen nulpunten heeft in

(a,b).
Ten slotte kunnen we ten aanzien van deze formule in dit verband nog

opmerken dat het bestaan van de ene integraal uit dat van de andere voort-

vloeit, indien g'(x), behalve tekenvast, ook kontinu is. De beredenering

hiervan vindt men feitelik reeds in n<h 69: Is 99(11) integreerbaar over

(et,/?), dan volgens de stelling van n°. 31 <p[g(x)] over (a,b), en dus

eveneens (p[g(x)\g'(x), daar g'(x) wegens zijn kontinuiteit integreerbaar
is. Is omgekeerd f(x) =cp[g(x)]g'{x) integreerbaar over (a,b), dan

<7 (u) f[x («)] ï («)

over (a,/S), daar bij kontinue g'(x) ook x'( u ) kontinu is.

71. We moeten bij dit alles echter wel bedenken dat, ook als het

teoreties mogelik is, de beide substitutiemanieren door elkaar te vervangen,

dit daarom nog niet prakties is. Integendeel, inde praktijk is nu eens de

ene, dan weer de andere vorm het meest aangewezen. Zo zal men de

primitieve

f^r dx

wel altijd zoeken door te herleiden (eerste substitutievorm)

J log x
x j x

= ƒ udu ; {u log x)
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hoewel men hetzelfde doel kan bereiken door de inverze substitutie (tweede

vorm) x eu
,

die aanleiding geeft tot de herleiding

x=e“ ; dxea du ; log x—u

J log x
= j e

u =J udu

Bij het voorbeeld van de tweede substitutievorm in n°. 67 Voert daaren-

tegen het brengen van de substitutie inde eerste vorm zelfs tot een zo

uiterst gekunstelde handelwijs, dat we gerust vaneen wringen in die vorm

kunnen spreken. De substitutiefunktie was hier

x = tgu

het getransformeerde integratiesegment (are tg a, are tg b), waarin tg ude

van nul verschillende afgeleide 1 heeft. De inverze is

u =are tg x.

We kunnen nu inderdaad herleiden

P , .
1 d are tg x

fW= ï/T

1 d (are tg x)
1 1 -j- tg 2 (are tg x) dx

, .
d (are tg x)

cos (are tg x) j-

en zo f(x) inde vorm (194) brengen, maar ieder zal toegeven dat deze

herleiding niet spontaan uit de pen vloeit, en alleen achteraf bedacht kan

worden.

Wel geeft de aard van de opgegeven integraal dikwels aanleiding tot

het volgen vaneen soort gemengde manier, waarbij men een aan de inte-

grand ontleende vorm g(x), die in het integratiesegment (a, b) een afge-
leide zonder nulpunten heeft, aanneemt als inverze van de substitutie-

funktie. Zo zal men bv., als opgegeven wordt de integraal

= 2
J chx Je* + e

die ineen willekeurig segment bestaat, zijn doel allicht trachten te bereiken

door te stellen

e
x u

Daar de afgeleide van deze funktie nergens nul wordt, kan hij in ieder

segment de inverze vaneen substitutiefunktie x x(u) zijn. Deze laatste

is hier

x log u

10
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welke funktie reeds inde lijst van n°. 69 als onbeperkt substitueerbaar

vermeld staat. De gang van de substitutie is nu als volgt

e* = u ; x = log u

dX
=^

u

222u

e
x + e~x .1 «

2 + 1
u H—-

u

rdx rdu 2u C du

Jch x ju'u2 + 1 ju2 + 1

= 2 are tg u— 2 are tg e
x ! )

De zuivere tweede substitutievorm zou bestaan hebben in dezelfde her-

leiding zonder de eerste gelijkheid e (die men dan echter allicht na de

regel met dx zou hebben toegevoegd als aanloop tot het uitdrukken van

f(x). Wij geven, toe dat het onderscheid prakties onbetekenend is, maar

kunnen moeilik anders handelen dan gebruiken, die bij de gewone integra-

tiepraktijk in zwang zijn, signaleren, en in het kader van onze teoretiese

uiteenzettingen plaatsen. Bovendien betekent het voorafgaan van die ene

gelijkheid soms toch meer dan een louter formele toevoeging; nl. in die

gevallen dat er meer dan één segment (a,/J) is, waarin de gekozen sub-

stitutiefunktie x=x(u) aan de vereiste voorwaarden voldoet. Men heeft

dan, door uittegaan van de inverze u =g(x), als ’t ware de keus tussen de

verschillende segmenten bepaald. Zo bv., als men ineen integraal met

nietnegatief integratiesegment (a, b) wil substitueren x= u2
.

Voor het

getransformeerde integratiesegment kan dan genomen worden (Va, I / b),

of ( —Va, — y'b). Laat men nu echter de regel Vx—u voorafgaan, dan

betekent dit dat men de keus op het eerste bepaald heeft. Dit is tevens een

klein voordeel van de gemengde manier.

Nog een enigzins andere praktijk wordt dikwels gevolgd, waarbij de

vermenging van de beide substitutievormen wat gelijker is; hierbij laat men

de substitutiefunktie x =%(u) niet expliciet optreden. In ons voorbeeld zou

deze praktijk er aldus uitzien :

e
x

u

e
x dx = du

, i
du

dx e~x du , enz.
u

De substitutiefunktie x =logu treedt niet expliciet op. Inde tweede regel

•) In n°. 59 is als primitieve van dezelfde funktie gevonden are tg (sh x). De lezer

bewijze dat deze uitkomst met de nu gevondene een konstante verschilt.
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is u tenopzichte van x nog de afhankelik veranderlike, en die regel be-

tekent dat ex de afgeleide is van u naar x. Inde derde regel zijn echter de

rollen van xen u verwisseld, en deze regel betekent dat e~x u~
1 de afge-

leide van x naar u is. De overgang van de ene regel tot de andere is niet

geoorloofd op dezelfde grond, waarop uit ax= b volgt x =b:a
,

maar

berust op de regel voor het differentiëren van de inverze funktie (nl. dat

/(u)g'(x) =1 is).

Overigens had men hier, zonder al te veel gewrongenheid, ook wel de

zuivere eerste substitutievorm kunnen toepassen, door nl. te herleiden

C 2dx r 2 e
x dx C 2 dex C 2du

. >

J
Bij de lineaire substitutie, die we inde eerste vorm al ineen aantal ge-

vallen hebben toegepast, is het vrij onverschillig, welke van beide vormen

men kiest. Zo ziet men voor het terugbrengen van de integraal

.i'A « «>°>

tot het biezondere geval q= 1 zowel dein n°. 63 behandelde manier

bezigen als ook de herleiding

; dx V'q .du

fdx f V'qdu
_

/du

Jxl + q J qu
2 + q VqJu2 + 1

Verder gebruikt men hier ook vaak de gemengde substitutievorm. Bv. als

te bepalen is

J(3 " +2)S *

herleidt men wel

3x +2 = u ; 3 dx—du

enz.

Soms heeft het niet expliciet laten optreden van de substitutiefunktie

x =x( u ) bepaalde voordelen. Berekenen we nog eens de reeds in n°. 59

gevonden integraal

r dx

I sin x

langs de volgende weg. De integraal bestaat in elk interval [k n,{k-j- 1 )ti];

we nemen nu als inverze van de substitutiefunktie aan

u= tg x
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welke funktie inde genoemde intervallen monotoon is, met de van nul ver-

schillende afgeleide —. Men heeft nu achtereenvolgens
2 cos

2 i x

dx
du = ——

j-—, dx=(2 cos
2 ix) du

2 cos
2
y x

2 c/u

sin x=2 s/u
y x cos \ x=2 tg \ x cos

2 \ x

2 u

u2 +1

Dus ten slotte

rdx r2 du u
2 -f- 1 rdu

j sin x J u
2 +l’ 2 u Ju

= log \u\ log | tg \ x |

Het eigenaardige van deze substitutie is dat de vorm van de substitutie-

funktie %(u) verandert met het interval [kn, waarvan het inte-

gratiesegment (a, b) deel uitmaakt. Is bv. k= 0, dus (0, n) het bedoelde

interval, dan ligt x/2 in het interval (0, ti/2), en is dus xj2 =arctg u, of

x 2 are tg u

Hetzelfde geldt ook nog voor A: =—l. Is echter k— 1, zodat x ligt in

het interval {n,2n), en x/2 in het interval (tz/2, n), dan is

-i- x = n -f- are tg u

x = 2 n -f- 2 are tg u

Algemeen vindt men zo

x = kn -\-2 are tg u voor even k

x— (k + 1) n + 2 are tg u voor oneven k

welke beide formules kunnen worden samengevat inde enkele

x= +l + {~

2
n+ 2 are tg u

Het voordeel van het niet expliciet optreden van de substitutiefunktie is

nu, dat men met al deze vormverschillen niets te maken heeft.
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Overigens had men hier ook heel goed de zuivere eerste substitutiemanier

kunnen volgen, door te herleiden

rdx r dx
__

r dx 1

J sin x J 2 sin -j x cos \ x J 2 cos
2 \ x tg \ x

72. Bij de substitutie x=\/u of u— 1/x, waarvan we nu een paar

voorbeelden geven, doet het er weer weinig toe, welke manier we volgen,

We willen met deze substitutie, die in positieve en negatieve integratieseg-

menten geldt, berekenen de integralen

C dx
(>n

f dx

JxV'x2 + 1 Jx2k7x2 + 1

Voor x > 0 heeft men, daar dan V' x2 =x,

r dx r dx

j ,1/sqn-j x^r^ir

We kunnen hiervoor ook schrijven

f —dx
_

.... (197)
J x *

2 + 1 at

Het modulustekenwas hier, omdat we x > 0 ondersteld hadden, feitelik

niet nodig. Maar we hebben het er bij geschreven, om een vorm te krijgen,
die ook voor negatieve x goed is. De lezer bewijze dat dit het geval is,

eventueel na bestudering van het volgende voorbeeld, waarbij we x< 0

zullen onderstellen. Men heeft, daar dan \ /x2 =—x,

J TOT=-ƒ*fiïl = J-]/TÏs‘'®
= ( U

:-= du ;fa =

J V \+u2 V x)
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De nieuwe primitieve vindt men volgens de metode van n°. 65 :

r udu
x
rd (1 -j- u

2 )

J FT+V2 ~YJ V'T+ U
2

V'v V' 1 -j- u
2

Gaat men nu weer terug tot x, en bedenkt men opnieuw dat V x2
=— x,

dan vindt men ten slotte

f dx
(198)

J x
2 l/x2 + 1 x

Voor x > 0 komt men tot hetzelfde rezultaat.

We kunnen ook de integraal

fJ i (ï+x2)*

die we al met de substitutie x =tgu berekend hebben, langs deze weg

vinden. We willen nu ter afwisseling de substitutie inde tweede vorm

toepassen, en hebben dan bv. voor x > 0, dus ook u > 0

1
,

du
x=— ; dx = v

u u

1 U
3

2 )3
-

1/(1 -f-uu23)3

r dx r—du u
3

JV(lTx2 23) 3 J
'

1/(1+U2 23) 3
_

-lf f (p=l +U2 )
TJf/(l+u2)3 J 3

1 1 X

~~ ~~

VT+7 1 2

Voor x < 0 vindt men dezelfde uitkomst. Deze is verder ook nog geldig

voor x=0, omdat hij, evenals de opgegeven integrand, kontinu is in dat

punt. Men mag dit besluiten op grond vaneen stelling die we in het vol-

gende nummer zullen bewijzen.
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73. We tonen eerst een hulpstelling aan.

Stelling. Als F(x) kontinu is in x=c, dan is

UmF'{x) = F'(c) (199)
x=zc

zo het linkerlid bestaat.

M.a.w. in dit geval is ook F'(x) kontinu in x=c. Het bewijs berust op

de beide formules

lim + q = lim+ F' (x) ; Hm- q = lim~ F' (x) . . . (200)
*=c *=c

*=c

die we al ineen noot van n<>. 66 gebruikt en bewezen hebben. Want als het

linkerlid van (199) bestaat, dan zijnde rechterleden van de beide gelijk-

heden (200) hieraan gelijk, en heeft men dus

lim+
q = lim~ q = lim F' (ar)

X C X=c X=c

d.i. ook, eenvoudiger,

lim q = lim F' (x)
X—C X C

Het linkerlid van deze laatste gelijkheid is echter niets anders dan

F'(c), zodat hiermee formule (199) bewezen is.

We bewijzen nu de aan t eind van n°. 72 gebruikte

Stelling. Is {(x) het differentiaalquotient van F(x) ineen omgeving

van x= c, dan ook in dit laatste punt zelf. als beide funkties daar kontinu

zijn.
De kontinuiteit van f(x) in c wil zeggen dat

lim f(x) = f(c)
X=c

Daar ineen omgeving van c, F'(x) ={{x), heeft men dus ook

lim F' {x) = f (c)
X C

Verder volgens (199), daar F(x) kontinu is in c,

lim F' (x) =F' (c)
X C

Dus is ten slotte

F'(c) =f(c)

wat te bewijzen was.

Opgave. Bereken, in alle daarvoor in aanmerking komende inter-

vallen, de primitieven

r dx r dx

x^x2 1 J X
2 \//X2 1

r dx /' dx

J xl/l-~V
: Jx2
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74. We willen, ter verdere instruktie van de lezer, nog enkele transcen-

dente funkties van de lijst in n°. 69 inde integralen van het grondschema

£ dx dx

J HV—l’ J K^+T

substitueren, De eerste integraal bestaat inde intervallen (1, oo) en

( 00, • 1). Volgens de bedoelde lijst kan men hierin dus in ’t eerste geval
x=chu, in ’t tweede x=• chu substitueren.

Onderstellen we om te beginnen dat het eerste geval aanwezig is. Er

beantwoorden dan aan ’t integratiesegment ( a,b ) twee segmenten van u,

een positief, waarin

u log (x-\-V'x2 1)

en een negatief, waarin

u log (x V'x2 —1)

Kiezen we als getransformeerd integratiesegment (a, /?) het eerste, dan

wordt de herleiding

x—chu ; dx =shu du

x
2 1 = sh a

1 ), (daar uj> 0)

ƒ =ƒ<*“=“
= log(x J

r
y/'x2 —1) .... (201)

De lezer voere de berekening uit inde onderstelling dat het negatieve
segment van u als het getransformeerde integratiesegment aangenomen

wordt.

Stel nu dat het integratiesegment (a, b) deel uitmaakt van het interval

( oo, — 1), en passen we in deze onderstelling de substitutie x=-—chu

toe. Er beantwoorden aan (a, b) dan weer twee segmenten van u, een

positief en een negatief. Het eerste wordt doorlopen door de inverze funktie

u log ( x-\-V' x2 —1)

het tweede door de inverze funktie

u log ( x—E7 x
2 —1)

’) De substitutie x = ch u wordt hier juist gesuggereerd door het feit dat men daarmee

de integrand zonder wortelteken kan schrijven. Analoog bij volgende substituties.
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als x gaat van a tot b. Kiezen we nu het tweede als het getransformeerde
integratiesegment (a, fi), dan wordt de herleiding

x= — chu ; dx= shu du

\/x2 —1 = shu ; (daar u< 0)

J =ƒ*=■
= log ( x x

2 —1) (202)

De lezer leide deze uitkomst af inde onderstelling dat het positieve seg-

ment van u zo even genoemd als getransformeerd integratiesegment wordt

aangenomen.

We kunnen de beide uitkomsten (201) en (202) samenvatten inde

formule

f-- --- = log [x+k
7
x

2
- 1 j

J l/ x
2 -l

die ook in het schema van n°. 11 is opgegeven. Deze formule geldt dus in

ieder segment (a,b) waar de vorm 1/ k
7

x2
— 1 betekenis heeft.

In dezelfde integraal kunnen we volgens de lijst van n°. 69 ook substi-
c

tueren x cosecu. Aan een integratiesegment ( a,b ), deel uitmakende van

het interval (1, oo), beantwoordt nu o.a. een segment van u dat onderdeel

is van het interval (o,n/2), maar bovendien nog oneindig veel andere seg-

menten. Aan een segment (a,b) van x dat deel uitmaakt van het interval

( —oo, — 1), beantwoordt, behalve een oneindig aantal andere segmenten,

o.a. ook een segment van u, dat onderdeel is van het interval (■—-ti/2,0).
We kiezen in beide gevallen resp. de speciaal gereleveerde segmenten als

getransformeerd integratiesegment. Stel dat het eerste geval aanwezig is.

De herleiding gaat dan als volgt

cos u
,

x cosec u ; dx= —du
sin

1
u

V' x2 1 = cot u, 0 < u <

f dx £du
J k7

x
2 —ï

_ J sinu

log cot y u ; (n°. 59)

Nu is

,
1 + cos u

cot \u :
sin u
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Verder

1
sin u =

x

cos u = j/1 ~2» O<u <

|/jc2 1
=

, (daar x>o)

dus

(/ J
1 + i

coti u Y~~
=x+V' X 1 + 1

X

en

ƒ(Tjrbi = log {x + ,/V - 1)

De lezer behandele zelf het geval dat (a,b) een negatief segment is. Ver-

der passé hij op dezelfde integraal nog toe de substituties

x =cothu en x= secu.

We behandelen nu de integraal

I' dx

J Kx2 + 1

Deze bestaat ineen willekeurig segment (a, b). Volgens de bekende lijst
kunnen we dus substitueren x =shu; hierbij beantwoordt (a, b) aan slechts

één segment van u, nl. het segment (a, /?) doorlopen door de inverze funktie

u = log {x + l^x2 -f-1)

als x gaat van a tot b. De herleiding met deze substitutie wordt nu

x—sh u ; dx=ch udu

l/x2 -j- 1 chu (daar c/i u> 0)

f-J*==fdu = »

J 2+ 1 J

= log (x -f- l^x2 + 1) (203)

We substitueren vervolgens in dezelfde integraal x tgu. Hierbij
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beantwoordt het integratiesegment (a,b), behalve aan een oneindig aantal

andere segmenten, ook aan het segment {are tg a, are tg b) dat we als het

getransformeerde integratiesegment (a,/8) aannemen. We hebben achter-

eenvolgens

du
x —tg u; dx =

°
cos

1
u

[/x2 +1 = sec u
2

U

f dx _f du

J KitHlj cosu

= i fcyl±»LH (n°. 59)
2 ö1 sin ix

1f
(I+sinix) 2

=

cos2
u

-

,
1 + sin u*)

= log
cos IX

Nu is

cos xx = =

ïTfïpïp

X

sin u tgu cos u = , ;—~

I 1 +x2

Dus weer

j = ,oC' {x + '/T+*,)

Opgave. Substitueer in dezelfde integraal

x cotu ; x =cosechu

Behandel evenzo de integraal

f
. . . (204)

J l/l-x2
*

met de substituties

x =sin u; x =cos u; x =thu ; x= sech u

v
"-Vs

1) Het modulusteken om de breuk is hier niet nodig, daar teller èn noemer positief zijn.
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75. In het voorgaande nummer vindt men tevens de vraag beantwoord,

hoe men aan de integralen van het grondschema

f dx
en f

,

dx
(204a)

J \//x2 -\-\ J Vx2 —l

komen kan. Zoals men zal hebben opgemerkt, wordt de eenvoudigste weg

daartoe resp. geleverd door de substituties

x =sh u en x—±chu

Mogelik is iemand van oordeel dat het uiteen metodies oogpunt niet

door de beugel kan, om deze beide integralen zomaar zonder blikken of

blozen als grondintegralen uit de lucht te laten vallen; en dat dientenge-
volge schrijver dezes de kompositie van zijn werk aan een ernstige her-

ziening zal hebben te onderwerpen. Hierbedoeld schrijver kan echter die

mening niet delen. Er is zijns inziens presies evenveel reden, om de inte-

gralen (204 a) a priori te kennen als de integraal (204) : zoals de funktie

1

1 x
2

vanzelf voor den dag komt als afgeleide van de inverze van sinx (of cosx),
zo treden de funkties

-7=l= en

1
(205)

k7
x

2 -f-1 \/ x
2 1

spontaan op als afgeleiden van de funkties die men krijgt, als men de

hyperboliese funkties sh x en ch x inverteert iets wat men toch zeker zal

doen bij een behandeling van die funkties overeenkomstig de eerbied die

men aan hun stand inde wiskundige maatschappij verschuldigd is. We

willen deze omkering hier even in ’t kort herhalen.

De funktie x shy is in zijn hele gebied, d.i. het interval ( —oo,oo)
monotoon, en kan dus zonder nadere afspraak omgekeerd worden. We

noemen de inverze

y=arg sh x

uitte spreken : „het argument waarvan de sinus hyperbolicus x is”; korter :

„argument s. h. x.” Men heeft nu

dx
,

d,= A *

dus

\ƒ- = -r— ,

■■ =; (daar ch 0)
dx chy l/ sh 2

y + 1
V y ’
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d.i.

D(argshx) =

Aldus komt de eerste van de funkties (205) door het differentiëren van

arg sh x voor den dag. Het enige verschil met het geval van nrciis sin x is,

dat men arg sh x ook anders kan uitdrukken. Uit

x— sh y— y (e y e—y)

volgt nl. voorlopig

ev =x± b7
x

2 + 1

Maar het minteken in het rechterlid vervalt, omdat dit het lid negatief

maakt, en e» altijd positief is. Aldus vinden we

y = arg sh X log (x + b
7
x

2 + 1)

Wat de funktie x=chy betreft, deze is slechts monotoon inde afzon-

derlike segmenten ( —oo,0) en (0, oo) van zijn gebied. Beide kunnen we

voor omkering van die funktie gebruiken, want hij neemt in ieder daarvan

zijn hele waardeverzameling, d.i. het segment (1, oo) aan. We kiezen het

segment (0, oo), en verstaan dus onder

y =arg ch x

het positieve argument, waarvan de cosinus hyperbolicus x is; de korte

uitspraak van het simbool is: „argument c.h.x!’ Uit

dx
,

■ s9
=shy

volgt nu

1
_

1

dx shy 1/ ch 2
y— 1 b

7
x

2 1

daar volgens afspraak y, dus ook sh y, positief is. Aldus is

D(argchx) = ~==

De tweede van de funkties (205) komt dus voor den dag door het diffe-

rentiëren van argchx.
Echter alleen voor x > 1, niet voor x<— 1, daar arg ch x dan geen bete-

kenis heeft. Men zal in dat geval natuurlik denken aan arg ch ( —x), wat

juist voor x< —1 bestaat. De afgeleide van deze laatste funktie is

— dus heeft men voor x< —1
l/x2-l

D[-arg ch (-*)]=
y/-2^
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Uit

x= chy \(ey + e_i')

volgt verder

ey = x ± l/ x
2 1

Het minteken vervalt, daar dit 'het tweede lid een waarde geeft kleiner

dan 1, terwijl ey
, wegens de afspraak y> 0, groter dan 1 is.

Aldus vinden we voor x > 1

y arg ch x= log (x + V' x2 1)

Hieruit volgt verder voor 1

arg ch ( x) = log -=log(—x i/x
2 —l)

x -\-V x
z 1

Dus heeft men algemeen voor | x | > 1

Dlog | x +l/x2 —\ \
V x

2
— 1

Na deze uiteenzetting zal de lezer zich er misschien ietwat gemakkeliker

bij neer kunnen leggen dat wijde formules

Jiöfc =,O0(* +|/*qr' )

als uit de differentiaalrekening bekend beschouwd hebben, en in aansluiting
hiermee de formule

( ~ log I X ~^ V/x2 + < J I
J V xiJ

r q

in het grondschema hebben opgenomen. l ) Dein het vorig nummer uitge-

werkte, en ter uitwerking opgegeven substituties gelieve hij dus louter te

begroeten als zeer welkom materiaal, om zich met behulp daarvan zowel

teoreties als prakties in het substitutievak te bekwamen. 2 )

’) Deze laatste formule spoort men gemakkelik op, als de beide voorgaande bekend zijn.

Evenals de primitieven van 1/1/q —x2 ■, \/x2 -j- q; en \/x2
q uit het biezondere geval

q= 1.

2) We wagen zelfs maar stamelen bij voorbaat 109 verontschuldigingen voor het

geval wede plank mis mochten slaan we wagen, zeggen we, de onderstelling, dat die

substituties voor de lezer een nuttige opfrissing van zijn kennis van de goniometriese en

hyperboliese funkties zullen opleveren. Ook leert de ervaring dat een aantal discipelen nog

oefeningen nodig heeft, teneinde doordrongen te worden van de simpele waarheid dat „je

voor |/x
2 niet altijd x moet zetten”.
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Opgave. Bewijs dat men door omkering van de hyperboliese funktie

x thy op natuurlike wijze komt tot de formule

/idx
. ,

x— 1

s=ï
= i '°e x+l

76. Dezelfde opmerking als aan ’t eind van het vorig nummer zouden

we willen maken voor een reeks van geheel andere substituties, waarmee

men dezelfde integralen kan vinden; substituties die het effekt hebben de

integrand rationeel te maken. Bij de integraal

r dx

J V x
2 + q

kan men dit bv. bereiken door te stellen

|/ x
2 + q = u— x (206)

Want deze substitutie is er op berekend dat bij verheffing van beide leden

tot de tweede macht de term met x2 wegvalt, en de vergelijking dus lineair

in x wordt. Voor we dit Uitvoeren, merken we op dat met het stellen van

(206) als inverze van de substitutiefunktie x x(a) is aangenomen

ur=x + l// x
2 + q (207)

zodat de te volgen weg de gemengde is. Aan de voorwaarde, waarop dit

mogelik is, is voldaan, want de funktie u heeft voor alle te pas komende x

een afgeleide

U
' =lJr VW+q

die nergens nul wordt; voor dit laatste zou men nl. moeten hebben ■

x
2

—-= 1
x

2 + q

wat bij q 0 onmogelik is.

Uit (206) volgt nu

x
2 + q= u

2 2 ux+ x
2

of

_

u q
x =.

2 2 u
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Verder is dan

dx= du

* u
2uj 2' 2u

r_dx
==

rdu
=log , u j

J X/ x2 + q J u

= log | x + l/x
2 + q |

waarmee ineens voor alle gevallen de formule van het schema is terugge-

vonden.

Over het getransformeerde integratiesegment hebben we ons ditmaal in

’t geheel niet bekommerd, want als zodanig staat, zoals vroeger is opge-

merkt, bij de gemengde substitutievorm ondubbelzinnig vast het segment

[#(a), g(b)]

als u =g(x) is, en (a, b) het oorspronkelike integratiesegment; hier is het

dus het segment

(a + a
2 -j- q ,

b -j- X/ b 2 -j- q)

Opgave. Maak een grafiek van de funktie (207) voor q= 1 en

q = 1.

Men past deze zelfde substitutie, altans bij de speciale integraal waar we

’t hier over hebben, ook wel toe inde zuivere eerste vorm. Maar die manier

is weer wat gekunsteld. Zij

v x
2 + q

dan is

r~\
X

_

X

UV= , -

1/x2 + q v

dus

Dv
_

_l_
_

Dv+ 1

XVX+ V

het laatste met toepassing vaneen stelling van de evenredigheden. Daar

1 =Dx, volgt hieruit verder

1 D (jc-f v) u'

v x -f- v u

als

u~x-\-v = x-\-X//
x

2 + q
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Het is dus ten slotte door deze enigzins eigenaardige reeks van manipu-

laties gelukt, de integrand 1/u te brengen inde gedaante cp(u)iï, die typies

is voor de eerste substitutievorm ; en men heeft dus nu

f—dx =

J x
2 + q J u

( = log \ u\ log | x + V' x2 + q |
J a

We hadden ook kunnen stellen

V' x2 + q = u + x

d.i.

u = V x
2 + q x

wat slechts een onbetekenende wijziging inde herleiding meegebracht zou

hebben.

Een meer afwijkende substitutie, die de integrand insgelijks rationeel

maakt, is voor q > 0

l// x
2 +q = l/q +xu (208)

waaruit

~-|

/ »
2 *

. . . (209)
x x

2 -f- q -j- q

Voor de afgeleide van u vindt men na enige herleiding

u
'
_ i/HZ. 1

_

) x
2 + q \/ x

2 +q + q

welke vorm nooit nul is. De funktie u kan dus inverze vaneen substitutie-

funktie x= %(u) zijn. De lezer schetse het verloop van u voor q = 1.

De reden dat deze substitutie tot een rationele integrand voert is dat bij

kwadratering van (208) de konstante q wegvalt, en er dus door * gedeeld
kan worden, waardoor de vergelijking weer lineair in x wordt; er komt

op die manier

2 \/ q .
u

x 2~1 ir

Verder is dan

(IJ-jt) da
a

(1-u2 ) 2

./ ./ , 21/q.u
2 _l/q(l+ii2 )

l/** + q=|/q +

C dx f du ,_l+ u ’)
J J

i) Het modulusteken om de breuk is hier overbodig, daar |u| <l.
'

1 i
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Nemen we voor u het tweede lid van (209), dan komt er

1 +tt _x V'q+l// x
2 + q

1— u x+k7q I/x
2 -\- q

of, als we teller en noemer vermenigvuldigen met * + q + /
x

2 +q,

na een kleine herleiding

1 + u
_

x + Vx2 + q

1 tl 1/q

Dus vinden we

f = log 5 + + q

J 1/x2 + q V' q

een uitkomst die nu eens niet gelijk is aan die van het schema, maar er een

konstante mee verschilt.

Dit alles gold voor q > 0. Voor q< 0 hebben we nog weer een sub-

stitutie van andere aard. Stel r=\//—q, dan is de bedoelde substitutie

1/x2
r

2 =(x+r)u’) (210)

die er op berekend is dat men na kwadratering door * + r kan delen, en zo

dein x lineaire vergelijking

x r= (x + r)u 2

krijgen. Uit deze volgt

r (1 +u2)

Verder is dan

,
4 cu du

dX -Jl=^

,
_

2r
. J/-J— ±HL

r ’
VX T -\-u2

r dx
.

r du
_,

i+ u

J i-u2_Oo i- u

Met behulp van (210) vinden we

1 + u
_

x + r + Vx2
r

2

1— u x+ r l^x2
r

2

i) Of in 't rechterlid (x —r) u.
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of, teller en noemer vermenigvuldigend met de teller, en beide vervolgens
delende door 2{x r)

1+ u x+Vx2 r
2

1— u r

Aldus vinden we voor q < 0

I dx
,

Ix+Vx
2 + q

J i7?+q
=,°£, t

welke uitkomst met die in het schema de konstante log V'—q verschilt.

Ter verantwoording van deze herleiding leiden we uit (210) af

\/ x
2
--r

2
, r

u= :—— ; u =
.

:

x + r (x + r) l^x2
r

2

Voor x>risu' > 0 ; voor x<—r is u' <lO. Dus is u' oin elk te pas

komend integratiesegment van x, en kan u dus inderdaad de inverze van

een substitutiefunktie x=%(u) zijn.
Men kan de beide laatste substituties ook gebruiken voor het rationeel

maken van de integrand in

fj7= ; (q> 0) (211)
J V q—x

2

Stellen we vooreerst

V/q —x2 = \// q —xu ’) . (212)

dan is

U .

q
-

q
- =

.. . (213)
x y/q -\-\/qx2

„'=l/Dr
.

—l=
r q l/ q-|-Vq—x2

In het enige interval ( — \/q, Vq) dat te pas kan komen, is deze uitkomst

van nul verschillend, zodat u de inverze vaneen substitutiefunktie x= x(u)
kan zijn. De lezer schetse het verloop van u voor q— 1.

Door kwadratering van (212) komt er

q— x
2
= q —-2 xu k7

q-f~ x
2
u

2

waaruit

2til/ q
jr zzz

1 -f u
2

*) Het doet weinig ter zake, of we x u of x u schrijven. We hebben hier x u ge-

nomen, omdat x en u dan klaarblijkelik gelijk teken hebben.
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Verder is

d»=
2( },(1 + u )

./ ./
2aVq_(l-«^q

tjr
-

I+u2

f f = 2 are fg a

J Vq-x2 J l+«

Stel

v 2 are tg u

In verband met het feit dat |*|<l/g, volgt uit (213) dat |u|<l

Dus is

\arctgu\<-^

en

M<f
Berekenen we tgv ; men heeft

. 2 tg (are tg u)
tgv —tg (2 arcïga) =

I _^2(a-^ a)

of

2 u

tgv ó
» 1 tr

Verder is, wegens | v \ < ,
cos tr> 0, dus

1
_

I
cosv i+«2 )2

of, daar | u| < 1,

1-u2

COS V = --■■■ 21 + ir

Eindelik is

2 u

sin v= cos v tgv =

j-qipp
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Vervangt men hierin u door het tweede lid van (213), dan komt er na

enige herleiding

x

sin v

I/q

Daar |v | < , mag men hiervoor ook schrijven

x
v = are sin —-

Vq.

Aldus is teruggevonden de formule van het schema

Jdx . x

-—7== = are sin 7-r--
f7 q— x

2 i q

Voor de uitvoering van de substitutie korresponderende met (210) stellen

we weer r—[/ q ; de substitutie is dan

h
7

r
2

x
2 (r xju l ) (2H)

De verdere bewerking laten we aan de lezer over.

Ten slotte merken we op dat men ook andere integralen, waarin de vorm I

j/(mx2 q) optreedt, kan berekenen met de substituties van dit nummer,

en van n°. 74. We raden de lezer aan, om als oefening een paar van die

substituties toe te passen op de integralen j

j"y' x2 -j- Idx;Jy'x2 1 dx ; Ilx2 dx

die we overigens naderhand op eenvoudiger manier zullen leren berekenen.

77. We geven in dit nummer een paar voorbeelden van substitutie,

waarbij de ene vorm van de metode niet, of altans niet zonder nadere

toevoeging inde andere kan worden omgezet. Bij gevallen van de eerste

vorm is dat zelfs heel gewoon, omdat de substitutiefunktie u =g(x) dik~

wels niet monotoon is in het integratiesegment. Zo bv. bij de integraal

5 TT stt

T ~2

.1
7T TT

1

= j udu = i

o

.1
f sji\ .

waar de substitutiefunktie u =sin x int segment I —n, -- I niet geïnver-

teerd kan worden.

') Of in ’t rechterlid (r -j- x) u.
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beschouwen nu een voorbeeld van het omgekeerde geval, en substi-

tueren inde integraal

j x
2 dx

—ï

de funktie

x =
2 —l) (215)

Deze funktie doorloopt het segment ( —l, 1), als u gaat van 2 tot 2 ;

daar hij echter driemaal 0 wordt in ’t segment ( — 2,2), is hij daarin niet

monotoon. De herleiding

x= iu(u2 1) ; dx—\{3u2 —\)du

x
2 = -jV “

2 (u 4 2u2 + 1)

1 2

j'x2 dx = j\2 (u 4
- 2u2 +1)((32« 2 -1) du

-2

is dus niet geoorloofd op grond van de stelling van n°. 68, maar krachtens

die van n°. 67. De premissen van deze laatste zijn vervuld: de beide inte-

gralen bestaan; de funktie f(x) —x2 heeft een primitieve in het segment

( —1,1); de substitutiefunktie (215) doorloopt in het segment ( 2,2)

de waarden van —1 tot 1, zodanig dat ='—l voor u = 2, en x 1

voor u = 2.

Daar de funktie (215) niet monotoon is, kan de tweede vorm van de

metode, die hier gebruikt is, niet omgezet worden inde eerste.

Passen we eindelik op de integraal

r dx

J \+^x

de substitutie

x = u3

toe, die volgens de lijst van n°. 69 algemeen mogelik is. Deze funktie gaat

monotoon van % tot 1, als u gaat van
x/2 tot 1. Men heeft achtereen-

volgens
x =u3 ; dx=3u2 du

_

1 1

i -f- xy x 1+ u

r dx
_

CU2 du

J J 1+«

-1
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Daar de substitutiefunktie x= u3 monotoon is, is hij wel is waar omkeer-

baar, maar zijn afgeleide is 0 voor x = 0. De inverze

heeft dus voor geen afgeleide, zodat de substitutie altans niet zonder

nadere beschouwing inde eerste vorm gebracht zal kunnen worden. Toch

zal men in dit geval geneigd zijn, zonder aarzeling de herleiding

1 i

f dx
_ 3

r Ïky X

Jl + J 1-j-r
-i -I

_

-
rn2 du

~ J l+ “

1
2

toe te passen. Maar men moet bedenken dat dit alleen goed te praten is met

behulp vaneen limietbeschouwing, zoals we bij de stelling van n°. 60

gegeven hebben, en waarbij men uitgaat van de opmerking dat I°. de inte-

graal in het rechterlid bestaat; 2°. de herleiding goed is, als de grenzen van

de integraal in x zijn )/§ en z
'•(— V& <- z

’ <- 0); of z" en 1, (0 <j z"< 1).

78. We besluiten dit hoofdstuk met het bewijs vaneen paar bekende

gelijkheden tussen integralen, voor welk bewijs we gebruik maken van de

substitutie vaneen nieuwe veranderlike.

Stelling. Indien f(x) een even funkiie is, l ) dan heeft men

a b

j f{x)dxxzj' f{x)dx (216)

ba

Substitueer inde eerste integraal x=- — u. Er komt dan

a b

—J f(— f( u) du

b a

Daar bij een even funktie ƒ(—u) = f(u), is hiermee de gelijkheid (216)

bewezen.

1) Zoals men weet wordt een funktief fx) even genoemd, als voor ieder punt x\ van zijn

gebied (dat dan noodzakelik symetries t. o. v. x = 0 is) f (x\) = f( —x{). Anders gezegd:

als de samengestelde funktie <p (x) =f(—x) identiek is met f (x). Oneven is een funktie

f (x), als f(—x) = f {x).
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Analoog bewijst men de

Stelling. Indien f(x) een oneven funktie is, dan heeft men

a b

J f(x)dx= —J f(x)dx (217)
ba

Uit de eerste stelling volgt voor een even funktie

a a

J f(x)dx=2 j f(x)dx (218)

a 0

en uit de tweede voor een oneven funktie

a

j f(x) dx—o (219)

a

Voorbeelden.

i ï i

fxdx=0 :

-1 1 0

7T 7T 7T

y y y

SS‘"* d*=° > f">•**'=2f«.x*c
TT 7T 0

—

y
—

y

Ook voor oneigenlike integralen gelden de beide stellingen. Men heeft bv.

1 ï

f dx
__ 2

C ‘dx

Jy'i—x2 j \d\— x
2

1 o

Oo oo

j e~*
2

dx —2 jedx

oo 0

C dx

J
Opgave. Bewijs deze drie gelijkheden. Formuleer en bewijs de stel-

lingen, waarvan het biezondere gevallen zijn.
De waarheid van de beide voorgaande stellingen wordt gemakkelik
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doorzien, als men aan de definitie van de bepaalde integraal denkt; ook de

substitutie x= ■—u ligt dan onmiddellik voor de hand. Evenzo ziet men in

dat, als een funktie symetries is t.o.v. een getal a, de integraal van die

funktie tussen de grenzen a -j- b en a-fc gelijk zal zijn aan die tussen de

grenzen a— c en a— b ; terwijl voor een funktie die tegengesteld symetries
is t.o.v. het getal a, die beide integralen tegengesteld zijn. Het bewijs kan

worden geleverd, door inde integraal over ’t eerste segment te substitueren

x =a-\-u, en inde andere x—a u. Zo komt men bv. tot het besluit

TT

2 TT

ƒ sin xdx = j'sin xdx

O TT

T

7r

2 TT

O 7T

y

door links en rechts resp. te stellen

71 71

x=2 u
’ en r=--f a

Opgaven. 1. Pas de substitutie x— —u toe, om uit de stellingen
van n°. 44, die betrekking hebben op oneigenlike integreerbaarheid vaneen

punt a af, de korresponderende voor oneigenlike integreerbaarheid tot aan

een punt b af te leiden.

2 Pas de substitutie x = t/ii toe, om uit dezelfde stellingen van n°. 44

de korresponderende voor oneigenlike integreerbaarheid tot aan oo af te

leiden.



HOOFDSTUK IV.

STELSELMATIG ONDERZOEK.

79. We hebben in het voorgaande de partiele metode en de metode

van substitutie op allerlei voorbeelden toegepast; ook hebben we nu en dan

de gelegenheid aangegrepen, om enkele algemene gevallen te noemen,

waarin die metodes effekt hebben. Maar tot een stelselmatig onderzoek

naar de funkties, die men kan integreren of waarvan men primitieven kan

vinden, is het tot dusver niet gekomen. We willen daar tans toe overgaan.

Allereerst herhalen we, dat de rationele gehele funktie van de n e graad

y—aoxn + a, x
n_l +.. .+ a„

in ieder segment tot primitieve heeft de rationele gehele funktie van de

n+ l e graad

z =
a.° zxn+ l + + ... +anx+an + i

n+ 1 n

waarin an+l een willekeurig gekozen konstante is. Verder is deze funktie

integreerbaar in ieder segment, omdat hij overal kontinu is.

Hoe staat het nu met de rationele gebroken funktie? Deze funktie is

kontinu in ieder segment, dat geen nulpunten van de noemer bevat. Hij
heeft dus in ieder zodanig segment een primitieve en is daarin integreerbaar.
De vraag is maar: behoort die primitieve tot de bekende funkties en

kunnen we hem altijd vinden? We zullen die vraag bevestigend leren

beantwoorden, maar moeten daartoe vooraf laten gaan een beschouwing

over de splitsing van rationele breuken.

Om te beginnen merken we op, dat we een breuk, waarvan de teller van

hogere of gelijke graad' is als de noemer, door gewone deling kunnen her-

leiden tot de som vaneen rationele gehele funktie en een breuk met dezelfde

noemer, maar een teller, die van lager graad is. Zo is bv.

2x5—7x4+2x3-f-6x2
—\2x-\-l7 7 .1

. 2x2—B*+l4
mrw

I
—

5—5 P5 =2x2—x+l+ 3 ,——rw • (22U)
x

3
—3x2—x-j-3 x

3
—3xz—x+i

Men .kan zich dus beperken tot breuken van de laatstgenoemde soort;

deze zullen we voor de gelegenheid echte breuken noemen. Daarbij kan men

onderstellen, dat teller en noemer onderling ondeelbaar zijn, en dat de

koefficient van de hoogste macht van x inde noemer 1 is. Mocht dit nl.

niet het geval zijn, dan kan men de breuk onmiddellik herleiden tot een

andere, die de genoemde eigenschappen wél heeft.
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80. We behandelen eerst een algemene splitsing. Zij de breuk

g(x)
f (x)

en de noemer

f(x) P(x) Q(x )

het produkt van twee onderling ondeelbare polynomia

P (X) =X
T + Pj X'- 1 + . . .+ Pr

en

Q (x) =xs+ ql
xs ~ 1 +... + qs

We willen dan beproeven of we twee polynomia A(x) en B(x), resp.

hoogstens van de graad r 1 en s ■—-1 kunnen vinden zodanig dat

9(x)
__

A (x) B (x)

f(x) : P(x) 1 Q (x)
1 ;

Het identiteitsteken betekent hier natuurlik de gelijkheid van de beide

leden voor alle waarden van x waarvoor ze betekenis hebben, d.i. dus met

uitzondering van de eventuele nulpunten van f(x).
Zij

g (x) =bi X"- 1 +b2 X
n ~ 2 + ... -f b

n

en

A {x) =a, x
r_l +a2 x

r '~ 2 + ... +ar

B {x) = & x
8 +s2 xS~ 2 +•• • + &

De koefficienten bit pi, q,- zijn dan bekend, de koefficienten a it /?,■

gevraagd.
Vermenigvuldigen we beide leden van (221) met f{x), dan komt er

g(x) =A (x) Q(x) + B (x) P (x) (222)

Hierin kan het identiteitsteken inde gewone betekenis : gelijkheid van

beide leden voor alle x genomen worden. Immers, die twee leden zijn hier

polynomia in x, die weliswaar vooreerst slechts gelijk behoeven te zijn voor

alle waarden van x met uitzondering van de iets hoger genoemde nulpun-
ten; maar deze, zo ze al bestaan, zijn eindig in getal, en wanneer bekend

is, dat twee polynomia voor alle waarden van de veranderlike op een eindig

aantal na aan elkaar gelijk zijn, dan mag men besluiten dat ze voor alle

waarden gelijk zijn. l )

1) Zoals bekend is, mag men tot de identiteit van twee polynomia in x van hoogstens

de ne graad reeds besluiten, als men weet dat ze voor meer dan n waarden gelijk zijn.
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Men weet verder dat in twee identieke polynomia in x de koefficienten

van dezelfde macht van x gelijk zijn. Hieruit leiden we voor de koefficienten

a, en />',• de volgende voorwaarden af (men bedenke dat r-j- s n is)

a i + Pi

<7i a i + a 2 +Pi P\ +P2 I

q2 a, +qia2+a3 4- p 2 /?, +p, /S2 +P3= b
3 >. . . (223)

a
r + pr

/

We zullen aantonen dat de determinant D van dit stelsel lineaire verge-

lijkingen van nul verschilt. £) =O, dan zou het stelsel homogene ver-

gelijkingen, dat ontstaat door de tweede leden nul te stellen, een van nul

verschillende oplossing toelaten, i) M.a.w. er zouden polynomia A(x) en

B(x) bestaan zodanig, dat

A (x) Q (x) -f B (x) P (x) = 0

Dit nu is bij onderlinge ondeelbaarheid van P(x) en Q(x) onmogelik.

Want de identiteit zegt o.a. dat het polynomium A(x) Q(x) deelbaar is

door P(x), dus, daar P(x) en Q(x) onderling ondeelbaar zijn, dat A(x)

deelbaar is door P(x). 2 ) Dit is onmogelik, daar A(x) van lager graad
ondersteld is dan P(x).

De determinant D is dus niet nul, en daaruit volgt, dat het stelsel verge-

lijkingen (223) één en niet meer dan één oplossing toelaat. M.a.w. er is één

en slechts één tweetal polynomia A(x) en B(x) van resp. hoogstens de

graden r—l en s—l, dat de identiteit (221) bevredigt.
Dit stel polynomia is bovendien zodanig, dat de beide breuken

A(x)|P(x) en B(x)|Q(x) onvereenvoudigbaar zijn. Want hadden A(x)

en P(x) een gemene deler, dan zou dit volgens (222) ook een deler van

g(x), en dus een gemene deler van g(x) en f(x) zijn, in strijd met de

onderstelling, dat deze beide funkties onderling ondeelbaar zijn.

Men kan verder inzien dat bij iedere splitsing van de gegeven breuk in

twee of meer echte breuken waarvan één, noem hem a, P(x) tot noemer

heeft, terwijl de overige noemers ondeelbaar zijn met P{x), de teller van a

hetzelfde is. Want men kan de andere breuken tot een enkele, [K verenigen,

waarvan de noemer Q] (x) ondeelbaar is met P(x). Zij de teller van deze

laatste breuk B±(x), en A x (x) de teller van de breuk a. Dan moet

A (x) BJx) __

A
! (x) B

x (x)
P (x) Q(x) P (x) 'Qi (x)

of

A (x) Ai (x)
__

B
t (x)

_

B (x)
P (x) Q, (x) Q (x)

') Dat is een oplossing waarbij n: et alle onbekenden nul zijn.

2 ) Zie SCHUH, Hoogere Algebra I § 205—208.
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Het rechterlid kan herleid worden tot een enkele breuk met een noemer,

die ondeelbaar is met P(x). Een dergelijke breuk kan echter onmogelik
identiek gelijk zijn aan een breuk met P(x) tot noemer. De laatste identiteit

is dus alleen mogelik, als beide leden identiek nul zijn. Hieruit volgt o.a.

Aj (x) =A (x)

81. Indien de noemer f(x) het produkt is van drie onderling ondeelbare

polynomia P(x), Q(x) en R{x), dan kan men de breuk splitsen in drie

echte, onvereenvoudigbare breuken met resp. P(x), Q(x) en R(x) tot

noemer. Want men kan vooreerst, daar P(x) en Q{x) R(x) nu ook onder-

ling ondeelbaar zijn, een splitsing in twee echte onvereenvoudigbare breuken

met resp. de noemers P(x) en Q{x) R(x) uitvoeren. Daarna kan men de

laatste breuk opnieuw splitsen in twee dergelijke breuken met de noemers

Q(x) en R(x). Dat er geen enkele andere splitsing in drie echte breuken

met de noemers P{x), Q{x), R(x) is, volgt uit de beschouwing aan het

eind van het vorige nummer.

Men kan, aldus doorgaande, komen tot een ondubbelzinnige splitsing in

4,5, ...n echte, onvereenvoudigbare breuken, indien f(x) het produkt is

van 4,5,... n onderling ondeelbare polynomia. Een splitsing in echte onver-

eenvoudigbare breuken met onderling ondeelbare noemers zullen we een

eenvoudige splitsing noemen.

We kunnen uit het voorgaande alle biezondere gevallen van eenvoudige

splitsing afleiden, die we voor de integratie vaneen rationele breuk nodig
hebben.

Stel vooreerst dat de noemer n reële nulpunten heeft, a, b,... I, die alle

verschillend zijn. Dan is

g(x)
=

A 5 , , L

f(x) x a^”x— b ' ’’’

x —/

waarin A.8....L ondubbelzinnig bepaalde konstanten zijn. Om deze te

vinden, vermenigvuldigen we beide leden weer met f(x), waardoor we

komen tot een identiteit van twee polynomia:

g(x) = A + B^- + L
fM

.. . (224)

Het linkerlid is hoogstens van de graad n —l, het rechterlid, bij wille-

keurige keuze van de koëfficienten A,B,
...

L, presies van de graad n — 1.

De eis dat gelijke machten van x aan weerskanten dezelfde koëfficient

moeten hebben, voert dus tot n vergelijkingen (die blijkbaar lineair zijn)
voor de n onbekenden A,8,... L.

We kunnen deze koëfficienten echter veel eenvoudiger vinden door in

beide leden van (224) voor x achtereenvolgens de n nulpunten van f{x),
a,b,...1, te substitueren; immers, dan krijgt men vergelijkingen, waarin

resp. alleen de onbekenden A.8....L optreden. Zo vindt men voor A,



174

bedenkende, dat met de breuk f(x)\x a bedoeld wordt (x — b) (x —c)

... (x — Z)

A=
. , u 9(

\
}

--

, ,)
(225)

(a—b) (a—c) ... (a—Z)

Men kan hiervoor nog een andere vorm vinden door op te merken dat

de noemer gelijk is aan f'(a). Immers men heeft voor x=yd a

——= (x—b) (x—c). . . (x—Z)
x — a

Dus is ook

lim = lim (x —b)(x c) ... (x — Z)
x=a 3. xxxa

of, daar f (a) =0

lim =(a—b) (a c)... (a —Z)
*=a x—a

of eindelik

f' (a) = (a b) (a —c)... (a Z)

zodat

A __

9 (?)
f'(a)

’

Evenzo is B =g(b) : f'(b) enz. l )
We maken attent op een merkwaardig biezonder geval. Is nl. g(x) =

f'{x) dan worden alle koefficienten 1. Dus heeft men

f(x) x—a x—b "’^x—l

Inde praktijk doet men meestal beter niet van de formules (225) en

(226) gebruik te maken, maarde weg, waarlangs ze afgeleid zijn, telkens

weer opnieuw te volgen.
Nemen we als voorbeeld de breuk in het rechterlid van (220)

2x2 B.x + 14

x
3 332x2

x + 3

') Het is gemakkelik in te zien dat de formule (226) algemeen geldt, wanneer f {x) de

faktor x—a tot de eerste, en tot geen hogere macht bevat, onverschillig hoe dit polyno-

mium overigens geaard is.

2) De voorgaande beschouwingen gelden ook voor komplekse polynomia ; voor het geval

van enkelvoudige komplekse nulpunten vaneen reëel polynomium is deze formule dus

ook goed.
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De noemer hiervan is gelijk aan (x +1) (x —1) (x 3); we kunnen

dus stellen

2-8 xx2 -8x + 14 A B C

x
3 332x2

—x + 3 x+l x— 1 x— 3

en vinden na vermenigvuldiging met de bedoelde noemer

2x2 8x + M = A (x— 1) (x —3) + B (x + 1) (x 3) + C (x+ 1) (x— 1)

Stellen we hierin achtereenvolgens x=— 1, 1 en 3 dan komt er

A= 3 B— 2 C— 1

Dus is

2x2 8x + 14
_

_J 2 1

(x2 —1) (x ■— 3) x+l x —l x —3

en de primitieve funktie

j dx=3log\x+l | 2 log | x 1 | + log j x— 3 |
Men kan hieruit de integraal vinden overeen segment, dat de nulpunten

van de noemer, - 1,1, 3 niet bevat, bv.

j \x2
— i)

X
dx=3 loffi~ 2lo9i+ lo9 1 log 37 log 2 3 log 3

0

We kunnen langs deze weg ook steeds onmiddellik de primitieve van de

funktie 1/x2 —l, die in het standaardschema is opgenomen, terugvinden.
We geven de herleiding zonder kommentaar:

1_ A B

x
2 1 —•! x+l

1 =+ (x + 1) + B (x 1)

Substitutie van x=l enx=—l geeft resp.

A = B—
y

Dus is

L_l
x

2 1 *
x— 1 x+l

en

Jdx . .

ix 1
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82. Onderstel inde tweede plaats dat f(x) te ontbinden is in één of

meer kwadratiese funkties

x2 bx -f- c

waarvan de diskriminant b2 —4c negatief is (en die dus niet door het

produkt van twee lineaire funkties met reële koefficienten zijn te vervangen)
en misschien bovendien nog enkele lineaire funkties x■— a. De kwadratiese

funkties zowel als de lineaire worden alle verschillend ondersteld. Volgens
de algemene teorie die we vooraf hebben laten gaan kunnen we dan de

opgegeven breuk zó splitsen dat aan ieder van de zo even bedoelde kwadra-

tiese faktoren een komponent van de vorm

Bx -f- C

x
2 -f- bx + c

beantwoordt, en aan ieder van de lineaire faktoren een komponent

A

x—a

Als voorbeeld splitsen wede breuk

1

x
3 -f 1

Men heeft

1 A Bx -j- C

X
3 + 1 X+ 1 X

2
—X + 1

en hieruit

1 A (x2
x + 1) + (Bx + C) (x -j- 1)

Door x=—1 te stellen vinden we

A=i

Verder de koefficienten van x2 en van x° gelijkstellende

A+B = 0, dus B = —A—
j

A+ C =A, dus C=lA = f

Dus is

1
_

1 x—2

x
3 + 1 3(x+ 1) 3 (x2 —x+ 1)

Van de eerste breuk is 1/ 3 log | x 1 | een primitieve, van de tweede

vinden we als zodanig (langs dein n°. 65 verklaarde weg)

6°9 x
2

x"T 1)+
(/=

are tg
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Men heeft dus

f dx (x + l) 2 , 1
x

2x— 1

JS + Ï-* 1011 x’-x+l+P=3 arc,o-p^~

en dit is geldig in ieder segment dat het punt x=- 1 niet bevat. Er volgt
bv. uit

ï

/dx log2 + ±n\/3

0

r_jk_ -2

Jx3 +1“ 9 n 5

o

Opgaaf. Behandel op dezelfde manier de funktie 1 /x3 —l. Leid

daarna de gevonden 1 primitieve af uit de vorige.
We bepalen ook nog een primitieve van de breuk x2/x4 -f- 1. Men heeft

x
4 + 1 = (x2

- xl+2 + 1) (x2 + xVI + 1)

Dus

x
2

_

Ax + B Cx + D

x
4 + 1 x

2
xV'2 -(-1 x

2 -f- xl+ 2 -j- 1

De berekening van de koefficienten kan hier aanmerkelik bekort worden

door de opmerking dat de te ontbinden breuk een even funktie is. Vervan-

ging van x door —x moet dus de splitsing onveranderd laten. Dit geeft
onmiddellik de voorwaarden

A= C ; B= D . . . . . . . (227)

zodat

x
2 Ax -f- B Ax B

x
4 + 1 x

2 xl+2 -f- 1 x
2 + x |/2 + l

Stellen we hierin verder x=0, dan vinden we B= 0; terwijl daarna

bv. x=l (of nog gemakkeliker x— i ) geeft A — l+2/4. Aldus wordt de

ontbinding

x
2 /2/ x x \

x4 + 1 4 Vx2 xl+2 + 1 x
2 -f-xl+2+V

Voor de eerste breuk vindt men langs dein n°. 65 aangegeven weg als

primitieve

h/o, (*>-*|/2 +l are (^2-1)

12
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en hieruit voor de tweede door de substitutie x= u

*g2
log (x2 +xV2 + 1) -|-

*
are tg (x V2 + 1)

Derhalve is

lxl dx l/2 . x
2 —*\/2 + 1 \

j7+i-T'**+i?2+i+ l
(228)

+ [are tg +l) + are tg (x V' 2 \)]\

Men vindt hieruit bv.

oo

CjtÉL-x
J *

4 +l~ 4

o

De lezer bewijze dat men heeft

_ x \/ 2
are tg(xV' 2 + 1) -f- are tg (xv 2 1)= are tg ■ —> voor | x | < 1

x 2
—n are tg -

, voor x > 1
x
l 1

x |/ 2
= n + are tg , voor x<C 1

1 x
2

71
1= voor x = 1

n
1

voor x= 1

Uit het voorlaatste volgt

= i^2-~log V2+V
0

De vereenvoudiging (227) doet zich algemeen voor bij de splitsing van

de breuk

kx2 + /

x
4 + mx

2 + 1

als m2 <4.

Opgave. Bereken de primitieve van 1 /x4 -j- 1
•
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83. Onderstel inde derde plaats dat men heeft

f(x) = {x a)n

Men kan dan de teller g(x) ontwikkelen naar machten van x— a, en

vervolgens de breuk splitsen in andere met konstante tellers, en noemers,

die resp. gelijk zijn aan (x a)n , (x~a)n~’,... (x a) 2
, x■—a.

Zij bv. de breuk

x
2 +x + 1

(*-D3

Men schrijft dan

x
2 -f- x -j- 1 =(x l) 2 -f- 3 (x 1) + 3

en vindt daardoor

x
2 + x + 1 3 3 1

(x —l)3 (x —l)3 (x —l)2
x —l

Hieruit volgt voor ieder segment dat het punt 1 niet bevat,

/’x2 + x -4- 1 3 , 3 | ,J («-ij*
ix +

e
+ '°ol*- 1

Voor een breuk met de noemer (x^—a) 2 is het voorgaande voorschrift

identiek met het vroegere dat we voor de integratie vaneen breuk met

kwadratiese noemer gegeven hebben.

84. Inde vierde plaatsnemen we aan dat f(x) één of meer verschil-

lende lineaire faktoren x■— a bevat, en daarvan minstens één tot een hogere
macht dan de eerste (maar een lagere dan de n

e ) en misschien bovendien

nog een of meer verschillende kwadratiese faktoren met negatieve diskri-

minant. In dat geval kunnen we volgens de algemene teorie de gegeven

breuk eerst splitsen ineen aantal breuken die de genoemde faktoren tot

noemer hebben, zodanig dat aan iedere faktor (x aar)r een echte breuk

van de gedaante

A (x)
(x aar)r

beantwoordt, en aan iedere kwadratiese faktor x2 -j- bx -f- c een breuk van

de gedaante

tfx+C
(229)

x
2 + bx + c

Daarna kan men echter de eerste breuk opnieuw splitsen op de manier

die onder geval n°. 3 is aangegeven. Men krijgt dan een definitieve splitsing
bestaande uit komponenten van de gedaante

A

(x a)k
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waarin A een konstante is, en mogelik een of meer komponenten van de

vorm (229).
Nemen we als voorbeeld de breuk

4

(x— l)2 (x+l)

We kunnen volgens de zo even verkregen uitkomst stellen

4 = A B C

(x l) 2 (x+l) (x— l)2
X— l x+l

waarin A, B en C bepaald worden door de voorwaarde dat de vergelijking

4 = A(x + 1) + 5(x—l)(x+l) + C(x_!)2

identiek is. Stel hierin vooreerst x=1, dan vinden we

A =2

Substitutie van x ■—1 geeft

C= 1

Eindelik vinden we B door bv. de koefficient van x 2
,

dat is B -f- C,

gelijk aan ote stellen; hieruit volgt

S=—C =—l

Aldus komt er

r
1 __A. | 1 , 1

(x—l)2 (x+l) (x-l)2+ l-x

Voor ieder segment dat de punten x= —1 en x=l niet bevat is dus

f 4dx
_

2 x+ l

J (x-l) 2 (x+l)~l-x
+ /og

Hieruit volgt o.a.

f 4dx
OJ (x-l) 2 (x+l)-

2 log3
2

We nemen nog een tweede voorbeeld van dit geval, nl. de breuk

3 x*1 4- x 3- 2 x
2 + x + 1

X(x - l) 2 (x+ l) 3

Het schema van de splitsing is hier

ICID 1 E I F

x
2

"1-
X 1 Mx+l)3 Mx+l)2 *+l
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Men moet dus hebben

3x4 +x3 + 2x2 +x + 1 = A (x l) 2 (x + l)3 + Bx(x+ l)3 +

+ Cx(x l)(x+l) 3 + Dx(x- l) 2 + £x(x+ l)(x 1)2 + Fx(x2 l) 2
.

Achtereenvolgende substitutie van x=o, 1, ■—l geeft

A=l,B= 1, D=— 1.

Er blijven nu nog drie onbekende koefficienten over. Men doet daarom

het best, de gevonden koefficienten te substitueren, en de dan bekende

delen van het tweede lid bijeen te nemen. Het rezultaat van1 deze samen-

voeging is

(x l) 2 (x-j- l)3 + x(x + l)3 —x(x— 1)2 =

(x+ l)3 (x2
—x + 1) x(x 1)2

=

(x + l)2 (x3 + 1) —x(x l)2
=x

5 +224x4 +332x2 + x + 1

Brengen we dit deel vervolgens in ’t eerste lid, dan gaat de identiteit

over in

-x
5 + x

4 + x 3-x
2 = x(x2 -l)[C(x+l)2 + E(x-l) + F(x2 -l)]

of, als we delen door x(x 2 —1)

x(l -x)= C(x+l)2 +E(x- 1) + F(x2 1)

Deze identiteit geldt eigenlik vooreerst slechts voor alle x met uitzonde-

ring van de nulpunten van x{x2 1), waardoor zo even gedeeld is, d.i.

x=0, 1, 1. Maar daarna mag men besluiten, dat hij ook voor deze drie

waarden geldt (zie n°. 80, waar zich eenzelfde geval reeds heeft voorge-

daan). We hebben deze opmerking nodig, want we willen nu juist opnieuw

achtereenvolgens x=1, —l, en 0 stellen. Er komt dan

C=0, E= 1, C E—F=O,

F = 1.

Aldus is

3x4 -f- x
3 + 2x2 + x -f- 1

x(x l) 2 (x l) 3

Ar
+

(*-l)» (*+l)ïT (x+l) 2 x+l

De primitieve hiervan is

l°9 +1 —x l+x
+

2(x+l)2_

x 4 x
2 + 3 x + 1

°9 x+l
+

2(1+x)(l-x2 )
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Eindelik nemen we nog de breuk

x
3 + x 4

(x+l) 2 (x2 + 2)

waarvoor het schema van splitsing is

A , B ,Cx + D

(x+l) +l+x2 + 2

gevende de voorwaarde

x
3 + x—4=rA(x2 + 2) + s(x+ l)(x2 + 2) + (Cx + £>)(x + l)2

Substitutie van x= 1 levert

A —2

Vullen we deze uitkomst inde voorgaande gelijkheid in, dan gaat die
over in

x
3 + 2x2 + x =(x+ 1) [3(x2 + 2) + (Cx+D)(x+ 1)]

of

x(x -f- 1) B (x2 -j- 2) -j- (C x -j- D) (x -)- 1)

Opnieuw x=—1 stellende vinden we

5= 0

De vergelijking gaat daardoor over in

x= Cx -f- D

waaruit tenslotte

C=l D= 0

De opgegeven breuk is derhalve gelijk aan

— 2 ,
(x + l) 2 ' x

2 + 2

waarvan een primitieve is

+ I lo9 W+ 2)

Opmerking 1. Ofschoon we hier uitsluitend werken met reële
funkties, kan men natuurlik, om op zichzelf staande berekeningen uitte
voeren, gebruik maken van komplekse getallen. Zo is het mogelik, om bij
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het voorgaande vraagstuk de koëfficienten C en D onmiddellik te vinden

uit de substitutie - 2 nul maakt: 1 )

- 2 i[/ 2 + «|/ 2-4 = (C»V 2+D)(- 1 + 2 iVI)

of

_4_il/2 = -4C-D + i(-Cl/ 2 + 2D|/2)

waaruit de beide reële vergelijkingen

4C +D=4 C 2D=l

gevende
C=l D =0

Veel eenvoudiger dan zonder imaginairen werkt men echter meestal niet.

Opmerking 2. De breuk

Ax + 5

(ax2 + bx + c)"

waarvan we reeds in n°. 65 een primitieve hebben leren vinden, valt,

indien de diskriminant van de kwadratiese vorm positief is, onder de

rubriek van dit nummer. Ter vergelijking behandelen we nog een voorbeeld

met beide metoden, ml. de breuk l/(x2—l)2. We geven eerst de splitsings-
metode:

4_A, B , C D

(x2 -l)2 ~ (x-l)2-h x-l
+

(x+l)2^x+l

4 =A(x+ l)2 + C (x- l)2 + (x2 1) [B (x+ 1) + ö (*- 1)]

x= 1 geeft A=1; x= 1 geeft C= 1.

Substitueren we dit inde laatste identiteit, dan kan men die herleiden tot

-2 (x2 1)= (x2 1) [B (x+ 1) +D(x - 1)]

of

-2=B(x+l) + D(x-l)

Hieruit vinden we door opnieuw x= -f- 1 en - Ite substitueren

B— — 1, D=l

Dus is

- +
-L-

--(x2 l) 2 (x —l)2
x —l^(x+l)2 X+ 1

1) Voor wie toch bezwaar heeft om in dit verband komplekse getallen te gebruiken, is

er een handelwijs met uitsluitend reële getallen, die op hetzelfde neerkomt als de substi-

tutie x= iV 2. Men leidt deze af uit de opmerking, dat de resten van beide leden bij

deling door x
2 -j- 2 identiek moeten zijn.
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waaruit

C 4dx 1 1

J (x2 -\)2
~

_^4TJ- |

2 x i /
x l

-

x
2 —I +°g X- J

We laten nu de partiele metode volgen

C dx x r x
2 dx

J x
2-l~x2 -l

+ J (x2—l)2

+ 2f(^dx+2fi
2 f dx

_ £ rdx

J (x2 —l)2
x

2 1 J X
2 —1

=
1

x
2 —l T y

x+ 1

De partiele metode gaat dus iets vlugger, zelfs naar het ons toeschijntals men de laatste integraal niet aan het schema zou ontlenen, maar door
splitsing vinden.

85. Stel, inde vijfde plaats, dat,

f(x ) = (ax2 -j- bx-f-c) m

waarin de kwadratiese vorm een negatieve diskriminant heeft. Door achter-
eenvolgende deling kunnen wede teller g(x) ontwikkelen naar machten
van deze kwadratiese vorm, waarbij de koëfficienten echter geen kon-
stanten, maar lineaire funkties zijn en vervolgens de breuk g(x)\f(x)
splitsen in andere, waarvan de tellers de genoemde lineaire funkties zijn en
de noemers resp. gelijk aan

(x 2 +bx+ c) m

, (x2 +bx + c)"-1
x

2 +bx+ c.

Van deze breuken hebben we in n*. 65 primitieven leren vinden.
Voorbeeld. Zij te berekenen

Oo

C 223x3 —3 x
2 -j-Bx 4

,

J (x2 —x+ 1)3
“ dx

Men heeft

x*~ 2x3 ~ 3x2 + &x —4 = (x2
x+l)(x2 x—s) +4x + 1

x
2 x—s = (x2 x+1)(1) 6
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Dus is de breuk gelijk aan

4 x -|- 1 6 . 1

(x2 x-\- l) 3 (x2 x-j-l)2
x

2 x+l

De eerste breuk splitsen we nog weer in

2 (2 x—l) 3

(x2 —-x+l)3 (x2 x-f- ])3

waarvan het eerste deel tot integraal tussen 0 en co heeft

oo

(x2 x-f l) 2 / 1

o

Inde rest stellen we x — \=u, dan komt er

Oo Oo Oo

1' 3du r 6du l' du

J J W+W +
J *+ i

—Y

De verdere berekening laten we aan de lezer over. De einduitkomst is

o

86. Inde zesde en laatste plaats onderstellen we dat de noemer f(x)
van de opgegeven breuk behalve een ondeelbare kwadratiese faktor tot

minstens de tweede macht nog andere lineaire of kwadratiese faktoren

bevat, hetzij tot de eerste, hetzij tot een hogere macht. Volgens de algemene
teorie kunnen we dan de breuk vooreerst zodanig splitsen, dat aan iedere

faktor (x —af een echte breuk van de gedaante

P(x)
(x aar)r

beantwoordt, en aan iedere faktor (x2 -f- bx ~j- c)s een echte breuk

Q (x)
(x2 + bx + c) s

Daarna kan men echter de eerste kategorie van breuken opnieuw splitsen
volgens dein n°. 83 aangegeven manier, en de tweede kategorie volgens
de manier van het vorige nummer. Men krijgt dan een definitieve splitsing
bestaande uit komponenten hetzij van de vorm

A

(x af

hetzij van de vorm

Bx + C

(x2 -j- bx -j- cf
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Bepalen we als voorbeeld de integraal

Co

r
J (x2 + i)2 (*+D

0

Men heeft

*—3
_

A , Bx+C ,Ex + F

W + l)2 (x +1)
—

x +1
+

(x2 + 1)2 +X2 + 1

x-3~A(x2 + l) 2 + (x + 1) [Bx + C + (Ex -f- F) (x2 + 1)]

Substitutie van x=— 1 geeft

A=— 1

We vervangen A door deze waarde, brengen het daardoor bekend ge-
worden deel van het tweede lid over naar het eerste en delen vervolgens
beide leden door x -f- 1 ; dan komt er

x 3-x
2 + 3x- 2 = Bx+C + (Ex +F) (x2 +1)

Gelijkstelling van de koefficienten van de gelijknamige machten van x

aan weerskanten geeft

E= 1, F= —l, B+E = 3, C+F= 2

B = 2, C = —1

Dus is

x—3 1 ( 2x 1 , x—l

(x2 +l)2 (x+l) x+l
+

(x2 -f l)2+
x

2 +l

Aan de lezer laten we over om hieruit af te leiden

/
‘ (x —3) dx 3n ,

.

J (x2 +l)2 (x+l)““T + 1

0

87. We willen volledigheidshalve attent maken op een eenvoudiger
weg, die men bij het splitsen van rationele breuken soms kan volgen. De
breuk

1

x
2 (x2 + l)2

is, behalve van x, ook van x2 een rationele funktie. Stelt men nu —u,

dan gaat hij over in

1

a(a+ l)2
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en deze kan men langs de gewone weg herleiden tot

1
_

1 1

u (u + l) 2 a+ 1

Dus is

1 1 1 i—
....

(230)
X

2 {.X2 + l)2 x
2 (x2 + l)2

X
2 + 1

Het voordeel van deze weg ( die met de substitutie vaneen nieuwe ver-

anderlike ineen integraal niets te maken heeft) is blijkbaar dat men bij de

splitsing 3 onbekende koefficienten heeft te bepalen, in plaats van 6.

Zoals bekend is zijn met het voorgaande alle mogelikheden uitgeput, die

zich bij, de ontbinding van het reële polynomium f(x) kunnen voordoen.

Hieruit volgt dat de primitieve vaneen rationele gebroken funktie uit niets

anders kan bestaan dan :

I°. rationele funkties ;

2°. logaritmen van lineaire funkties ;

3°. arcus-tangenten van lineaire funkties.

Presies zoals we het al vinden bij een breuk met kwadratiese noemer.

We zouden dus nu van de integralen van rationele funkties kunnen

afstappen. Er is echter een bepaalde groep van die funkties, waarvoor we

nog een aparte manier van integratie willen aangeven. Deze groep vormt

een onderdeel vaneen zeer belangrijke kategorie van integralen, de zoge-

naamde binomiese.

88. Binomiese integralen. De algemene gedaante vaneen

binomiese integraal is

x
m (axk + b) n dx (231)

We behandelen hiervan alleen de volgende biezondere gevallen:

A. m en n geheel, k= l

B. m en n geheel, k= 2

C. m geheel, (P geheel oneven), k= 2.

Inde gevallen A en B is de integrand rationeel en hebben we te maken

met de biezondere groep, die we aan het eind van het vorige numtmer op

het oog hadden.

We beginnen met geval A, waarin dus te bepalen is de integraal

j'xm (ax -j- b) n dx

Door de substitutie x= kunnen we er desgewenst altijd voor zorgen,
a
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dat het binomium de vorm x -j- 1 krijgt. We zullen daarom 'bij onze alge-
mene beschouwingen gemakshalve maar uitgaan van de integraal

j x
m (x-f 1)" dx (232)

We onderscheiden de volgende ondergevallen:
Al m> 0

, n =i= 0

A la n< m

Al/S n> m

A 2 m< 0
, n== 0

A3 m>o
, n< 0

Ad m< 0
, n<o

In ondergeval A 1 is de integrand een rationele gehele funktie. De gewone
manier van integratie is dus, deze funktie, door ontwikkeling van de faktor
(ajc-j-b)n volgens de binomiumformule van Newton, te schrijven als een

eindige machtreeks in x. en dan term voor term te integreren.
In geval A1 a doen we dit ook ;in geval A 1 is het echter in het alge-

meen eenvoudiger, om eerst te substitueren

X —j— It= xx

waardoor men tot A 1 a terugkomt, zodanig dat men een lagere binomium-
macht dan de r,e heeft te ontwikkelen.

Voorbeelden:

J x
6 (x+l )3 dx =

Jx 6(x3 + 332x 2 + 3x+l )dx =

JV + 3*8 +3x' + a
*) dx= +*+**■+*

Daarentegen stellen we ter berekening van

jx3 (x-j- l)6 dx

liever eerst x -J- 1 = u, waardoor men vindt

j'x3 (x J
r 1 )6 dx j'a6 (u— 1 )3 du =

C(u9 —3aB+ 3 u
7

u 6) du = —— =

J
’

10 3 8 7

(* + l) 10 {x + l)9 ,3(x + l)8 (x + l)7

10 3
i

8 7
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Opmerking. Het spreekt vanzelf, dat men zich niet steeds angst-

vallig aan de hier gegeven schifting van het geval A 1 hoeft te houden:

van ieders smaak moge afhangen of hij. de aangegeven lineaire substitutie

al of niet zal uitvoeren. Als bv. te bepalen is

j x( 1 + x)2 dx

zal men die substitutie allicht niet de moeite waard vinden, en net zo lief

het kwadraat uitwerken. l )
We gaan. over tot het geval A 2, d.i. de bepaling van de integraal

['(x±lï dx ; (n=s 0, p>o) (233)
>

j xp

Bij de algemene teorie van de integratie van rationele breuken is hier als

voorschrift gegeven om de teller volgens de binomiumformule te ontwikke-

len, en dan term voor term door xp te delen. Dit voorschrift is bij lage

exponent n ook het beste; bij hoge n verdient echter een andere weg soms

de voorkeur. We willen in het volgende enkele biezond-ere manieren van

berekening bespreken.
Substitueren we inde integraal (233) x=l/tz, dan komt er

(\ + u)n
up ~ n—2 du (234)

Is dus p=ïn -f- 2, dan komen we in het geval A 1, en wel in A 1 a, als

p n 2 =ïn, of

p > 2 n -f 2 (235)

en in A 1 /J, als OSËp —n—2< n, of

n + + 2 (236)

Is echter p< n -j— 2, dan komen we met de nieuwe integraal, die we dan

schrijven inde vorm

-f(1 +
du (237)

) tl" + 2 “P

in geval A 2 terug. Daarbij is de exponent inde noemer van de integrand

verlaagd, indien n-\-2 —p< p, dus als

“y— < p < n + 2 (238)

en gelijk gebleven of verhoogd, als

p. ' n

2

2
(239)

>) Zo moet men ook in het algemeen dein het volgende aangegeven wegen meer als

richtlijnen dan wel als absolute voorschriften opvatten.
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In geval (235) heeft de substitutie niet het minste effekt, want we blijven
aangewezen op de ontwikkeling vaneen n e binomiummacht. Daarentegen
krijgen we wel vereenvoudiging in geval (236), want dan behoeven we

slechts een lagere binomiummacht dan de n e te ontwikkelen (nadat we nog

gesteld hebben 1 u = t). Vooral als p—n -)- 2, of weinig hoger, helpt de

substitutie, want dan is de nieuwe binomiumexponent 0,1, 2, enz.

Voorbeelden:

f {X
x

n
dx=j (1 -a) I0 c?U =

1 0

ƒ—=Ï4l)lO
dx=J(1 _U) 10

“
2 d“ =

1 0

1 1

(1 - *=JV• -2„.. +„.V»= -

i i

o o

Ook in geval (238) geeft de substitutie x=\ju verbetering. Om dit in

te zien geven we eerst een biezondere weg aan om de integraal (233) voor

het geval p=l te berekenen. Deze weg bestaat in substitutie van

x-\~\=u, gevolgd dooreen deling uit ’t hoofd. Zij bv. te bepalen de

integraal

T(x+ l)10

J x

dx (240)

Deze gaat door de substitutie x -{- 1 = u over in

JV^T*
Nu herleidt men met behulp van de merkwaardige quotiënten

u
lO

u
lO 1,1 1

„-i
=

7Z7 + = * +“* + - +1 + • < 24 ')

Dus is tenslotte

i'(x+\y°dx u
lO . u 9 . , r ,

J + ...+ u + l°g\u-l\ =

(x+l)'o (x+l)0
, . | |

Aldus zijn binomiaalkoëfficienten van het grondtal 10 vermeden.

') Bij de bepaalde integralen is het voordeel dubbel: 10 de vluggere afleiding van de

primitieve; 2° de beknoptere vorm daarvan, waardoor zijn differentie gemakkeliker
berekend wordt.
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Is p=2, 3,... in ieder geval niet al te hoog, terwijl n vrij hoog is, dan

kan het de moeite lonen, om door partiele integratie p tot 1 te reduceren, en

daarna te handelen als in het vorige voorbeeld. Zij bv. te bepalen

1

Door partieel integreren vinden we

j^rdx=j {x-iY > d=i=

i i

_^l+ nj^jr dx=

1 1

1

zodat de exponenten in teller en noemer met 1 verminderd zijn. Passen we

de partiele integratie nog eens toe, dan vinden we tenslotte, dat de opge-

geven integraal gelijk is aan

27 | 7„j(x-\y'dx
ï

Daarna, op de manier van zoeven

2

p?~x

l)l-dx=( i - i + i-i + ...-ïV+ TT)-kg2

1

Wanneer nu het geval (238) zich voordoet, maar zó, dat p in de buurt

van n 2 ligt, dan heeft de integraal (237), die door de substitutie *= 1/u

uit (233) ontstaat, een lage exponent inde noemer en kan die dus op de

zo even aangegeven manier met vermijding van grote getallen gevonden
worden. Is bv. p= n J

r 1, dan hebben we het zeer gunstige geval, dat de

nieuwe exponent inde noemer 1 wordt. Zo is

waarmee we op de integraal (240) terugkomen.
Uit het onmiddellik voorafgaande volgt tevens, dat we in het geval (239)
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de substitutie x=l/u nooit zullen toepassen, omdat we dan een hogere
exponent inde noemer krijgen, i)

We willen ook nog even spreken over het effekt van de partiele inte-

gratie. Uiteen paar voorbeelden is al terloops gebleken, dat men met behulp
hiervan de beide exponenten n en p met telkens 1 verlagen kan. Is p> n,

dan zou men zo kunnen komen tot n— 0; is p= n, dan tot p= 1. In
beide gevallen wordt een binomiumontwikkeling met hoge exponent ver-

meden, wat dus teoreties altijd mogelik is. Intussen helpt dit gewoonlik niet

erg, omdat ook de partiele integratie veelal tot grote getallen aanleiding
geeft.

Nemen we als voorbeeld

f(*+l)20
,

'

J ~x^~ dx

een integraal, die door de substitutie x=lJu niet verbeterd wordt. Om de

verlaging van de exponent 11 tot 1 te bewerkstelligen, leiden we eerst een

rekurrente formule af. We stellen

en vinden door partiele integratie

j _

(x+ 1)" n

p (p- l) xP-I+ p 1 Jp-‘

Passen we deze formule achtereenvolgens toe voor

p ll 10 9 2

n= 20 19
'

18 11

dan vinden we

~(x+ l)20 ,20(x + l) 19 , 20.19 (x -f l) 18 , , 20.19...12(x+l)n 1
10 x

lO
"r

10.9 x 9 10.9.8x 8 +•”+ 10.9
....

1x
—

. 20. 19... 11 r(x+ l) 10
,+

10.9... 1 J x

dx

Men ziet het, de getallen, waarmee men te doen krijgt zijn al niet veel
beter dan de binomiaalkoefficienten van 20.

h Het is natuurlik niet de bedoeling, dat men de ondergevallen van A2, bepaald door

(235), (236), (238), (239), uit 't hoofd leert onderscheiden. In elk biezonder geval, waarin

men de exponent n in (233) wat hoog vindt, substituere men x = Vu, en zal dan, na

bestudering van het voorafgaande gemakkelik kunnen zien, of die substitutie iets helpt.
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We hebben hiermee het geval A 2 voldoende besproken, en gaan over

tot A3, d.i. de integraal

j'§'+% ■ (mü=o. q>o) (242)

Door te stellen x 1 =u, komen we in geval A2 terug. Is q klein, en

daarbij m zo groot, dat men ’t de moeite waard vindt om de ontwikkeling

vaneen m
e binomiummacht te vermijden, dan is het beter om bij de opge-

geven vorm te blijven : we hebben het geval A2, bij hoge exponent inde

teller en exponent 1 inde noemer, juist tot A3 teruggebracht, getuige het

voorbeeld

f'(x + l) 10 dx

J
Men kan dan partieel integreren tot q= 1 geworden is, en daarna de

teller uit het hoofd door x -j- 1 delen.

Vraag,. Bereken aldus

ï

r x'° dx

J (x+7)4

o

In het biezondere geval, dat q =m-f2, voert de substitutie x=l/u

onmiddellik tot het doel. Zo is

/
* vdx r dx l du 1 x

J (STT?
= ƒ =W“W

_

2&+ l) 2

Maarde gewone weg, substitutie van « =x—j- 1, dus

(' xdx f(u —1) du 1_ _j_
1 1 1_

J (x+ l"p
—J u

3
_

u
t

2u2
”

X+ 1 2(x + l) 2

is niet veel minder goed. We moeten overigens opmerken, dat men voor

geen enkele kategorie van integralen zodanige algemene integratievoor-

schriften zal kunnen geven, dat niet sommige exemplaren van die kategorie

langs eenvoudiger weg gevonden kunnen worden. Speciaal de substitutie

x= 1/u levert nog wel eens zo’n eenvoudiger weg.

Eindelik geval A4, d.i. de integraal

f (243)
J xp (1 + x)q

Door de substitutie x= 1/u gaat deze over in

r u p +q ~ 2 du

~J (TT u) 9
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waarmee we in geval A 3 komen, daar p -|- q > 2

Voorbeelden:

o.
1

/' dx C u
3 du

J x
2 (l xf J (u+ l) 3

1 o

De nieuwe integraal, behorende tot A 3, brengen we terug tot A 2 door

de substitutie u 1= t; er komt dan

/V*
ï

welke integraal we berekenen door ontwikkeling van de derde macht.

De hier gevolgde weg heeft dunkt ons wel iets voor op de vroeger

behandelde, bestaande in splitsing van de integrand in eenvoudiger breuken.

Nemen we nog-als voorbeeld

Oo

Jdxx(x-P l)25

Substitutie van x=l/u geeft de integraal

r u
24 du

J (1 + «)25

o

behorende tot A3. Daarna geeft 1 u=t de integraal

j*=p*
1

behorende tot A2; en wel tot het ondergeval (238) daarvan, waarin de

substitutie t= 1/u is aangewezen. Er komt dan

J'( 1 u) 24 dv

i
f

op welke integraal we eindelik de substitutie 1• v= z toepassen en aldus

vinden

i

C z
24 dz

J r^z
o

Daar

1 1 1 v 1 z

X
u t— 1 1 1— v z

v
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hadden we dit rezultaat ook ineens door de substitutie x=(l — z) :z

kunnen krijgen. Maar dit was a priori moeilik te zien.

De laatste integraal wordt tenslotte door deling uit ’t hoofd gevonden ;

men heeft

= r
1
—

'^=
r

L--(I+2+ z’ + ...+*”)
1 z 1 z l z I—z

enz.

89. We gaan nu over tot geval B van de binomiese integralen, d.i.

J x
m (ax2 + b) n dx

Door de substitutie x= u U/ \ b: a | kunnen we het binomium inde vorm

x2 ± 1 brengen. Daarom zullen we bij onze algemene beschouwingen ge-

makshalve maar uitgaan van één van die vormen, en dus bv. van de

integraal

J*x
m (x2 + 1)" dx (244)

We onderscheiden vooreerst de twee ondergevallen:
81. m oneven,

82. m even.

Het geval B 1 kunnen we terugbrengen tot geval A door de substitutie

u x2 ‘, men heeft

|xm (x2 + 1)" dx=ij x
m~' (x2 +1)n d (x2) =

/m
—1

uA7 (ti + 1)" du

Is echter n> 0 en niet te groot, dan zal men ’t allicht niet de moeite

waard vinden, deze substitutie uitte voeren, maar eenvoudig dadelik de

vorm (ac2 —1)” uitwerken.

Het geval B 2 wordt gesplitst inde volgende ondergevallen:
B2 a. n5 0

B 2/5. n< 0, m5 0

B2y. n<o, m<o.

In geval B2 a werken wede n e macht uit, en integreren daarna term

voor term.

Geval B 2 kan worden voorgesteld door

f (245)Vq>oj
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Is q—l, dan delen wede noemer op de door (241) aangegeven manier

op de teller. Is q > 1, dan brengen wede integraal door partiele integratie

terug óf tot het geval q= 1, óf tot het geval p=0 ; dit laatste is vroeger

(n°. 53) apart behandeld.

In geval B 3 y eindelik, voor te stellen door

f (246)Jx2 p(x2 +1)«
V '

stellen we x=l ju, waardoor we terugkomen tot B 2 /S.
We geven nu enige voorbeelden.

Geval 81.

1

j x (x2 + l) 2 dx = \ ƒ (x2 + 1)2 d (x2 + 1)

= | (x2 + l) 3

Of

| x (x2 + l)2 dx =J x (x4 +2 x
2 +1) dx

=i *
6 + I Jc

4 +1 x
2

De eerste weg zal mien verkiezen bij

2.

C x
3 dx

,
r x

2 dx2

J + <X2 + l)3

-1 f udu - . („=*2l-

2J(a+lf '

Hiermee komen we op geval A3 ; we stellen dus

v =u-j- 1 =x2 -j~ 1

dan komt er

=
L

+
_L

2t> ’ 4 i>
2

Dus is

/’ x
3 dx 1 , 1

J (x2 + l)3__ 2l^2 +l) +
4(x2 4rl) 2
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De substitutie x=l/u geeft hier weer een iets kortere weg :

D x
3 dx /’ dx

_

/ udu

_ fcLÜ±iI!)I-
_ .p. (

„= i + u
2
= 1 +-V)J2(l+u223) 3 J 223u 3 x

2 )

1 x*
~~

442 —4 (1 + x
2 ) 2

3.

f dx
,
f dx2

__

J 2 +l)3 ~\J *
2 (*2 +l)3

~

: (ur=x2)

waarmee we op geval A4 komen. We stellen dus it = 1/tf, waardoor er komt

,
/
'

u
2 du

F+i?
-

=_iJ

=— i l°9 *—
7 + 472

Dus is ten slotte

r *
2 +l *

2 , **

J X (x2 + l)3 209
X

2
x

2 -J- W 4 (x2 + l)2

Bij dit voorbeeld zijn drie achtereenvolgende substituties toegepast. Had

men een bepaalde integraal van dezelfde funktie moeten berekenen, dan

zou men niet tot de oorspronkelike veranderlike x zijn teruggekeerd. Zo

zou de herleiding van de integraal

00

r dx

J x (x2 + l) 3

1
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er, kort aangegeven, aldus uitgezien hebben:

1 2

/’ dx
,

C du
t

v
2 dv

,
C (t —l) 2 cf£_

J x(x2 +l)3
~ YJ u(u + 1)3

““

(7+1)3 t
~

1 1 0 1

2

log t + y
~J = \log 2

i

Bij de overgang van de eerste, oneigenlike, integraal tot de tweede is

natuurlik stilzwijgend gebruik gemaakt van de regel te vinden in n°. 60

(of aan ’t eind van n°. 67).
Geval B 2 a.

ƒ**'11 “ dx=J'x2
?

Geval B2{S.
1.

J 01=J ($O-00)dx= j {x'- x
‘ + '-0l)dx =

X
5

JC
3

-g ' X arC *9 X

2.

f cf*
1 r 3 J

1 *
3 , Rfx2 dx

J (x2 +l)2
~ *J xd

x
2 +l- 2(++l) +2J++l-

“2(++l) +|x “ |arCfOX

3.

00 00 oo Oo

./ (++l)3^=J xd
4 (x* +l+

= “

4(*2 + l) 2 / +iJ (++ l) 2
=

00 00

0 4-i f _ÜL
4 J (*2 + l)2 16

0

het laatste volgens (132) van n°. 53. Ten aanzien van dein dit laatste

nummer behandelde berekening van de integraal

/' dx

J (x2 + 1)"
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merken we het volgende op. Die berekenincj bestond daarin dat men de

exponent n suksessievelik verlaagde door middel van partiele integratie,

gevolgd dooreen splitsing van de nieuwe integrand. Deze splitsing kan men

desgewenst vermijden, indien men vooraf substitueert x— 1 /u, waardooi

de integraal overgaat in

r u
2n ~ 2 du

~J ~WTW

Zo is bv.

Oo Oo 00 .

/
' dx (' u

2 du /’
,

1

J (x2 + l)2 -J (u 2 +l)2 J 2 (u2 +1)
o o o

oo 00

- / +
r__*_

-2( / 2 (u2 +1)
O o

Geval B2y.

C dx
_

C dx
_

('_tddu__
J

+
l x >

= (-2FTr) +1 “- fsrc,9 “) =i_ ¥
O

De voorlaatste regel is ontleend aan het tweede voorbeeld van B 2 /J. De

gewone manier, splitsing in eenvoudige breuken, waarbij in dit geval ook

nog dein n°. 87 aangegeven bekorting kan worden toegepast, is wel onge-

veer even goed.

90. De binomiese integralen van groep C behoren tot de kategorie van

integralen die na de rationele aan de beurt zijn van sistematiese behande-

ling : we bedoelen de integralen van wortelfunkties of irrationele funkties,
n

d.z. rationele kombinaties van x en funkties als l/g(x), waarin g(x) een

polynomium is. We zullen deze integralen eenvoudig wortelintegralen

noemen. Het eenvoudigste geval hiervan is datgene, waarin alle polynomia

g(x) gelijk zijn aan x, of aan dezelfde lineaire funktie van x, zodat men de

integrand kan brengen inde vorm

p i

R (x, l/ajc-f- b, V ax+ b, ...)

waarin R het teken is voor een rationele funktie. Men kan hier blijkbaar

ook voor schrijven

R {x, y/ax -f- b) (247)

als n het K.G.V. van de exponenten p,q, ...
is.
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De metode van behandeling van deze laatste groep van wortelintegralen
bestaat inde substitutie

Vax -f- b= u (248)

die de integrand rationeel maakt, i) We willen dit met een paar voorbeel-

den toelichten.

1.

/’ dx

J (1 +x) VX

De integrand is een rationele funktie van V'x alleen; we stellen dus

h7
x u ; x= u

2
; dx~2 udu

waaruit we vinden

C dx f 2 du

J (1 +x)i/x J l+ «
2 y

= 2 are tgl^x

Deze uitkomst geldt ineen willekeurig positief segment. Er volgt uit

00 00

I dx
_ 2 fg{/XI n

J (l+x)l/x
y /

o o

waarbij men feitelik, daar 0 en m kritieke punten van de integraal zijn,
formule (74) toepast. Ook had men, ter verkrijging van deze uitkomst,

gebruik kunnen maken van de gelijkheid
Oe Oo

/' dx r 2du

J J
o o

De overgang tot het tweede lid geschiedt dan met behulp van de regel
van n°. 60, als men uitgaat van

b /3=l/b

/
’ dx r 2du

J(i+ x) ydx Ji+ “
2

a OL-=.Va

of van die van n°. 67, als men uitgaat van

b=P
C dx r 2 du

J {\-\-x)^x J 1 +u2

a=CC2 a

*) Zie de opmerking in n°. 71 over deze substitutie ingeval n even is.
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De overgang tot het derde lid n geschiedt met behulp van formule (67),

daar de integraal in het tweede lid alleen oo tot kritiek punt heeft, i)

2.

dx
J X

2

1

Stel x—l = u, dan is

x= U 3 _[_ 1 ; dx=3 u2 du

Gaat x van 1 tot 00, dan gaat u van 0 tot 00, dus is

(Vx— 1 dx
__ f 3“3 du

J x
2 J (« 3 +l)2

ï o

Door partiele integratie vinden we j

3u3du
__

r —1 \ |

00

u /“, r du
_

r du
_

2
+ ) rf + ï-J u’ + 1~~-9

n[ |
00 0 !

I

het laatste volgens n°. 82.

3.

c i—iyx
j

J Irx-v'x)^2
o

12

De substitutie \/ x= u geeft na enige berekening voor deze integraal

, . f U
3 +U2 + U

J
12

3 , 2 , —XT du
J u

3 + u
2 + u + 1

o

Nu is

u
3 + u

2
u 1

u
3 + u

2 + u + 1 (u + 1) (u 2 + 1)

i 1 + 1 üzr_L
2(u + 1)

+ 2 •

u
2 + 1

1) We hebben de berekening van de oneigenlike integraal nog eens uitvoerig toegelicht,

met vermelding van de gebruikte stellingen, maar kunnen dat natuurlik niet blijven doen.

De lezer moge er een hernieuwde aansporing in vinden, om zichzelf rekenschap van zijn

integreerdaden te geven.



202

Met behulp hiervan vindt men ten slotte

f =l2 —3tog2 —^
J (l/' X—|/ x) l^X2 2

o

91. Geheel op dezelfde manier kan men integreren een rationele funktie

R{x,u) . . . . . . . . . (249)

van x en

u= .y-ax±b (250)
|/ cx -f- d

Door u als nieuwe veranderlike aan te nemen kan men ook hier de inte-

grand rationeel maken. De funktie u is monotoon, met een van nul ver-

schillende afgeleide, in elk interval dat het nulpunt van cx -f- d niet bevat

(voor zover hij in zo’n interval bestaat) en hij kan dus inverze vaneen

substitutiefunktie zijn.
Voorbeelden :

1.

o

Stel

l'W*=°
Dan is

1 -f- x
~

— U
1 X

u
2 1 4u du

1 : dx
~~(u2 + l)2

Gaat x van 0 tot 1, dan gaat u van 1 tot 00. Dus is

jV&=/<^=/-2-(tt?)=
011

Oo oo 00

2u I
.„

C du
„

I
,

| n

+2J T+a‘= l+2arC,gU j =' +
2

1 1 1

2.

J {2x—])2
dx
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Substitutie van

l/ x

\ x- 1

voert tot de integraal

r 2u2 du

J (a 2 + l)2

1

Dit is de helft van de integraal waarop we bij het eerste voorbeeld

kwamen. Dus is

\/^Tl dx=z 4+i
1

92. Als tweede groep van wortelintegralen behandelen we dan nu de

binomiese integralen van groep C. De algemene gedaante hiervan is

fjf l/Jfüë+W dx : ( m oehe<ïV ,)• - • (25D
J \p oneven geheel/

We kunnen bij onze uiteenzettingen weer volstaan met a en b gelijk ± 1

te nemen.

We onderscheiden de volgende ondergevallen:

Cl. m oneven positief
C2. m even; m -j- p> 1

C3. m even ; m-|-p<—l
C4. m oneven negatief.

Het geval m=1, behorende tot Cl is direkt op te lossen. Men heeft

j xl/ (x2 ±llp) p dx = ij (x2 ± 1) 2 d (x2 ±1) )

p +l
• • (252)

(x2
± l)

2 HV± 1)p +2 \
p+2p + 2 /

Daar deze uitkomst in het vervolg herhaaldelik te pas komt, zal het goed

zijn hem tijdelik in het geheugen te prenten; evenzo

fx\SJ}=Wdx= • • • • (253)

93. Eer we verdere gevallen onderzoeken, behandelen we een algemene

eigenschap van de integralen (251).
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Zij —l, dan geeft partiële integratie, waarbij xm geintegreerd wordt

(xm 1/ (x2 -f-llp) p cfx =( l/ (x2 +llp)p o? -

X
-■■■ =

)
JJm+ 1 (

> . (254)
*m+l i/ (x2 + 1)p _P f

,

l
m+ 1 J m+2(/ (^2 +llp) p 2

J
Hierdoor wordt de integraal dus terug gebracht tot een andere binomiese

van type C, waarin de exponent van x met 2 verhoogd, die van de wortel

met 2 verlaagd is.

Men kan ook het omgekeerde bewerken, door bij partiële integratie de

wortelvorm, verbonden met één faktor x, te integreren ; dit is n.l. volgens
het slot van n°. 92 dadelik mogelik. Met behulp van (252) vinden we bv.

f x
m V'Jx2 + 1)? dx f x"- 1 d ( = ]

P

} . (255)
x

m ~'\ / (x2jr\ )p + 2 m— 1 f .
1

p+ 2j xm
~2{/ (x2 + ! )P +2dx )

Aldus vinden we als eerste algemene eigenschap van de binomiese inte-

gralen C:

Men kan door herhaalde partiele integratie bereiken dat de ene exponent
m met een even bedrag verhoogd, de andere p met datzelfde bedrag ver-

laagd wordt, waarbij de som-van beide exponenten dus onveranderd blijft. l )
Als tweede algemene eigenschap vinden we nu echter:

Men kan door herhaalde partiele integratie, telkens gevolgd dooreen

zekere splitsing van de nieuwe integrand, ook bewerken, dat de ene expo-
nent met een even bedrag verlaagd wordt, zonder dat de andere verandert.

Om dit te doen zien, herleiden we bv. de integrand in het rechterlid van

(254) als volgt:

x
m + 2 i/(x2 -j-llp=x

m [(x2 +l) 1] V' (x2 + l)p-2 = )
£ >

. (256)
=xm V (x2 -f-llp)p '

2) xm V (x2 -f- 1)p—2 )
De splitsing van de nieuwe integrand komt dus hier tot stand doordat

wede eentermige faktor splitsen, d.i. dezelfde, die bij het partieel inte-

greren geintegreerd is.

Uit (256) volgt

j’xm + 2 I// (x2 -f- 1)?~ 2 dx —ƒ'x"‘ l^(x2 -(- 1)p dx —ƒ*xm l//(x2-j-l)p
~ 2 dx

*) Een uitzondering vormt het geval m = 1, waarin m niet verhoogd kan worden.

2 ) Daar n.l. x
2 -j- I>o is jc

2 -j— 1 = —(— (x2 -j- l)2. Algemeen zal men hier steeds moeten

schrijven

ax
2 -f b = y'(ax2 -f b) 2

Daar n.l. inde integrand' [/.a x2 -j- b voorkomt zal in het integratievak uiteraard

a x
2 -j- b > 0 zijn.
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Aldus is de nieuwe integraal in (254) gesplitst in twee andere, waarvan

de ene de oorspronkelike integraal is, en de andere daaruit ontstaat door

de exponent van de wortelvorm met 2 te verlagen. En daarmee ‘heeft men

de opgegeven integraal tot deze laatste teruggebracht.
Om de exponent van x te verlagen, zonder dat die van de wortelvorm

verhoogd wordt, schrijven we inde integraal in het rechterlid van (255)

xm” 2 f/(x 2 +l)p +2 = x
m-2 (x2 + l)l/(x2 +llp)p = 1

x
m y' (x2 +llp)p + x

m-2 V (x2 +llp)p \

Hieruit vinden we

j xm - 2 1/(x2 +ly+2 dx =

Ixm l//(x 2+l)p dx-j-J xm ~ 2 l/(x2+l)p dx

waarmee het gestelde doel bereikt is. De splitsing van de nieuwe integrand

is hier tot stand gekomen door de binomiese fa'ktor te splitsen, d.i. weer de

faktor die bij het partieel integreren geintegreerd was.

Het geval m—— 1 vormt op de tweede van de boven uitgesproken

regels geen uitzondering, altans voorzover ’t het te bereiken rezultaat

betreft. De metode, wanneer men p verlagen wil, en m =-—1 behouden, is

eenvoudiger. Men herleidt nu

j'Ej(x
2 + llp)p dx 1) (x2 + 1 ) p ~ 2

x=z
\

jxVW+ï)~>dx+ ■ ■ (258)

, Jr ]
p J /

zodat de metode bestaat in splitsing alleen zonder partiele integratie.

94. Na aldus in het algemeen nagegaan te hebben wat men met bino-

miese integralen kan doen, behandelen we om te beginnen:
Geval Cl. Het biezondere geval m— 1 hiervan is aan het eind van

n°. 92 besproken. Is m =£ 1, dan verlagen we door partiele integratie alleen

(zonder splitsing van de nieuwe integrand dus) de exponent van x zo vaak

met 2 dat hij gelijk wordt aan 1. Dat de exponent van de wortelvorm

hierbij verhoogd wordt, hindert niet, daar het er bij m=l niet toe doet

wat die exponent is. De primitieven zijn dus in dit geval steeds wortel-

funkties.
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Men kan bij oneven m (dus ook in geval C4) door de substitutie

[//ax2 -\~b=u ook terugkomen op geval B van de binomiese integralen.
Maar dit is inde meeste gevallen een nodeloze omweg.

Geval C2. Hierbij is de som van de exponenten men p oneven. Is

m -f- p presies —l, dus net zo als bij de grondvorm

Jvê+t '259>

dan kan men de integraal tot deze grondvorm terugbrengen door partiele

integratie alleen, aangezien hierbij immers de som van m en p onveranderd

blijft. Is m + P gelijk aan 1,3, 5,
...,

dan kan men door partiele integratie,
gevolgd dooreen splitsing als in n°. 93 aangegeven is, zorgen, dat de ene

exponent verlaagd wordt, zonder dat de andere verandert, en zo, door dit

één- of meermalen te doen, komen tot het geval, dat m -|- p=— 1.

De primitieven zijn in dit geval, hetzij logaritmies, hetzij cyklometries.
Geval C3. We kunnen dit geval herleiden tot C 1 door de substitutie

___l
u

Immers, men heeft bv.

j x
m \//(x*-\-l )p dx=J x

m+p dx j
=J-^m + p+2 ]/(^+ l Jc? (è) • • ( 26°)

=—J U-I-+P+2 ) [/(u 2 d l)p du |
Nu is in dit geval m-(-p<—3; hieruit volgt —(m-]-p-j-

Verder is m even, p oneven, dus m-f-p -j- 2 oneven. We zijn met de nieuwe

integraal (260) dus inderdaad in geval Cl. En de primitieven zijn in dit

geval dus wortelfunkties.

Het eenvoudigste ondergeval m= 1 van C 1 ontstaat als —(m-\- p -f- 2)
= 1, of m -)- p= 3.

Geval C4. Ook hier passen wede substitutie x= 1/u, die tot de inte-

graal (260) voert, toe. Daar m nu oneven is, net als p, is de exponent van

u even. De exponent van dë wortelvorm blijft p. De som van de beide

exponenten is — m —2. Daar mïË —1 is deze som=üz —1. We zijn dus

met de integraal (260) in geval C2, en de primitieven zijn in dit geval
transcendenten.

95. We geven nu een aantal voorbeelden.
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Geval Cl. We herleiden naar het voorschrift van formule (255)

Oo oo

J' X
3 dx ('

v
2 rl

1
*

-51/(T+P?“
o o

_

X
2 r

2
f xdx

5 f/(F+ x
x 25 )5 / 5 J 1/(1 + x

x25 )5
O o

Oo

—° + ~3 y(l+x*j*l ~~ T*

o

Geval C2. Eerst twee voorbeelden van het ondergeval m -f- p—— 1,

waarbij we kunnen volstaan met partieel integreren zonder splitsen. Zij te

berekenen

£
4

I
*

x
2 cZx

J To+Pp
o

We moeten de exponent van x verlagen, dus de wortelvorm (voorzien

vaneen faktor x) integreren. Er komt dan

3 £ 3 £
44 T 4

r x
2 dx

_

r ï x r dx
_

Jl/(1 + X
2) 3 J —l/1 + x 21/ 1+X2 / Jei+x2

00 00

JL
4

=— | + Zog (x + 1/ 1 +x
2 ) ƒ= —1 + Zog 2

o

Tweede voorbeeld.

J *

i

Hierin moeten wede exponent van de wortelvorm verlagen, dus de

faktor x
-2 integreren. Er komt dan

ï

(i/r-x2 d —

J X

1
T

1 1

V\— x
2 I_ r dx ./-= n

xI J 3

i \
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We berekenen nu

1

/* X'
2

j 11
o

De exponent van x2 moet hier met 2 verlaagd worden ; we integreren

dus bij de partiele behandeling de wortelvorm (voorzien van één faktor x):

ï ï \

|- A
d.\~— (xd( V1 x

2) = I

J \/l-x2 J
°. ° \ . (261)

1 i i (

——x V 1 x1 j -\-J V 1 x2 dx=J V 1 x2 dx j
oo o /

Daarna splitsen we op het voetspoor van (257) de nieuwe integrand
als volgt

:1 yp- 1 yp-
[/ \ x

2
= ----- ±

Dl x2 Dl-— x
2 D1 - x

2

waardoor (261) overgaat in

ï \ ï

/' x
2 dx r dx r x

2 dx

J Vï^x2 ,) Dï-X2 J Dl—X2

00 0

Hieruit volgt

= (262)
J Vlx

2 J V" 1—x
2 4

o o

We berekenen daarna

ï

jy’ïx^dx
0

Deze is gelijk aan de vorige, zoals uit (261) blijkt. We willen hem

echter ter toelichting van de teorie ook rechtstreeks berekenen. De exponent

van de wortelvorm moet met twee verlaagd worden. Dus integreren we

x
m , hier d.i. we herleiden

J Vï—x
2 dx x\^l—x2 1 j

0

1

00

... (263)

f x
2 dx

J k7
lx

2

o /
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Daarna splitsen we op het voetspoor van (256)

*
2

_

•
y2 — 1 i 1

= _ t/JZ +
1

-

1/1—X2 l/l-x2 t/l-x2 l/l—X2

Daardoor gaat (263) over in

ï i

Jl7 = -J^T-x2 dx +J p==
o 00

Hieruit volgt

2A™=JV
o o

ï

jVI-x2 dx = ~ (264)

o

We nemen vervolgens

ï

| x
2 / 1—x

2 dx

o

Hier moeten beide exponenten met 2 verlaagd worden. Beginnen we bv.

met die van x2
,

dan moet bij het partieel integreren de wortelvorm geïn-

tegreerd worden :

jx2 V x
2 dx =J xd I

(265)
ï 1 i f

——

7

2>

X I3
(

j x
x 23 ) 3 dx = 1/(1 x

x23 )3 dx j
oo o

Om de verhoging van de wortelvormexponent ongedaan te maken,

herleiden we

1/(1 x
x23 )3 =(1 - x

2 ) l/(T^^j

= 1/1x2
x

2 Hl —x
2

Daardoor gaat (265) over in

ï i l

J'x2 Hl—x
2 dx = h7 1—x

2 dx— || x
2 l/l—x2 dx

0 oo

14
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waaruit

1 1

Jx2 V 1 —x
2 dx -fcf Vlx

2 dx

o o

De exponent van x is nu met 2 verminderd ; het zelfde moet geschieden
met die van de wortel. Dit is gebeurd in het vorige voorbeeld, waar we

naar verwijzen. De daar gevonden uitkomst inde laatste gelijkheid substi-

tuerende vinden we

ï

jx2 V 1 —x
2 dx =

o

We kunnen ook beginnen met de exponent van de wortel te reduceren ;

dan moeten we bij de partiele behandeling x2 integreren:

> dx=~~T/' U FT=5
dx j

00 0
,

,
>. . (266)

1
T x

4 dx l
"'J V 1 x’>

o /

Om de verhoging van de exponent van x ongedaan te maken, schrijven
we

X
4

x
2 (x2 —l +1) ? t/

-

, , X
2

= TT X'2 V I—X+1 —X+
V l x

2 V 1x2 V \ —x
2

Daardoor gaat (266) over in

ï ï 1

Jx2 V'X —x
2 dx= —jJx2V 1 —x

2 dx + $J
"*

00 0

waaruit

o o

De exponent van de wortelvorm gereduceerd zijnde, moet nu nog het-

zelfde met die van x gebeuren. Dit is gedaan ineen vorig voorbeeld.

We berekenen ook nog

ƒ!+++
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De som van de exponenten m en p is hier 1 ; we behoeven dus maar een-

maal partieel te integreren mét splitsing, en verder nog een paar keer

zonder splitsing. We kunnen naar believen met het eerste beginnen of

eindigen. Men heeft

1
=

1 i

i i
Y 2

We gaan nu maar direkt door met partieel integreren:

1 i
Y Y

- (1^" x2)3 ƒ-3J l/l-x2 dx

1 1
Y Y

Uit de kombinatie van deze beide herleidingen volgt:

J =-x [/3 + 5J l/T^dx

1 i
Y 2

Tenslotte dan de partiele integratie mét splitsing :

j +Jp=p =

1 1 1
Y Y Y

1 1

- | 1/3 -J 1/D=x2 cfx +ƒ]/==
1 1
Y Y

of

1 1

<

x
2 dx= £ 1/3 +ij

y i

—_ 4 |/3 + Y
sKJ +

6
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Hieruit volgt met behulp van de vorige gelijkheid

L
2

Opgave. Bereken evenzo

i

ƒ<trap
*

0

Geval C3. Hiervan hebben we in n°. 72 al behandeld de integralen

dx
£>n j dx

ei l//(F-f-xx 23 )3 JX2V'\ -)- x
2

We geven nu nog een paar andere voorbeelden, waarbij dus telkens de

substitutie u = \jx wordt toegepast.

fkspi*= / tk~z dx
J X* J X

3

1 1

OO

= ƒJ
—— d =J u VIX.? du

1 0

= -^/=i
0

Voorts

«

. r-c/H
f dx f dx I w

1 1
F

r u
3 du r

zJPT=P=J -o
2 dl 1-»

!
=

o o

= tz
2 |/l u2 ƒ + 2 J a l/l^u2 du

0 o

1

= 0 1 l/(T=r
u

1p ƒ |
0
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Eindelik nog

dx ( u
3 du r

2
1

J =J k
/

(2(ir- l) 5 =Ju' d ~

61/(2u2
- l) 3

=

0 1 1

oo oo

u
2 ƒ i' udu

=

6
+ *J

1 1

oo

= i_ 2Ff^3T/=*
1

Opmerking. Daar de som van de exponenten menp in deze inte-

gralen oneven is, zal men aan de ene kant menen dat men ze, door partiele

integratie plus splitsing, moet kunnen terugbrengen tot de grondvorm
(259), waarvoor die som —1 is; aan de andere kant echter zal men

geneigd zijn dit te betwijfelen, wetende dat de integraal (259) transcen-

dent, en de integralen van groep C 3 algebrales zijn. De oplossing van deze

schijnbare tegenstrijdigheid ligt hierin, dat bij de reduktie van de zo even

genoemde grondintegraal, bv. tot de integraal

dx

J vjaWTW

de eerste wegvalt. Men heeft

f dx x | r x
2

J ~

VT+* +J 1 (1 - -v-r

Daarna

x
2

x
2 -j- 1 1

~

i/TTTx22 3 [/(ïTxf

_i ï
“

l/'T+x2 iSJT+xf

Dus

/' dx x /' c/x C dx

J yT+72 ~ï7TT72 J Jxx23 )3

~Der Mohr”, d.i.

dx

J k7
1 +x2
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~hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen”. We houden over

/' dx X

J K' (1 + X
X23 J3 ~k7

1+ X
2

Opgaaf. Bereken op analoge manier de integraal

f dx

J x
2 1 -f- x

2

Geval C4. Ook hiervan is vroeger (n°. 72) al een voorbeeld behan-

deld, nl. de integraal

/' dx

j xV'x2 + 1

We behandelen verder nog de volgende voorbeelden :

1.

ƒ!~^=l dx=f]/' 1 “ h dx =S' du

• ' i

Zoals we bij de voorbeelden van C2 gezien hebben, wordt deze laatste

integraal door eenmaal partieel integreren zonder splitsing gevonden.
2.

Oo

ƒ ~ dx=ƒ f=J |/T=“
3 d“ (“=é)

i i o

Deze laatste integraal is bij C 2 gevonden door partieel integreren met

splitsing.
Men kan hier ook eerst eenmaal partieel integreren vóór de substitutie

x = 1/u

f' $ .1'-'ï
ïi ïi

en daarna die substitutie toepassen, waardoor men direkt op een standaard-

vorm komt. Het verschil tussen beide manieren wordt dus presies gevormd
door de splitsing, die na de partiele integratie in het eerste geval nog nodig
is. De laatste manier is dus zelfs iets beter, maar het verschil is o.i. niet

groot genoeg om het aanbevelenswaardig te maken het aanvankelike een-
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voudige voorschrift: substitutie van x— 1/u, dooreen „korrigerend” advies

te kompliceren.
3.

J V\x2—l)3 1^(1—u
u 23)3 du

=.ƒnï=sy d(i)=+3ƒvt-s

waarmee we op een bij C 2 behandelde integraal komen.

Opgave. Bereken, de eerste óók met de splitsing (258),

c i/(i-x2 25,) 5 ,

/V
,

r >/'x2-i,
I —

5 —dx
, | = dx en | ~

— dx
J x J X

5 J X
7

1 1 1

¥

96. De binomiese integralen type C zijn hiermee afgehandeld. We

beschouwen nu enkele integralen van wortelfunkties, die hiertoe kunnen

worden terugigebracht. Inde eerste plaats

j g (x) l/ (ax2 -)- bx + c)p dx ; . . . (267)

waarin g(x) een rationele gehele funktie is, en p een oneven geheel getal,
positief of negatief. Dooreen lineaire substitutie herleiden we dan .eerst

ax2 -)- bx -j- c tot de zuivere vorm ; daarbij blijft g{x) rationeel geheel, en

gaat de voorgaande integraal dus over inde gedaante

j g (x) V' (ax2 -f- b)p dx

Daar g(x) een som van gehele niet-negatieve machten van x is, ieder

vermenigvuldigd met een konstante, is de opgegeven integraal hiermee

teruggebracht tot een som van binomiese integralen van type C(1,2 of 3).
Voorbeelden:

1.

ï ï

J"y' x(1 — x) dx—J' 1/\—(x \)2 dx

o o

1

— J"\ |/ 1 —U2 du ; (x —l= I u)
ï

ï

—ijy'l— u
2 du (zie formule (264))

o
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2.

oo 00

Jx
dx r xdx

y/ (x? + x+ l? j yW+W+W3
"

o o

[x+|=+tz ; x=|(a 1)]

—7 f (u —l)du
_?

? udu
?

r du

J l/(ü2T3)r J l/F+3p J l/ (« 2 + 3)3

1 1 1

-^?+_+L
1

=l+ 2 f y

tdL, =H
/

~ 2 / =li
J 2) 3 31/I+3 12 I

O o

Dus ten slotte

00

Jxafx

l/(x2 +x+l)
3=li

o

97. Inde tweede plaats beschouwen wede wortelintegraal

f +>** (268)
+(x + a)k 1/ax

2 +bx + c

waarin A: een natuurlik getal is, en #(x) een polynomium. Is dit van

hoogstens de graad k— 1
,

dan substitueren we

, 1
x+a =

u

waaruit

1
,

du
x = a ; dx

u u
2

1/ax‘ + bx+~c +

I “ I
De integraal is daardoor teruggebracht tot een van de vorm

f °
t" "(“)***

l/ï+mu + nu
2



217

Daar g een polynomium van hoogstens de graad k 1 was, is de teller

van de nieuwe integrand een polynomium in u, en de nieuwe integraal bevat

in het type (267). Tenzij voor n= 0, in welk geval hij echter tot dein

n°. 90 beschouwde vorm behoort.

Is in (268) g(x) een polynomium van hoger graad dan k —l, dan kan

men de breuk

9

(x T a)k

herleiden tot een polynomium plus een breuk die in het vorig geval
verkeert.

Voorbeelden:

1.

£ dx

J (x + 1) I' 1 —x
2

o

1 dx du

U X -(- 1 u

1 -(‘-l+ l )=^_>
of tenslotte, daar u > 0

i/ï=?=T“=l
u

Dus

jW.fc=/pê=i=^-| /='
0 I i

2.

1

r dx

J (x—2) 2 y'i^x2

o

l dx
x—2—~, du

u (x—2) 2

=f' - {h+v+ ■4)= 3 -\-h
l/ 3u2—4 u 1

,j
= (daar u < 0)

u
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Dus

1 1

f dx f u du

J J V— 3 u
2 4 u - 1

o
_

i
i

Nu is

3 u
2 4u 1 = 3 (u 2 +-f n + -J-)

3 [(IZ + f) 2 -gr]

Derhalve is de laatste integraal gelijk aan

-i -1
1 ƒ’ (« +i) f ~ f_ tdt 2_ f dt

I^3J i/r^72 3i/3J |/p/?
_i i £

=

j73(_ “

573 >arcs,
'

n 3

= i + TT n 1/ 3

Opgave. Bereken

f «*+*
d*

J (x -f- 3)3 h^x2—l
ï

98. Tot het type (268) kan teruggebracht worden de integraal

f -±ÉL dx (269)
\X i °7

waarin g{x) weer een polynomium is en p een oneven positief geheel getal.
Immers, men kan hiervoor schrijven

p + i

r 9 (x) (ax2 +bx+ c)
2

J (x + a)k Vax1 bx -\- c

waarin de teller van de breuk weer een polynomium is.

Voorbeeld:

ï ï

JVx—x
2 dx ( x—x

2

x-j-1 J (x+ljl^x—X2

Nu is

x—x
2

_

2
—— x -f- 2 :—r

X+l X + 1
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Dus is de laatste integraal gelijk aan

f 2dx— 2 f
2J l^x—x2 J (x+l)l/xX2

o o

Daar

V' x—x
2

— ïj)2

stellen we inde eerste integraal

x—| = u

waardoor hij overgaat in

f 7
u+l

du=
J U

2

_
j_
2

Inde laatste integraal stellen we

x+ 1 =

u

dan is

dx du

x+ 1 u

2
= ]/l- 1 -(^2 -| + 1j

= ]/- 2 + |-^
Daar u > 0 is dit laatste ook gelijk aan

2u2 + 3u- 1
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Men heeft dus

/’ dx £ du

J (x-f 1) I 7 x— x
2 J (/ 2u2 +3u 1

O ]
y

i 1
1 f du

_

1 (• dt

'/2J /2J -?

1
• ai n

=vï arc smi ‘ I=v%
_

X
4

Tenslotte is dus

i

jl x— x
2 dx

,+ i
=*<«-' 2>

0

99. Eigenaardig is dat de klassieke metodes tot rationeelmaking van

integranden, waarin de wortelvorm (/,ax2 -f- &x+ c voorkomt metodes die

wij alleen gebruikt hebben als oefenmateriaal in teorie en praktijk van het

substitueren (n°. 76) - voor de integraal

l' dx

J(x+ a) V'ax2 +bx -f- c

tot een biezonder eenvoudige uitkomst voeren. We willen dit aan de laatst-

berekende integraal
ï

r dx

J (x + 1) V' X—X
2

o

demonstreren. Stel bv.

x—x
2 xt

Dan is

X X
2
=X

2 t2

1 x xt2

1
ii

t2 -\- 2
X =TT? : *+l =

f+71
,

2tdt

(i +ef

l/ 2
t

V X X
2

j _j_ f2
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waaruit

ƒ* dx £ 2dt

,J (x -f- 1) V' x—x
2 J ~I- 2

o o

='^"ct9hl =h
o

De andere substitutie die voor het rationeelmaken van de integrand in

aanmerking komt,

1/ x—x
2
= (\—x) t

voert eveneens tot een eenvoudige uitkomst.

100. Inde voorgaande integralen zijn alle biezondere gevallen van de

algemene wortelintegraal

f
,

RMd*

(270)
J ax

2 -f- bx + c

bevat, waarbij R(x) geheel is, of een breuk met een noemer die evenveel

reele nulpunten heeft als zijn graad bedraagt, zij het dat daaronder gelijke
voorkomen. Immers in dat geval is R(x) te splitsen in breuken met de

noemer ( x-\-a)k (k= 0,1,2...).

Opgaaf. Bereken

oo

£ dx

J ((42x 2 B>x +3) x
2 —4

2

Om ook de overige gevallen, waarin R(x) een rationele funktie is, te

kunnen oplossen, beginnen we met de behandeling van de integraal

C (kx + l) dx

J (dx2 +ex -f- f) V' ax
2 -(- bx -f- c

waarin de kwadratiese vorm dx2 -f- ex -)- f geen reele nulpunten heeft, dus

4 df>e2 (272)

is, hetgeen involveert dat d en f hetzelfde teken hebben. We sluiten natuur-

lik uit het geval dat de kwadratiese vormen identiek of bijna identiek zijn;
we bedoelen hiermee dat

a b_ c

d e f
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Zijn 'beide kwadratiese funkties zuivere vierkantsvormen (b =e=0),
dan is de behandeling als volgt. De integraal van

f xdx
_ (273)

J (dx2 -f f) ax
2 + c

wordt rationeel gemaakt door de substitutie |/ax2 -(- c=u, terwijl de

integraal

(dx2 +f) V'ax2 -f c '

door de substitutie x=l/u tot de vorm (273) wordt teruggebracht. Deze

manier is natuurlik ook goed, als df< 0 en verdient dan zelfs de voorkeur

boven de handelwijze, boven aangegeven, waarbij de breuk

dx2 -f- f

gesplitst wordt. Verder geldt een dergelijke metode voor de algemene
integraal

f dM dx
(275)

J (dx2 + ƒ)« V'(ax2 -f- b) p

waarin g(x) een polynomium is.

Voorbeeld:

r - d (L )

0

r u cfa f ï \

(n 2
}- l)^u2

- 1
'

Stel

Dan is

, , ~
udu

.

u
2 —l=t2

; —> =dt
|/u2 -l

00 00

r udu
_

r dt

J (u2 +l)k
/u^ï

_ J (t2 +224)
_

4
1 0
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De gewone manier van'rationeelmaken is hier veel langer. De substitutie

V 1 —x2= (1 — x) t

die op zichzelf al wat meer werk vordert dan de substituties x=l/u en

= t samen, voert nl. tot de integraal

n2 1 1 r t2 dt

J t<+i
dt J + 1

1 o

waarvan de berekening, ondanks de vereenvoudiging (227), die in n°. 82

mogelik gebleken is, toch langer duurt dan de zo juist gegevene.

Opgave. Bereken de integralen

dx dx

J (x2—l)
’ J (2—x

2 ) 2 l/l^x2

20

1

Jdx(2-x2)\Z(ÏT~x9
o

101. Beschouwen we nu de algemene integraal (271). Deze is ineens

veel ingewikkelder. Heeft ax2 -)- bx -\- c reële wortels, en is X één daarvan,

dan levert tans de substitutie

V ax
2 -j- bx + c=(x 7) t

die we in het biezondere geval (273) voor een betere manier moesten ver-

werpen, een te aanvaarden metode van berekening. We willen dit demon-

streren aan de integraal
Oo

£ dx

J (x2
-x+1) V' x2—1

Stel

k7
x

2—1 =(x+ 1) t

dan is, daar x 1> 0

,= • dusOS(Sl

_

1 -)- f2 <ix 2 c/f
x-\=e • i/p=ï

-

ï=?

X 1
-( 1 _ f2)2
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dus

f dx r2(\—f)dt
J (x2 x+l)l/x2—l J334t4 + 1

~

1 O

I^3

3 / 3 / (l/3 u
2) du

~

3 J uM-T
~ : ( " '~

tr 3)
o

o.
ryj

—2+' 3 /(/3. u
2 du Cu2 du

3 J H*+i J
1 o

_
I>"3

Nu is in n°. 82 gevonden

ru 2 du _|/ 2
,

u
2 —ul/2+l ,

J ü
4 +l

~

8
g

u
2 + ul/2 +l

+

+ ~+- [are tg (u V'2 +1) + are tg (u\ / 2 1)]

Hieruit volgt

00

l’\'3u2 du y' 6
, I+l/3 + I^l2,

J ~?+r =

/r
/o*

2
+

1

3

i/6 r 11/3 + i)i/i2~
+__ n—are tg -d

C u2du 1/2
,

1 +|/3 + 12 .
J üM^T- 4~ fo£J

2
+

, 1/2 r + 12(1/3 + in
+ -J- are tg !—L

Zodat tenslotte

00

£ dx

J (x2 —x+ 1) l/jc2
— 1

(1/3+ 1) log
l +f/3 +

+(i/3_iyarc^2(|/3+l)J
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De tweede substitutie

Vx
2 1 - x-f- 1

die in het voorgaande geval tot een rationele integrand voert, maakt hiervan

een breuk met volledige vierdegraadsvorm inde noemer; deze noemer te

ontbinden in tweedegraadsfaktoren vordert opzichzelf veel tijd, zodat die

manier niet erg geschikt is. Voor het geval de vorm ax2 -f- bx -)- c geen

reële wortels heeft, staat ons echter geen andere substitutie tot rationeel-

making ten dienste. Er is echter in dat geval een substitutie, die weliswaar

de integrand niet rationeel maakt, maar die toch een kortere berekening
geeft. We willen deze in het volgende nummer verklaren.

102. We denken eerst ax2 -\-bxc op de bekende manier terugge-
bracht tot de gedaante x2 -\- 1. Daarna stellen we

x= , . f

.. • (276)i/i -e

dan gaat x van oo tot 00, als t gaat van 1 tot 1. Men vindt

dx dt

i/x2 +i
“

J 2 I 1 C_(<*—ƒ) t2 + f ,
ax

J +ex+ r = -—: 5
1 ~\—t1 1 f

2 \Zl—{2

£ dx dt

J (dx2 + ex-f- f) l/x2 -j-l j (d —f) t2 -f- ƒ+ ef k7
l —t2

f (d —f) t2 f— et V'F—T2

J [(d - 1)2 + e
2] t4 +[2 f(d-f) - e

2] t2+f2
M

=A + B

als

A =j{d^w— dt

b= CzzüïlEEdt
J N

en N de noemer van de voorafgaande integrand. In A heeft de integrand
nu een vierdegraadsnoemer, die is van de tweedegraadsvorm en dus gemak-
kelik te ontbinden. En B gaat door substitutie

V'x t2 = u (277)
15
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ineen dergelijke vorm als A over. Daar de diskriminant van N negatief is

behoren de integralen A en B tot het in n°. 82 behandelde type (de koeffi-
cienten van f4

en f<> kan men dooreen substitutie t— au altijd gelijk maken).
We passen deze metode toe op de integraal

1

Jdx(x2
x + 1 )|/ x

2 -\-1
o

De substitutie (276) doet deze overgaan in

f dt t-.l V- \ ■

Ji —tV 1—
o

welke integraal we verder herleiden tot de som van de integralen

o

en

ï

B= f 1
dt

J t*-t2 + l A

De integraal B herleiden we door middel van de substitutie (277) tot de
gedaante

o C u
2 du

J
ï

VI

We kunnen de integrand van A dezelfde gedaante geven, door de sub-
stitutie t=l/u; er komt dan

a—' c °
2 du

J a<-u2 + 1
V2

Langs dein n°. 82 aangegeven weg vinden we

u
2 _yi r u u

u* u
2 +l 6 u

2
— u(/3+ I_u2 -f U 1/3+l
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en hieruit op de bekende manier

r u
2 du _K3. u

2 -u[/3+l

J u
4
u

2 + 1 12
°9

u
2 + a 1/3 + 1

+

+ i [are tg (2 u + l/3) -f- are tg {2u |/3)]

gevende

A. = log (y'3 + 1/2) + | are tg [/2

B = log (1/3 + 1/2) (2 |/3) +- | are tg [/2

en

1

f c/x
=J +K3

(2- |/3) (1/3 + j/2)2

J (x2 -* + l)kV + l 4 6 yv ;VK '

o

Eenvoudiger wordt de integraal tusschen 0 en 00. Men vindt

C dx r u
2 du 71

j (x2
x x

2 l Ja4
u

2 + 1 2

o o

De berekening loopt hier nog betrekkelik vlot van stapel, omdat de inte-

gralen A en B dezelfde eenvoudige integrand hebben. In het algemeen is

dit echter anders : de integranden van Aen B zijn meestal verschillend, en

de koefficienten van t4 en t° inde noemer vallen gewoonlik ongelijk uit,

zodat men die dooreen substitutie t= au, waarbij a een vierdemachtswortel

is, gelijk moet maken. Het ligt dus blijkbaar min of meer inde aard van de

nu beschouwde integralen, dat ze tot ingewikkelde Jjgsijferingen aanleiding
geven.

103. Er is tenslotte juist in het geval (272) een manier om de algemene
integraal (271) tot de biezondere (273) en (274) terug te brengen. Dit kan

nl. geschieden door de substitutie

*=ttt (278)

bij geschikte keuze van a en fj. Stellen we ter bekorting

P (x) —ax
2 bxc ; Q (x) dx2 +ex -j- f . . (279)
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dan geeft deze substitutie

z
2 P («) + P 08) +2z \a{aft +b f + c

p (x) =
'

(}
(z+ l)2

2
! Q (o) +Q(O + 2 z [<ƒ(<.# + e (ï±£) + f

QM = sW V ’ J

We kiezen nu a en /? zodat de koefficient van zin de tellers van de

rechterleden nul wordt (in hoeverre dit kan, zullen we aanstonds over-

wegen); dan levert de substitutie (278)

p M = st!T
'

•
q«=RTf“ <280)

waarin

*= p(°> : i = pm \ (281)
m Q(a) ; n= Q (/?) (j

Verder is

(z -(- l) 2
z (282)

Uit dit alles volgt tenslotte

f (gx +h)dx
__

r (g'z-f- h') dz

J Q (x) I P(.r) J (mz 2 -f- n) V' kz 2 + /

We moeten nu nagaan of de getallen a en /? inderdaad zo kunnen worden

gekozen dat ze voldoen aan de vergelijkingen

a (a/S) -f- b +c = O )

, , (283)
d(afS) + + f=o

We merken op dat de linkerleden resp. uit P(x) en Q(x) ontstaan door

x inde kwadratiese term te vervangen door het meetkundig, en inde lineaire
term door het rekenkundig gemiddelde van a en
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We vinden voor af en één stel oplossingen

a -\- /? cd —af
2 ae bof

„
_

bf—ce

a/J Fj
ae bd

Tenzij de determinant van het stelsel ae bd nul is. Dan zijn echter de

vormen

ax2 -j- bx -j- c en cix2 -j- ex -j- f

door dezelfde lineaire substitutie tot de zuivere vierkantsvorm te herleiden.

Zien we van dit geval af, dan zijnde getallen a en f dus de wortels van de

vierkantsvergelijking

2(af-cd) bf-ce
_ Q

ae bd ae bd

We zullen aantonen dat deze wortels altoos reëel zijn. De diskriminant

van de vergelijking is

D— (af cd) 2 (bd ae) (bf —ce)

Daar echter uit (272) volgt dat df> 0 is, kunnen we als diskriminant

evengoed nemen

D = 4df(af — cd) 2 Adf(bd —ae) (bf ce)

Brengen wede term

4df(bd ae) (bf ce)

die in b kwadraties is, inde zuivere vierkantsvorm t.o.v. deze letter, dan

gaat hij over in

[2b df e(af -j- cd) ] 2 e2 (af cd) 2

Dus is

D— (4 df e2 ) (af cd) 2 -|- [2b df e(af -j- cd)] 2

Wegens (272) is dit positief of nul. Het laatste zou echter vereisen

af —cd=oen2b df e ( af -)- cd) = 0

waaruit men onmiddellik afleidt dat dan ook

a b c

d e f
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moet zijn, een geval dat we al uitgesloten hadden. We vinden dus voor

a en yS twee verschillende reële getallen, die we ook mogen verwisselen. We
zullen voor a steeds het kleinste van de twee kiezen. (Zie echter n°. 105).

104. Als eerste voorbeeld berekenen we langs deze weg de reeds in

n°. 102 gevonden integraal

/' dx

J (x2
—x + l)|/x2 +l

o

De getallen a en /9 worden hier bepaald door de vergelijkingen

a/? +1 = 0 en a/5 ' ~ +l=o

gevende a= —1 ; /5=l. De substitutie die moet worden toegepast is dus

_

1 -z
X
~l + z

Hierdoor gaat de opgegeven integraal over in

0

als

A = |/2f +-
J (l +332)z 2 ) 1/1+z2 '
0

B = {/2 f
J (l +332)z2 ) K 1+z2

0

Inde integraal A stellen we l/l + z2 =u> dan komt er

V2

A=V\j 3 log (2 -^ 3) (5 + 21/6)
1

Inde integraal B stellen we eerst z—ljt en daarna |/l -f- ; dan
komt er

Oo

B = 1/2 f J*u
-= -

Ju2 + 24
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Uit deze twee uitkomsten volgt voor de opgegeven integraal dezelfde

waarde die in n°. 102 gevonden is. De berekening komt ons iets korter voor

dan de vroegere.

We berekenen ook nog

/’ dx

j (x2 —x+ i) y'x2 +x +1
o

De vergelijkingen voor a en j3 zijn

waaruit wéér a =—l, /J = 1 volgt, zodat de substitutie dezelfde is als bij
het vorige voorbeeld. Door deze substitutie gaat de opgegeven integraal

over in

f 2(z+
=A +B

J ((32z 2 + l)l/z2 + 3
0

als

ï i

r 2zdz C 2 dz

~J (3z 2 + l)l/?+l ’ ~J ((32z 2 + l)^z2 + 3
0 o

ln de integraal A stellen we l/z2 -3 u, dan komt er

2

A=j log (1/3 - l/2) (3 + 2 K2)
n

Inde integraal B stellen we eerst z=l/f en dan |/l+3f2 =u, dan

komt er

B=lJ -J^i=^ra,ct9V2
2

Dus is

ƒSw+WRTI = (3+2^2
0

De manier van het vorig nummer duurt hier veel langer. Terwijl de zo

juist gevolgde weg ons nog geen twintig minuten kostte, nam de berekening
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volgens de andere metode, die we hier achterwege laten, ruim een uur.

Intussen is de eenvoud van de nu gegeven berekening voornamelik te
danken aan het feit dat voor a en fi eenvoudige getallen worden gevonden.
Int algemeen zullen die getallen echter van de vorm a --p |Vc zijn, en dan
wordt ook de berekening volgens de metode van dit nummer ingewikkeld,
al geloven we wel dat het tenslotte nog altijd de eenvoudigste is. Het is
misschien in dat geval beter, om de letters a en /? en evenzo k, l, m en n,

te laten staan en te werken met onbepaalde integralen, waarbij het dan
tevens wel aanbeveling zal verdienen, om tot de oorspronkelike veranderlike
x terug te keren. We willen in het volgende nummer de te volgen werkwijze
aangeven.

105. Uit de gelijkheden (zie n°. 103)

X==*l±P ■ PM
kz* + 1 . n/ v

_

mz2 + n

z+\
l)

~(z+l) 2 ' U(x) -^+ï)2
leiden we ten behoeve van de terugkeer tot x vooreerst af de gelijkheden

x . ,
8— a

■'
.v

; Z+ '=
X~-a OW

|/fa»+7 . 1/^q ,285)x a x— a
v '

De beide laatsten gelden inde onderstelling z+ 1 >O. In diezelfde
onderstelling is

J'ö(Wm=A+B (286)

/’ xdx
„

,
„ „

jQwm=aA+pß (287)

waarin

a— f _ (288^
,
/ (mz 2 +n) kz 2 + /

d
C (a /?) dz

B= J +

De onderstelling z -)- 1 > 0 is voor de einduitkomst die we zullen krijgen,
onwezenlik. Voorlopig onderstellen we zelfs z > 0, daar we zo aanstonds

op het omgekeerde van z zullen hebben over te gaan. Uit de eerste van
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(284) volgt dat x dan tussen a en fi inligt. De afspraak aan ’t eind van

n.o. 102 gemaakt, dat we a</J zullen kiezen, handhaven we hier bij het

zoeken vaneen algemene primitieve niet; maar we kiezen aenj?nu zodat

de determinant

D =

k 1

m n

positief uitvalt. Daar deze determinant blijkens (281) door de, geoorloofde,
verwisseling van aen van teken omkeert, is dit altijd mogelik. in deze

onderstelling vindt men, zoals we nader zullen aantonen

,
B—a x — ai D )

A = are tg ,
/ —,,, . I

Vm D « I mP{x) f
.. (290)

r _

p—ri
ln

iP—a) nP(x) + (x—P) yD ; l
_

I4D
°9 "

I Q(.v) ! /

Inplaats van fi a mag men hierin ook a zetten. Om het rezultaat

te bewijzen stellen we vooreerst inde integraal

A >— f zdz

J (mz 2 -f- n) b
7
kz 2 -f- /

l/kz2 -j- l— t, waardoor hij overgaat in

r dt _j- )
A -J mf2 + D

_ l/mJ (fi/m)2 + D
“

_

. . (291)

pAgarctatj/g of

We kiezen het laatste, om een reden, die zo aanstonds duidelik zal wor-

den. Dan is

B a 1 ï fD
A are fg 1/

1/mD

Met behulp van

f = l/kz 2 + / = l/p]x)
x — a

gaat dit onmiddellik over inde eerste van (290).

1 y. 1 Q 1
i) Zowel - are fg - als - are tg -is een primitieve van

7--, ;de laatste funktie
EL Ei El DC X | a

echter ineen interval dat x=0 uitsluit. In zo'n interval is het verschil van beide

funkties konstant.
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Inde integraal

B' C z

J (mz2 +n) l//c2 2 -f- l

stellen we eerst z= Ijs, dan vinden we, daar z> O ondersteld is,

£/
r «c/s

J (ns2 +m) Vh2 -f k

Daarna stellen we l//s2 -f- k= t, waardoor we komen tot

'u>g\tyn+vn>J D-nfi 2V/nD
9 \ t[/n -\/D

dus B = a-log %n^-D

2 1/nD tl/n+l/D

Met behulp van

t =]/W+kJ^±l
z

gaat dit over in

B =
.... (292)2VnD I/fi (kz 2 -f- /) -f- z |/fl

We vermenigvuldigen nu teller en noemer van de breuk achter het teken

log met de teller. Er komt dan

B = P-°L l
{l/n (kz2 +~ï) ~ z^D)2

2 KnD
°9

l {mz2 +n)

De faktor l achter het teken log kunnen we weglaten, omdat dit neerkomt

op het weglaten vaneen additieve konstante ineen primitieve. Verder kun-

nen we dan nog schrijven

d P~ a
, n (kz2 -f t) zVD ,

>2(nu +n)
- <293»

Gaan we nu weer met behulp van (284) en (285) terug tot x, dan
komen we zo tot de tweede van (290) (we laten dan nog weer een faktor

P — a achter het teken log weg).
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Substitueren wede voor A en B gevonden uitkomsten in (286) en (287),

dan krijgen we formules waarvan de geldigheid niet beperkt blijft tot het

interval (a,/J) van x, maar algemeen is. Men zal het niet vreemd vinden dat

dit het geval is, als men bedenkt: 1». dat de funktie achter het teken are tg

inde formule voor A nergens co wordt (het is om dit te bereiken dat we van

de twee primitieven (291) juist de laatste gekozen hebben); 2°. dat de

funktie achter het teken log inde formule voor B nergens nul of oo wordt.

Intussen bewijze de lezer de algemene geldigheid.
De bedoeling kan natuurlik niet zijn dat men de ingewikkelde uitkomsten

(290) uit het hoofd leert. Men zal de vorige herleiding dus telkens opnieuw

moeten uitvoeren. We releveren dat men daarbij heeft te letten op de vol-

gende twee punten:
I°. Dat men van de twee primitieven (291) de tweede kiest;

2°. Dat men de vorm (292), die men in eerste instantie krijgt, steeds,

door vermenigvuldiging van teller en noemer van de breuk achter het teken

log met de teller, herleidt tot de vorm (293).
Tenslotte merken we op dat een niet gering voordeel van de hier ontwik-

kelde metode is dat men de uitkomst krijgt inde eenvoudigste vorm, al

klinkt dit haast ironies. Men vindt n.l. één logaritmies en één cyklometries
deel, terwijl er bij de metode van n°. 102 in ’t algemeen twee logaritmiese
en vier cyklometriese delen ontstaan.

Voorbeeld:

oO

dx

J (x 2 +2x+ 3) y'x2 + 1
o

De getallen a en /J moeten voldoen aan de vergelijkingen

ap+l=o ; «/? +(«+s + 3 = 0

waaruit men vindt

«=-(1/2+1) ; /? = 1/2-1

Daar P(x ) =x2 + 1 en Q(x) =x2 +2x + 3 volgt hieruit

k = P{a) =4 + ; 1=P (?) =4 -2

m = Q (a) = 4 n = Q (/?) = 4

k l
y-

= 161/2 = D
m n

De formules voor A en B toepassende, vinden we

,
1+2 (* + |/2 + 1)1+8

4 2 l/x
2 + 1

_ I+2, I+2. I/++l+x-1/2+l
B = —r- log .y—--4

y |/+ _j_ 2x + 3
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(waarbij achter het teken log weer een paar konstante faktoren weggelaten
zijn). Dus is

C dx_ «=

J (x2 +2x + 3) Vx2 + 1 o
O

+DK"B /"+ 2
■ + x |/2 + 1 /' =

1
9

2 > x‘- 1) /+ 4 |/y +2* + 3 /
0 O

—log (A 8 + fk"2 -f- 1) + log (W2-|- 1) /og 3 are tg

Past men niet de formules toe, maar voert men de berekening geheel
opnieuw uit, dan is hij in dit geval niet zoveel korter als die volgens n°. 102.
Alleen krijgt men daar de uitkomst ineen ingewikkelder vorm, en zal men

wel niet zo licht op het idee komen die tot de eenvoudigere te herleiden
als men de laatste niet reeds kent.

We kunnen dezelfde metode ook gebruiken, als de vorm ax% + bx -f c

reële wortels heeft. Alleen is het zeer de vraag of die metode het dan in
eenvoud wint van dein n°. 101 voorgedragene. We willen de daar be-
rekende integraal

r dx

J (x2 x-\-l) i^x2 —!
ï

nog eens aldus bepalen. De getallen a en /? moeten hier voldoen aan de

vergelijkingen

1— 0 ; afi-
Cl±A + I=o

waaruit

«=2 + 1/3 £ = 2-I^3

k = a
2

— 1= 6 + 41/3 l ft2 1= 6 —4|/3

m—a
2

a-(-I=6 + 31+3 n=P2—/S-f 1 = 6 3 3

D= 121/3
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Verder

g—p __{y3—l) + 12

l/mD~
"

6

a—/?
_

(1/3+l) +l2

/nD
_

6

—— ]/= ———-

a PI rn (K3 +1) +l2

Dus is

. (+3—l)+l2 x—2—j/32
A= v

are tg —7-=- .

6 l/x2 -l (|/3+1)+12

p_Q/3+l)+Ï2 /
1» 3 + 3-1) 2-l + (x-2 +|/3) +2

6 l/jc
2 x+l

waarbij we achter het teken log weer wat faktoren hebben weggelaten.
Hieruit volgt tenslotte

f -?=— =(A + B)" =3

J (x2
x

2
— 1 o

1

1) ,ofl 2hi+l+i
106. De integraal

/•_«w*

J (Q(x)]-epu)

waarin i?(x) een polynomium van hoogstens de graad 2n— 1 is, en P(x)

en Q(x) dezelfde betekenis als zo straks hebben, kan op geheel analoge
manier behandeld worden : d.w.z. men kan door dezelfde substitutie (278)
die voor ’t geval n— 1 dient, zorgen dat P(x) en Q(x) zuivere kwadratiese

vormen worden. Het deel van de integraal, dat de oneven machten van de

nieuwe teller bevat, wordt daarna behandeld met de substitutie 1/P(x) —u;

het andere deel wordt eerst door de substitutie x=\jt tot de gedaante van

het eerstgenoemde deel teruggebracht.
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Hiermee zijn alle biezondere typen behandeld waartoe de algemene inte-

graal (270) aanleiding kan geven. Deze laatste vormt verder ook zowat het

enige algemene geval van wortelintegralen dat men nog kan „afhandelen”,
zoals dat met de rationele integralen gebeurd is. Er is geen denken aan dat
we dit met de kategorie der wortelintegralen in zijn geheel zouden kunnen

doen, om de eenvoudige reden, dat verreweg de meerderheid van de wortel-
funkties primitieven hebben, die niet onder de gewone ons bekende funkties
te vinden zijn. We stappen daarom nu van de wortelintegralen af om in het

volgend nummer over te gaan tot de integralen van transcendente funkties.

107. Hiervan hebben we in hoofdstuk 111 ter illustratie van de partiele
integratiemetode reeds behandeld de volgende typen

ƒ logn xdx
, J x n

e
Xx dx ,J x

n
cos ax dx ,j x

n sin ax dx.
. (295)

(n > 0 en geheel)

die alle met behulp van genoemde metode kunnen worden gevonden. We
merken alleen nog op, dat de eerste van dit viertal integralen door de sub-
stitutie logx= u tot de tweede wordt teruggebracht.

Ook de integralen

Jxn
are tg xdx en Jxn

are sin xdx
. . . . (296)

kunnen door de partiele metode worden berekend. Men vindt

Jxn
are tg xdx —J arctgxd =

x
n+i i r x

n+i

=
WET arc x ~

r-rr dx
n ~r i n -f- 1 j

en

J'xn
arc sin xdx—J arc sin x d =

xn + x
arc sin x 1 fxn + 1

3

n\ i Jk7 dx

Beide integralen zijn dus teruggebracht tot binomiese (resp. groepen B

en C).
Inde eerste integraal mag n voorts ook gebróken en negatief zijn, mits

niet 1. De partiele integratie levert dan een wortelintegraal van het type

( //
xq

Js+ï dx

p
waarvan de integrand door de substitutie 1/r=u rationeel gemaakt wordt.
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Voorbeelden:

1.

1 1 ï

J arctg xdx xarctgxj— j i /og2
o o o'

2.
ï i ï

ƒ, . I r Xdx n

are sin xdx = x are sin x I
.

=— 1
/ J l^l-*2 2

00 0

3.

j BrCt

J X =j are tg xd (=£) -
1 1

oo oo

are tg x I }(' dx

2x2 I ' 2

<
J x

2 (l+x2 )
ï ï

~8 + 2 J
i

4.

ƒ dx=J'arc d (jZÏ) =

o o

oo 00

__

2 arc tg x / T dx
_

V x I J l/x(x2 +1)
O o

oo

= o + 4 Vx = u)

O

n\/2 (n° 82)
5.

i i

J x are sin xdx =J are sin x d(\ x
2 ) =

o o

ï ï

, , .
I

,
Cx2 dx n

=ir are sin x i I —7/ J l/l-x2 8
o o

waarbij gebruik gemaakt is van (262).
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Bij het type (296) sluit zich nog aan de integraal

J (are sin x)n dx (297)

waarin n een natuurlik getal is. Stelt men deze integraal voor door ƒ„, dan
vindt men door tweemaal partieel integreren de rekurrente betrekking

/„ = x are" sin x -j- niT —x
2

.
arc

n ~ i sin x — n(n— 1) 2

waaruit blijkt dat de integraal gevonden kan worden. Men kan dit ook

inzien door de substitutie are sin x = u toe te passen, waardoor de integraal
overgaat in

j u" cos u du.

d.i. een van de integralen (295).
Van are” tg x kan daarentegen geen primitieve gevonden worden (behalve

dan voor n= 1).

108. Men kan verder door éénmaal partieel integreren tot vorige typen

terugbrengen de integralen

J x'J log R (x) dx ; jxa
are tg R(x) dx

. . . (298)

waarin a een rationeel getal 1 is. Immers, dan is bv.

|xa log R (x) dx= j log R (x) d =

_

log R (x) x
a +1 C x“ +1 R' (x) ,

'«TI J «Tl'Tm

Daar R'(x)lß(x) eveneens een rationele funktie van x is, is de nieuwe

integrand dus öf rationeel (als a geheel is) óf de integraal behoort tot het

type van wortelintegralen

J R (x. y) dx

n

waarin y V'x. Analoog de tweede integraal van (298).
Men kan in (298) x nog vervangen door ax b. In ’t algemeen zal iedere

integraal

J cp (x) log R (x) dx (299)

of

J (p (x) are tg R (x) dx (300)
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door partiele integratie tot vorige typen kunnen worden teruggebracht
indien de primitieve van y>(x) een rationele funktie is of een wortelfunktie
R(x,y), waarin y een van de drie wortelfunkties

V'ax -\-b , \y/// ax2 -bx-\-c
V cx + d

is. Evenzo kan men de integraal

jcp (x) are sin (ax + b) dx (301)

door partiele integratie tot een vorig type terugbrengen, indien <p(x) een

zodanige rationele funktie is, dat zijn primitieve ook rationeel is.

Voorbeelden:

1.

1 ï ï

j log dx = x log +ƒ ƒ*xd log ( x -j-

--0 00

1

= log 2 -f-j \=rX
-

2
dx

0

1

= log 2+j —ljdx=log 2+ 1

o

Er is hierbij gebruik gemaakt van de gelijkheid

lim+
x log ( x -f- )= 0

x=o V xj

Dat dit juist is blijkt als volgt. Men heeft

log + = log (1 + x
2) log x

dus

lim+
x log ( x —J = lim +

x log (1 + x
2 ) lim+

x log x

x=o V X J x=o X—O

Nu is de funktie x log (1 -(- x2 ) kontinu in x=o, zijn limiet dus gelijk
16
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aan zijn waarde, d.i. nul. Verder is aan ieder bekend dat de rechterlimiet

van x
a log x nul is voor x=0, indien a> 0.

2.

C x log (x +\) dx
, , 1X ,

—1

J (*-+l)! ~=J '°9(x + l) ‘,
2W+T)

0 o

_

_

log(x+ 1) ƒ ,
r dx

2(x2 +l) l^ 2J (x+l)(^+l)
0 o

=o +*J (ïtt+^tï)*
0

= i [log {x + 1) i log (x2 -f- 1) 4- are tg x\
0

,
(x-\- \)2 I 71 71

= i 'o9 i?+7/+ 8= 8
0

Hierbij is gebruik gemaakt van de gelijkheden

lim -°gJX

+V
)
=°- en lim log =0

.. . (302)
x=oo X -p 1

x= oo X 1

De eerste wordt aldus bewezen: men heeft

log (1
log (*+l)

_

log x V x )
X

2 +l
-

X
2 +l

+
*

2 +l

dus

Um = JgJL=Wn te. —L
= 0

X= Oo X -\- \
X=Oo X

2 “f” 1
pc —oo X

2 1
1

~

X*

daar aan ieder bekend is dat voor a > 0

= 0>)
-v.ee /

x= oo

*) Men kan de eerste van de gelijkheden (302) direkt met de regel van L' HöPITAL be-

wijzen, maar het lijkt ons beter, om de lezer er aan te wennen zulk soort gelijkheden tot
bekende terug te brengen: heeft men daarin wat routine, dan ziet men in eenvoudige
gevallen, zoals het onderhavige, het eindrezultaat op ’t oog.
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De tweede van de gelijkheden (302) volgt uit het feit dat

Hm =Hm
1=

j
*= » x

l + 1
+

x
2

3. Te bepalen

f-d1”* dx
J 2 )3

0

Men heeft in het interval (0,1) (n°. 95)

r dx x

J l/(l-x2)3 “Dï-X2

dus ook

C logxdx r x

J PTT=x9=J ; S , v

x /op x f dx X log X

J |/f_x2 ~PW -arCS,'n *

Hieruit volgt

ï

f_Jbp.* _
2

o

in verband met de gelijkheden

, x log x xlogx
*=o Ki—x2

*=i l/l-x2

De eerste behoeft nu geen nadere uitleg meer; de tweede zien we aldus :
we schrijven

x log x
_

x /op x

bl x
2 l / l-j-x V' l —x

en bepalen de limiet van de tweede faktor met de regel van I’HöP'ITAL ; of
door reeksontwikkeling na eerst gesteld te hebben x— 1 •— y; we vinden

daarvoor dan nul. Daar de limiet van de eerste faktor eindig is (1 •, 2),
is de limiet van het produkt ook nul.
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Opmerking. We konden in dit voorbeeld niet dadelik partieel inte-

greren tussen de grenzen 0 en 1 ; daarom hebben we eerst een primitieve
in het interval (0,1) bepaald.

4.

\ 1 1

J 3rC tg (x ~~ X) dx ~

xaTC f9 I—j xd are tg —xj
o 00

_ n _L r x{x2 + 1) dx

\J x4

o

i f(«* + l)c?« ,1 tt • (u x
2 )

J ir— u-j- 1 '

0

0 o

=i foff <»’-«+1) /+ij
1

o o

=°+*7r'c,g2jvrh^
0

5.

ƒ =ƒarc ,s *

1 1

J ,
—^~"ctgx l-Jw+s)dx

1 1

_ _ƒ' (x2 —1) <dx
~~

2 J *(1 + Jc
2)l/xM

_£r
__

2x c/x
_j_

r c/x
~

2 J(1 + x
2) X l/X2

— 1
• 1 1
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dit laatste door splitsing van de breuk

x
2—1

x (1 -j- x
2)

in eenvoudiger breuken. Inde eerste van deze twee integralen stellen we

(n°. 100) (/ x2 1 =u, waardoor hij overgaat in

Co Oo

J2du 2 uj7i . /
,c,g vi\=2 Vi

• o o

Voor de tweede is vroeger door de substitutie x—\ju reeds gevonden
nj2. Tenslotte is dus

0 o

1 1

= i x3 are sin (1 —x
2) ƒ ƒ'\ x

3 d are sin (1 —x
2 )

o o

ï

_

r223x3 dx

o

Nu is

o o

j
=—x2 V'2 —x

2 l -\-J 2 x 2 —x
2 dx

o o

1

= -1-11/(2^x2? ƒ=-1- 1 (1 -2

o

= 2-1
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Dus

J x
2

are sin (1—x
2) dx =£V2

7.

fare sin x
2

, f . , , xJ m??
dx=J arcsmxd

ïT+^
O o

x
■ -> I T 2x2 dx

f7=== are sin x
2 ƒ |+ / J (1+x2) l/l—x2

o o

= 5 |/ 2 2 f—'— 2 f—-

4 J 2 J (l+x2)t/l-x2

o o

= +2 f —

ücfu
: ("„ =l^

4 J (u 2+l)l/ u
2 —l V. •*/

=+2 ;

M ,

Oo

4
1/2 —7l+ V 2 are tg j — n

0

Opgaven. Bereken de volgende integralen 1 ) :

l'''-’"' 1 Al
.tv

x 1/ x
o

ï

o

J1/(1-x223) 3
o

’) Bi) oneigenlike integralen a priori bewijzen dat ze bestaan!
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r log (x 2 1) dx

J
1

R )

V2

00

J' are tg x
3

,

—r~
dx

0

oO

/x are fa x
,

K3

00

/" are tg x

i i^wm
O

f^Mdx
J I 1— x

2

o

('2

J'*x are srn (x2 —1)
,

1

1

x are sin (1 —x
2 ) ,

(2
O

1

ƒ are srn |/x ,

~T=-W
O

/x are sin V' I—x1 —x
,

y
dx

1 x
2

o

jl°gx {h~-^=ï) dx

O
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/' log (x + l+l -j-x2) are tg x

J SFIrP
dx

sXh-^-y*
O

1

J' are sin x are tg x
f

—

?
—

o

1

C (are sin x 1 \

j
o

ï

J'are cos (1 —jc
2 ) —jc |/2

*

O

/ 2 \+2—x
2
—x-- + are sz'n (1 — x

2 )

J (2 —x
2 )2

dx

O

) .V
J/2

/
,

x
2 + are sin (1 x

2)
lx3 2x 2

JL(2 x
2) 2 +3 (2 —x

2)l/(2-x225 ~J dx

1

Jare cos x
2 /i+x

2 ~1
,

L _ dx

O

1

, /
= -7 ] are sin \/x dx

o

109. Van de verdere integralen van transcendente funkties komen
vooral nog in. aanmerking die waarbij de integrand een rationele funktie van

sinx en cos x is. Als eerste groep daarvan behandelen wede aan de bino-

miese nauw verwante integralen

ƒ cosm
x sin n

x dx. . (303)
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waarin m en n gehele getallen zijn. Door sinx of cosx= u te stellen, wor-

den deze integralen veranderd in binomiese, maar het is niettemin van

belang om ze aan een afzonderlik onderzoek te onderwerpen. Daarbij zal

blijken dat de omzetting in binomiese integralen alleen gebeurt, als deze

rationeel uitvallen (en dan nog niet eens altijd), maar dat inde overige

gevallen andere manieren, waarbij men bij de goniometriese funkties blijft,
de voorkeur verdienen, t)

Zijnde exponenten m en n geen van beide negatief, dan bestaan de

integralen (303) ineen willekeurig interval; is een van beide negatief, dan

alleen in intervallen, die geen nulpunt van het grondtal van die exponent
bevatten.

Inde eerste plaats merken we op dat, evenals bij de binomiese integralen,
reduktie van de exponenten mogelik is. Wanneer n + l, dan kan men

herleiden

C ,
r

,
,sin"+1

x \
I cos

m xsin" xdx I cos
m ~~ l xd —— = I

J J n+l I
>.

. . (304)
cos

m 1
x sin" +1

x , m l/' (
;—: h ,

,
I cos

m~ 2 x sin
n +zx dx \

n + 1 n + 1 J J

waardoor de gegeven integraal is teruggebracht tot een dergelijke, met

exponenten die resp. 2 meer en 2 minder zijn. De som van beide exponenten

blijft bij deze partiele integratie dus konstant.

Door op de partiele integratie een splitsing van de integrand te laten

volgen, kan men echter weer bereiken,, dat de verhoging ongedaan gemaakt
wordt, terwijl de verlaging bestaan blijft.

Men heeft

sinn+2
x sin" x(l cos

2 x)

dus

j cos--’* sin-»X i*=ƒcos- * **r -jcos- x „n- *d*

Met behulp hiervan kan uit (304) worden afgeleid

ƒ’
m

.
„ ,

cos
m_l xrsin n +1

x , \
| cos

m
x sin

n xdx ; 1- j
Jm+ n

m i r
•• • (305)

H ; I cos
m ~ 2

x sin" x dx\
m+n J )

') De binomiese integralen kunnen omgekeerd door goniometriese substituties tot de

kategorie (303) teruggebracht worden : we hebben daar bij de bespreking van de metode

van substitutie enkele voorbeelden van gezien. Ook dit is echter gewoonlik een nodeloze omweg.
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wat tenslotte ook voor n =-—1 blijkt te gelden. Het wordt in dit laatste

geval gevonden door cosm xte splitsen in cos
m_2

x— cos
m~ 2 xsin2 x.

Men kan natuurlik ook de exponent van sinx verminderen. De partiele
integratie moet dan zo worden uitgevoerd, dat de faktor met sinx nader-

hand gedifferentieerd wordt. D.w.z. de faktor cconsn x moet nu geïntegreerd
worden (nadat men daar één faktor sinx aan heeft toegevoegd).

De voorgaande herleidingen worden wel is waar volstrekt niet in alle

gevallen toegepast, maar het is goed te weten wat men bereiken kan.

110. We onderscheiden de volgende gevallen 1) :

A. Minstens één van beide exponenten is oneven.

In dit geval voeren wede in het begin van het vorig nummer genoemde
substitutie werkelik uit, en we krijgen dan een rationele binomiese integraal
van groep B. Is bv. m oneven, dan kunnen we sinx u stellen, waardoor

(303) overgaat in

m — 1

u" (1 u
2) 2du

en de exponent van 1— u2 is in dit geval geheel wegens de onevenheid

van m.

Het eenvoudigste ondergeval is m of n— 1 j de primitieve is dan dadelik

op te schrijven ; men heeft bv.

We geven verder van geval n°. 1 de volgende voorbeelden.

1.

TT 7T

~2 T 1

f cos
3
x r1 sin2

x
,

. rl u
2

,
I

■ 7 ■■ ax = I -Sd sin x= I du = 1
J sin

z
x J sin

2
x Ju

2

TT 7T 1

6 6 T

2.

Jdx /' d (cos x) 1 cos x

sin x J 1 cos
2
x

2 ®1 + cos x

(reeds in n°. 59 behandeld)

3.
7r ir

f .

6 V,
/ sin 2

x rsin 2
x d sin x Cu2 du

, .
, ,J ïosx

dx=J x

=J T=? =-* + t fo9 3

oo o

*) Deze gevallen sluiten elkaar niet geheel uit.
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Opgave. Bereken de integralen

TT TT

'6 3

/' cfx /* cfx

J cos
3

a: j s.n
3
x cos

2
x

0 7T

6

Zijn beide exponenten oneven, dan kunnen we naar willekeur sinx of

cosx—u stellen. Het ene is wel eens beter dan het andere, maar het is

niet de moeite waard, daarvoor regels te onthouden ; temeer omdat, mocht

men de minst gunstige keus gedaan hebben, dit door de regels die we bij
de binomiese integralen geleerd hebben, toch weer goed gemaakt wordt.

Zij bv. te bepalen

/sin
21 xdx

cos x

We kunnen deze integraal herleiden tot

C — sin20 xdcosx —(1u2) 10 du
I ; (ti = cos x)

J COS X u

, f (1-u)10

, ft'°dt')
T J -

2 J
(u =u

2
; f:=l—w= 1 u

2 sin2 x)

Waren we begonnen met sin x~u te stellen, dan zou de herleiding er

aldus uitgezien hebben

Csin 21 xd sin x /' u
2l du (/' t lO dt

J COS
2

X J 1—U
2 2

t

J I—t1 —t

(u = sin x ; t—u2 sin2 x)

De tweede weg is iets korter, maarde eerste voert tenslotte nog vlug
genoeg tot hetzelfde eindrezultaat, mits men het geleerde bij de binomiese

integralen van groep A en B tot zijn beschikking heeft.

Tot de sinus-cosinus integralen van groep A behoren ook die van oneven

machten van tg x of cotx.

Men heeft bv.

ftg3 xdx= C s±n\ X
dx= r(-'+co*2 *)dcosx

=

J J COS
3

X J cos
3

X

ƒ( 3+—| du = + log \u\=.- (- log I cos x I\ U U J 2u2 a 1 1 2 cos
2
x

a ' 1

') Men raadplege voor het volgen van deze herleiding de binomiese integralen van

groep A en B.
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Begint men met de substitutie sinx~u, dan wordt de herleiding

/sin
3 xdsinx fu3 du Iƒ’ vdv

cos
4
x J(1 u

2)2 ~aJ (1 v) 2
~~

—~iJlt:- dt=
Yt + 2log t

Hierbij is

£ 1 u = 1 u2 1 sin2
x cos

2
x

zodat men tenslotte toch weer tot cos x teruggekeerd is. Bij positieve
oneven machten van tgx is dus de substitutie van cosx=u iets vlugger
dan die van sinx =u ; bij negatieve machten van tg x, d.i. positieve mach-

ten van cot x is het andersom. Men zal hier allicht intuitief de juiste weg
kiezen ; heeft men voor zich staan

ƒsin3
x

,

5
— dx

cos3 x

dan ligt het meer voor de hand een faktor sin x uit de teller af te zonderen

en onder het teken d te brengen, dan teller en noemer met cosx te ver-

menigvuldigen en vervolgens cosx onder het teken d te brengen.
Overigens is er voor de integratie van machten van tg x of cot x, even

zowel als oneven, een aparte manier, die we onder C zullen behandelen.
B. De som van de exponenten is negatief even. In dit geval voert de

substitutie tgx=u of cotx =u tot het doel. Men heeft bv.

J cos
m

x sin" xdx =J tg n
x cos

m + n+2 xd (tg x)

ƒ—
m-n—2

tgn x(1 + tg
2 x) 2 d (tg x)

en hierin is volgens onderstelling de exponent van het binomium positief
geheel of nul, zodat men op een binomiese integraal van groep B komt.

Voorbeelden:

K TT 7T

4 1 4

Jm^c dx=Jt92xdt9*=itg3
x I= |

00 0

7T 7T

3 3

C dx r l-j-cot2
x

,I —r~s = I - d cot x =

j sin x cos x J cot x

vr 7T

6 6

7T

* T

( log cot x— \ cot2 x) = log 3-f -f
7T

~6
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Wanneer de integraal zowel onder geval B als onder geval A valt, dan

adviseren we in ’t algemeen, om de manier B te volgen, en zeker, als beide

exponenten negatief zijn. Alleen als één van de exponenten 1 is, verdient de

onder A genoemde manier de voorkeur.

71 TC
De substitutie tgx=u geldt in alle intervallen (2k —1)—-, (2k-j- 1)

omdat tg x daarin een van nul verschillende afgeleide heeft. Om analoge
reden geldt de substitutie cotx = u in alle intervallen [kn, (Ar —j— 1 )er]. In

de integraal

TT

T

/sin
2

x
,

4
wAT

COS
4

X

7r

T

kan men dus bv. niet cotx =u substitueren. Wel kan men met deze sub-

stitutie een primitieve van de integrand bepalen

ƒ sin2
x
j

d cot x 1

cos
4
x J cof4

x 3 cot3
x

Deze uitkomst is dan wel is waar vooreerst slechts goed in het integratie-
segment met uitzondering van het punt x= 0, maar men mag verder beslui-

ten dat hij ook in dit laatste punt geldt, omdat hijzelf, zowel als de integrand
kontinu is in x=0 (zie de stelling in n°. 73).

C. De som van de exponenten is nul, d.w.z. de integraal (303) is te

schrijven inde vorm

J,g' xdx 01 Jc°rxdx

Men heeft, als n > 1

J‘V *dx=Jtg—‘x l) dx

=f lg-‘xd (ts x>-ftg-’x dx

tg n ~ l
x C

, ,
= I tg n ~ 2 xdx

n-1 J

Door deze herleiding is de exponent van tg x met 2 verminderd. Hetzelfde

kan men bereiken met dein n°. 109 behandelde partiele integratie, waarbij
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immers de som van de exponenten konstant, dus in dit geval ook nul blijft.
Men heeft

( tg" xdx= C sm

n

X
dx= l ‘sinn~ l xdj ——

rJ j cos x J (n—l)cos"- 1
x

sin"~ 1
x f sin"~2 xdx t(j"~ l

x C

-(n-l)coS"-*x~J xdx

Het rezultaat is hetzelfde als bij de eerste herleiding, die ons echter een-

voudiger lijkt. Voor n = l is vroeger reeds gevonden

j tg xdx~ f = log | cos x |
COS X

Voor n = 2 vindt men, de eerste herleiding volgende

j ‘0
2
* d*=f l)dx=tgx-x

Voor n = 3

ftg>xdx=Jtgx(-— -l^dx
==ƒtgxdtgx—j tg xdx = \ tg

2
x + log | cos x |

Algemeen worden zo even positieve machten van tg x teruggebracht tot

tg*x, oneven positieve machten tot tg x. Voor negatieve machten van tg x

zal men liever positieve machten van cotx inde plaats stellen en verder
analoog handelen als voren :

SCO‘2
* dx=f(*h -‘)d*=-«**-x

j cot3 xdx =J cot X *—l dx

cot x d (cot x) cot
2
x log j sin x \

Voor 't geval de exponent oneven is en dus de integraal ook onder A
behoort is er tussen de hier en daar gegeven metoden weinig verschil in

lengte.
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D. Elk van beide exponenten is positief even, of nul.

Volgens de algemene reduktieformules kan men dit geval terugbrengen

tot J dx. Bv.

TT 7T TT 7T

TT TT

ƒ sin2 xdx —J"sin xd(— cos x) = sin x cos x j-\-J cos
2 xdx

oo oo

7T

T

= 0 -j- j'(1 sin2 x) dx

o

Dus

7r TT

T T

J sin
2 xdx— j j dx =

o ó

Men kan deze bepaalde integraal onmiddellik vinden door de opmerking
dat

TT TT

~2 ~2

I sin 2 xdx=J cos
2 xdx

• o o

71
zoals blijkt uit de substitutie x= x'. Hieruit volgt nl.

-TT 7T

2 2 2

ƒ*>«*=*ƒ<■"’* +«■ *ƒ*=T
00 0

Deze handigheid geldt echter alleen bij de biezondere grenzen. Een

tweede manier om een willekeurige integraal van sin 2 x te vinden, bestaat

in gebruikmaking van de formule

2 sin 2 x— 1 cos 2 x

Met behulp hiervan vindt men

sin2 xdx—J\dx ƒ y cos 2 xdx— £ sin 2 x

Nemen we nog de integraal

J sin 2
x cos

2 xdx
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Deze kan door reduktie vaneen exponent eerst teruggebracht worden

tot de vorige en daarna tot jdx. Beter is echter weer de volgende herleiding

J sin2
xcos

2 xdx=i j sin 2 2xdx=\ |’(l -cos4x)dx

~-k x ~- ;iV sin 4x

Door analoge herleidingen vinden we zo

j sin 2
x cos

4 xdx=xj (4 sin 2
x cos

2 x) (2 cos
2 x) dx

=ij sin 2 2x(\ +cos 2x)dx=fj sin 2 2xdx+Asin 3 2x

—tV j (1 —cos 4x) dx +TV sin 3 2x

—tV x ih sin 4x -f- -j S
- sin 3 2x

In het algemeen zullen de redukties door middel van overgang op het
twee-, vier-, enz. voud van het argument wel de voorkeur verdienen boven
de exponentverlaging volgens de algemene formule (305), die men immers
met uit het hoofd leert.

E' Een van dc exponenten is positief even, de andere negatief even,
terwijl de som van beiden positief is.

In dit geval past men de partiele integratie een of meer malen toe, totdat
e negatieve exponent nul geworden is, waarna de integraal tot qeval D

behoort. Bv.

7r

* ?

/sin
4 xdx C \

2 I sin 3 xd ■
cos x J cos x

0 o

TT 7T

44

sin 3
x I „('

—coix l~ 3J si"2x dx

0 o

TT

4

—i I f(1 cos 2x)dx= i -j- £— i

J 8 4~ 4
8

o



257

111. We willen naar aanleiding van geval D nog wijzen op enige alge-
mene formules, die gehele positieve maéhten van sin x en cosx, benevens

produkten daarvan, uitdrukken in eerste machten van sinussen of cosinussen

van veelvouden van x. We zullen die formules afleiden met behulp van

bekende gelijkheden uit de leer van het komplekse getal. Men heeft

2 cos x eix -f- e~
ix

dus

2" cos" x = e
inx -j- e‘ ,n-2>*-f-. .. -(- e~~

inx
. . . (306)

waarin nl ,n2 ...
de binomiaalkoefficienten van n voorstellen. Nemen we

hierin telkens twee termen samen, die tegengestelde exponent van e hebben,

dan komt er, als we ook nog beide leden door 2 delen

2n—i
ccons

n
x cos n x-j- ni cos (n —2) x+n 2 cos (n —4) x -f-. ..; . (307)

Met de stippels duiden we in dit geval aan dat men moet doorgaan tot

men hetzij tot de term met cosx gekomen is (voor n = oneven) hetzij tot

die met cos (o.x), d.i. een konstante (voor n even) ; deze konstante moet

men echter half nemen, aangezien hij niet afkomstig is van twee termen in

formule (306), doch van slechts één.i) Bv.

2 cos 2 x= cos 2 x -)- 1

4 cos3 x=cos 3 x -|- 3 cos x

8 cos4 x= cos 4 x -(- 4 cos 2 x -j~ 3

16 coss x = cos 5 x -j- 5 cos 3 x -f- 10 cos x

enz.

We hebben verder

2 i sin x = e' x
- e

~' x

dus

2" i" sin n
x= e

inx
—n x

e'f'’-2** -f- n 2
e‘^n ~^x ( 1)" e~

inx . (308)

Nemen we weer telkens termen met tegengestelde exponent van e bijeen,
dan komt er voor n oneven, als we nog door 2i delen

n— 1

(—1)
2

2 sin" x=sinnx—n, sm(n—2) x-\-n2 sin (n —4)x—. ..; . (309)

waarbij men in het tweede lid zo lang doorgaat tot men de term met sin x

bereikt heeft.

’) Men overtuigt zich hiervan het vlugst door even een biezonder geval op te schrijven

bv. voor n = 3 en 4.
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Is n even. dan vindt men uit (308), na telkens twee termen met tegenge-stelde exponent bij elkaar genomen en nog door 2 gedeeld te hebben,
n

(1) 2 sin n
x—cosnx riiCos(n —2)x4-n2 cos (n— 4) x-f-...;

. . (310)

waarbij men in het tweede lid zolang doorgaat tot men de konstante bereikt
heelt, die dan echter weer gehalveerd moet worden.

Voorbeelden:

2 sin2 x t== cos 2x— 1

4 sin3 x= sin 3x 3 sin x

8 sm4 * cos 4 X 4 cos 2 x -j- 3

16 siw’ x =sin 5x 5 sin 3x-f 10 sin x

enz.

Men heeft verder

2m+n in cos
m
x sinn

x = (eix -f- e~ lx)m (e,x
e-'*) n

. (311)
We werken de beide binomia inde gewone volgorde uit:

(e' A -f-e 'x)m e‘mx -f- m, m2 e^m~‘ t)x
e
-™«

_ (312)

(e<* e~‘x)n
= e

inx
-n, e‘^ x +„2 •>«+ ... +(- l)n e

-<« (313)
We vermenigvuldigen deze beide veeltermen symmetries, en nemen tel-

kens twee termen met tegengestelde exponent van e bijeen; stellen we

m -(- nt=s

dan vinden we aldus uit (311) voor n even, nadat we beide leden nog door
2 gedeeld hebben,

Tl

2S_l ( l)
2
cosm x sinn

x )
= cos sx + (m, - n,) cos (s -2) x + (m 2-m, n, + n 2 ) cos (s-4) x+ [ <3H)
+ (m 3 m2 n, + ni! n 2 n3 ) cos (s —6)x -f ..,; ]

Is behalve n ook m even, dan is s evenzo even, en de laatste term een
Konstante; deze konstante afkomstig van de produkten van alle paren ter-
men uit (312) en (313) die tegengestelde exponent van e hebben, moet
weer gehalveerd worden, wegens de voorafgaande deling door 2.

Is n oneven, dan vinden we op analoge manier

n 1

( 1) 2
2S _ 1

cos
m

x sinn
x~ J

sin sx -f (m 1 Hj) sin (s—2) x + (m 2-mx n t + n2 ) sin (s—4) x+ | (315)
f- (m 3 m 2 Hj -f- rri] n2—n 3 ) sin (s—6) x+ . ...; ]
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Is behalve n ook m oneven, dan is s weer even en eindigt de veelterm met

een term met sin 2 x aangezien sin 0
.
x =0 is.

Kan men de formules (307), (309) en (310) desnoods nog uit het hoofd

leren, met (314) en (315) lijkt dat wel een wat zware eis. Men zal dus

liever in ieder voorkomend speciaal geval dehier gegeven afleiding herhalen.

Voorbeelden:

I.

29
cos

6
x sin* x = cos 10 x + (6—4) cos Bx+ (15—6. 4+ 6) cos6x +

+ (20—15.4 + 6.6—4)c0s 4x+(15—20.4 + 15.6—6.4+ 1) cos2x+

+ | (6-15.4 + 20.6-15.4 +6)

of

512 cos
6
x sin* x== cos 10x + 2 cos Bx—3 cos 6 x—B cos 4x+ 2 cos 2x + 6

11.

28
cos

5
x sin* x=cos 9x + (5 —4) cos 7x + (10—5.4 +6) cos 5x +

+ (10—10.4 + 5.6—4) cos 3x +(5—10.4+ 10.6—5.4 + l)cosx

of

256 cos
5
x sin*

x = cos 9x + cos 7x—4 cos sx—4 cos 3x+6 cos x

111.

28
cos

6
x sin3

x= sin 9x + (6—3) sin lx + (15—6.3 +3) sin 5x +

+ (20—15.3 + 6.3—1) sin 3x + (15—20.3 + 15.3—6) sin x

of

256 cos
6
x sin 3

x = sin 9x + 3 sin 7x—B sin 3x—6 sin x

IV.

27
cos

5
x sin3

x sin Bx+ (5 —3) sin 6x + (10—5.3 + 3) sin 4x +

+ (10—10.3 + 5.3—1) sin 2x

of

128 cos
5 xsin3

x= sin 8x + 2 sin 6x 2 sin 4x 6 sin 2 x

Voor de praktijk van het integreren hebben deze formules niet zo’n bijster

grote waarde; de eerder door ons gegeven metoden zijn, vooral als mof n

oneven zijn, verre te verkiezen. Zij bv. te berekenen

17

T

/=ƒ«■«***

17

T
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Volgens het vroeger geleerde gaat dit aldus

7T

J 11^3

I=J COS
S
x sin 2

x d cos x—jus (1 u
2) du

*L
6 2

11/3
= ( H?

_

t
V 6 8 ; 384

De primitieve is onmiddellik gevonden, en hiervoor hoeft men waarlik
niet eerst de formule van zo even af te leiden. Met behulp van deze laatste
vindt men

128 j cos
s xsin3 xdx=-lcos&x+icos6x—jrcos4x-3cos2x

hetgeen verder tot dezelfde waarde van I voert.

Berekenen we nu de integraal

TT

T

I ƒ cos
5
x sin* xdx

o

De vroegere manier is aldus

■TT

7 i

COS
* xsin*

x d (sin x)= ((1 u
2)2

u
* du =

o
o

1

=J(u*-2u6 + u*)du = i-Z-\- i=
0

Met de zo even afgeleide formule vindt men

’n

256 I=(£sm 9x + f sin lx £ sin 5x —£ sin 3x + 6 sin x)
0

dus voor 1 presies hetzelfde
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We berekenen ook

TT

2

I== j cos
6
x sin3

x cLr

o

De manier van het vorig nummer is aldus

TT

2 1

o 0

1 1 2
7 9 6Ï

Met behulp van de zo even gevonden formule wordt het

'K

256 /= (i cos 9x -f -f cos 7x f cos 3x 6 cosx) 2

=—l —-f+ f + —W :

Eindelik berekenen we nog

7T

12

0

We maken tans eerst gebruik van de zo juist gevonden formule ; deze

levert

71’

_, _ r
Z'sin 10 x . sin S x sin 6 x . . . . „ , di

512 7=l : 2 sin 4 x + stn 2 x + 6 x)

=Vö + il// 3 l/3 +i+
2

y

2'ITÖ' ïk J *•*

Bezien we nu de beide manieren van n°. 110. We hebben daar reeds

opgemerkt dat de reduktie van de exponenten met behulp van partiele inte-

gratie (de ene manier) o.i. achterstaat bij de manier die gebruik maakt van

overgang op sinussen en cosinussen van veelvouden van x. Dit laatste lijkt
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op de zo juist gevolgde manier, maar is toch niet geheel hetzelfde. We
herleiden nu nl. als volgt:

Z *■

r
12

I=J cos
2
x (sin x cos x)* dx

rijJ (1 + cos 2x) sin* 2x dx

7r 7r

1212

ƒ sin4 2x dx + -fa^sin 4 2xd sin 2x

o o

7T

J} i

=tV ! sin 4 2xdx +yT j u* du

0 0

TT

n

= ïV ƒ sin* 2x dx +

0

Uit deze voorlopige herleiding zal men konstateren dat het volstrekt niet
nodig is, om de integrand geheel in cosinussen van veelvouden van x uitte
drukken ; een stuk als

sin4 2 xcos 2 x

is onmiddellik te integreren, en hoeft dus niet nader herleid te worden.
We hebben verder

Z *•

1212

stJ sin* 2x dx ƒ(I—COS 4x)2 dx =

0 0

TT

12

(1 2 cos Ax -f cos
2 Ax) dx=

o

TT

Ï2

TJT ƒ(1 2 cos 4x+I-f \ cos 8x) dx=

0

TT

12

ïir (I —ism 4x + sin 8x ) =

o

71 /

1024
V 3
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Hieruit blijkt dat we sin 4 2 x geheel in cosinussen van veelvouden van x

hebben uitgedrukt, maar dit is ook vrijwel het enige geval waarin dat de

meest aangewezen weg tot integratie is. Voor dit doel hoeft men de for-

mules van dit nummer dus feitelik niet te kennen, en we hebben er hier ter

plaatse dan ook alleen in aansluiting aan een zekere traditie op gewezen,

112. Bij alle integralen van de vorm

R (sin x, cos x) dx (316)

waarin R het teken is voor een rationele funktie, kan men de integrand

rationeel maken door de substitutie

tg \ (317)

die o.a. kan worden toegepast in het interval ( — n,n), en in het algemeen

in alle intervallen

[(2k \)n , (2fc+lH (318)

omdat tg]/2 x in ieder zodanig interval een eindig, van nul verschillend

differentiaalquotient heeft.

Vooreerst kan men sinx en cosx rationeel uitdrukken in tg Y2 x:

sinx=2sin%xcos\x=2tg\xcos 2 \x= . • (319)

rosx=cos
2 lx sin2 \x=cos

2 ji x(l tg 2 ji x)= ( 320)

Dus is

R (sin x
,

cos x) =R) (tg \x)

als R x weer het teken voor een rationele funktie is. Men heeft nu

j R (sin x, cos x) dx =J R\ (tg ix) dx

('2 Rt (tg 2x) dx R2Ri (tg jx) „ ~

J secHlT-2coS
2 |x-J 1 ±tg2 ix-

(9y)

jßAt9 i*)d(tl, ix)=j R 2 (u) da

waarmee de bedoelde rationeelmaking tot stand gebracht is.
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Ook de substitutie coty2 x = u heeft dit effekt; deze substitutie geldt
inde intervallen

[2 kn, (2 k -f 2) n] (321)

We hebben aan het eind van nO. 71 met de substitutie tg]/2 x =u reeds

gevonden

j^nx=l°9 \ tg^X I- <322>

en bij die gelegenheid opgemerkt dat die substitutie in alle bestaande inter-

vallen van de integraal kan worden toegepast. Bij de integraal

r dx

<
J COS X

die bestaat inde intervallen

(2fc-l)|. (2/c+l)|
is dit niet het geval: de bedoelde substitutie is bv. wèl mogelik in het

y.yj maar niet in het interval omdat dit laatste

een van de voor de substitutie kritieke punten bevat (nl. n). Natuurlik is

de substitutie wél geldig inde subintervallen en
y j afzon-

derlik. Men heeft in al dergelijke intervallen

Idx r dx r 2 dx

J cos x J cos
2 ix sin 2 i x J 1 tg

2 fx ' 2cos2 $x
~

_c2d tg I x
, I+tg \x

-J r-tfix---
10»

Daar echter deze uitkomst, evenals de integraal zelf, kontinu is inde

punten (2k-\-\)n, mag men volgens de stelling van n°. 73 besluiten dat

hij ook daar nog goed is, en dus geldt in ieder bestaansinterval van de

integraal.

Daarentegen is de substitutie tg =a ineen bepaalde integraal van

de funktie 1/cosx volgens de formule

m [x.

/’ dx r 2du

%

! cos X J \— u
2

i a

waarin

l —tg \l ; p—tg \m
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alleen goed, als het integratiesegment (l,m) geen punt (2 k-\-\)n bevat.

Want anders korrespondeert met dit segment van x niet het segment (2, ,n)

van u, maarde beide segmenten (Z, oo )en ( 00, /1) tezamen. Wenst men

dus in dit geval bij de nieuwe veranderlike u te blijven, dan moet men de

opgegeven integraal splitsen, en herleiden

m (2/c + l)?r m

I' dx /' dx /’ dx

J cos X J COS X ' J COS X

l 1 <2*+l)ir

o° V-

r 2 du r 2 du

-J 1-Ü
2+J 1-H2

1 OO

Intussen schijnt het ons beter toe, om in zo n geval tot de oorspronkelike

veranderlike terug te keren.

Bezigt men de substitutie sin x = u, die we in n°. 59 en n°. 110 als middel

ter berekening van deze integraal hebben leren kennen, dan doet zich de

genoemde moeilikheid niet voor. Men heeft bv.

TT 3

l' dx (' cos xdx
__

d sin x

) cos x cos
2
x J l— sin 2

x

2tt 2n_ ■ •2w

T 3 3

-\VS -i^3

=jiS=* hg r=H! I = 2 < 2 - 17 3)

Afgescheiden hiervan is deze laatste manier van berekening ook overi-

gens eerder beter als slechter dan de algemene substitutie.

113. De integraal

f dx
- (323)

J a cos x -f- b sin x

waarin we a en b van nul verschillend onderstellen, bestaat in alle inter-

vallen, waarvan de eindpunten twee opvolgende wortels van de vergelijking

a

t9 x=

-~b
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zijn. Deze intervallen, die weer de grootte n hebben, bevatten om de ander
een punt (2 A: —|— \) n, en zijn om de ander vrij vaneen dergelijk punt;
alleen inde laatste kan de substitutie toegepast worden. Stel bijv. data en b
verschillend teken hebben, dan ligt één van de bedoelde wortels noem

hem a— in het interval yj. De substitutie kan dan o.a. toegepast

worden in het interval ( re-j-a.a), maar niet in het interval (a,a-\-n),
daar dit het punt n bevat. Wel kan men natuurlik de substitutie inde inter-
vallen ( a,n) en (n, a-j-n) afzonderlik toepassen. Intussen is het weer best
mogelik dat de uitkomst toch in ieder volledig bestaansinterval geldt.

Overgaande tot de integratie vinden we in dit geval

/ dx r dx

J a cos x -f- fe sin x J a (cos2 |x sin2 \x) +2b sin |xcos-‘ x

f_dx_ 2

~J 2 cos
2 iX ■ a (1 tg2 \x) +2b tg Y*

C 2du r 2d (au —b)
Ja(l u

2) +2 bu J (a2 + b 2) (au b)2

l_ 1n
(au —b)-fVa2 + b2

~ °9 lau-b) - Va 2 /b2 -
Dus tenslotte

( 1
, atg \ x— ba2 b2

J acosx+bsinx-)/^# ' ‘ (324)

Daar deze uitkomst kontinu is inde punten (2 k -\- 1 ) n, geldt hij inder-
daad in ieder bestaansinterval van de integraal.

De lezer bewijze met behulp van deze formule dat voor a > 0, b > 0

TT

2

/ frr- = -yj= log -

2

-

+ a+l+(° + !) +g? (324a)J a cos x -j- b sin x |/a
2 _j_ £2

y
a

o

waarin a zowel gelijk aan a\b als bja genomen kan worden. Wat wordt de
uitkomst voor a < 0, b < 0 ?

Stelt men inde laatste formule a=b = 1, dan komt er

7T

2

f d
T—

= log (i/2 +1)J cos x -j- sin x
* ’

o
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De biezondere integraal

r dx

J cos x + sin x

is ook te vinden door te herleiden

cos x + sin x = sin + x + sin x

—\/ 2 sin + '4'^
waaruit met behulp van (322)

, /'±til
J cos * + sin X 1/2 J sin (x +

1
,

f x . n\

=V2 9 to {2 + -&)
Analoog kan men handelen, als de noemer cos* sin x is. En ook de

algemene integraal (323) kan tot de integraal (322) worden teruggebracht,

door gebruik te maken van hetzelfde hulpmiddel, dat inde goniometrie dient

ter oplossing van de vergelijking
a cos x -|- b sin x=c

t.w. de invoering vaneen „hulphoek”, we zeggen hier beter hulpgetal. We

nemen 'hiervoor een van de getallen cp, die voldoen aan de voorwaarden

cos cp p7==== ; sin^^P
Door middel hiervan kan men schrijven

a cos x+ b sin x = V'a2 +b2 sin (x + cp)

zodat

r dx
_

1. C d(x+cp)

J acosx+b sin x~|/a
2 -f b*J sin(x + cp)

1
, L X +<P

=F?+P
,O
T~

Daar de integraal

r d(x+<p)
J sin (x + cp)

‘) Er is in ieder (halfgesloten) interval van de grootte 2-r één zo'n getal. Inde praktijk

neemt men gewoonlik |a| en |fc| inde tellers van de breuken voor sin cp en cos cp, maar

dat is van ondergeschikt belang.
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die hier ontleend is aan de formule (322), feitelik geacht kan worden
bepaald te zijn met de substitutie

tg iix + <p) = U

en deze substitutie geldig is inde intervallen [(2 k— 1 )n, (2 k + 1 )n] van

u =xJr<P, dus zeker inde intervallen (nn, (n -|- 1 )n) van u, waar de inte-

graal bestaat, is ook de uitkomst geldig in deze laatste intervallen.
Wil men uit deze uitkomst het getal cp weer verwijderen, dan kan men

als volgt te werk gaan. Vooreerst is

t
X+ (P sin (x + <p)
21 -j- cos (x -f- (p)

welke' formule juist geldt inde bestaansintervallen van de integraal; immers

overal, behalve inde punten

x -\- cp=(2 k 1) n

Verdere herleiding geeft dan

sin (x -f- cp) . sin x cos <p cos x sin <p
1 "f" cós (x -)- (p) 1 -j- cos x cos q7 —: sin x sin cp

a cos x -\- b sin x

a
2 + b 2 -f b cos x a sin x

zodat

Jdx 1_ . a cos x -f- b sin x

a cos x b sin x i/~2 i 1.2 t/d2~ï~ïd 1 7 ! | • (-325)
1 > a o +b2 + b cosx—a sm x |

Deze primitieve ziet er heel anders uit dan de eerstgevondene. De lezer
tone aan dat beide een konstante verschillen.

Tenslotte is er nog een derde metode voor de bepaling van deze integraal,
soortgelijk als de tweede manier die we voor de integralen van l/sinx en

l/cosx geleerd hebben. Deze manier berust op de formule

(a cos x+ b sin x)2 +(a sin x— b cos x)2
=a

2 -f b 2
. . (326)

waarbij het grondtal van het tweede kwadraat in het linkerlid een primitieve
is van het eerste grondtal. Men herleidt nu

dx C x) dx \

a cos x -\- b sin x J (a cos x -f- b sin x)2
~ I

/ d (a sin x b cos x) [
a

2 b2 —(a sin x— b cos x)2 ( '
• (327)

1 I a sin x—b cos x + l^a2 -f b2 J
2y' -j-b2 [ a sin x— b cos x I/a

2 -j- b2 '
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Vermenigvuldigt men de teller en noemer van de breuk achter het teken

log met de noemer, dan ziet men dat deze uitkomst gelijk is aan (325).

Als voorbeeld berekenen we nu langs alle drie wegen de.integraal

7T‘

4

r dx

_) 4 cos x— 3 sin x

'o

A.

CC i
"

»

ï 4
,

/
’ dx r dx

I 4 cos x— 3 sin x 4 cos x 4sfn2 |x— 6sin|-xcos^x
o o

7T

4 1/2—l

r dx 1
_

r du

I 2cos 2 ix' 2~2tg2 lrx-3tgix J 2-2u 2 -3a

0 0

|/2-l 1/2-1
_

f 2d(4a +3)
, .

5 + (4u + 3)/_ (I/2 + 1)3

J25—(4 H + 3?= *
5- (4 u+J)l 2

”

0 o

£. We stellen

cos (p f .
sin <p= i

dan is

CC *

44

r dx ,/' d (<p—x)

J 4 cos x— 3 sin x ) sin ( cp—x)
00

TT

TT 4

. , . . ,
+ , , !1 + cos (95—x)

_

=-s l°9\t9i(<P-x)[ = * to <7 -

o

7T

4

1 + cos cp cos x + sin (p sin x I
x iög r~

——

sin cp cos x cos cp sin x

o

TT

4 _

.
I5 + 3 cos x+ 4 sin x

, ,
7 + 51/2

| log —j 5 = i log x

1 4 cos x—3 sm x 4:

o

wat gelijk is aan de vorige uitkomst.
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C. Men heeft

» *•

* 4

/ "(4 cos x— 3sinx)dx
_

J 4 cos x— 3 sin x~ J (4 cos x— 3 sin x)2
~

0 o

*

44
/ (J (4 sin x -\- 3 cos x) 5 —j— 4 sin x+ 3 cos x

J2s (4 sin x+ 3 cos x)2 “10 °9
54 sin x—3cos x

0
o

7 +
-i/09

2

Persoonlik geven wij aan de laatste, d.i. de minst officieel geijkte manier
de voorkeur, waarbij we overwegen dat men een identiteit als (326), die
een veralgemening is van de gelijkheid

cos 2 x-+ sin 2 x= 1

wel uit het hoofd mag kennen.

Opgave. Bewijs de gelijkheden

7r

rV—b+—
J \cosx —sin x n 4xy y

n ?

TT

/+. 2

.
V)

D \+ 3 cos x sin x
71 —ox ) n

o

114. We beschouwen nu de integraal

C dx

J a cos x+ c
' ' ' ' ' * ' '

waarin we onderstellen a+o, c + 0. Deze integraal wordt naar de alge-
mene regel berekend als volgt

r dx r dx

J a cos x + c~J a7cös2 +x--sfn/fx)/Pc I

r dx i (
J cos

2 ix4 a a tg
2 ix+c (1 + tg2 |x) |

• • ( 329)

_

r 2 d (tg Ix) \
J a-fc+(-a-fc)fg2 |x /
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Zo ver gekomen zien we dat we onderscheid moeten maken’ tussen de

volgende gevallen:
10. |a|>| c |, in welk geval a + cen a-j-c verschillend teken hebben;

20. a|<|c |, in welk geval a-fcen —a + c hetzelfde teken hebben;

30. |a|= | c |, in welk geval of a -f- c=0 of —a -|- c=0.

Geval 3 is het eenvoudigst. Het komt neer op de beide integralen

r dx r dx

J 1 -(- COS X J 1 COS X

waarvan wede berekening apart geven. We hebben

C dx r dx
,j1 + cos x J 2 cos

2 1 x
3'i x

I- =(
?

= cot£x
II cos x J 2 sin

z

f x

Beide uitkomsten zijn resp. geldig inde bestaansintervallen van de inte-

gralen.
In geval n°. 1 schrijven we (329) inde vorm

? C d(a —c)tg | x

J a
2
c

2 —(a c) 2 tg
2 £ x

Dus is voor | a | > | c |

f * ‘
log

+ . (330)
j a cos x+ c l/a

2
c

2 (a —c)tg \ x Ka 2
c

2

In geval n°. 2 schrijven we voor (329)

f d(c—a) fg | x

J c
2
a

2 + (c a)2
tg

2 £ x

Dus is voor [ a | < | c |

-f dx
,- = -

7
JL
= arctg

{c
. . . (331)

J a cos x+ c l/c
2
a

2 k7
c

2
a

2

Formule (330) is geldig inde bestaansintervallen van de integraal, d.i. in

de intervallen tussen twee opvolgende nulpunten van de funktie a cos x c,

die in het geval | a | > | c | bestaan en bevat zijn inde uitdrukking

c

(2 k + 1) n ± are cos
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Deze intervallen bevatten om de ander een punt (2 k + 1 )n; daar echter

de aTd h 4

Van k°ntinU di£ PUnten ' d°en Z£ 9een afbreuk aande geldigheid van de formule.

Bij de formule (331) is dit anders. De integraal bestaat in dit geval in
een willekeurig interval, daar a cos* + c bij |a | < | c | nooit nul wordt.Maarde uitkomst blijft nu werkelik beperkt tot de intervallen ((2 k - 1)n+ • ! ’

WTrin SubBtitutie geldig is. aangezien de uit-
komst m de eindpunten van die intervallen diskontinu is. Of daar de uit
komst een rechter- en een linkerlimiet heeft inde punten (2k+\)nkunnen we zeggen dat hij geldt inde segmenten {(2 k~ 1 )„, (2 k Z1 )n<
mdien we als zijn waarde ineen punt {2k+\)„ aannemen de rechter-
■miet, als dat punt lmkereindpunt is, en de linkerlimiet, als het rechtereind-

pun is. e zullen dit dadelik met een voorbeeld toelichten. Men heeft

7T

r dx _2_ tg\xl 2nJ2 + COSX |/3
arc 9

1/3 /~(/3
— 77 4-

7T '

maar niet

3tt
3^

2

C dx 2 talrX I
J 2T^c~i73 arctff vj

7T /
TT

2 • 2

omdat het integratiesegment het barrièrepunt als inwendig punt bevat,
m deze laatste integraal te vinden moet men hem splitsen en herleiden

3t
37T

2
77 2

f dx
_

C dx /
•

dx
J 2 + cosx J 2 + cosx

+
2 + cosx~

2 2

__
.

2

-

2
- arc tn

*9 1x I 1 2 fg \ x I

9 V3 / + P1 arcff'l%/ =

ï

=I 71 +| TT I/3 := |2l |/3

Of men moet het integratiesegment veranderen ineen ander dat qeen
voor de substitutie ta y2 x= u kritiek punt bevat; dit kan hier door de
substitutie

X- TL —|- XI
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waardoor de integraal overgaat in

ir ü
2 2

f-—— = -4L are fg (1/3 .tg| x) —^n[/3
)2 cos u V 3 /
TT

"2 2

Er is hier ook weer een biezondere manier, die enigzins lijkt op degene,

die we voor de integralen

r _dx_ r dx r dx

J sin x
’ J cos x

' J a cos x+ b sin x

hebben gegeven. Daarbij werden teller en noemer van de integrand om te

beginnen met de noemer vermenigvuldigd:

f sin xdx [' cos x dx f (a cos x + b sin x) dx

J "

sin2
x

’ J cos
2
x

’ J (a cos x+ b sin x)2

waarna de nieuwe noemer rationeel kon worden uitgedrukt inde primitieve

van de teller, en deze primitieve dus als nieuwe veranderlike genomen. Men

vond dan resp.

I' d (cos x) f d sin x (' d(a sin x— b cos x)

J 1 ’J I sin2 x’ J a
2j

r b2 —(asin x—b cos x) 2

Bij de integraal waarmee we nu bezig zijn is de zaak iets minder een-

voudig. Het begin is gelijk: men vermenigvuldigt teller en noemer van de

integrand met de noemer, waardoor er komt

Ja cos x-f c
j

(acosx+cf

De primitieve van de teller is nu echter

a sin x -|- c x

en bevat dus een niet goniometries element, zodat de noemer daarin niet

rationeel kan worden uitgedrukt. Deelt men nu echter teller en noemer door

sin2 x (en ditds het wat men nieuw onthouden moet) dan gaat de teller

over in

a cos x+ c a cos x c

sin 2
x sin2

x sin2
x

en deze vorm heeft tot primitieve

a a + c cos x

c cof x = :
stn x sin x

18
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een primitieve, waarin bovendien de nieuwe noemer rationeel kan worden
uitgedrukt; men heeft

(a cos x + c) 2 _(a + c cos x) 2 ,
,

~^Ïn + C ~ a

Tenslotte is dus de opgegeven integraal gelijk aan

ƒ,
fa -f c cos x\

J {—
__

/« + c»?£y
sin x J

Hieruit volgt voor | a | > | c [

l dx 1
, ad- c cos x + Ka2

c
2 sin x

I acosx-f-c o Ha2
r

2 T ■ ~/’rTc vj/ 2 2 •

- • (332)
•v 1 z ► a c a -f- c cos x—V a

2
c

2
sin x

en voor | a | < | c |

Jdx 1 a + c cos x

acosT+c ~
~ arC tff i7Ï2——1 •

• • ( 333)
1 v c a va c s;n x

Men kan de uitkomst (330) tot (332) herleiden door inde eerste de
breuk achter het teken log tot het kwadraat te verheffen waardoor die breuk
overgaat in degene die in (332) achter het teken log staat, i) Hieruit blijkt
meteen dat ook (332) geldt inde bestaansintervallen van de integraal.

Om (331) tot (333) te herleiden, merken we vooreerst op dat

2z
2 are tg z = are tg -z -f K

1 z
2

waarin de konstante K in verschillende intervallen van z andere waarden
heeft (ga na hoe dit presies zit). Stelt men dus

(c~ a)tg\x
c

2
a

2

waaruit na een eenvoudige herleiding volgt

2 z l/c2
— a

2 sin x

1 z
2

a -f c cos x

‘) Deze laatste breuk is dus positief, waarom we het modulusteken daaromheen hebben
weggelaten.
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dan kan men in plaats van (331) ook schrijven

Jdx 1 Vc2— a
2 sin x

nr . .... are tg • • • v3

acosx + c Vc2 —a
2

a +ccos*

Hierin zijn nu echter niet meerde punten (2 k -j- 1 )n de barrièrepunten,

maarde nulpunten van de vorm a-j-ccosx. Daar deze punten van a en c

afhangen, is de nieuwe formule minder geschikt. Maar als men nu bedenkt

dat

1 ,
are tg u = are tg~~j- K

waarin K n/2 of —n/2, al naarmate u > 0 of u < 0, dan kan men voor het

rechterlid van (334) ook dat van (333) inde plaats stellen, en hierin zijn

de nulpunten van sin x, d.z. de punten nn de uitzonderingspunten.

We geven ter vergelijking van de beide integratiemetoden nog een paar

voorbeelden:

1.
•7T

r dx

J 2 cos x + 1

o

A.

7T

2 2

/’ dx
_

f dx
__

J 2 cos x+ 1 J 2 (cos2 ix— sin2 1 *) -f 1

o o

7T
77

r dx 1 f2 d (tg Ix)
_

| cos
2 2(1 — tg 2 \x) + 1+fj?2 ix j 3 tg

2 \ x

'

o °

7T

log = l_l
og (2 +

l/ 3 h7
3—tg % x H3

o

B.

TT

T 2

p dx r(2 cos x 1) dx

j 2 cos jc + 1 (2 cos x + l)2

o o
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2 T

ƒ 2c°sx+J dx
r d(ï±c°‘A

I sin
1
x ƒ sin x J

1 f cos V / f2-\-cosx\2

J sin x J J ( sin x )
O o

'

=P3
2 + 1/3)

2

2.

7T

T

r dx

J 2 -f- cos x

o

A.
7Ï 7r

T T

/ dx r dx

J 2cos x J 2-\-cos2 \x sin2 \x~
o o

JL
2

2

C-*L *_
1 l'2d(tg±x)_

J cos
2 }x 2{l+tg2 \x)+l-tg2 \x J 3 + tg

2 \x~
0

o

7T

T

2 tg i- x I
_ l=±nl/3

o

B.

2L 71

2 T

C dx f 2-)- cos x

J 2 cos x J(2 -f- cos x)2
X

o o

JL 71

2 T

r2+c°3x
dx r-d(is°sx+i )

I sin
2
x I \ sin x J

jmrJ (^)«
=

O o

7T

T

1
,

2 cos x-f 1 /
, ./-

0+
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Het lijdt wel geen twijfel of de algemene metode, die met de substitutie

tg]/2 x =u, is hier de beste. Maarde biezondere metode scheen ons de

moeite van het vermelden waard.

De lezer bewijze nog de formules

T
1

r **
_= £±=^s

J a cos x+ c \/a
2
c

1
c

o

voor a > c > 0

7T

T
r dx 1 3

| —z=
y

- - are cos

j a cos x+ c Kc2
a

2 c

o

voor c>o, en ] a j <C c

TT

cfx 71

) a cos x+ c l/c
2
a

2

voor c > 0, en | a | < c

n

rV_bi_
J V2 cos x— 1 Ti 3xy Ti

o

en algemeen, als

c

a > c , en a are cos
11 a

f (ïjEEI +-Mdx= log
,
J \a cos x— c x a) a

J>

115. De integraal

f (335)
J b sin x + c

71

kan tot de vorige worden teruggebracht door de substitutie x=—±u, en

dit is iets beter dan direkte toepassing van de substitutie tgY2 x=u, daar
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we in het eerste geval onmiddellik een zuiver kwadratiese vorm inde noemer

krijgen, in het tweede geval niet.

Voorbeelden:

7T

} * _/ _/ *

J 2sinx+ 1 /
0 (n \ I 2 cos u+ 1

~

0 J 2cos (j-*J + 1 s
7

= +l/3) ; (n°. 114)

TC

f «fa f -'(5-x) / *

'l 2 + SmX J 2 +COJ 2 + COSU

= ; (n°. 114)
TC

f * -f-jï-*) J *

J '+•"■* J , +CM J l + cos

n TC

2 ~2

tgku \ =x

0 o

Opgave. Leid van de integrand van (335) een primitieve af door
zowel de substitutie ttlg l/2 x =u er direkt op toe te passen, als door hieraan

eerst de substitutie *=—— u vooraf te laten gaan. Bepaal de geldigheids-

mtervallen van beide afleidingen zowel als van beide uitkomsten. Bewijs
dat deze laatste in hun gemeenschappelike subintervallen een konstante
verschillen.

116. We beschouwen voorts de integraal

r dx

J a cos x -f- b sin x -f- c
(336)
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waarin a, b en c van nul verschillende konstanten zijn. De gewone her-

leiding toepassende vinden we vooreerst

acos x-\r b sin x + c=cos
2 |x[a +c+ 2bfg|x+(c— a) tg

2 \ at] (337)

Nemen we aan data c is, dan vinden we hieruit voor de opgegeven

integraal

C 2(c a)d(tgjx)
J [{c —a)tg \ x + b} 2 +c2 —a

2b2

Dus is:

10. Voor a2 -j- b~ >c2 en a c

r dx
__

\

Ia cos x -j- b sin x -{- c I
} ... (338)

1
Jnn | (c — a) tg jx+ b l7 a

2 Vb2— c
2 j

Da2 +b2— c
2

°9 I (c—a) tg |x+ b + 2+b2 - c
2 1

2°. Voor a2 -j-fc2 <c2

f ÉL -

,

2
arct!) .

(339)

t
) a cos x+ b sin x -f- c l/c

2 —a2— b 2 Vc2—a2 b2

3°. Voor a2 -|- b2 =c2

f _

. . . (340)
f a cos x+ b sin x+ c (c —a)tg \ x b

Alleen bij a2 +b 2 >c2 kan a= c zijn. Is dit het geval, dan is de uitdruk-

king (337) gelijk aan

2 cos
2 \x(b tg x -f- a)

en vinden we dus voor de opgegeven integraal

I. f 'fXTV T lO9 l btg*x + a !
Jbtgix+ a b

Men heeft m.a.w.

f .***-. -j—- log\btg\x-\-a\ . . (341)
Ia cos x + b sin x + a a

We merken op, dat deze uitkomst niet volgt uit (338) door daarin c— a

te stellen, want de laatste wordt betekenisloos voor c= a.
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Wanneer a2 +b2 > c2
,

dan heeft, zoals men weet, de vergelijking
a cos x -)- b sin x -f- c= 0

oplossingen. De formules (338), (340) en (341) gelden in dit geval in elk
interval tussen twee opvolgende wortels van die vergelijking. In het tegen-
overgestelde geval, a2 -f f>2 < c2

;
wordt de noemer van de integrand nooit

nul, de integraal bestaat in ieder segment, maarde formule (339) geldt
slechts inde segmenten [(2 k~ 1 )„, (2 k + 1 )n], omdat de uitkomst inde
uiteinden daarvan diskontinu is.

Men kan deze integraal ook terugbrengen tot (328) door invoering van
het hulpgetal cp, bepaald door

3. fa

|/a2 +b2
T

(/a
2 +b2

Dan heeft men nl.

a cos x -j- b sin x -f- c = l^a 2 -f- b2
cos (x cp) -j- c

Opgave: Leid langs deze weg een primitieve af voor de integrand van
(336). Bepaal de geldigheidsintervallen van de nieuwe uitkomsten, en

bewijs dat deze met de oude, inde gemeenschappelike subintervallen, een
konstante verschillen. Hierbij moet het hulpgetal cp natuurlik weer worden
verdreven.

Voorbeelden ter oefening:

J l / 2cosx + 2sinx + L
/

3 V' 3

De nulpunten van de noemer liggen in het vak f
n, en f—, 2^

(modi. 2 n)
J \ J

v.

TT

C dx

J V? cos * + Vl si„ 7T~2
= 2 '00^2+,)

De beide nulpunten liggen hier in het vak yj

j7o-x +VTiT„
~

x + ■■ ■'■*
0

De nulpunten van de noemer zijn hier n +TV n en %n + r\n

r dx n

J COS x + 2 sin x-f 3
~

T
o
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7T

f - are tg \ are tg 2
J 2 cos x + sin x+ 32

o

TT

T

f dx
„

n
. ,

•5 T"
—

; -j—r = are 2 t = are tg f
J 2 cos x + sin x -+- i n

O

r dx yr

2 cos x-f sin x+ 2 2

o

Tl

C =

T
— 2arct9 V 2- 1) =

JV 2 cos x sin x+ 2 z

o

/' dx 3ti

J\/ 2 cos x sin x -\-2 2

o

117. We beschouwen verder de integraal

ƒ f (342)
n

_
J (a cos x -j- b sin x)n

waarin neen natuurlik getal is. Is dit even, dan past het best de substitutie

tgx —u. Bv.

Tl TT

T T

r dx r i dx

j (cos x-\-2 sin x)2 J(2tg x -j- l)2
cos

2
x

o o

oo «O

f du
_

1 /_ 1

J (2“ + l)2 2 (2u +1) / ?

o 0

71

T 2

r dx r dx

J (cos x+ 2 sin x) 4 J(2fp x + l)4
cos

4
x

0 o

= -

t d*=i (°—*+l dx . („=2«+i)
J (2u + l)4 8J U

4

o ï

~ 8
y
+

i;
2 3u3 J

1
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De reden dat men hier zijn doel bereikt met de substitutie tgx =u, en
niet tg /2 x. u behoeft te stellen, ligt daarin dat de integrand een rationele
funktie van sin 2 x en cos 2 x is. Algemeen is dit laatste het geval en zal de
substitutie tg x= u dus tot rationeelmaking van de integrand voeren, als
deze een homogene rationele funktie van even graad van sin x en cos x is.
Zeer belangrijke bekorting geeft de substitutie vooral dan, als die graad
negatief is, zoals inde beide laatste voorbeelden (en zoals we ook reeds
zagen in geval B van de integralen van n». 110). Men berekene ter verge-
lijking de beide laatste integralen ook met de substitutie tgY2 x~u.

Is in (342) n oneven, dan kunnen we het best de biezondere manier
gebruiken die we in n°. 113 voor het geval n=l hebben leren kennen:
aanneming van de primitieve van acosx + bsinx, d.i. asinx bcosx als
nieuwe veranderlike.

Voorbeeld:

71
TC

2 T

C /'(cos x -f- 2 sin x) dx

J (cos xf 2 sin x) 3 ~J (cos x+ 2 sin x)T
=

0 o

C du
'

I(5 _ „2)2 • (u = sinx— 2 cos x)
2

Nu is

1
_

ï

p.— |
du 1

.
D 5 -j- u I

-/ 3 + 1/5Jsu
2

2
O9

V5
~

u
I~ r 509

2
2 —2

en ook
h

P=—
u 1-2 Cd2 du

_

5 ~ u2 l J (5 u
2 ) 2

2 —2

= 1 + 2ƒ1
*= I + 2 P- 10ƒ;

~ 2
2

dus

1

r— A ll p si: I+ c 1
3+l/5

J(5 U
2) 2 —« + Ttr *+■+ / 5 log
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Dit laatste is dus ook de waarde van de opgegeven integraal.

Het voordeel van de biezondere weg tegenover de algemene tgY2 x= u

is nu veel sterker dan bij de exponent 1. Laatstgenoemde substitutie, ge-

volgd door 2-—u =v, voert tot de integraal

r v
A 8u3 + 26u2

- 40u + 25
2J (5 v

2)3

1

waarvan wede berekening liever aan de lezer overlaten.

Ook de substitutie tgx=u is hier eenvoudiger dan tgY2 x =u,alis de

integrand van oneven graad in cosx en sinx, en krijgt men dus een wortel-

integraal. Er komt dan nl.

I' Yl + u
2 du

J (2b + l)3

o

en daarna door de substitutie 2 u + 1 = 1/f

ï
_

i

Y —2t+l dt = (t i)2 +A dt

o 0

4

_

TT

= JYv
2J

r A dv
’

enz-

-118. We bespreken nu een algemene splitsing van breuken die rationeel

zijn in cos x en sin x, en waarvan de noemer het produkt is vaneen aantal

faktoren, die homogeen en lineair of kwadraties zijn in die beide funkties.

We zullen lineaire faktoren voorstellen door u, v of w, kwadratiese, die

uiteraard niet gelijk aan cos2x + sin2 x gedacht worden, door s. We ver-

onderstellen voorlopig, dat de breuken echt zijn, dat wil zeggen van nega-

tieve graad. Met g
n

zullen we aanduiden een homogeen ne-graadspolyno-

mium in cosx en sinx. We merken op dat een polynomium, waarvan alle

termen dezelfde graadpariteit hebben, tot een homogeen polynomium kan

herleid worden door toevoeging van faktoren cos2 % _|_ sin% x. Zo is

2 + cos
2 x—2 (cos 2

x + sin2 x) + cos
2 x—3 cos

2 x-f 2 sin 2
x

Zij

u— a cos x -j- b sin x ; u' b cos x— a sin x. ■ ■ (343)
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dan is omgekeerd

(a 2 + b 2 ) cos x=au bu' \x )
(a 2 -f- b2 ) sin x=bu au' S

.... (343 )

en kan men dus ook iedere lineaire funktie in u en u' uitdrukken. Verder
heeft men dan bv.

cos" x=un -j- u"~ 1 u' -f u"- 2 u' 2 +
... + u

'
n

waarin kortheidshalve de koefficienten zijn weggelaten (we zullen dit in
het volgende geregeld doen, als het alleen op de vorm aankomt). Evenzo

sin"
x= u

n + u
n ~' u+. . . -f- u' n

cosp x sinq x—u" + un ~ l u' -j- ...
u' n

als p q=n en dus ook

ff
n

= “" + un - l u' + . ~ + u'" (344)

Nu is echter

u
2 + u'2

= a
2 +b2

(345)
dus

un ~ 2 u' 2
=—u" + (a2 + b2) un ~ 2

of, kort genoteerd,

u
n 2 u' 2

=un -f- U
n—2

Evenzo

un ~ A
u— un -j- u"~ 2 -j- u

n ~ 4

enz. Verder

un ~ 3 u' 3 —u' (u'I_l -j- u
n ~ 3)

u
n-5

u
's

—u
/ (un-l _J_ u

n-3 _J_ jjrt-5)

enz. Dus heeft men voor cos" x en sinn
x, en algemeen voor gn

de formule

gn
{^n + U

n_2 + ... + u‘) + u'{un~ l + un ~ 3 + ~. + U>) . (346)

waarin i=0, j= 1 of andersom is, al naarmate n even of oneven is. Hier-

>) Men kan dit gemakkelik uit het hoofd opschrijven : de uitdrukkingen voor cos x en
sin X in uen u’ zijn, behoudens de faktor 1 : (a2 + b2), presies hetzelfde als die voor u

en u' in cos x en sin x.
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uit volgt verder dat men een willekeurig ne graadspolynomium P
n

in cos x

en sin x aldus kan uitdrukken:

p
n

_ („» _|_ „«-ï + ... +l)+ u' (u"- 1 + u
n~ 2 +. .. +1) • (347)

Men kan verder ieder homogeen polynomium van oneven graad g7m _y

met behulp vaneen gegeven homogeen polynomium van de tweede graad s

schrijven inde vorm

g2m-\ =g\ s
m-' +oi s

m-2 + +oi• • • • (348 )

waarin de te bepalen lineaire funkties gx natuurlik int algemeen verschil-

lend zullen zijn. Immers er zijn in het tweede lid m funkties g x,
dus 2m te

bepalen koefficienten. Verder kan dit lid door toevoeging van faktoren

cos2 x -)- sin2 x, herleid worden tot een g 7m_ï ■

Zal deze g2m_ l
identiek zijn

met de g2 x
van het eerste lid, dan moet voldaan zijn aan 2 m voorwaar-

den : een aantal dat juist overeenstemt met het aantal te bepalen koeffi-

cienten. De voorwaarden zijn lineair, en de determinant van het stelsel is

niet nul, anders zou er een van nul verschillend stel koefficienten zijn,

zodanig dat het rechterlid van (348) identiek nul is. De lezer bewijze, dat

dit onmogelik is.

Op analoge manier blijkt dat men met behulp vans en zijn afgeleide s’

een willekeurig polynomium g2m
van even graad steeds kan schrijven in

de vorm

g2m = (s m + s"—
1 + +l)+ s' (s m-‘ + sm-2 +..• + 1) • (349)

119. We beginnen nu de aangekondigde splitsing met het geval dat de

noemer N van de breuk #het n lineaire faktoren, al of niet alle

van elkaar verschillend ; stel 1 &

N=uï1 u?\.. tfk

waarbij pi -f p 2 -f- ...p =n. Is de breuk van oneven graad, dan kan de

teller algemeen worden voorgesteld door g
n _ i

-
Wd zullen bewijzen dat

men in dat geval kan splitsen volgens het schema

v? r f—+4-+...+
af1

... u
p

k wL V «f )
. . (350)

+u‘ (~\- +“T+• • • + ~+o \

waarin p’. het grootste oneven, en p" het grootste even getal is, bevat in

p. Is p (
=l, dan verdwijnen de termen met de faktor v!t .
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Is daarentegen de breuk van even negatieve graad, in welk geval de
teller algemeen kan worden voorgesteld door g

n_ 2
dan zullen we bewijzen

dat men hem kan splitsen volgens het schema

9n-2
_

\

UÏ- •••

* _

>• (351)

£ ( J
r +Jr + -..4-) +<X +J

r + --.4,) 1LV U, a
t

u
p‘ J Vu. u.

Is p t =l, dan verdwijnen in dit geval de termen zonder de faktor u'
.

Zij zeen lineaire funktie van cos x en sin x die geen faktor van de noemer

N is, dan kunnen alle lineaire faktoren van N geschreven worden inde

vorm

az -j- a' z'

waarbij a'=£ 0. Brengt men z buiten haakjes, en stelt men

z’

z

dan gaat zo’n faktor over in

z(a -f- a't)

waarbij dus binnen de haken komt een essentieel lineaire funktie van t

(met „essentieel” bedoelen we dat die lineaire funktie nooit ineen konstante

overgaat). Men kan voor z de funkties cosx of sinx gebruiken, als de

noemer N deze faktoren niet bevat. De funktie t is in dat geval tg x of cotx.

Zij ti de lineaire funktie van t, die ontstaat door deling van u, door z,

dan is

u
p'

u
Pi uFk

z
n t

p'
tp*

12 k 12 k

Verder kan volgens (344) de teller g
n_ x

geschreven worden als een

homogene n —le graadsfunktie van zen z'. Brengt men hier z"-1 buiten

haakjes, dan houdt men overeen polynomium in t, dat in het algemeen van

de n—le graad is, maar toevallig ook wel eens van lager graad kan zijn.
Duidt men dit polynomium aan door T, dan is dus

£n-i_ X T

■N z
•

1 k

Nu is bij de splitsing van gewone rationele breuken gevonden dat men

de breuk in t in het rechterlid kan ontbinden volgens het schema

waarin weer de koefficienten zijn weggelaten.
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Hieruit volgt

g-i
r
_WglZ? + gZ

2

+ . + A +
M

. . (352)
u

PI
... u

p
k V «f‘ uf' 1 u

i
Ui )

1 K

Alle termen van deze splitsing vallen onder de algemene voorstelling

z"1- 1

u
m

Volgens (346) kan men nu schrijven

z"'1 = (u m~' + um-3 + ...) +u' (um~ 2 + u
m ~4 + . ..)

dus

= (ï + Jr + --' + u^)+ + “'' + ''' + »^')
waarin m' het grootste oneven en m" het grootste even getal is, bevat in m.

Voert men dit in (352) in, dan gaat deze formule over inde te bewijzen

gelijkheid (350).
Het bewijs van (351) eist de beschouwing vooraf vaneen paar biezon-

dere gevallen, inde eerste plaats de splitsing

±
= + (353)

UV U V

waarin u en v verschillende lineaire funkties zijn l ). Deze kunnen met

behulp van. een derde, van beide verschillende lineaire funktie z worden

voorgesteld door

u= az -j- bz’ ; v cz-\- dz'

waarbij

b =/= 0 ; ; ad 0

terwijl men dan, overwegende dat z"=— z, voor de afgeleiden u' en v’

vindt

u'= az' bz; v' =cz' —dz

Stelt men weer z'/z =t
,

dan kan men voor (353) ook schrijven

1 A(at—b) B (ct —d)
z

2 (a + bt) (c-\-dt) a + bt c+ dt

l ) Met het woord „verschillend” bedoelen we hier dat de beide funkties geen konstante

verhouding hebben.
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of, als men bedenkt dat

z2 -f- z' 2 k(onstant)

dus ook

*2 (1 +«*)=*,

1 ±_? A'(at—b) B' (ct d)
(a + bf) (c + dt) a~\-bt c + dt

waarin kA =A', en kB =B' gesteld is. Vermenigvuldigt men beide leden
met (a -f- bt) (c -f~ dt), dan komt er

1 -\-t2 =A'(at■— b) (c-\-dt) 4-B'(ct —d) (abt)

De koefficienten van t2
,
ten tban weerszijden gelijk stellende, krijgen we

drie voorwaarden voor de twee koefficienten A en B. Het merkwaardige is
echter dat één daarvan afhankelik is van de beide andere, zodat men toch
een oplossing vindt. Deze is

A
■

B'
=

■ ■ ■ ■ <3SM

zodat A' -)- B’ =0.

We beschouwen vervolgens het biezondere geval

= + + + + (354)

Om deze splitsingsmogelikheid aan te tonen, merken we op dat volgens
de reeds bewezen formule (350)

Hieruit volgt

Maakt men nu gebruik van (353), dan gaat deze laatste formule over

in (354).

Op analoge manier bewijzen we nog het biezondere geval

/II 1 \
• • • (355)
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We kunnen nu overgaan tot het bewijs van de algemene formule (351).

Ook hierbij maken we gebruik van de reeds bewezen formule (350).

Volgens deze is

~fc*—=(± + jr -K .. + J
?WA+V---+4-.ï+

'“I O? uüj Vu; «I »:
'

Ia k

+? (i + i? + -' +^) + “: Ö +^ +
"

+
?i)

waarin p' het grootste oneven en p" het grootste even getal is, bevat in

p^.— 1. Vermenigvuldigt men nu beide leden met 1/tii, dan krijgt men een

formule, die men met behulp van (354) en (355) onmiddellik kan herleiden

tot (351).
Stel nu dat wede noemer N van de te splitsen breuk hebben geschreven

als een produkt van tweedegraadsfaktoren s, en misschien ook nog van

lineaire faktoren u ; zij bv.

N=# 4'... %gm

waarin g het produkt is van de eventuele lineaire faktoren, of een kon-

stante. Men heeft dan

2 (P1 +P2 + + P k
) +m=n

We zullen nu bewijzen dat men algemeen kan splitsen volgens het schema

=£+ V + •
<356)

—=£/ +v(S •
<357)

• • • s[k 9m V W 5.-2

Hierin zijn E en E’ resp. de splitsingschema’s van breuken van oneven

en van even negatieve graad met noemer g
m

,
terwijl de te bepalen lineaire

funkties g x natuurlik in ’t algemeen verschillend zullen uitvallen.

Om deze formules te bewijzen, gebruiken we weer een lineaire hulp-
funktie z, die geen faktor is van N. De faktoren s van N zijn dan te schrij-

ven inde vorm

az2 -f- /Szz' -f- yz'2

met y=fz 0. Brengt men z2 buiten haakjes, dan gaat zo’n faktor over in

z2 (yt 2 + /st-f «): (t=z'/z)
19
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waarbij dus binnen de haken overblijft een essentieel kwadratiese funktie
van t. Zij Oi deze funktie voor slt

dan is, als de letter h dezelfde betekenis
heeft als bij het bewijs van de vorige formules,

Qn— 1 1 h
n — 1

%• • • gm
~T

■

< <£. • • ofK

waarin h
m

essentieel van de graad m is. Uit de splitsingsteorie van rationele
breuken weten we verder dat men heeft

h
n ï hm—ï , Pi— 1

of o? .. . r/f h
m

h
m ■ </'

Hieruit volgt

=
fc-1 4. \7 g^LT.I .... (358)

S^ 1
s

Pa
. .. s

p

k
k

gm
9m ZZ

S
p i

Verder is volgens (348)

92Pl -i=gi s
p.‘~' +9x S

p‘~~
2
+... + gx

dus

g2p
-
~'

__ jh_ , 9i , , 0j
S

P'
S

P' V'- 1 ’

S.
i i i ‘

Met behulp hiervan volgt uit (358) onmiddellik de splitsing (356).
Voor het bewijs van (357) hebben we weer vooraf een paar biezondere

gevallen te beschouwen, inde eerste plaats de splitsing

*.
=

Hi. + *±c

Het eenvoudigste bewijs hiervoor krijgt men, als men s ontbindt in twee

lineaire faktoren, die dan eventueel toegevoegd kompleks zijn. Zij s==vw

met v w, dan heeft men volgens (351) de splitsingsmogelikheid

gi
_

Au' B' v' C'w'

US U V ' w

De twee laatste breuken kunnen verenigd worden tot de enkele

B'v'w + C'v w'

s
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Voor de teller hiervan kan men ook schrijven

K±JZ(vw
'

+ v
'

w) + B-=^(v'w-vw')

Nu is vw' -j- v'w s', terwijl gemakkelik aangetoond wordt, dat

v'w — vw' een van nul verschillende konstante is. Hieruit volgt de split-

singsmogelikheid (359) onmiddellik.

Opgave. 1. Bewijs dat (359) ook nog geldt, als ven w gelijk zijn.

2. Bewijs (359) zonder gebruik te maken van de ontbinding vans.

Men heeft met behulp van (359) verder

2l
=
i (‘L + i'+i') =Hf +

Jt+i
us

2
syu s J us s

en door nogmaals (359) toe te passen,

_tS s'+ 1

us u s

dus

«i^+i^+Da+b
us

z
u ys* s J

Door volledige induktie vindt men zo algemeen

S=^+*s'+ 1»(i+^+ '" + *)' ■ ■ ■ (360)

We kunnen nu overgaan tot het bewijs van de algemene formule (357).

Volgens de reeds bewezen formule (356) is

Zffn 2 (9\ j ffl _J_ l gIA | ffm l

s
PI

.. . s
P

k

k
gm V sP ‘ sf'

*
s

i )

Hieruit volgt

9n—2
__

f 9j_ l _9 l__ | I _9l_ \
_

gm—l

s
PI

.. . s
p

k

k
gm

zsPi 1
zs

i J z9m

Nu is volgens (360)

=l' + ( s
' +1) (.1+ -Ij +.. . +

zs
r

z ys
r s

r 1 sJ

Verder

zgm

~

z
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waarin E' de reeds vermelde betekenis heeft. Hieruit volgt dan tenslotte de

splitsing (357). Want het is duidelik dat alle termen z'/z elkaar moeten

opheffen ; immers, anders zou, als a een nulpunt van z is, de limiet voor

a= 0 van het rechterlid oo zijn en van het linkerlid niet.

We maken tenslotte de opmerking dat de formules (356) en (357) wel
is waar algemeen gelden, maar toch vooral bedoeld zijn voor het geval de
kwadratiese faktoren s niet in twee reële lineaire faktoren zijn te ontbinden.

120. We komen nu tot de splitsing van onechte breuken, d.z. breuken
van nietnegatieve graad. Zij weer de noemer N van de graad n, en voor te

stellen door

N= uf\ . . u
pk s] 1

... s
q
/ (361)

waarin dus

(pi +• • • pk
) + 2 (q, +•• • + qt ) = n

Zij m( > 0) de graad van de breuk, dan kan de teller worden voorgesteld
door g

m +n ■ Men heeft nu algemeen

= dm + 5 (362)

waarin 5 het splitsingschema is vaneen echte breuk, met de noemer N en

dezelfde graadpariteit als de gegeven breuk.

Om deze regel te bewijzen, laten we weer een paar biezondere gevallen
voorafgaan. Zij vooreerst N=un

.
Uit (346) volgt dan dat voor oneven m

= g'n +(l + + +U, + + --- + <363 )

en voor even m

= + + + + u/ + + --- + (364)

waarin n' het grootste oneven en n" het grootste even getal is, bevat in n.

Zij inde tweede plaats de noemer s
k

,
en de teller o Voor oneven m

° m + 2k

volgt dan uit (348) dat

fcS?i
=»-+7 + J +

--- + S ■ • • • < 365>

en voor even m volgt uit (349) dat

-f + + --- + jr)(l + so • • • (366)
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Beschouwen we tenslotte het meest algemene geval, dat de noemer N

van de breuk bepaald wordt door (361). Bestaat de teller uit één enkele

term, a cos“ x sin? x, waarin a -fi= m -\- n, dan kan men hem schrijven in

de vorm o
~ g ~zodat

ffm + n ffn 1

~N~ - gm +'- N

Hieruit volgt met behulp van (356) dat men dan vooreerst kan splitsen

iv--2:(
v
T

_ + + '" + s*)
1

v 1

k

I\? (9ja±i + 9t!L+ 1
+ ... + _|_ \

# . (367)
», u

t )

+IL +• ■•+

waarin p[ het grootste oneven en p" het grootste even getal is, bevat in p..

De splitsing van alle afzonderlike termen waaruit het rechterlid bestaat,

behoort tot de vooraf behandelde. Men vindt b.v. voor oneven m met behulp

van (365)

9™ + 2 | 9\

s
—9m

s

ffm+ 2 I ff 1 I ff 1
-

ï
- gm -2 +~+

s
2

waarbij g
_ 2

natuurlik alleen optreedt als m>2; verder zo doorgaande
komt men tot

9m + 2 I 9 1 i 9 1 i i 9 1

—-tf. + 2-* q + 7 + ? + ....
+ 5r

zodat men voor de eerste regel in het tweede lid van (367) kan schrijven

i

, V7 (ff\ i 9\ i I 9\ \
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Op gelijke wijze blijkt met behulp van (363) dat men voor de tweede en

derde regel van het tweede lid van (367) samen kan schrijven

+ èrf-L + + ... + + + J
r +...+4,)]

V « u 1 / \ u. u. tr* J

Hiermee is het rechterlid van (367) herleid tot een funktie g
m

plus het

splitsingschema vaneen breuk van oneven negatieve graad; en is dus for-

mule (362) in dit biezondere geval bewezen. Hetzelfde rezultaat leidt men

met behulp van (364) en (366) uit (367) af, indien m even is.

Bestaat de teller g
m + n

uit meer termen, dan kan de breuk geschreven
worden als de som van even zovele breuken, waarvoor de zo even geschetste
splitsing geldt. Al deze splitsingen samen geven weer een splitsing van

dezelfde gedaante. 1) Zo is dan tenslotte formule (362) algemeen bewezen.

121. We geven nu een aantal voorbeelden, waarbij wede splitsingen
tevens gebruiken voor de integratie van de ontbonden breuken. Zij voor-

eerst te bepalen

7T

r Sin*jx

<
) (cos x -f- sin x) (cos x+ 2 sin x) '

o

Men heeft, als tc=tgx is,

sin x t

(cos x + sin x) (cos x+ 2 sin x) cos x(t -f- 1) (2 1 -f- 1)

1 f 1_
_

1 1 1 1_
cos x t -f- 1 2t -f 1 cos x -j- sin x cos x -j- 2 sin x

Nu is

n TT \

2 y l

fdx r (cos x -j- sin x) dx I

cos x -f- sin x
t
/ (cos x -f- sin x)2 I

.

°

• (369)

f d{*n x-oo.*
_

r'da_
2 , 2+ 1)

J2 (sin x cos x)2 J2— u
2 j

ó -i /

’) Men kan ook een willekeurige g
m +n

ontbinden in twee faktoren g
m +[en g

n _j, maar

moet dan eventueel komplekse koefficienten toelaten.
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Verder

11 ü \
T 2

r dx (' d (sin x— 2 cos x) I

! cos x+ 2 sin x I5 (sin x 2 cos x)2 [
o

7
o >

. . (370)

r du 3+l/5 \
=J =f 5

2

2

De integraal (368) is gelijk aan het verschil van de uitkomsten (369)

en (370). De berekening is aanzienlik korter dan die met behulp van de

substitutie tg u *

Zij inde tweede plaatste berekenen

71

T

ƒ cos xdx

3 cos x sin x + 1

o

Men heeft

3 cos x sin x + 1 cos
2
x + 3 cos x sin x + sin 2

x

= (cos x + a sin x) (cos x + /S sin x)

waarin

3 -1/5
0

3 +l/'5
a =

2
: =

Daar aen van de vorm a+ b V'c zijn, doen we beter de letters voor-

lopig te laten staan. Langs dezelfde weg als bij het vorige voorbeeld

vinden we dat de integrand gelijk is aan

___B
cos x+ a sin x cos x+ /? sin x

waarin

A=~~=- tV (3^5-5)
p a

B= = + 5)
P a

Verder vindt men langs de gewone weg

7T

2

f =
_i

— i) f l/i +l
a
+ Q

J cos x cl sin x [/1 -j- a
2 V r a /

o



296

Bedenkt men verder nog dat

l/l + a
2
=

i (|/ !5 —|/3) ; = X((/]5 +

dan komt men tenslotte tot de uitkomst

1L

T

Jcos xdx
. ~ ,/—-

3 cos x sin x + 1 15
o

Hoewel dit voorbeeld zich naar de vorm in ’t geheel niet van het vorige
onderscheidt, is de berekening enkel door het feit, dat de koefficienten a

en /?, inde ontbinding van de kwadratiese noemer, van de gedaante
a + b[/'c zijn, heel wat omslachtiger. Erger wordt de zaak nog, als bedoelde
koefficienten kompleks zouden uitvallen, want dan vervalt de weg van

splitsing, en moet men de integrand opvatten als een funktie gjs, die.
zoals de voorgaande formules leren, als element bij een splitsing kan
optreden, maar niet zelf gesplitst wordt. De integratie vaneen dergelijk
element wordt door de klassieke substitutie tg j/2x= u teruggebracht tot
de integratie vaneen breuk met volledige vierdegraadsnoemer, waarvan de

ontbinding veel tijd vordert. Beter is weer de substitutie tgx —u, waardoor
men vindt

f (a cos x+ b sin x) dx C (a + bu) du

J c cos
2 X+ d cos x sin x+ e sin2

x J (c + du+'eu2)(/!++
' (371)

d.w.z. een integraal van het type (271) met de nevenvoorwaarde (272).
Toch blijft, zoals we gezien hebben ook de berekening van dit type in ’t

algemeen een omslachtig werk, en hetzelfde geldt dus van de integratie
van het element hoe eenvoudig dit er op ’t oog ook uitziet. Ineen
biezonder geval kan het meevallen ; zo vindt men bv.

H. 'ï
2

00

l cos x dx r du

,
/ 1 - cos X sin x (u 2

u +IH/TT+
o o

en de berekening van deze nieuwe integraal is tamelik eenvoudig, zoals we

in n°. 102 en n°. 104 gezien hebben, waar we vonden dat hij gelijk is aan +2.
Voor <7= 0 is er nog een eenvoudiger weg : men splitst dan de breuk in

twee stukken, waarvan het ene a cos x, en het andere b sin x tot teller heeft,
en stelt inde integraal van het eerste stuk sin x= u, en in die van het
tweede stuk cosx= «. Zo is bv.

TT TC

T T ,

f sin xdx_ f d cos x Cdu I^2
J1 + sin2 x-J 2- cos

T
x ,] 2/+Ë --y

lo9 +2+ 1)
o 00
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We berekenen nu

7r

T

/' dx

j (cos x -f- sin x) (cos x -j- 2 sin x) (2 cos x + sin x)
o

Vervangt men tg x door t, dan kan men de integrand gelijk stellen aan

1 + t2

cos x(1 +f) (1 -f- 2 1) (2 -f- 1)

of

_1 + t— + _A_'
=

cosx |_ 1+ f 3(1 + 2f) 3(2 + t)_

_

25 , 5

cos x -(- sin x 3 (cos x -j- 2 sin x) 3(2 cos x -f- sin x)

Met behulp van (369) en (370) en de opmerking dat door de substitutie

x'= n/2 x gevonden wordt

TT 51

T "7

/' dx
__

r dx

J 2 cos x -f- sin x J cos x+ 2 sin x

o ó

leidt men hieruit af dat de opgegeven integraal gelijk is aan

i 1/5 log -2 / 2 log +l)

Opgave. Bereken deze integraal ook met de substitutie tg yx— u.

We bepalen verder

7T

~2

/cos xdx

(cos x + sin x)2

o

Stel

u = cos x -|- sin x

dan is

u' cos x sin x

cosx=]/2 u-\- Y2
u’

Z05/ =
± + JL- (372)

(cos x+ sm x) 2 2 u 2u2
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Nu is

n

jWs=«
O 1

Dus vinden we, lettende op (369)

T

/cosx dx

(cos x + sin x)2 —*
y' 2 lo9 ( l 2+l)

0

We hadden de splitsing (372) ook kunnen vinden door met onbepaalde
koefficienten te werken. Volgens de algemene teorie kan men stellen

cos x A . B (cos x sin x)
(cos x + sin x)2

cos x + sin x (cos x + sin x) 2

Uit deze identiteit volgt

cos x=A (cos x + sin x) + B (cos x sin x)

of, door de koefficienten van cosx en sinx aan weerskanten gelijk te stellen,

A + B=U A—B =0

A=B=y2

Als volgend voorbeeld nemen we

n

~2

C cos x sin x dx

J (cos x + sin x) (1 + cos
2 x)

o

We kunnen volgens (350) stellen

cos x x A B cos x+ C sin x

(cos x + sin x) (1 + cos
2 x)

~

cos x + sin x ' 1 + cos
2
x

of, als t= tg x is

t A , B+ Ct

(l + f)(f2 +2) l+f
+

t2 + 2

We vinden voor de koefficienten

A=-i ; B= | ; C=i
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Verder is

7T 7T

T T

r cos xdx r d (sin x)

J 1 -j- cos
2
x J 2 sin 7

x

o o

TC

o

TT TC

TT 2

/’ sin xdx 1' —dcosx
, , I 71

I V— = I T—; 5 = are tg (cos x) .

j1 + cos
2
x J I+ cos2 x I 4l

o o o

Uit deze gegevens, benevens (369), vinden we ten slotte

7T

T

ƒ cos x sin xdx n

(cos x sin x)(l + cos
2 x) 12

o

Als laatste voorbeeld waarbij de integrand van oneven negatieve graad is,

berekenen we

TC

T

ƒ sin x dx

(cos x + sin x) (cos x + 2 sin x) 3

o

Volgens de algemene teorie kan men splitsen

sin x A I B

(coix+ sin x) (cos x+ 2 sin x) 3
cos x + sin x ' (cos x+ 2 sin x)3

C (2cos x sin x) D

(cos x + 2 sin x)2
cos x + 2 sin x

Vermenigvuldigen we beide leden met de noemer van de breuk in het

linkerlid, en delen we ze daarna door cos3 x, dan komt er, als weer t=tg x,

t(l+t2 ) = A(l+2f)3 + B(l+f)(l+t2 ) + C(l+f)(l + 2f)(2-f) +

+ D(l-H)(l+2f) 2

Stellen we hierin achtereenvolgens t= — 1 en t=—dan vinden we

A —2, B= 1
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Daarna geeft t= 2

D= —3

terwijl dan eindelik gelijkstelling van de konstante aan weerszijden oplevert
C=l

Uit dit alles volgt, met behulp van (369), (370) en dein n». 117 gevon-
den integraal

n

T

f 9 I 1 l/e i
3 -f- f/5

/ (cos x -j- 2 sin x)3 4o +
2

5 /op
o

z

dat de tans opgegeven integraal gelijk is aan

U+ 2 log (1/2 +1) - U log

Opgave. Bereken de integralen

7T

/’ 2 cos x -f- sin x

/ J (cos x+ 2 sin x)4
X

7T

T

1' cosxdx

■- 1 J(1 + cos
2 x) (cos x + sin x) (2 cos x~+ sin x)

122. Voor de echte breuken van even graad levert dein n°. 119 geleerde '

splitsing volgens het schema (351) of (357) geen eenvoudiger integratie-
manier op dan de vroeger aanbevolen substitutie tgx—u: deze laatste
manier is integendeel nog altijd te verkiezen. De behandelde splitsing is
wat dit betreft dus eigenlik overbodig, maar we hebben hem toegevoegd,
eensdeels omdat hij naar onze mening nog al merkwaardig is, en ander-
deels uiteen oogpunt van volledigheid. We willen dat geval dan nu ook
met enige voorbeelden toelichten.

De elementen u
2k

en s~
k worden natuurlik met de substitutie tgx= u

geintegreerd. Zo is

7T

T
I dx / du nw-

J1 -f cos
2
x .Ju2 -f 2 4

o o
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Terwijl we in n°. 117 al een paar voorbeelden van de integratie van u
2k

gegeven hebben.

Berekenen we nu

7Z

T

r dx

J (cos x + sin x) (cos x + 2 sin x)
o

Volgens (353) en (353a) kan men splitsen

1 A (cos x sin x) A(2 cos x sin x)

(cos x + sin x) (cos x + 2 sin x) cos x + sin x cos x + 2 sin x

Stellen we hierin x= 0 dan vinden we A = 1.

Dus is de integraal gelijk aan

7T

T

,
cos x+ 2 sin x / , „

log ;r
— / = log 2

cos x -+~ sin x ƒ
o

De manier van berekening is in dit geval even goed als die met de sub-

stitutie tgx = u, vooral, als men gebruik maakt van het feit, volgende uit

(353 a), dat de som van de beide onbekende koefficienten, die in het eerste

geval bij de splitsing optreden, nul is. Deze betrekking geldt algemeen, als

de noemer uit enkelvoudige lineaire faktoren bestaat. Uit

9n-2 _y? A

U, u2 .. . Un Ui

volgt nl. enerzijds dat

r g„— 2 dx_
= y? A log | Ui | (373)

J U\ U 2 ... Un

Anderzijds heeft men echter, als weer

u. —a. z+d. z' ; (a' 0)

f—F"- 2 dY
- =

r fc /ln-

Bi log |ti \. . . (374)
Ui U-2 ••• Un t\ *• ♦

waarin de letters de vroegere betekenis hebben, en waarbij alleen nog

bedacht moet worden dat

dx z*??-kd~=kdt
z

2
z
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Nu is het rechterlid van (373) ook gelijk aan

n

JL Ai log [ ti j + C log | z |
1

waarin

C=±A,
1

Zal dit met het rechterlid van (374) een konstante verschillen, dan moet
C= 0 zijn. Q.e.d.

We berekenen nu nog

71

T

(cos x sin x) dx

(cos x -j- sin x) (2 cos x -)- sin x) (cos x -j- 2 sin x)
o

Volgens (351) kan men de integrand gelijk stellen aan

A (cos x sin x) B (cos x—2 sin x) C(2 cos x sin x)
cos x -f- sin x 2 cos x -j- sin x cos x 2 sin x

Voert men tgx t in, dan moet men dus ook hebben

(1 - 1) (1 +f) _A(I t) B(\ 2t) C(2— t)
(! +t)(2+t) (1 + 2t) I+t

~ +
2+ t +l+ 2f

Voor t=—l, —2, —]/2 geeft dit achtereenvolgens
A = _ 2, B= 1, C=l

waarvan de som werkelik 0 is. De opgegeven integraal is dus gelijk aan’

7T

T

2 log (cos x +sin x) -f- log (2 cos x -j- sin x) + log (cos x+ 2 sin x) = log f

o

Past men nu de substitutie op de integraal toe, dan gaat hij
over in

C (1 u) du

J (1 + n) (2+W(l+2d)
o

Om deze te berekenen is splitsing vaneen breuk met dezelfde noemer

nodig als zo even. Deze splitsing is niet langer of korter dan de voorgaande,
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en de integratie van de afzonderlike delen is ook al even gemakkelik. Bij
breuken met enkelvoudige lineaire faktoren zullen dus de beide manieren

in het algemeen wel weinig uiteen lopen.
We berekenen verder

- v K'/ .X,
r cos x dx v --

J (cos x -f~ sin x)(l -f~ cos
2 x)

b

Men kan volgens (357) de integrand gelijk stellen aan

A (cos x sin x) —2 B cos x sin x+ C

cos x -f- sin x 1 + cos
2
x

Inplaats van tgx=t in te voeren, wat in het algemeen wel het beste is,

71 7t

willen we nu A, Ben C bepalen door achtereenvolgens x=o, en te

stellen. Dit geeft

2A + C=l
,

A= C
,

—B +C = |

waaruit

A=C = i ; B= ~i

De opgegeven integraal is dus gelijk aan

7T 7T

T T

/
* dx

I log (cos x + sin x) i log (1 + cos
2 x) + | I

*

=

0 o

oo

log 2 -f- -jjl -

2 “t> l°9 2 -fa n\/ 2

o

Opgave. Bereken zonder de substitutie tgx = u ,

, (
ƒ sin xdx v

2 cos
3
x + sin x

o

De breuk

cos
2
x

(2 cos
2
x -f- cos x sin x -j- sin2 x)2

=s
2
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zou naar de algemene formule (357) gesplitst moeten kunnen worden in

Maarde overweging, dat volgens (349)

cos2 x= A -(- Bs -j- Cs'

doet onmiddellik inzien dat D= 0.

Daar s =cos2 x 2 cos x sin x sin2 x volgt uit de laatste vergelijking

I=A (1 + t2) +B(2 + t + f2) +C (1 -2 t -12 )

waaraan voldaan wordt door

A= -i , B=i , C=i

Algemeen is

d.w.z. ontbreekt de term met s'/s, omdat

92'- 2 = (sr_l + Sr ~ 2 +...+ 1) + s' (s r -2 +... + 1)

Overigens is de ontbinding juist van deze vormen voor de integratie
inderdaad nadeliger dan de gewone manier; deze laatste geeft onmiddellik

TC

cos
2 xdx r du

(2 cos
2 x-f cos x sin x+ sin

2 x) 2 J(2-f u + u
2) 2

0
o

terwijl de andere manier voert tot

TC

~2

j_
r dx

4\J (2 cos
2
x + cos x sin x + sin2 x)2

o

TC

T

_i_ i r
_

j 2 cos
2
x + cos x sin x + sin2

x

0

_
1 fds

1
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of

_

x
r(1 + tl

2 ) da
4 J (2 + u + u

2 ) 2

o

,i
T du ir*

+2 J 2+u + u
2 4 J s

2

o 1

123. We behandelen nu enkele voorbeelden van de integratie van

onechte breuken door middel van splitsing. Zij inde eerste plaatste bepalen

TZ

~2

r
C sin2

x
.

1— I —dx
J cos x 2 sin x

o

Stel

u cos x+ 2 sin x ; u' 2 cos x sin x

dan is

5 sin x—2u —u'

dus

25 sin2
x =44

2 —4u u[ + u'2

=44
2 —4uu'+ 5 u

2

=33
2 —4uu' + 5

en

TT

T

„_ T
r 332u 2 —4n u' -j- 5

,25/= I— dx=
J u

o

TT

T.

ƒ (ƒ u —u' + </*

o

Nu is

7T 7T

T *-T

ƒ udx— u
/ ƒ = 3

0x= 0

7T 71

T *~T

u' dx—u I= 1

ox= 0

20
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en volgens (370)

7T

h=^—p
o

Uit dit alles volgt

TC

T

C sin2
x ? i i/~E

t

) cos x -f- 2 sin x
—i + A /og

0

We hadden ook nog enigszins anders te werk kunnen gaan. Volgens de
algemene teorie kan men splitsen

sin 2
x 1 C

“ —gi+ = A cos x -j- B sin x d

Deel beide leden door cosx, stel tgx= t, en vermenigvuldig vervolgens
met 1 —}— 2t, dan komt er

t* = (A + Bt) (1 +2f)-|?C(l+f2)
Stel hierin achtereenvolgens 2t —l, f=o, f= 00, dan vinden we

C=i. A = -t. B=i
Hieruit volgt

sin2
x 1

„, ~—.
—

—— i cos x -f- i sin x -f- r~— r
cos x+ 2 sin x

15 5 (cos X-f 2 sin x)

dus

V
2 T

1= f(-*cosx+f sin x) dx+| f fX

.J J cos x + 2 sin x

o o

i + logï^^l
De tweede manier van berekening is hier langer dan de eerste; maar bij

ingewikkelder gevallen is het andersom. Bepalen we bv. nog

n

T

/cos
6 xdx

2 cos x -j- sin x

o
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Uit (362) volgt dat men voor de integrand kan schrijven

9s + -

37-:2 cos x + sin x

Dit kunnen we nog weer ineen voor de integratie geschiktere vorm

brengen. We merken daartoe op : Een polynomium van de graad n in cos*

en sin x, waarin alleen oneven machten van cos x voorkomen, kan met

behulp van de betrekking xsin? x = 1 altijd geschreven worden in

de vorm

cos x R(sin x)

waarin R(sinx) een polynomium van de graad n —l in sinx is. Evenzo

kan een dergelijk polynomium, wanneer het alleen oneven machten van

sin x bevat, geschreven worden inde vorm

sin x R {cos x )

Nu was g een polynomium van hoogstens de ne graad in cosx en sinx,

zodanig dat de graad van alle termen dezelfde pariteit had als n. Is dus n

oneven, dan is iedere term het produkt vaneen oneven macht van cos * en

een even macht van sinx (eventueel de 0 e ), of andersom. De eerstgenoemde
termen kan men herleiden tot de vorm cos x ssiknk

x, de laatstgenoemde tot

de vorm sin x cos
k

x, waarbij k even is, omdat de graad van alle termen

oneven was, en hierin door transformatie met behulp van de betrekking
cos2 x -(- sin2 x= 1 geen verandering komt. Men kan dus, behoudens koef-

ficienten, schrijven

gn
= cos x (sin n—1

x + sin"-3 x+ .. .+1) +

sin x ((consn—1
x +cconsn~ 3

jc -j- ...+1)

De aldus voor gk
verkregen vorm kan onmiddellik geintegreerd worden.

We kunnen dus nu ook schrijven

C°S X:— = cos x(A sin4 x+ B sin2 x+C) + J
2 cos x + sin x i

sin x(D cos* xE cos
2 x-R F). . (375)

w- V - i
2 cos x + sin x J

en voor de opgegeven integraal

I=A + D +ë + E_ +c +p+ 2Gp igg 3+p , (3?6)
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Om de koefficienten te bepalen, delen we beide leden van (375) door
coss x

,
stellen tgx =u, en vermenigvuldigen daarna beide leden met 2-)- u-,

er komt dan

1 = G(1 +u2)3 +(2 +u) [Au 4 -f- Bu2 (1 + u
2) + C(l+u2 )2 +Du +

+ Eu{ 1 +u2 ) + Fu(l + u
2 )2 ]

Stellen we hierin u =■—2, dan vinden we

G rij
Vervolgens u 0, dan

I=G + 2C ; C = jVj
De koefficient van «6 rechts is G -)- F, dus moet

G+F= 0, Of F=- t^
Stel verder u =i, dan vinden we na een kleine berekening

A+2D 0
,

2A— D = 1

of

A=f ; D=-i

De koefficient van u5 geeft

A + 5+C +2F= 0 ; B= ff.
De term met u geeft

C + 2(D-(- JB + i7 ) = 0 ; E = -it
Uit dit alles volgt met behulp van (376)

7T

T

/ cos
6

X <fx
gJj

2|A 5' 3+fy5

J 2 cos x A sin x
37 6 625 2

o

We berekenen vervolgens de integraal

TT

T

cos
5 xdx

(cos x -f- sin x) (2 cos x + sin x)
o

Volgens de algemene teorie kan men stellen

c°s
5

.r , E F
(cos x + sin x) (2 cos x + sin x)~

d3+
cos x + sinx

+
2 cos x +sinx

=

cos x(A sin2
x -f- B) -|- sin x(C cos

2 x-(-D) -) (_
cosr+smx 2cosx+ sinx
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Deel beide leden door cos3 x en stel tg x=u, dan komt er

1
v? I n i(pin ui i n

F(l+u2 ) 2 , F(l+u 2) 2

W+4ö+»)
=a '+c »+<B +c “><I+“>+—r+- 1 +“>+—r+-»— +

Vermenigvuldiging van beide leden met (1-j-u) (2-|- u) geeft verder

1= (1 +u) (2 -f- u) [Cu + Au2 -f {B -f- Du) (1 + u
2) ] -f-

-[F(2 + u) + F(l -+-«)] (1 + u
2 )2

Voor u= — 1, en u= 2 vinden we resp.

E— \ ; F= —*

n= 0 geeft

I=2F +2F + F ; B =

u = i geeft na een kleine berekening

—A 3C=l ; —3A+ C = 0

of

A 1 . C S_
Ci TO , 10

Eindelik geeft de gelijkstelling aan nul van de koefficient van u 5 in het

rechterlid

O=D+F+F ; D= -

tVö

Men heeft nu

T

J(A sin2
x -f- B) cos xdx \A-\-B -jVo'

o

TT

~2

j (C cos
2
x -f- D) sin xdx -5- C + D -fW

o

Deze uitkomsten zijn Maken we verder gebruik van de uit-

komsten (369) en (370) (nadat inde laatste x n)2 u gesteld is), dan

vinden we tenslotte

7T

T

J' cos
5 xdx

(cos x + sin x) (2 cos x -f- sin x)
o
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Deze berekening heeft ons 40 minuten gekost, waarbij wede integralen
(369) en (370) opnieuw bepaald hebben, De berekening met de substitutie
tgx u, die wel niet zoveel minder goed zal zijn dan die met de substitutie
Y l/2X =u,alis de graad van de integrand oneven, nam 80 minuten, maar

hierbij is bovendien de kans op rekenfouten veel groter.
We berekenen nu de integraal

7T

T

fcos
4 xdx

(cos x-f sin x) (1 -f cos
2 x)

o

Men heeft

X

(cos x -f- sin M (1 + cos
2 x)

= A COSX + B sin x +
cosx+sinx

D cos x -f E sin x

1 -f- cos
2

X

of, als we tgx= t invoeren, en met (1 +f) (2 + f2) vermenigvuldigen

I=(A + Bt) (1 +f)(2+f) + (1 + f2 ) [C (2 +f)+ (D + Et) (1 + f)]
t— i geeft A= \ ,

B= \
t=—l geeft C=|

Koefficient van t4 geeft

ö+C+ £ = 0 of E~\

Koefficient van t° geeft

I=2A+2C+D
, D=-|

De afzonderlike integralen zijn alle reeds in het voorgaande berekend.
De einduitkomst is

7T

T

Jcos
4 xdx n

(cos x-f sin x) (1 + cos
2 x)

~~

12
o

De substitutie tg Y x= u kan, vergeleken met de hier gevolgde manier,
gerust weer met schouderophalen voorbij gegaan worden. Eer komt in aan-

merking de substitutie tg x= u ; deze doet de integraal overgaan in

00

/' du

J (1 +a)(2 + u
2 ) l/(T+,72 25) 5

0

waarvan wede berekening aan de lezer overlaten.
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124. Nemen we nu een paar voorbeelden, waarbij de integrand van

even graad is ; inde eerste plaats

TC

T

ƒ3 cos x -j- 2 sin x

2 cos x + 3 sin x

o

Stel

u=2 cos x 3 sin x; u' 3 cos x— 2 sin x

dan is

13 cos x=2 u3 u'; 13 sin x=3u— 2u'

dus de integrand

12u +5u'
,2 , su'

13 a 13 u

Hieruit volgt

TT

r3cosx+2sinx
dx= f

{ , + log a)= n +-fr log %
I 2cosx+3 sin x V J

o o

In tegenstelling met hetgeen we bij echte breuken gezien hebben, dunkt

ons hier de berekening met behulp van de substitutie langer. Deze

substitutie voert tot de integraal

r3+ 2 u ,

J (2 + 3u)(l + u
2 )

aU

o

waarvan de berekening overigens ook kort genoeg is.

Berekenen we verder

7T

T

ƒ
sin2

x .

(cos x + sin x) (2 cos x + sin x)
o

Volgens de algemene teorie kan men schrijven

sin2
x ..A (cos x sin x) B (cos x 2 sin x)

(cos x-j- sin x) (2 cos x sin x) cos x -j- sin x 2 cos x + sin x
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of, als we tg x= u invoeren, en beide leden met (1 -f u) (2 -f u) vermenig-
vuldigen

u
2 =C(l +u)(2 + a) + A(1-u)(2+ a) + fi(l-2u)(l -f u)
u= 1 geeft A~\

u= 2 geeft B—— jt

u— 0 geeft

o=2C+ 2A + B ; C = - TV

Hieruit volgt

TC

T

/sin
2
x r/x

(cos x -(- sin x) (2 cos x -f- sin x)
o

71 TC

2 T

~20 + /og - cOS x+ sin x) I— f /og (2 cos x+ sin x) ƒ= + i /og 2

o o

Berekenen we verder

TC

T

fcos x sin 3
x

(cos x+ 2 sin x)2
X

o

Stel

u cos x4~ 2 sin x u'= 2 cos x sin x

dan is

5 cosx=a-f-2ü' ssinx=2u — u'

waaruit, na enige herleiding en gebruikmaking van

u',2=s u2

625 cosx sin3 x =24u* —7O u2— 50 +u' ( 773u 3 -)- 55 u)

De opgegeven integraal is dus gelijk aan

TC

~2

TrirJ u
2 —7o—~f 7u + u' dx

o
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Nu is

TC TC

T T

J u
2 dx =J [cos 2 x+ 4 sin 2 x+ 4 cos x sin x] <ix

o o

= 2

TC

Js=/<rrh=* <'=**>

00

De verdere integralen zijn dadelik op te schrijven ; de einduitkomst is

TC

~2

/cos x sin3
x . ~11/1

n

7 I 1 ■ \2
dx —+f + -hh l°g 2 7,r(cos x + 2 sin x)z 1

o

Deze berekening duurde 19 minuten ; die met de substitutie tg x=u, die

we ook hebben uitgevoerd, 30 minuten.

Tenslotte berekenen we nog

TC

~2

/cos
7 xdx

(cos x + sin x) (cos x + 2 sin x) (2 cos x + Sln x)
o

Volgens de algemene teorie kan men splitsen

cos
7
x

(cos x + sin x) (cos x + 2 sin x) (2 cos x + sin x)

= A cos
4
x + B cos

2
x+C + sinx(D cos

3 x+ F cos x) +

F(cosx sinx) , G(2 cos x sin x) H(cos x— 2 sin x)
' cos x+ sin x cos x+ 2 sin x 2 cos x + sin x

We delen door cos4 x, voeren tgx= u in en vermenigvuldigen dan met

(1 +u) (I+2 u) (2 +u) ; dit geeft

1 =[A +Dn+ (1 +u2 ) (B + Eu) + C(1 + u
2 )2 ](l + u)(l+2iz)(2 +u) +

+ (1+u 2 ) 2 [F(I-u) (l+2u) (2+u) + G (2 —u) (I+u) (2+n) +

+ H (I+u) (I—2u) (I+2 u)]
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«

Substitutie van u =—l, —)/2t —2 geeft resp.

F=~i G= Wf H=^

Substitutie van u = i geeft

A=D=

Na deze laatste berekening hebben wede term

(A + Du) (1 +u) (1 -f- 2u) (2 +u)— ~

tl((24u4 + 9u3 +1142u2 -f- 9u +2)

naar het eerste lid overgebracht, daarna beide leden met 10 vermenigvul-
digd en door 1+ u 2 gedeeld; er komt dan

2u2 +9u-fl2=lo[ö-f Eu + C (1 + u
2)] (2 +7u +772u2 +223)u

3 ) +
+ 10(1 + u

2)[F{ 1 «)(1 +2u)(2 +«) -f- G(2 u)(l +u)(2 +u) +

+ H{ 1 +u)(l 2u)(l + 2u)]
We kunnen nu nogmaals u = i substitueren, en vinden dan

B = -Th .
B = -üh

Uit de voorwaarde dat de koefficient van u5 in ’t laatste lid van de
vorige identiteit nul moet zijn volgt dan tenslotte nog

C = —&~L_
10 00

Een kontrole op deze uitkomsten hebben we toegepast door substitutie
van u 0.

Men heeft verder

cos
4
x= | (1 -f cos 2x)2

=

t 2 cos 2x -f- cos
2 2x) =(1 -f- 2 cos 2x) -f- (1 -f- cos 4x) =

f + i cos 2x -f- g cos 4x

Hieruit volgt

7T

y

j'cos
4 xdx= T\n

o

Verder is

7T

y

/cos2 xdx
4

0
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De overige funkties, waarin de integrand gesplitst is, zijn direkt te inte-

greren. Als eindrezultaat vindt men

7r

T

ƒ cos
7 xdx

(cos x -f- sin x) (cos x -j- 2 sin x) (2 cos x + sin x)
o

= VU l°9 2 aV + iloo n

De hele berekening nam een uur in beslag. We hebben ook de algemene
metode, substitutie van tgx= u toegepast. Deze voert tot berekening van

de integraal

Oo

[' du

J (l + a)(l + 2o)(2 + b)(1 + u
2f

0

De splitsing van deze breuk vereist de berekening van 9 koefficienten;

die van de vorige 8. Beide berekeningen lopen vrijwel parallel, want de 8

koefficienten van de eerste berekening treden, behoudens een onbeduidende

afwijking, ook bij de tweede berekening op. De berekening van de 9e

koefficient komt echter bij de tweede manier extra. Bovendien zijnde inte-

gralen van de funkties waarin de integrand gesplitst is, iets bewerkeliker.

Dit maakt de tweede manier een kleinigheid langer; we hadden er 75

minuten voor nodig. Bij onechte breuken van even graad heeft de door ons

behandelde splitsing dus ook prakties voordeel voor de integratie, al is dat

voordeel niet zo markant als bij echte en onechte breuken van oneven graad.

125. De integraal

f (377)
J (a cos x c) n

wordt, evenals voor n = 1 het geval bleek te zijn, het gemakkelikst met de

algemene substitutie tg]/ l x=u behandeld.

Voorbeeld:

7 1

T _
r dx r(i + u

u 23)3 du •)
J(2 cos x + l) 4 J (3 u

2Y
o o

We ontwikkelen eerst (1 —(—u u 23 naar machten van 3—u- ; men heeft

(1 +uu 23 ) 3 =[4— (3 u
2)]3 =64-48 (3- u

2) +12(3 - u
2)2 -(3 -u

u 23

') Dit natuurlik na een kleine herleiding, zoals we die nu al vaak vertoond hebben,



316

Dus is

1= 128 /
4 96 I3 -f 24 I

2 2ƒ, (378)
als

,_ f c/a

'-Ji«r ,379)
O

Nu vindt men op de bekende manier

I L_ L2n 3
"

2 n (3n —3) '6(n 1)
ln~ l

Hieruit volgt

h ~ tV + 7; A

A Tg + X A TT + TT /l

A TTT +fV A -g-T + T§T A

en verder met behulp hiervan uit (378)

/=W ƒ,

Daar

_

1

A =

2 71 /og (?|~7 / = i73 /og (2 + 73)
0

is dus ten slotte

7T

y

J(2cosx+T)/ =& ~ 7 1/3 /°hr * 2 +l73)
0

De integraal

C dx

J [b sin x -f c)” (380)

wordt het best tot de vorige teruggebracht met de substitutie x=~ u-

V raag: Bereken de integraal

T7

7
7 J (2 + sin x)3

?
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126. De integraal

f
r

»M
,

ix (381)
J (a cos x + c) n

waarin g(cosx) een polynomium in cosx is, wordt, als de graad van dat

polynomium kleiner is dan n, eveneens het best met de algemene substitutie

tg]/2x = u gevonden. Is bedoelde graad hoger dan of gelijk aan n, dan

schrijft men de integrand eerst als de som vaneen polynomium in cosx en

een breuk die in ’t eerste geval verkeert.

Voorbeelden:

1.

7T

T i

/cos xdx r2(l —u
2) du

(2 cos x+l )2 J (3u2)2

o o

—2 I\ 44
2

als ƒ„ weer de betekenis (379) heeft. We vonden in het vorig nummer

h=tV + i h : /!=* 1/3/00(2+ |/3)

Hieruit volgt

7T

T

o

2.

7T

T

J'4 cos
3
x + cos x 1

,

(2 cos x+ l)2
dX

o

Men vindt door uitdelen (waarbij het prakties is om cosx dooreen

enkele letter voor te stellen) dat de integrand gelijk is aan

,
. 4 cos x

COS X— 1 + j(2 cos x + 1 y

Met behulp van de vorige integraal volgt hieruit

Tl

T

J4cos
3
x + cos x— 1

, ,
n

„
.

,

(2 cos >+ 1)
dx= 1~

2
+ * l/3 (2 + C3) - f

O

= |l/3/o0(2 + l/3)-y-l
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De integraal

J" g (cos x) sin x
,

ücosx + c)-
dX (382>

wordt behandeld met de substitutie cosx=u.

De integraal

/g (sin x, cos x)
,

(a cos x -f- c) n
X @B3)

kan tot de beide vorige samen worden teruggebracht, als men bedenkt dat
even machten van sin x rationeel in cos x kunnen worden uitgedrukt, en

oneven machten van sin x herleid kunnen worden tot sin x maal een

polynomium in cos r. 1)
De integraal

Jg(sin x)
&fcï+# dx

wordt, indien het polynomium g(y) van lager graad is dan n, door de sub-

stitutie x= u teruggebracht tot (381 ). Is g(y) echter van de graad n

of hoger, dan deelt men vooraf uit

De integraal

ƒ<7 (sin x) cos x
,

ItlMx+c)-
dx <3Bs>

wordt behandeld met de substitutie sinx= u.

De integraal

/g (sin x, cos x)
,W^+^ dx (386>

kan tot de beide vorige worden teruggebracht.
We geven nog een enkel voorbeeld. Zij te berekenen

7r

T ('cos2
x— 6 sin x cos x-\-2 sin 2

x
,

J (2 +
dx

o

’) Int eerste geval zal men de even machten van sin x natuurlik niet werkelik eerst
in cos x uitdrukken, maar direkt fgl. x = u stellen.
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Vooreerst vindt men, cosx=u stellende

TT 11 1 \

ƒsin x cos xdx Cu du Cdu Cdu J
(2 + cos x)* —J (2 + u)A ~J(2 + u)3 J(2+ÜY ~

} . (387)
o -1 -i -i f

4 5.2. i£. ]
¥ 8 1 8 1/

Inde overblijvende integraal stellen we tg x/2 x=u; er komt dan

r cos
2 x+ 2 sin 2

x
,

(' (1 + 6u2 -f- u
3) (1 -}- u

2 ) ,J -(2T^~
dx =2J P T=f

du

0 o

Door de teller te schrijven als machten van u2
-j- 3 gaat deze laatste inte-

graal over in

2 (ƒ, -2 I
2

8 I
3 + 16 h)

als

OO

I= (
" J(3 + a

2r
o

Langs de bekende weg vinden we

t
2n 3

j
n ~6(n 1)

n_l

Dus is

h= i h

h = \I2
= rt h

h ttï h

en

2(li 2I2
8 7

3 + 16 ƒ,) —ff 1\

Verder is

'■=JV
o

Uit dit alles volgt

J (2+ cos xy
o
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en dus in verband met (387)

7r

ƒcos
2
x— 6 sin x cos x+ 2 sin 2

x
, „„, , , ,

(2 +cos*)4 dx=\t + ttn 1/3
o

127. De integraal

l' dx

J (a cos x -j- b sin x + c) n (388)

wordt het best met de substitutie tg]/ 2 x u bepaald. De berekening is in

’t algemeen ingewikkeld.
We maken kuriositeitshalve attent op een rekurrente betrekking, die voor

deze integralen geldt. Met behulp van de reeds herhaaldelik gebruikte
betrekking

(a cosx-\-b sin x)2 -f- (a sin x— b cos x)2
=a

2 +b2
. . (389)

schrijven we, de integraal (388) door /„ aanduidende,

(a 2 + b2)In
=A + B

waarin

_

r (a cos x-f b sin x) 2 dx
_

/' (a sin x— b cos x)2 dx

J(a cos x+b sin x + c)"
’

—J (a cos x+ b sinx+by'

Klaarblijkelik is

A—c2 I
n

—2 c I
n —i -)- In—2

Verder vindt men

ra sin x b cos x 1

J n 1 (a cos x-\- b sin x -)- c) n~ 1

asinx—bcosx 1
_

C (a cos jc + b sin x) ax

(n—\)(acosx+bsinx+c)n- 1
n— 1J (acos x-\- b sin x + c)"-'

_

a sin x b cos x c 1

(n —1) (a cos x -j- b sin x + c)n—1
n —l

n_l
n —l

n ~ 2

Dus is ten slotte

l2 l L2 2 \ T 3 SZn X b COS X \
(a + c)„—(n _ j) (a cos x _(_ b sin x _j_ c) n i_ )

O 31 ,
• (390)

(2 n 3) c
r , n— 2

r

I ï 1 I ,
r n _ 2 1

n—ln 1 /
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welke gelijkheid geldt voor n > 2. Is

32-1-62 = 02

dan gaat deze betrekking, als we n nog door n + 1 vervangen, over m

n n -\\cl =

asinx-bcosx
+(n _ l) in _ i . (39 i)

(2n l)ci„ (a cos x+ b sin x + c) n

waarin n 1. Voor n= 1 komt er

_

a sin x— b cos x
_

(392)
1

c (a cos x + b sin x + c)

De lezer bewijze, dat deze uitkomst met de vroeger gevondene (340) een

konstante verschilt.
.

Door in (390) resp. c, b en a nul te stellen vindt men rekurrente betrek-

kingen voor de integralen

r dx C dx
, f dx

J J (acos* + c)"
' J (tainx + d)»

Inde praktijk geven deze formules geen bekorting, daar men ze, hetzij

voor willekeurige, hetzij voor biezondere n toch telkens weer moet afleiden.

128. We willen ten slotte nog opmerken dat ook de integraal

(3931

door de substitutie tgy2 x =u ineen integraal vaneen niettranscendente

funktie is om te zetten. Immers, men heeft

n
n

r { "/? T—co.s x\m

,
_

C2^tg2m \xd{tgkx)
__ f2 l/u

2m du

Jlx X

~J tg
2 ix+\ J U

2 +l

Voorbeelden:

7T
7r

r | dx= fy^ï:x dx =

J V 1 + cos X J
o 0

fVXï («=|^
Jt2 +1 Ju + 1

0 o

= n\/2 (n°. 82)

~ 3
/- r r2^t2 dt__ ft u

4 du

J\XT+wf dx=J ®!ixJx=J <■ + 1
~J + 1

0
0

welke laatste integraal we verder aan de lezer ter berekening overlaten

21
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129. Geheel op dezelfde manier als dit inde voorgaande bladzijden met

rationele funkties van cos x en sin x gebeurd is, kan men ook rationele
funkties van chx en shx integreren. Vooreerst kan men een dergelijke
integrand rationeel maken door de substitutie

th\ x=u

en verder gelden m.m. de biezondere substituties inde gevallen korrespon-
derende met degene, die we bij de goniometriese funkties gesignaleerd
hebben. Men heeft bv.

Cdx f dx fd x
,

,
. ,J Tchixshix-J lhYx =log \ thix \ • <394>

r dx r dx r 2dth\xJ chx~J T+thHx
= 2arCt9{thix) * (395 )

De eerste herleiding is geldig in ieder interval dat het punt x=0 niet

bevat, de laatste in ieder interval.

Of, op de biezondere manier, die ook voor 1/cosx en 1 jsinx gegeven is,

('dx rshx dx r dchx
1f

chx— 1

Jshx J sh 2
x ~J ch2

x— 1“ 2 °9
chx+ 1 ' ' 396^

Cdx rchxdx C dshx

J dTx-J w^+\ =atct9shx • - • <397 )

De uitkomsten (394) en (396) zijn gelijk; evenzo de uitkomsten (395)
en (397).

Men kan echter de hierbeschouwde integranden ook rationeel maken
door de substitutie e

x
=u. Immers, als de integrand een rationele funktie

van e
x is, R(ex), heeft men

JR (ex) dx=Je
~* R (ex) dex =Jri (n) du

waarin R±{u) weer een rationele funktie is.

Als voorbeeld hiervan hebben we in N®. 71 al de integraal van l/chx
bepaald ; we vonden toen

C dx

Jd^=2arc,ge’ (398>

welke uitkomst met de beide vorige een konstante verschilt, zoals de lezer
verzocht wordt aan te tonen.
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Is de integrand een rationele funktie van emx
,

dan voert de substitutie

e
mx = u tot rationeelmaking. Verder wordt een integrand, die een wortel-

funktie van emx is, door deze substitutie omgezet ineen wortelfunktie van u.

We geven hiervan nog een paar voorbeelden.

OO OO Oo Oo

£ dx £ dex £ du
?

dt

J \/e
x —l J —1 J — 1 “f~ 1

001 o

ƒ
* (ex +1) dx ƒ

‘ (ex -j- 1) dex j"' (u -f- 1) du

J ex V/e
2x —1 J e

2x V/élx —1 j u2^u2 —l
o o 1

SUêf= (»=i)
o



HOOFDSTUK V.

Biezondere Onderwerpen.

130. We hebben in n°. 33 het eerste gemiddeldeteorema van de inte-

graalrekening besproken. We willen de biezonderheden van dit hoofdstuk

beginnen met de behandeling vaneen stelling die bekend is als tweede

gemiddeldeteorema van de integraalrekening. Het berust op een transfor-

matie van sommen, die te danken is aan Abel.

Zij a„ een eindige of oneindige rij van getallen. We noemen dan

Aa* a*+ l ak

de differentie van ak . Men verifieert onmiddellik de formule

Aak bk =ak Abk + bk +\ Aak

Uit deze formule volgt k

ak A bk Aak bk bk+ i Aak

en hieruit verder

n n

ak Abk (an +i b„+i — am
b

m ) bk + 1 Aak . . (399)
m m

daar algemeen

n \

Auk (u m +l U
m ) -f- (tlm +2 U m+\) d-

•• •
I

/Ar\r\\

m > • • (dOO)

•** d- ” U n—l) d~ (un +l Un )—Un +l Um /

In formule (399) komt rechts an+l voor, en links niet. Men kan dit ver-

helpen door de laatste term van de som in ’t rechterlid apart te nemen, en

te voegen bij an +ib„+ 1 am
b

m ; er komt dan

n n—l •

y^ak Abk = (an
b

n+ x —am
b

m ) bk+i Aak .. . (401)
tti m

Het rechterlid begint nu met een verschil van twee produkten, waarvan

het eerste is de laatste ak
maal de laatste bk die links voorkomt, het tweede

de eerste ak maal de eerste bk.
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De formule geeft een middel, om een som van produkten te transformeren

ineen andere. Zij de eerste som

n

ak uk

m

Stelt men

sm
0 ; sm +1 um ; sm +2— u

m -j- u m +1 ; )

• • (402)
...; s„ +i— u m -j- Um + i -)-••• "f- un )

dan is voor alle k (k —m, m + \,...n)

uk A sk

en kan men dus met behulp van (401) herleiden

n n \

£ ak Uk £ ak A sk I
mm

.... (403)

a n s— 54 + 1 Aak \
m j

waarin sin plaats van sn+l voor de som van alle faktoren uk geschreven is.

Deze transformatie vaneen som van produkten is dus tot stand gekomen
door te beginnen met één van de faktoren te sommeren (nl. uk ). Vandaar

dat de herleiding, behalve transformatie van Abel, ook wel partiele som-

matie heet.

Uit formule (403) leiden we af de volgende
Stelling. Zijn ak en uk reële rijen, en is ak niettoenemend, dan heeft

men

Tl

a„ 5 + (a m a„) s' ziË ak uk <an s -\- ( am a„) s". . . (404)
m

waarin s' de kleinste, en s" de grootste van de sommen (402) is, terwijl s

weer betekent de som van alle faktoren uk .

Volgens het onderstelde is Aak 50, dus heeft men

n—l n 1

sk + 1 Aak< s" ( A ak ) = (am a„) s"

mm

n—l

=s' ( A ak ) = (am a„) s'

m
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Met behulp hiervan volgt uit (403) onmiddellik de te bewijzen ongelijk-
heid (404).

Op dezelfde manier bewijst men de

Stelling. Zijn ak en uk reële rijen, en is ak nietafnemend, dan heseft men

n

a„ s (a„ am ) s" ak uk a„ s (a n am ) s'
. (405)

m

Deze ongelijkheid ontstaat uit (404) door het eerste en het derde lid te

verwisselen. We merken op :

I°. dat men in beide formules s" dooreen groter, s' dooreen kleiner

getal mag vervangen.

2°. dat men an
in (404) dooreen kleiner, in (405) dooreen groter getal

mag vervangen.

Het eerste is onmiddellik duidelik; om het tweede in te zien, hoeft men

inde uiterste leden van (404) en (405) slechts de beide termen met a„

samen te nemen.

Met behulp van deze ongelijkheden tonen we nu in het volgende nummer

het tweede gemiddeldeteorema aan.

Opgave. Leid de aaneengeschakelde ongelijkheid (405) af uit (404).

131. Het tweede teorema van het gemiddelde is in twee vormen bekend,
nl. die van Weierstrass, en die van Bonnet. Inde eerste vorm luidt het:

Is in het segment (a,b), f(x) begrensd en integreerbaar, cp(x) monotoon

(en dus ook integreerbaar) dan is er in (a,b) een getal zodanig dat

ft f ft

J f(x)(p (x) dx= rpa J f(x) dx -j- cpbj' f(x)dx. . . (406)

a a £

Hierin is de betekenis van cpa en (pk de volgende: De funktie <p(x) heeft

als monotone funktie een rechterlimiet in x=a, en een linkerlimiet in

x=b; deze stellen we resp. voor door <p(a-(-0) en <p(b 0). Nu

bedoelen we met cpB en 9ob twee getallen met de eigenschap dat

<P* ËS <p (a + 0)) \

> bij niet-toen. cp (*) j
(pb 3(p (b 0) )

en .... (407)

<p a
SÉ <p (a + 0) ) \

> bij niet-afn. cp (x) 1
<Pb > <P (b 0) ) /

Overigens zijn deze getallen willekeurig ; we denken ze echter bij de

volgende redenering gefixeerd, en veranderen nu de waarde van <p{x) in
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de twee punten a en b zodanig dat cp(a) gelijk wordt aan «pa
en cp(b) aan

(pb .
Dit heeft op de integraal I van f{x)cp(x) over (a, b) geen invloed

(n°. 23), terwijl de onderstelde monotonie van <p(x) niet verstoord wordt,

T/Sij bv. <p(x) niettoenemend en D een verdeling van (a, b) gevormd door

deMeelpunten x
l,x2,... xv_i‘, d het somverschil van f(x) tp(x) t.0.v./die

verdèijng. ledere som van f(x) cp{x) t.o.v. D wijkt dan hoogstens een

bedrag d af van de integraal I en men heeft dus bv. /

\ (pk fk Ak —d< I< <^k '/' '

waarin Ak = AjftNen fk en <pk resp. de waarden van f(x) /n <p(x) ineen

willekeurig punt fk vHp het subsegment A* zijn, met dieiyverstande dat in

Ai en A
v resp. speciaal gekozen wordt fi =a en =vo, zodat

\ = <Pa ■ <P* = <Pb /

De rij van getallen (p t , cp 2 , \ 95,; is niettoenemehd, dus heeft men nu

volgens (404) \ /

(pb s + {<pB cpb ) s' SË k y)kjfk Ak 5e (pb s + (<p a (pb ) s"
. (409)

waarin s' de kleinste en s" de grootste is> van de sommen

s, =ƒ,Ai ; s2
Jfx A\A f2 A2 ;...

Sv =s=ƒ,A,ƒ f2 A2
+\+ f Av

. . . . (410)

Met behulp van (409) kan men (408) vervangen door

(Pb S + (<p a <pb) S/' /== (pb S + {(pa \(pb) s" +d . . (411)

Zij d' het somverschil van f (x) t.o.v. de verdeling D,\dan verschillen alle

sommen sk met de kofresponderende integralen \

xk y\
Hk —J f(x)dx ; {k— 1,2, ...v — 1)1 \

(• -\- (412)

H, = ƒ(*) dx | \

minder dan d' ; men heeft dus voor alle k \

+ d' (413)"
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'Waaruit o.a. volgt

<fb H —| <pb |d' (pb s < <fb H+ | cpb |d' . . . •
(414)

Verder is voor alle k

q

als p het minimum en q het maximum in (a,b) van dein dat segment kon-

tinue integraalfunktie /

j'f(t)dt /..... (415)

is. Dus heeft men ook volgens (413) /

p _y =s' =s" =

q -j- d' (416)

Met behulp hiervan en van (414) volgt uit (4l|)

cpb H + (<Pa Vb) p ƒtSVb H + (<Pa ~ Vb) «7 + X

als x het positieve getal is bepaald door

r d-\-cL'[tya—yb) Jr\<Pb\]

Dit laatste getal kan nu blijkbaar beneden ieder bedrag gebracht worden

door de verdeling D maar fijn genoeg te nemen. Hieruit volgt dat men ook

moet hebben / \

cpb H-\-(cpa
— cpb Vb) q. ■ ■ • (417)

daar zowel I als de getallen in het eerste en derde lid onafhankelik van de

verdeling D zijn. Er is dus een bepaald getal r het segment (p.q),

zodanig dat

I=<pb H + (ya -Vb)r .
.

\
• • • • (418)

Z
wegens de kontinuiteit van de integraalfunktie (415) een

segment (a,b), zodanig dat \

r J f(x) dx

nen deze uitdrukking voor r in (418), dan gaat deze

gezochte (406).
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Een soortgelijke redenering geldt bij nietafnemende <p(x).

De zo juist gegeven bewijsvoering is de meest gangbare. Er wordt hierbij

gebruik gemaakt van het feit dat de integraal van f (x) <p(x) over (a, b) en

de integraal van f (x) over (a,b) en delen van (a,b) min of meer benaderd

worden door sommen van die funkties t.o.v. een min of meer fijne verdeling

van (a, b) rvesp. van delenVan (a,b) ; dat is dus rechtstreeks van de

definitie van het integraalbegrip. /
Van Dr. WOLFF is een redenering afkomstig die niet teruggaat tot deze

definitie ; daardoor worden enige pourparlers vermeden, en het hele betoog

overzichteliker. Aai* de hoofdzaak, dat de transformatie van Abel de

grondslag vormt, verandert niets.

Dr. WOLFF maakt gebruik van de stelling dat de integraal van f(x) cp{x)

over (a,b) gelijk is aan de som van de integralen van diezelfde funktie over

alle subsegmenten vaneen verdeling D van (a,b), dus

b v | Xk +1

J'f(x)cp(x)dx .... (419)

a

°

xk

Zi)

'

, /
<Pk = <p (xk) voor k= 1

.
2
...

r 1

CpQ (pa cp v Cpb

Dan is de uit v + 1 getallen bestaande rij

cp0 , <p u ...cp>

monotoon. Voor de afzonderlike integralen in het rechterlid schrijven we nu

A7c+l Xk+ l Xk+ l

j f(x) <P ix) dx = <pk J f(x) dx+j f {x) [<p (x) <pk ]dx

xk xk xk

waardoor (419) overgaat in

b

j f(x) <p (x) dx= S o
. .

,\
. . . (420)

a
• \

als

v—l
Xk + 1

5 = <pk lf(x)dx (421)

Xk

»—1
Xk +1

o Cf (x) [(p (x) <pk ]dx
0

Xk
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De som S stelt nu weer een benadering voor van de integraal I yti het

linkerlid van (420). Dit wordt als volgt ingezien. In ieder afzonderlik seg-

ment (xk ,
xk + 1) is, wegens de monotonie van <p(x), /

Icp (x) cpk | | <pk +i <Pk \

Zij verder M een positief getal, zodanig dat in het hele segment (a, b)

| f (x) | < M

Dan is, als A het maximumsubsegment van D is

xk +1 \

J j f(x) [cp (x) cpk ] dx < M.AJ cpk + 1 ~<Pk\

Xk \ /
dus

! o | < k | «X+l —Cfk \= MA.I (Pa <Pb\
o \

het allerlaatste, omdat <pk+l cpk
voor alle k hetzelfde teken heeft. Daar de

koefficient vim A in het laatste lid onafhankelik van de verdeling D is,
kunnen we deze dus inderdaad zó fijn kiezen dat o voorgeschreven klein

wordt.

Hieruit volgt dat, als we 5 tussen twee vaste grenzen kunnen insluiten,
ook de integraal I tussen die grenzen moet liggen. Stellen we

xk + i

uk = j f(x) dx

xk

dan is

5= (pk uk

Bij niettoenemende <p is nu volgens (403)

H-f ((p„ (p„_i) s' S=Ë9?„_l H+ (<pa 9>v-i) s"
■ (422)

als s" de grootste en s' de kleinste is van de sommen

xx

H{ Uq —J f(x) dx

a

/ x* \
H

2 u0 + u, f(x) dx

a
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, H3 u0 -f- Ui -j- u2 =J f(x) dx ////'

H= u0 -f- üj + ... -f f(x) dx

Vervangen we in (422 )\u weer door cpb , s" door q en s' door p,

wat geoorloofd is, dan vindt sjejj/aat 5 ligt in het segment, waarvan de

vaste getallen in het eerste en jderae lid van (417) de eindpunten zijn. Dus

ligt ook / in dat segment eX zijn wegweer op de ongelijkheid (417) terug-
gekomen ; de verdere redenering is dan gelijk aan de vorige.

Het voordeel van/deze manier is, dat meriMuer direkt op d» integralen
(412) van de funktie f(x) komt, en niet te maken Heeft met de uie integralen
benaderende gommen (410). Hiertegenover staat dat men het feit, dat de

som 5 een,benadering vormt van de integraal /, niet uit de a'kjpmene grond-
slagen van het integraalbegrip kan afleiden, maar dat dit feit aj>grt bewijs
behoeft. Maar deze post op de debetzijde van de tweede redenering X. niet

erg zwaar. N.

/
132. We komen nu tot de vorm van Bonnet. Stel dat <p(x) niettoe-

nemend en nietnegatief is in ( a,b). Dan is cp(b—o) en mag men dus

in (406) cpb
= 0 nemen; er komt dan

ƒfW , W *=*ƒ/«4* (423)

a a

Dit is de vorm van Bonnet voor het tweede gemiddeldeteorema, die

dus geldt, als

I°. f(x) integreerbaar is in (a,b); 2°. cp(x) niettoenemend en niet-

negatief is in (a,b).
Evenzo geldt deze formule, als

I°. f(x) integreerbaar is in (a,b) ; 2°. cp(x) nletafriemend en niet-

positief is in (a,b).
In dat geval is nl. <p(b-—0)<0, en kan men dus weer <pb

= 0 nemen

in (406).
Is cp{x) nietafnemend en nietnegatief, dan is <p(a-|-0) 0, en mag

men <p
a

—0 nemen; formule (406) gaat dan over in

b b

ƒ/W, (424)
a £
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Deze formule is de pendant van de vorige, en is eveneens van Bonnet

afkomstig ; hij geldt dus, als

I°. f(x) integreerbaar is in (a,b) ; 2°. <p(x) nietafnemend en niet-

negatief is in (a,b).
Evenzo geldt de laatste formule, als

I°. f(x) integreerbaar is in (a,b) ; 2°. cp(x) niettoenemend en niet-

positief is in (a,b).
Want in dit geval is <p(a -j- 0) <O, en kan men dus weer <p

n

t= 0 nemen.

133. Men kan met behulp van het tweede gemiddeldeteorema gemakke-
lik de konvergentie van sommige niet absoluut konvergente integralen aan

tonen. O.a. van de integralen

Oo Oo

/sin x
,

rcos x
,

dx en I dx
XP J XP

a a

voor o<p<l (en a > 0). Men heeft nl„ als x2 >x
t >O, volgens for-

mule (423)

ƒsin x .
1 f' . ,

cos x, cos £
dx= I sin xdx—

XP XPj XP

X 1 Xt

Want 1/xp is niettoenemend en nietnegatief in (x l( x 2 ), en sin x is

integreerbaar. Hieruit volgt

S?-<,
J XP XP

*1

voor genoegzaam grote xt . Dit is echter voor de bedoelde konvergentie vol-

doende (n°. 43). Algemeen heeft men de

Stelling. Is in het interval (a, oo)

X

Jf(t)dt (425)
a

begrensd, en cp(x) niettoenemend, terwijl

lim cp (x) = 0 (426)
X=Oo

dan bestaat de oneigenlike integraal

oo

J f(x)<p(x)dx

a
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Immers, cp(x ) is in (a, oo ) dan ook nietnegatief, zodat men volgens (423)
voor x2 >xx 5 a heeft

jVw,W<fa=,WjVW *r

Is M het vaste positieve getal, waar de begrensde funktie (425) in abso-

lute waarde onder blijft, dan is

X

J f(x) dx <2 M

*1

dus

*2

ƒ /? (x) <p (x) dx <l2 Mcp (xx )

X 1

Daar wegens (426) 2M <p(x ± ) <e voor xl
> P, is hiermee de stelling

aangetoond.

134. Stelling. 7s f(x) oneigenlik integreerbaar in het segment
(a, b), met a tot enig kritiek punt, en is <p(x) monotoon in dat segment, dan

is f(x) cp(x) integreerbaar in (a,b), hetzij eigenlik, hetzij oneigenlik.
Ook deze stelling kunnen we met behulp van het tweede gemiddelde-

teorema bewijzen. Zijn x 1 en x2 (>x3 ) twee punten van het interval (a,b),
dan is volgens (406)

xi X x2

I f(x)cp (x) dx =rp (a)J f(x) dx-\- <p (b)J f(x) dx
. . (427)

xi X

als men voor <p
a

het getal cp(a) en voor yh
het getal cp{b ) kiest. (Mag dat?)

Zij M een positief getal groter dan de absolute waarde van <p(a) en

<p(b). Dan volgt uit (427)

*2 X *2

|j"f (x) <p (x) dx < M f(x) dx +|J f(x) dx
. . (428)

*i xt x

Daar f(x) integreerbaar is van a af, is er bij ieder willekeurig gegeven

bedrag s een bedrag S, zodanig dat

/3

\j f{x)dx <Ym
cc
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indien. slechts

Welk bedrag ö dus ook zodanig is dat

|JV(H )
*l [ / 8

j f(x) dx j
? /

en dus volgens (428), zodanig dat

*2

|J7w „w *.[<.
*1

als slechts

O<C x2 —a < d

Dit is, zoals we weten, voldoende voor de integreerbaarheid van

f(x) cp(x) van a af.

Een analoge stelling geldt voor de integreerbaarheid van f(x) <p(x) tot

aan b.

Stelling. De formule (406) van WEIERSTRASS en de formules (423)
en (424) van Bonnet gelden ook, indien f(x) oneigenlik integreerbaar is

in (a,b) met a of(en) b tot enige kritieke punten, mits cp(x) aan de bij die

formules genoemde voorwaarden blijft voldoen.

Zij bv. a het enige kritieke punt voor de integratie van f{x), en c een

inwendig punt van (a,b). Er is dan in het subsegment (c,b) een getal f',

zodanig dat

b Pb

J f(x) 9 (x) dx = rpa J f(x) dx+cpbj f(x) dx
. . . (429)

c c

We mogen hierin voor cp een willekeurig getal nemen dat voldoet aan

de voorwaarde

V* 5 9>(c -f- 0) ; bij niettoenemende cp(x)

% 5;9?(c-|- 0); bij nietafnemende cp(x)

Daar echter in het eerste geval

v( a H- 0) s<p(c +0)
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en in het tweede geval

<p(a + + 0)

mogen we aan <pa
ook de vroegere betekenis toekennen. Eenmaal de getallen

<p* en <pb aldus gekozen hebbende, denken we die bij onze verdere redene-

ring voor alle c onveranderd.

Volgens de stelling van het vorig nummer brengt de integreerbaarheid
van f(x) in (a, b) die van [(x) <p(x) mee. Uit (429) volgt nu

b

j f(x) <p (x) dx S + x (430)
*

_ r
?'

.
~

waarin £ x
-

"+
j(

'

ct. *s*
£' b

S=cpa ( f(x) dx + cpb | f(x)dx
J J

£ ‘--t'.
T = ( f(x)<p(x)dx—<pB Cf(x)dx vJLxJiUkJÈ

a „ AO * :j
Hbt getal r, d.i. het verschil tussen 5 en de integraal in het linkerlkPVan

(430) men blijkbaar zo klein krijgen als men wil, door het getafc dicht

genoeg bijtte kiezen. Als we dus twee van de keuze

grenzen vindenfNSvaartussen 5 steeds inligt, dan moet ook de bedoelde inte-

graal, die niet vaiic'&fhangt, daartussen liggen.
Beschouw nu de funktie\.

V (x) = fa

*

jf'itjdt -f- (fbj f(t) dt

Deze is kontinu in het segment (a, bpNen bereikt daar dus een kleinste
waarde p en een grootste waarde q. Deze getallen p en q hebben niets te

maken met de keüze van het getal c. Daar Ss=yj(g') t behoort 5 tot het

segment (p,q). Maar dan behoort volgens de Zo juist gemaakte opmer-
king integraal (430) tot dat segment. Er is duS'-in (a, b ) een getal f,
zodanig dat die integraal gelijk is aan y(f), d.w,z. er is

dat de Jormule (406) geldt.

Analoog redeneert men, als b kritiek punt is voor de integraal van f(x),
of als a en b beide kritieke punten zijn. Verder volgen dan de formules van

Bonnet op de gewone manier.

Stelling. Bestaat de integraal
oo

Jf(x)dx (431)
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en is <p(x) een in (a, co) monotone begrensde funktie, dan bestaat ook de

integraal

00

J'f{x)<p(x)dx (432)
a

Men heeft volgens (406), als x2
>x

x
> a

*2 £ x.2

j f(x) <p (x) dx—cp (a)J f(x)dx-\-(p(oo) j f(x) dx

Xl X, f

Met cp( oo ) wordt dan bedoeld

lim rp (x)
X— o»

welke limiet wegens de monotonie van cp{x) bestaat, en wegens de be-

grensdheid van <p(x) eindig is. Is M een positief getal groter dan de

absolute waarde van <p(a) en 99(00 ), dan is dus

x2 £ *2

J f(x) <P (x) dx j<M £ | J f(x) dx +j J f(x) dx
. (433)

Xl X! £

Zij £ een willekeurig opgegeven bedrag. Wegens het bestaan van de

integraal (431) past hierbij een positief getal P zodanig, dat

\jf(x)dx
CC

als slechts aen groter zijn dan P. Dus is volgens (433) ook

| (x) <p (x) dx |< e voor X, en X, > P

Xl

waarmee het bestaan van de integraal (432) is aangetoond.
Op deze integraal mag voorts onder de gegeven omstandigheden de

formule (406) worden toegepast, waarbij 9 de gewone betekenis heeft, en

cpb een getal is, zodanig dat

OO ) bij niettoenemende <p(x)

<pb sxi.(p(oo) bij nietafnemende <p(x)

De beredenering hiervan is analoog als die voor de toepasselikheid van



337

de formule (406) op een oneigenlike integraal overeen eindig segment en

kan aan de lezer worden overgelaten. Er gelden verder twee analoge stel-

lingen voor de integreerbaarheid van oo af.

We stappen hiermee van het tweede gemiddeldeteorema af.

135. We hebben bij' de bespreking van de oneigenlike integralen gezien,
dat een ineen rechteromgeving van het getal a integreerbare funktie niet

integreerbaar is van a af, als het produkt (x —a) f(x) een van nul ver-

schillende limiet heeft, hetzij die limiet eindig is of oneindig. Is dus f(x)
wèl integreerbaar van a af, dan doet zich één van de twee volgende geval-
len voor:

I°. De limiet van (x —a) f(x) bestaat niet.

2°. De limiet van (* —a) f(x) is nul.

Is f{x) eigenlik integreerbaar van a af, dan treedt natuurlik steeds geval
n°. 2 op. Een geval van oneigenlike integreerbaarheid, waarin men tot het-
zelfde mag besluiten, levert de

Stelling. Is f(x) oneigenlik integreerbaar van a af, en monotoon in

een rechteromgeving van a, dan is

lim + (x —a) f(x) = 0 (434)
x a

Wegens de onderstelde monotonie heeft f(x) een rechterlimiet in x=a,

en die limiet is -f oo of 00, omdat f(x) anders eigenlik integreerbaar van

a af zou zijn. Stel bv. dat f(x) niettoenemend is, dan doet zich het eerste

geval voor, en is er dus ook een rechteromgeving (A) van a, waar f(x)
zowel positief als niettoenemend is. We zullen de stelling nu bewijzen door
aan te tonen, dat als (434) niet geldt, f(x) ook niet integreerbaar is van

a af.

Bij niet-geldigheid van (434) is er een positief getal /t, en een monotoon

afnemende, tot a naderende rij van getallen

xlt x2 xn (435)

in (A) , zodanig dat voor alle termen van die rij

(xn —a) f(xn) > g

of

f(xn)>
x

n a

We kunnen van de rij (435) verder, zonder aan de algemeenheid te kort
te doen, onderstellen dat

x» + l a ■'C i (x„ a) (436)
22
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■ '■w-vA. • 3C
,

Nu is wegens de niettoeneming van f(x) in (A) (

xn

j f(x) dx^f{xn ) (xn xn+l )

Xn + 1

> (Xn _ •X'''+>)

> f1 -

+ 1

v xn a J

dus volgens (.436) r
0"- <

xn

j f{x) dx>± fi

Xn + 1

Hieruit volgt

xx

J f(x) dx>^
Xn +1

zodat

xx

lim J f (x) dx =oc

Xn -f 1

en f(x) dus niet integreerbaar is van a af.
Een analoge stelling geldt voor oneigenlike integreerbaarheid tot aan een

getal b. Men kan de betekenis van de beide stellingen zó kenschetsen dat
ze voor een monotone funktie, zal hij oneigenlik integreerbaar zijn vaneen

getal a af, of tot aan een getal b, een zekere grens stellen aan de orde van

oneindig worden in aen b : die orde mag niet 1 (of hoger) zijn.
Stelling. Is f(x) oneigenlik integreerbaar tot aan 00, en monotoon in

een omgeving van 00, dan is

lim xf(x) = 0 (437)

Aan een monotone funktie is dus, zal hij tot oo integreerbaar zijn, een

zekere mate van nulworden voor x = oo voorgeschreven : de orde van nul-
worden mag niet 1 (of lager) zijn.

Wegens de onderstelde monotonie heeft f(x) een limiet voor *=oo.
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Deze limiet is nul, daar een tot oo integreerbare funktie blijkbaar geen van

nul verschillende limiet kan hebben. Is nu bv. ƒ(*) ineen omgeving (O) van

oo niettoenemend, dan is f(x) > 0 in die omgeving. We kunnen de stelling
nu weer bewijzen door aan te tonen dat, als (437) niet geldt, f(x) niet

integreerbaar is tot aan 00. Daar dit bewijs geheel analoog is aan het vorige,
kunnen we het aan de lezer overlaten.

Een analoge stelling geldt voor integreerbaarheid van oo af.

136. Stelling. Wanneer de positieve funktie f(x) ineen omgeving
van x = co monotoon tot nul afneemt, dan zijnde integraal

Oo

J f (x) dx (438)
a

en de reeks

00

s f(n) (439)
k

tegelijk konvergent en divergent.
Met a en k zijn natuurlik bedoeld resp. een willekeurig, en een geheel

positief getal van dein de stelling bedoelde omgeving. Bestaat f(n) ook
voor de natuurlike getallen kleiner dan k, dan kan men de reeks evengoed
met n= 1 beginnen, ook al is f(x) in het segment (l,k) niet monotoon

afnemend. Immers, we weten, dat de toevoeging vaneen eindig aantal
termen geen invloed heeft op kon- of divergentie vaneen oneindige reeks.

Wegens de monotone afneming van f(x) is

n+l n+l

jfMdx<ff(n) dx— f (n)
n n

n+l n+l

J f(x) dx >J f(n+ l)dx—f(n+l)
n n

Daar

m , n
_i_t

m—l

J f(x) jf(x) dx

k
n

volgt hieruit

{ f (x) dx < f(n) (440)
fc+l ï
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Konvergeert nu de integraal (438), d.w.z. heeft het middelste lid van

deze laatste regel een eindige limiet voor m= 00, dan is dit ook met het
eerste lid het geval, d.w.z. dan konvergeert ook de reeks (439). Divergeert
daarentegen de integraal (438), d.w.z. heeft het middelste lid van (440)
geen eindige limiet, voor m=cc, dan heeft het, daar het wegens f{x) > 0
monotoon met m toeneemt, de limiet co. Dit is dan echter ook met het derde
lid van (440) het geval, d.w.z. dan divergeert ook de reeks (439). De stel-
ling is hiermee bewezen.

Uit deze stelling, die afkomstig is van Cauchy, kunnen we onmiddellik
afleiden dat de reeks

y
nP

konvergeert voor p > 1 en divergeert voor ps= 1. Immers de integraal

oo

/' dx

J
ï

waarin de integrand monotoon afneemt, bestaat al of niet, naarmate p > 1
of 1 is.

Insgelijks kan men uit de stelling afleiden dat de reeksen

Vi V 1

n n)?
'

.i— n log n (log log n)p ’ £nZ'

die de zogenaamde serie van Bertrand vormen, konvergeren voor p > 1,
divergeren voor p 1

.

137. We hebben in n<h 21 gezien dat men de integraal vaneen kon-
stante onmiddellik uit de definitie van het integraalbegrip kan afleiden;
overigens hebben we integralen uitsluitend berekend met behulp van primi-
tieven. We willen nu, enkel voor de kuriositeit, laten zien dat men algemeen
de integraal vaneen rationele gehele funktie met behulp van de integraal-
definitie kan vinden. Het is voldoende dit aan te tonen voor de funktie xk

,

als k een natuurlik getal is.

We denken het integratiesegment (a,b) positief (a>o), en verdelen dit
segment in n gelijke subsegmenten l, zodat

a + nl=b (441)
Wh nemen, om een som van x

k t.o.v. deze verdeling te vormen, in ieder
subsegment de waarde van de funktie aan het begin. Dan is

n — 1

s=l H (a + ii)k

0
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Beschouw hiernevens de som

s" = /(a + /)(a + 2/)...(a + M +

Z(a + 2Z)(a + 3Z)...(a + (*+l)0 +

/(a+n/)(a + (n + 1) /)... (a +(n+A:— 1) /)

die uit evenveel termen bestaat als s en waarvan iedere term groter is dan

de korresponderende vans. Deze som s", die wegens a > 0 groter is dan s,

kan gevonden worden. Daartoe merken we op dat de eerste term gelijk
is aan

k _|_ j[(a+l)•••(a+(k + 1) 0 a (a + Z)... (a + k /)]

de tweede term gelijk aan

[(a+2o (a + 3 /)... (a +(k+2)l) - (a + /)... (a +(k+l) l) ]

enz.; de laatste gelijk aan

j
[(a + n /)'... (a +(n+k)l)—(a+(n 1) /) . .. (a +(n+k— 1) /) ]

ledere term van s" is dus gelijk aan het verschil van twee termen, zoda-

nig dat het aftrektal vaneen voorgaand verschil gelijk is aan de aftrekker

vaneen volgend. Daardoor is de hele som gelijk aan het laatste aftrektal

min de eerste aftrekker; d.i. als we letten op (441), gelijk aan

k
[b(b + 1)...(b +kl)-a(a + t)...(a+kl)]

De limiet hiervan voor /= 0 is (bk + l
—a

k +l ) : (Ar+ 1) ; men heeft dus

b

JUk
+1 -k+l

x
k dxm

b
...... (442)

a

Beschouwt men nu echter inde tweede plaats naast s de som

s' =a(a-1)...(a-(k-l)l) +(a + 1)(a)...(a-(k-2) /) + ...

+(a+(n-1)Z)(a + (n -2) t) ... (a +(n-k) ï)

die blijkbaar kleiner is dans 1), en waarvan op gelijke wijze als voor s"

bepaald kan worden, dat hij tot limiet voor 1— 0 de uitdrukking (442)

*) Men kan l dadelik zo klem onderstellen dat a (k —1) l>0 is.
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heeft, dan komt men tot het besluit dat de limiet vans voor 1=0 groter
dan of gelijk aan die uitdrukking is. Hieruit volgt, dat de bedoelde limiet
gelijk aan die uitdrukking moet zijn, en daar die limiet de gezochte integraal
is, hebben we hiermee, voor ’t geval b > a > 0 is, gevonden

C . ,
bk+l

a
k+l

I r dx=

J *+l
a

De berekening geldt voor alle gehele positieve k. Voor k= 1 is de som s

een rekenkundige reeks, die men ook direkt kan bepalen, waarna het vinden
van de limiet geen moeilikheden oplevert.

De berekening op grond van de definitie is niet bepaald kort te noemen

en vormt zelfs een schrille tegenstelling met de manier die berust op de

hoofdstelling van de integraalrekening. Maar het is nuttig en ook aange-
naam, om ineen biezonder geval te verifiëren dat de hoofdstelling werkelik
tot dezelfde uitkomst voert als de rechtstreekse definitie.

Denkt men de tweede grens van de integraal veranderlik, dan vindt men,
zoals we weten, een primitieve van x

k
.
De funktie

Ca At
*

k+ '
a
k+l

r
‘=

*+ï-ï+T
a

is dus zo n primitieve. Aldus heeft de bewerking integreren ons een primi-
tieve doen kennen : de omgekeerde weg van gewoonlik.

Dezelfde manier kan ook gevolgd worden bij negatieve gehele machten
van x, behalve bij x~l

.

We kunnen insgelijks de integraal van e mx uit de definitie afleiden.
Volgens deze is bv.:

b

Jn
— 1

e
m * dx = lim 'SC lem(a +n)

'=°
o

als we met / en n hetzelfde bedoelen als bij het vorig betoog. De som in
’t rechter lid is een meetkundige reeks met reden em', dus is hij gelijk aan

lemB (emnl —l) l(ernb
e ma )

e
ml 1

~~

e
ml

— 1

Hieruit volgt
b

j e
mx dx = (e mb

e
m “) lim

J i=o e"'-l
a

otn b
gm a

m

in overeenstemming met het rezultaat, dat de hoofdstelling oplevert.
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Berekenen we met behulp van de definitie ook nog de integraal van

sin (px-\- q). Men heeft weer

i? n — 1

1 sin (px +q)dx= lim I sin [p (a + i/) + q]. • (443)
J i-o

Een som van sinussen waarvan de argumenten met gelijke bedragen
opklimmen, kan berekend worden. Stelt men

5 = sin a -f- sin (a +v)+ .. . -f- sin (a -f- (n—l) v)

dan is

n—l

25 sin jr v 2 sin
y v sin (a -j- kv)

o

Nu is

2 sin | v sin (a -f- fcu) = cos (a +(k u) cos (a -f (k -f I) f)

waaruit volgt

2 S = cos (a \ v) cos (a -j- (n i) u)

en dus, als 0 < | u | < 2

5
cos (« !?) (« +(n—l) u)

2 s/n
-j- 1>

De som in het rechterlid van (443) is, op de konstante faktor l na, een

dergelijke som van sinussen, waarbij

a pa-\-q, v— pl

en dus v 0 is, en bij genoegzaam kleine l kleiner dan 2n. Dus is die

som nu volgens (444) gelijk aan

[ c°5 (pa + q ~

Pï)- cos (p b +q - f)
Neemt men van deze uitdrukking de limiet voor l— 0, dan vindt men

ten slotte het bekende rezultaat

jsin (PX +,) dx^jnim±3t^siM+s)
a

De lezer berekene op gelijke wijze de integraal van cos (px -j- q).



344

138. Er is ook een merkwaardig geval bekend vaneen bepaalde inte-

graal, die men met behulp van de definitie kan vinden, terwijl de hoofd-

stelling onbruikbaar is, omdat men geen primitieve van de integrand kent.
We bedoelen de integraal

7T

log (1 —2a cos x -j- a
2) dx (445)

o

waarin ]a \ 1. De integraal is eigenlik, omdat de kontinue funktie onder
het teken „log" niet nul wordt. Immers voor positieve a geldt in het inte-

gratievak

— 2 a cos x^2a

dus

(a —l)2 ==il —2 a cos x+ a
2

=== (a -j- l)2
.... (446)

en voor negatieve a de regel, die hieruit ontstaat door het eerste en het

derde lid te verwisselen. Daar bij |a|?£ 1 de getallen a — lena -f 1 van

nul verschillen, is dus de funktie 1 2 a cos x -j- a~ in het hele integratie-
vak groter dan een vast positief bedrag, en dus niet nul. De logaritme van

die kontinue funktie is dus insgelijks kontinu, en derhalve eigenlik inte-

greerbaar in dat vak.

We verdelen nu het integratiesegment in n gelijke delen, en beschouwen
de som

n— 1 s

log 1—2 a cos - -f- a
2 J (447)

van de integrand t.o.v. die verdeling. Voor is dit een ondersom, voor

a<o een bovensom, maar dit is bijkomstig, daar de integrand werkelik

integreerbaar is. Voor deze som, waarvan de limiet voor n=oo dus de

gezochte integraal zal zijn, kunnen we ook schrijven

71 n f JcJT \
log II (1— 2 a cos j- a

2 ] (448)
n k=o \ n J ' ’

Nu kan men uit de leer van de binomiese vergelijkingen (we zullen dit
zo aanstonds nog laten zien) de formule

a
2n l =(a2 —\) FI —2a cos—a . . . (449)

afleiden. Hieruit volgt

"tt 1
n o

kn (a2 " —1)(a 1)11 (1 —2a cos f- a
2) = D tl

k=o n a -)- 1



345

zodat de uitdrukking (448) gelijk is aan

Ti
, (a 2n

- l)(a — 1)
h ,og ï+l

De limiet voor n— oo hiervan is ook de limiet van

log | a
2n —1 j

n

Voor |a |< 1 is dit nul, voor ]«| > 1 is het 2nlog\a\. Aldus vinden

we dat

ƒ=
2n log [ a | voor | a | > 1 )

log (1 —2a cos x -(- a
2 ) dx >

. (450)
= 0 voor I al< 1 \

o 1 1 ’

De formule (449) wordt als volgt bewezen. De vergelijking

U
2" _1 = 0

heeft 2 n wortels waarvan er één gelijk is aan 1, één gelijk aan 1, en de

2 n 2 overige verkregen worden uit de uitdrukking

m ui

n

e

als men daarin m achtereenvolgens gelijkstelt aan

±l, ± 2,.. .±(n 1)

Dus is

„-i l ( -k -^\
a

2n 1 (a 2 —1) II \a e /\a e
"

/
k— ï

waarvoor men ook het rechterlid van (449) kan schrijven.
Uit ieder van beide uitkomsten (450) kan op eenvoudige manier de

andere worden afgeleid, zoals we aan de lezer te bewijzen overlaten.

We willen nu nog even stilstaan bij het geval dat | a \ = 1. Voor a = 1

bv. wordt de integraal

U

log 2 (1 cos x) dx

o

en is dus oneigenlik, daar I—cos* nul is voor x=0.

Beschouwen wede integraal (450) als funktie van a (de lezer schetse

van die funktie een grafiek) dan blijkt dat de linker- en rechterlimiet van

die funktie voor «= 1 beide nul zijn. Het ligt daarom voor de hand, om
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te menen dat de waarde van die funktie voor a= 1 ook nul zal zijn, m.a.w.

dat

TT

J log 2(1 — cosx)dx= 0 (451)
o

Mocht dit het geval zijn, dan zou daaruit volgen

7T

j log 4 dx-j-J log sin2 %xdx= 0

o o

of, als we inde tweede integraal substitueren x=2 u

TC

~2

j log sin xdx= — -log 2 (452)
0

terwijl omgekeerd deze laatste gelijkheid (451) tengevolge heeft. We
kunnen nu (452) inderdaad rechtstreeks aantonen, en wel door ook deze
integraal hier op te vatten als de limiet vaneen som. We zullen nl. zo

straks bewijzen dat men heeft

TC

f l°9 sin xdx=\/mt log sin
.... (453)

o
1

welke gelijkheid niet anders betekent dan dat voor de oneigenlike integraal
in het linkerlid tot zekere hoogte de gewone integraaldefinitie geldt.

Delen we beide leden van formule (449) door a — 1, en nemen we ver-

volgens de limiet voor a— 1, dan komt er

"rr o (1 AvA
n 7/2 1 cos )

‘=> V nj
Hieruit volgt

tt ■2
k™ n ')

S, m

Tn
=

V^'

of, als we van beide leden de logaritme nemen, en daarna vermenigvul-
digen met n/4n

—y* loa sin =

nl°9tl
-

2yn4n 2 n

’) Dat we hier het lopende rangnummer k laten gaan tot n, doet niets ter zake, want
dat komt neer op toevoeging vaneen faktor 1.
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De limiet van het rechterlid voor n oo is

en daarmee is de uitkomst (452) bewezen.

De gelijkheid (453) is een toepassing van de volgende
Stelling. Als f(x) oneigenlik integreerbaar is in het segment (a,b)

met a tot enig kritiek punt, en verder monotoon ineen rechteromgeving
van a, dan is

b

( f(x)dx—liml^j^f{a JrH) (454)
J i=o

a

waarin n het grootste natuurlik getal is, waarvoor dus zodanig dat

a + + (n+\)l (455)

Zij vooreerst f(x) monotoon in het hele segment (a,b), en wel niet-

toenemend. Daar f(x) oneigenlik integreerbaar is van a af, heeft men dan

lim + f(x)~oo
xz=a

Nu is

b
n_i

“ + (■' + ')' h

j f(x)dx=^7 If(x) dx +ƒ*f(x) dx

B +1 a + i / a + nl

De tweede term van het rechterlid heeft nul tot limiet voor 1=0, daar

wegens (455)

lim (a + n /) = b
I=o

Het linkerlid heeft tot limiet

b

j'f(x)dx (456)

a

Dus is

b
n— l

a + (<+>)*

j'f(x) dx lim ff(x) dx (457)

a
1

a+il
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Nu is wegens de niettoeneming van f(x) voor £=l, 2,
...

n 1,

a + (i+l)/

(a + (i+ 1) /) a + i'/)
a +il

dus

n—l n— l a + {«'+l)i „_j

1 ( f(x) dx< i £ ƒ(*+//)
1 1

.

J
+n

>

of, als we inde som links i —}— 1 door i vervangen,

B _,
. + (i+i)i

B _,

*E^a+,' J f(x) dx^i Yl f(a + ii )
1

a+ i/ 1

Het verschil tussen de uiterste leden van deze ongelijkheid is

Zf(a + /)-/f(a + nZ)

Beide termen van dit verschil naderen tot nul met Z; de eerste volgens
de stelling van n°. 135; de tweede, omdat a+ nl tot limiet heeft b, en

dus op de duur binnen een willekeurig gekozen subsegment (d,b) van

(a, 6) komt, binnen welk subsegment f(x) begrensd is. Hieruit volgt dat
de uiterste leden van de laatste ongelijkheid dezelfde limiet hebben als het
middelste, d.i. volgens (457) de integraal (456). Daar beide bedoelde
uiterste leden op een tot nul naderende term na gelijk zijn aan de vorm

achter het teken „lim” inde te bewijzen gelijkheid (454), is hiermee die

gelijkheid in het nu beschouwde biezondere geval aangetoond. Een analoge
redenering geldt, als f{x) in het hele segment ( a,b) nietafnemend is.

Stel nu dat f(x) slechts in het subsegment (a,c) van ( a,b) monotoon

is, en zij m het natuurlik getal, zodanig dat

a-j-m/<c<a-f-(m+l)Z (458)

Men heeft

n m n

y7 lf(a + il)= Yi lf{a + il)+ \7 lf{a + il)
> i iri

De eerste som in het tweede lid heeft volgens het zo juist bewezene
tot limiet voor 1=0 de integraal

c

j f(x)dx
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Verder is volgens de definitie van de eigenlike integraal
n b

lim ï f (c) -f / f(a + i/)l =( f(x) cbc
'=° L tfi J J

c

als

/' = a +.(m -j- 1) /c

Hierbij moet bedacht worden dat volgens (458) dus

lim V = 0
I=o

Tevens volgt hieruit

lim l' f(c) = 0 ;
I=o

zodat

n fc

lim 52 Zƒ(a + H)= ( f{x) dx
*=° rTi J

c

Dus is

n c b b

lim 52 //■(a +i/) = ƒ f(x) cix f(x) dx = ƒ ƒ(x) dx

a c a

waarmee de stelling ook in het algemene geval bewezen is.

Een analoge stelling geldt voor het geval dat b het enige kritieke punt
van (a, b) voor de integratie van f{x) is.

Stellen we in (454)

l= ±
n

als h =b— a, dan gaat die gelijkheid over in

b n

jmdx=:Jm££f(a+£) (459)
a

Van deze formule vormt (453) een biezonder geval, geldig, omdat

log sinx monotoon is in het integratievak.

139. Er is een veel eenvoudiger middel om de integraal (452) te

berekenen. Door de substitutie x—n u vinden we

7T

2 TT

/=log sin x dx log sin x dx

0 7r

T



350

waaruit

TV

1
-f j log sin x dx

o

In deze laatste integraal substitueren we x=2t, hetgeen oplevert (we
vervangen t weer door x)

n

2 T

I —J' log sin 2x dx
~ J l°9 2 si'n x cos xdx =

o o

TZ 7T

2 T T

J"log 2 dx-j- J log sin xdx -j-J log cosxdx =

00 0

+ / + ƒ

Hieruit volgt opnieuw

TZ

T

/= ƒ /op sin xdx= ~ log 2

o

Dat ook

7T

T

Jlog cosxdx— — log 2 (460)
0

wordt natuurlik bewezen door de substitutie x=~ — u.

Door de hier gevonden integraal partieel te integreren kan men er nog
een andere uit afleiden; men heeft

IL Y n

2 2 T

I~ x log sin x j—J'xcotxdx J xcotxdx

00 0

dus

7C

T

Jxcotxdx log 2 (461)
0
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Nogmaals partieel integrerende komt men op

TT

T

Jx
2 dx

= < 462>

o

140. Beproeven we met behulp van formule (459) nog te berekenen
de integraal van log x tussen de grenzen 0 en 1. Daar log x monotoon is,

'mag men de formule

ï

ƒ!
n

log xdx lim / * log
n =c» n w n

o 1

toepassen. Nu is

- N.

Ê
1

dus

iyk ,
\ fa

- Z~ l°g ~=i°g—-
ni n n

zodat men moet hebben

Cl d r / /•I log xdx hm log log hm
kJ n— oo Tl n— co Tl

0

Uit de leer van de reeksen is bekend dat

Vn! I‘\
.Ïï—=ï \ <463)

Dus is

.

J log x dx = 1 (464)

o

Daar men echter deze laatste integraal weer eenvoudiger met de hoofd-

V Men vindt daar deze formule met behulp van de stelling : Als u
n

positief is, en u
n + x jun

n

heeft een limiet voor n~ 00, dan heeft t u
n

dezelfde limiet. Men past deze stelling dan toe

op de funktie u = —.
n

n n
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stelling kan vinden, ligt het meer voor de hand om het laatste/ónderzoek
op te vatten als een nieuw bewijs van de formule (463).

Men kan, gebruik makende van formule (459), langs dezelfde weg ook

vinden

h

l log xdx=h log h—h (465)
°

en hieruit de integraal tussen willekeurige grenzen

b b a

J log xdx t=J logxdx—J log xdx

a 00

b

= (x log x—x)
a

Ook kan men de integraal (465) door de substitutie x=hu afleiden
uit de integraal (464), en deze manier kan eveneens beschouwd worden

als enkel berustende op de definitie, daar we indertijd in n°. 68 voor de

substitUtieformule (188) ook een bewijs hebben gegeven, dat geen gebruik
van de hoofdstelling.

141. Formule van Wallis. We beschouwen nader, voor gehele, niet-

negatieve n, de integraal

TC

y

0

Door partiele integratie plus splitsing (n°. 109) vindt men de rekur-

rente betrekking

In ——

—————— I
n 2 (n > 1)

n

Verder is

TC

2 T

/o =ƒdx=
, I\ j sin xdx= 1

o o

Dus

T
2 m —l 2m—3

1
n

2m ~~

2nT''2m 2”‘ T ’~2
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en

j
2m 2 2m 4

2nr—T • ‘ T

2 m 2 m 2
2 " + I

”2m+l '2m — I*’
* *

Nu is in het hele integratiesegment

sin2 m+ l
x< sin2 mx < sin

2 m~ l
x

71
waarin het gelijkteken alleen voor de grenzen 0 en geldt. Dus is

m+ 1 I2 m<\ -12 m— 1

of

2.4 ....2 m 1 .3.5. ...2m 1 n 2.4.... 2 m 2

3.5. ...2m+l
< 2.4.6.... 2 m '2

< 3.5
....

2m —T

Hieruit volgt

2 2 .42 . ~.(2m) 2
n

/
22 .42 ....(2m-2)2 (2m)

1 2 .3'2 .5 2
. . ..(2m l) 2 (2m +l)< 2

<
112.2.l 2 .32 2.2.5 2

. ... (2 m— l) 2

Stelt men

_22 2. 2 . ~.(2m)2

Fm ~

112. 2
.

... (2m — l)2 (2m-f 1)

dan is dus

p < !L < l nl±lp
2 2 m

of

2m ÜL <- p/ ZL
2m+l'2

V
2

Hieruit volgt dat het produkt P
m

een limiet heeft voor m= ca
,

en wel

7Z

de limiet —. Aldus is bewezen de formule van WALLIS

2 2
.
42

.
62

. .. . (2m) 2
n

tü 112.2.l 2 .32 .52....(2m-l)2 (2m +1)
—

2
‘’ ‘ (466)

waarvoor men ook kan schrijven

2.4.6....2m 1 | / n
..

1.3.5....2m —l‘ l 2m 1~ F T * ‘ * (467)

daar ZZm Ixu —f/ Zim n.
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142. We gebruiken de formule van Wallis voor de berekening van

dein de waarschijnlikheidsre'kening voorkomende integraal

Oo

Jer*‘ dx (468)
O

Daar

= lim ~r
—I—, 1—,

”* (>+“)
heeft men ,ook

Oo 00

I e~*
2 dx= Hm i_ Idx

» J r(i+^)
o

De mening ligt voor de hand dat men hierin het limietteken vóór het
integraalteken mag brengen, en dus schrijven

Oo Oo

Ce-'dx-lim f
-

dx
(469)

» ] (>+i)
o

Inderdaad zullen we dit zo aanstonds bewijzen. Nemen wede formule
voor een ogenblik als bewezen aan, dan moeten we dus nu beschouwen
de integraal

Oo

r dx
"" ƒ0+?)'

O

Door de substitutie x=u[/n vinden we

pn In Tl

waarbij

Oo

ƒ- f du
n

J (i + u*y
O

Door partiele integratie plus splitsing (nO. 53) vindt men

r _n 1.3.5
. ... (2n — 3)

"

2
’ 2.4.6. ... (2n-2)
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Hieruit volgt

_n 1
.
3.5 . ...

2n 3
P" 2'2.4.6

....
2n —2

’ n

Het produkt p
n

staat nu op duidelike wijze in verband met het produkt
van Wallis

2.4.6
. ...

2 n 1
qn ~l .3.5....2n-l

’

\/2nTl

dat tot limiet had Immers men heeft

_

n 2 n ~\! n 1
P "

2
‘

2 n 1
' [ 2n + l

*

en dus is

lim p„ =—. yr
■—= 1

n =o. 2V 2 hm

Aldus is gevonden

00

| dx j
\/n (470)

o

Daar de integrand even is, volgt hieruit verder

+ Oo

j er*" dx= y'n (471)
Oo

Eindelik heeft men ook, als h een positieve konstante is

Oo

J , . (472)
0

wat uit (469) volgt met behulp van de substitutie x\^h =t.

We kunnen hieruit voorts ook de integralen

Oo

I.=jS-t-* 4*

0
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voor gehele positieve m afleiden. Partiele integratie geeft

/.=ƒ =-qrf jx
, dx

0 0 0

of

2 >7l 1
■*m

2
•* m—l

waaruit

x
2m

e-x2 'W”
+
,3)•• •

3
•

1
y/~

_ _ (473)
0

We kunnen met behulp van de waarschijnlikheidsintegraal de vroeger

gedefinieerde /Vunktie

oo

/"(*) =J e‘ t*- 1 dt (474)
0

die voor x—\ gelijk was aan 1, en voor andere gehele positieve waarden
van x gelijk aan ( x •—1)!, ook berekenen voor positieve x-waarden die

gelijk zijn aan een oneven aantal halven. Stellen we inde integraal (473)
x==l/ 1, dan komt er

OO 00

jx
2m

e
~*2 dx=ij e~‘ r-idt= ir(m +|)

0 o
I

zodat voor m=0, 1,2, 3 volgens (473)

r(m + i)=^2m ~ 1)(2^~3) ---
3

. . . (475)

Voor m= 0 volgt hieruit in ’t 'biezonder

r{i) = \/h (476)

Formule (475) kan ook met behulp van de rekurrente betrekking

-T(xr-j- 1) = x T(x)

uit (476) worden afgeleid.
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143. Bij het voorgaande was voorlopig aangenomen de formule (469).
We zullen die nu bewijzen. Zij

>
. . . . (477)

Oo

=ƒ \ j—Vv —1 dx

J l( , +») J
o /

dan moeten we aantonen dat lim A=0 voor n= 00, m.a.w. dat er bij
ieder bedrag e een natuurlik getal E is, zodanig dat

A<e voor n> El

We schrijven A, en niet | A |, omdat A > 0. De funktie van n

(l +0 (478)

neemt nl. bij vaste x monotoon toe met n, en is dus kleiner dan zijn
limiet voor n 00, d.i. kleiner dan e*

2

.
De integrand van de integraal

(477) is dus konstant positief (behalve voor waarvoor hij nul is),
en daarmee ook de integraal zelf. l )

We schrijven nu voor (477)
b oo

a = /■rr-w-H*+ -k • <479>

./l( JkiK'k) J
0 b

waarin b een vast positief gietal is, waarover we nog nad'er zullen beschik-

ken. Uit het zo even opgemerkte omtrent de funktie (478) volgt dat voor

alle n > 2

0 -

ï
e~x' 2 <"

(>+?)■ o+o
zodat de tweede integraal van (479) voor alle n> 2 kleiner is dan

oo

r dx

J TT*2

b

t) Dat de funktie (478) monotoon toeneemt met n, ziet men onmiddellik, als men hem

uitwerkt volgens de binomiumformule. Voor n niet-geheel zou men het kunnen bewijzen
door de logaritme te beschouwen, en die tweemaal naar nte differentiëren: intussen hebben

we deze uitbreiding hier niet nodig.
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We kiezen b nu zó dat deze laatste integraal, die onafhankelik is van

n, kleiner is dan s/2; dan is voor alle n> 2

oo

f [ 7 dx<
2

j K i+^)
b

We hebben verder

e?-(\ + -Y
7 ~ -( 1 + *P) ■ W

De funktie van z

?=e'-( 1 +f)'
neemt voor nietnegatieve z, bij vaste positieve n, monotoon toe met z.

Immers men heeft

o+7)"=°
Dus is het rechterlid van (480) in het segment (o,b) hoogstens gelijk

aan

--K7
zodat

b

f 7 “Tv
~ e

~'" 1 dx<b e
b2 —f 1+ )

Jl(' + «) [ nJj
0

Daar het rechterlid van deze ongelijkheid nul tot limiet heeft voor

n — 00, kan men nu een natuurlik getal E kiezen, zodanig dat dat lid, en

dus ook de integraal in het linkerlid, voor n > Zi kleiner is dan Dus is

dan ook A<s voor n> E, waarmee formule (469) bewezen is.

144. We hebben vroeger bewezen de stelling : De som van enige inte-

greerbare funkties is integreerbaar en de integraal van die som gelijk aan

de som van de afzonderlike integralen.
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Deze stelling 'kan worden uitgebreid tot een oneindige reeks, als die

reeks uniform in het integratiesegment konvergeert. M.a.w. we hebben de

Stelling. Een oneindige reeks van ineen segment (a,b) integreer-
bare funkties is een in (a,b) integreerbare funktie en de integraal van deze

laatste over (a,b) gelijk aan de som van de afzonderlike integralen, indien

de eerstgenoemde reeks uniform in het segment (a,b) konvergeert.
Korter drukt men dit uit door te zeggen: Men mag een oneindige reeks

term voor term integreren, als hij uniform in het integratiesegment konver-

geert.

Zij de reeks

f(x) ~ tij +u2 + ... +u„ + (481)

S
n

een segment van n termen, R
n

de rest na n termen; men heeft dan

f(x) =Sn + Rn

Om de integreerbaarheid van, f(x) aan te tonen, moeten we bij iedere s

een verdeling van het integratiesegment (a,b) kunnen vinden, zodanig dat

het somverschil van f(x) t.o.v. die verdeling kleiner is dan e.

Wegens de uniforme konvergentie van de reeks 2u
n

kunnen we een

rangnummer p vinden, zodanig dat |Rp | in het hele segment (a, b) kleiner

£ £
is dan -rr. \. Dan is de schommeling van R

p
over (a, b) kleiner dan ———

r,

4(b—a) 2[b—a)
en het verschil van zijn boven- en ondersom voor een willekeurige verdeling

£
kleiner dan —. Daar verder S

p integreerbaar is, als eindige som van inte-

greerbare funkties, kunnen we een verdeling van (a, b) aangeven, zodanig
dat boven- en benedensom van S

p
minder dan ej 2 verschillen. Dit is dan

een verdeling, t.o. waarvan boven- en benedensom van f(x) minder dan £

verschillen (zie de redenering in n°. 28, jvaaruit volgt dat het somverschil

van u -j- v t.o.v. zekere verdeling van (a, b) hoogstens gelijk is aan het

somverschil van u plus het somverschil van v.

Uit de integreerbaarheid van f(x) en S„ (r) volgt die van Rn {x) voor

willekeurige n, en men heeft

b b b

j'f(x) dx=lJ S
n dx-\-j Rn

dx (482)

a a a

Nu is
C

b

lim C R
n

dx =0 (483)

a

Want er is wegens de uniforme konvergentie van de reeks (481) bij een
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willekeurig gekozen bedrag s een van x onafhankelik rangnummer E,

zodanig dat voor n > E in het hele segment (a,b)

I Rn | <
b a

en dus

b b

|JR„ dx <jf dx = e

a a

Uit (482) en (483) volgt nu

b b

lim j S„dx=l f(x) dx

a a

of

b_b b b

J f(x) dx lim j dx -j- ju2dx+ .. . u„ dx =

a a a a

b b b

u,dx+S u2 dx +.. .+J u n dx+ ...

a a a

Hiermede is het verlangde bewijs geleverd.
De stelling geldt a fortiori voor een su'bsegment van (a,b) (waarom?)

en men heeft dus bv.:

x X X

j f(i)dt= I u, (t) dt + j u2 (t) dt + (484)
a a a

Zijn f(x) en de funkties un (x) kontinu in (a,b) i), dan zijn de termen van

de laatste reeks primitieven van die van de reeks (481), en het linkerlid van

(484) is een primitieve van f(x). We vinden aldus de

Stelling. Indien een reeks van funkties u
n (x), die alle kontinu zijn

ineen segment (a,b), uniform konvergeert in dat segment, dan vindt men

daarin een primitieve van die reeks, door hem term voor term tussen de

grenzen a en x te integreren.
In plaats van a mag men natuurlik ieder ander getal van ( a,b) als eerste

grens van de integralen nemen. (Waarom?)

h Men weet dat het eerste een gevolg is van het tweede, indien, zoals hier ondersteld
is> 2, u

n
uniform in (a, b) konvergeert.
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Inde eerste plaats passen wede stelling toe op een reële machtreeks

in x. Zij

f(x) =a0 +ai x+ a2 x
2 + . . . +a„ x" -f- ...

zo’n machtreeks met de konvergentiestraal r 0. We weten dan dat die

reeks uniform konvergeert in het segment (o,x) voor iedere |x|<r.
Dus is voor deze waarden van x

X X X X

j f(t)dt=:j a 0
dt -f- J a 2 t2 dt+...

00 00

=ao x+| a! x
2 +I a2 x

3 + . ..

De machtreeks waarvan de termen primitieven zijn van de korrespon-
derende vaneen andere machtreeks, is binnen het konvergentieinterval een

primitieve van de laatste. l )
Men kan hieruit omgekeerd onmiddellik afleiden dat men een macht-

reeks term voor term mag differentiëren binnen het konvergentieinterval.
Immers volgens de eerste stelling heeft de komende reeks de oorspronkelïke
tot primitieve

Voorbeelden:

-r- =l+X+X2-f X
3 + . . . , (|X| < 1)

1 X

C dt x
2

x
3

x
4

J rr,=*+T+ï + T+---
0

Maar

ƒyzrt = /op (1 x)

o

Dus voor | x | < 1

log( l-x) = (485)

Vervangt men hierin x door -— x, dan komt er

fop(l+x) = X-y + (486)

>) Men bewijst ook gemakkelik rechtstreeks dat beide machtreeksen dezelfde konvergentie-
straal hebben.
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ook geldig voor | * [ < 1. Trekken we beide reeksen van elkaar af, en delen
we vervolgens door 2, dan vinden we nog

/oorrr!=*+y + y + y + (487)

Als tweede voorbeeld beschouwen we

1 _j_ x
2

1 x
2

x
4 x 6 -f-... (| x| < 1) .

C dt x
3

x
5

x
7

J 1 +(*~
x 3+ 5

+
0

Maar

X

r dt
I Y+t2

~ arctgx
0

Dus voor | x | < 1

are tg x— x y+ y y + (488)

Delen we verder beide leden van (485) door x, dan komt er

log (1 x)
__ l _x_x^_ : x3 _^

x 23 4 5

en dus is voor | x | < 1

X

l' log (l t) . X
2

X
3

x
4

.v
5

J F x
2* y 4* 52 • - (489)

0

De funktie heeft geen bekende primitieve; men kan dus

het hnkerhd van (489) niet dooreen andere vorm vervangen.
Deelt men beide leden van (488) door x, dan komt er

are tg x_ _x
2

x
4
_x

6

X 3' 5 y+• • •

en dus is voor | x | < 1

*

('are tg t,, x
3

x
5

x
7 ,

J t
dt x

32 +52 72+ (490)
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145. Soms kan men tot aan een uiteinde van de konvergentiestraal

integreren. Dit als gevolg van de

Stelling. Konvergeert een machtreeks ineen punt C van de konver-

gentiesirkel, dan konvergeert hij uniform op de straal OC.

Deze stelling kan weer met behulp van de transformatie van Abel wor-

den bewezen, en is dan ook van Abel afkomstig. We bewijzen hem voor-

eerst in het 'biezondere geval, dat de konvergentiestraal 1 is, en het punt C

van de stelling het punt jc=l.

We moeten aantonen dat er bij ieder bedrag e een van x onafhankelik
rangnummer E is, zodanig dat

V <"°";E"df! .... («d
m J

Zij

Sm ~— 0
» > sm-{-2 am )aai,...

•• •. s„+i— am -f-aai -f- ... -f- a„

Dan is

ak = ASk ; (k ~m, m -f- 1,... n)

en heeft men volgens formule (401)

n n \

ak x
k
= x

k Ask ~ I
> (492)

Xn Sn+ 1 -f (1—x) k Sk+ l X
k 1

m /

Kies nu een rangnummer E, zodanig dat voor k> m> E

| Sk+i | <C -2 e

Dit is mogelik, daar volgens onderstelling de oneindige reeks Zak kon-

vergeert. Verder is E onafhankelik van x, daar in deze reeks geen x voor-

komt. Men heeft nu voor n>m> E en 1,

ii= i i 8

I X Sn+l | I I<\ 2

u £ Xm
X

n

2jjSM x
k

<2ZJ X
2- I—X

mm

dus

n—l
£ £

m *l<2
m
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Dus is volgens (492) het hier vastgestelde rangnummer E zodanig dat
het aan de voorwaarde (491) voldoet. De stelling van Abel is hiermee
in het biezondere geval C = 1 bewezen.

Het algemene geval wordt hiertoe teruggebracht door de substitutie
x =Cy.

We weten nu verder dat uit de uniforme konvergentie van de macht-
reeks op het segment (0,1), in verband met het feit dat de afzonderlike
termen kontinu zijn, volgt dat de reeks een op dat segment kontinue funktie
voorstelt. Voor x=l betekent dit natuurlik een linkse kontinuiteit; men

heeft dus

oo oo

lim~ l^\ak x
k 'Ykak (493)

x
~

o o

Is een gegeven, niet dooreen machtreeks gedefinieerde funktie <p(x)
voor 0 <C 1 gelijk aan de machtreeks 2ak met konvergentiestraal 1,
konvergeert deze reeks voor x=l, en is <p(x) kontinu, of altans links
kontinu in x=l, dan heeft men

Oo

V (1) = ak

0

Want dan is

Oo

9? (1) = lim- cp (x) = lim~ Y* ak x
k

X=l X=l hmg
0

en dus, volgens (493), y{\)z=2ak

Zo volgt uit

l°g (1 +x)=x— y + y .. .

• -v»7
j

4/*' i «/V
are tg x— x ~ + —_ -f . . .

resp.

l°g 2=l—l +|—|+ | 1 + (494)

4
* i+ i y+ i tt+ (495)
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omdat de beide laatste reeksen konvergeren, en log x) en are tg x

kontinu zijn in x—l. Evenzo volgt uit de gelijkheden

.
, ('log (1 — t) .

x
2

x
3

x
4

<p (x) - I - dt X
32 42

o

v (,)=ƒ! +*-*+...
0

die we eveneens in het laatst van het vorig nummer afgeleid hebben, resp.

|l/og (L~ x) _(1 + è +
v

+ + • ■•) •• • (496)

o

Jac^xjx=, _ + + (497)

0

omdat de beide laatste reeksen konvergeren, terwijl 99(x) links kontinu en

if(x) kontinu is in x= 1 x )

146. Daar de som van de reeks in het rechterlid van (496) bekend is,

nl. ji 2/6, vinden we uit die gelijkheid nog weer de nieuwe integraal

ƒ**<'-=*>dx=
-ï (498)

0

Langs soortgelijke weg komt men tot de formule

J'r£(Lh2)* =1 _Ji+ i.
]

_J
i + ...

=
ïi

. . (499)

o

Verder kunnen uit deze beide integralen nog een paar andere worden

afgeleid. Door partiele integratie vinden we vooreerst

-

.... (500)
J l+x J x 12

o o

') Dat men hier x = 1 mag nemen volgt, behalve uit de stelling van ABEL, ook uit de

stelling die we in n°. 149 zullen bewijzen.
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Daarna door de substitutie x—\ — t

i 1

f logx riog( l—x). 7i
2

J ï=ï dx-~J ——ldx
=-6 ■ ■ ■ < sol >

o o

en

i

De laatste integraal partiel integrerende krijgen we

o o

zodat

dx jWzfidx_ los , 2

\
of

1

/ l°9 (1 — x) i ('log (l x)J * d*-j x

—

J dx=log2 2
.. . (502)

o 1
¥

Ook is

x
2 i ï

fl°9(l-x)dx , ('log (1 x) c?x_ f /og (1 -x) dx id
, ,

J * J x -J x 6
(503)

Uit deze beide laatste vergelijkingen volgt

x

f l°g (1 ~x) n
2

x
dx=Ï2~* k* 2 (504)

0

1

riog( I— x) n
2

~J x
dx==

12
+ H°g 2 (505)

i
¥

waarmee twee nieuwe integralen verkregen zijn.
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Substitueren we in deze beide integralen x— 1— t, dan krijgen we

i

—J dx=
j2 +:s lo9

2 2 (506)
O

<s°7>

JL
2

Eindelik levert de substitutie x=in de integraal

J I+*
o

fMjL dx- [
J 1 +x

ax-J I+x
o o

_

Clog(\-x)dx r log (1 -f x)
dxJ I + x J * +■*

o o

=J-
o

Hieruit volgt, in verband met (500),

-p" " w
o

welke integraal dus gelijk is aan die in ’t linkerlid van (504).
We komen ook nog even terug op formule (497). De som van de reeks

in het rechterlid is niet in bekende getallen uitte drukken, maar kan met

behulp van reekstransformatie ineen willekeurig aantal decimalen worden

berekend. Stelt men

L=l + f2+ (509)
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dan is volgens CATALAN in 14 decimalen

L = 0,91596559417721 (510)
nauwkeurig tot op één udee (eenheid van de laatste decimaal) 1)

Uit
’

('are tg x
, r

J~^dx=zL (511)
0

volgt door partiele integratie nog

J T+p
dx=-L (512)

o

147. We passen in dit nummer de integratie van reeksen toe ter

berekening vaneen paar bekende integralen, inde eerste plaats de inte-
graal van Euler

, (V-‘ dx
,=J-f+T : <°<«<»

0

De lezer overtuige zich dat deze integraal voor o<a<l inderdaad
bestaat.

Men heeft vooreerst

j—f■yg~ 1 dx , ('x*~l dx

J I+x 1-f^T
o 1

Stellen we inde tweede integraal x=ljy, dan gaat die over in

1

r x~“ dx

J
o

zodat we ook hebben

0

') Mémoires Couronnés de Bruxelles 33 (1865). Het door Catalan gepubliceerde trans-
formatieprocedee is, zoals hij zelf zegt, in wezen afkomstig van LECLERT. Vandaar dat we
de som van de reeks (509) door L voorgesteld hebben (door CATALAN is hij G genoemd)Men zie voor de transformatie van reeksen mijn beide artikelen, resp. „Nieuwe Archief
voor wiskunde" (2, 13, 1921) en „Christiaan Huygens" (1923—1924)



369

Het enige kritieke punt van deze integraal is x=0. Ineen rechterom-

geving van dit punt gedraagt de integrand zich als de funktie

;c“—1 + x~*

Deze zonderen we af door te schrijven

—rr = x rr
—

1 + x 1 -f X

en we vinden daardoor

I=ƒ dx +Jx~* dx —J- dx

00 0

_1 , 1 /'*■ ■!

-;+t-„-J . i+,
dx <513)

0

De overblijvende integraal is nu niet meer oneigenlik en leent zich

daarom voor toepassing van de stelling van het vorig nummer. Voor

0 <x < 1 is

—7
— =1 X ~\~ X

2 —X3+X*—X5 + . . .

1 + X

en deze reeks konvergeert uniform in ieder segment (o, z) als o<z<l.
Hetzelfde geldt dus van de reeks

—; —Xa—Xl+“ + X
2+ “

X
3+a +. . .

1 + X

zodat men deze reeks in het segment (0, z) term voor term integreren mag.

Dit levert

ï x l-[-ot 2 a 3-j-o. 4+ a

o

=z.( z zl | *
3

+
+a 2 + + a 4+ a

- ' *)
24
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De limiet van de reeks tussen haakjes voor 2= 1 is volgens de stelling
van Abel de reeks

_* L_ + _J L_ +
I+a 2 -j- a 3+ a 4+ a

dus is

fxadx
_

1 1,1 1

J l+x~l+a + + (SH)
0

Door verwisseling van a met 1 a volgt hieruit

1

C x
l ~ a dx 1 1 i 1 1

J + + • (515)
o

Kombinatie van (513), (SM) en (515) geeft

\ f i | 1 1 , 1 1 \

a 1+ a 2+ a 3+ a 4+ a s+a' ' ' * J
, (_l 1 _J 1_ 1 \

V 1 a 2 a 3 a 4 a 5 ‘'

J

en vereniging van de overeenkomstige termen van de reeksen tussen

haakjes

j 1 2a 2a 2a 2a

ci 1— a
2 4 a

2 9—a2
_

16 —a
2 +* ‘'

Nu wordt inde teorie van de reeksen en oneindige produkten de reeks-

ontwikkeling

1 _JL 1 2x 2x 2x 2x
sinx x^~ji2

x
2 4n2 —x2

+
9n2 —x2

_ +' ‘ ‘
516)

geleerd. Stellen we hierin x= na, en vermenigvuldigen we daarna beide
leden met n, dan komt er

71 _! , 2a 2a 2a 2a
sin na a'l a

2 4 a
2 9 a

2 16 —a
2 *’ ’

Dit is echter juist de reeks voor 1. Derhalve vinden we voor de integraal
van Euler tenslotte

Cx
a_l dx n

J I+x sin na
(517)



371

De lezer verifiere deze uitkomst bv. voor

v—
i 1 x j_

J*-— t>y> 4 > 6 •

Een andere bekende integraal die we met behulp van integratie van

reeksen kunnen vinden is

I=J S J^dx
o

Het bestaan van deze integraal hebben we al op twee manieren aange-

toond (n°. 54 en n°. 133).

Volgens definitie is

2

1= Hm ( Sm
-

X
dx

z=oo «J OC

0

waarbij z alle reële waarden groter dan zeker positief getal doorloopt.

Het is echter duidelik dat men dezelfde limiet krijgt, als z slechts veel-

vouden van n als waarden aanneemt. We kunnen dus z= kn stellen,

waarbij kde natuurlike getallen boven zeker bedrag doorloopt; dan is,

daar k= oo beantwoordt aan z= 00,

k 7T

1= Hm f S'— dx
k =oo %_) X

0

Nu is

kir j._! (nH-l)’T

0 n 7T

en de limiet hiervan voor k=co is hetzelfde wat we bedoelen met de

oneindige reeks

(n+ l)’r

«
- / sin x

.

h.J *

0 Wr
n n

We kunnen alle termen van deze reeks herleiden tot integralen tussen

dezelfde grenzen 0 en n, door inde algemene term te substitueren, hetzij

x=nn-\-1

waardoor de reeks overgaat in

y; f (~ dt (sis)
J nn + t

0
o

hetzij

x= (n l) n— t
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waardoor hij overgaat in

t. r (-)‘-s
-*

Vj (n+D-’-t
0

of, als we in dit laatste rz —|— 1 door n vervangen, in

V f sint
,

<sl 9>

0

Daar I nu zowel gelijk is aan de reeks (518) als aan de reeks (519),
is I ook gelijk aan de halve som van die reeksen. Deze som kunnen we

krijgen door de korresponderende termen op te tellen; waarbij de term

voor n= 0 in (518) apart komt.

Aldus hebben we

o o

We kunnen nu de stelling van n°. 144 in omgekeerde richting toepassen,
en de reeks inde laatstverkregen formule gelijk stellen aan

r V' ( l)"-‘ 2 t sin t
dt —2 2

J T n
2

Ji
2 -f

o

Immers de reeks onder het integraalteken konvergeert uniform in het

segment (0, n) van t, daar de termen van de tweede af voor al deze

t-waarden gemajoreerd worden door de korresponderende van de konver-

gente reeks van vaste positieve getallen

Oo Oo

2y; 1

n
2 (n 2 —1) jc *** n

2 —1

We hebben dus

0

Hier komt nu dezelfde formule (516) te pas, die we voor de berekening
van de integraal van Euler gebruikt hebben. Volgens deze is de hele vorm

tussen de vierkante haken eenvoudig gelijk aan 1/sint; de integrand is

dus gelijk aan 1, en de integraal gelijk aan n. Aldus vinden we tenslotte

Oo

ƒsin x
f

n

-^
dX =2

O
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We kunnen hieruit verder nog afleiden de integraal
Oo

sin ax

X

o

waarin a een positieve of negatieve konstante is. Zij vooreerst a> 0.

Door de substitutie ax=u gaat de integraal dan over in

ƒ*“*=!
0

Zij vervolgens a<CO. Door de substitutie a x ■—- ■ u. gaat dan deint6"

graal over in

OO

ƒsin u ,
n

2
0

Eindelik kunnen we opmerken dat de integraal voor nul is (licht

dit toe). Resumerende hebben we dus

°° \

ƒsin ax
,

n
A

= 0 a = 0
'520)

=-f- a <° 1

Men heeft hier dus een diskontinue funktie van a, die door één enkele

uitdrukking wordt voorgesteld.

148. geven nu een paar voorbeelden van funktiereeksen die men

niet term voor term mag integreren. Zij

f(x) = xe~x'! xe-*
5

+ 3xe~ 3 32*
2 3 xe~

3x*+sxe~5x*
— sxe- sx*+... (521)

waarbij dus

u 0 = xe-
xt

;Ui = xe~x
*

;u2 = 3 xe~
3x\ enz.

en algemeen

u2m = (2rn + l)xe- (2m+l) *
2

; u 2 m+i (2m+ l)xe- (2m+l) *
2

Men heeft hier

S2m —«o ui +• • • "1“ U2m —1 = 0 ! (m = 1,2,
.. .)

52m +i = s2m + ti2 m
= (2m+l)xe-'2'" + 1

; (m=O. 1,2,..,)

en daar voor willekeurige x

lim nxe~ nx
*
= 0

n— oo
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heeft men ook voor alle x

f(x)=0

en dus bv.

j f(x)dx = 0

o

Integratie term voor term van de reeks (521) tussen de grenzen 0 en 1

geeft echter

t(i-})+ *(>-p)-i(i-p) + ...+

( J ~

e2," +,) e2 "■ 1 1) + ■
De partiele sommen van even rang o2m (m 1,2, ...) in deze reeks zijn

nul; die van oneven rang o2m+i {m —O, 1 ) worden gegeven door de

formule

02m + i=i “2^l^)
De limiet van de eerstgenoemde sommen is nul, die van de laatste is Y2 .

De reeks is dus schommelend en heeft geen bepaalde waarde.

Maarde reeks (521) konvergeert ook niet uniform in het segment
(0,1). Want men heeft

| R2m + 1 (x) I= I f(x) S2m+l (x) I = (2m -f 1) xe- (2m + 1) *a

Voor \\V 2 m -f- 1 vindt men hieruit

\y2m +\) e e
T

M.a.w. er is bij iedere m, hoe groot ook, een * te vinden, zodanig dat

R2m+i (x) > ■s-; anders gezegd, er is geen enkel rangnummer E, na het-
welk R

n (x) voor alle x tegelijk kleiner is dan i/ 3 . De integraal van R2m+l

heeft ook niet nul tot limiet; immers men vindt

ï

(2m-f l).re~ (2m+l, *a

cfx —(1 —e~P»>+i>)
o

welke uitkomst zelfs toeneemt met m.

Men kan zich de zaak nog verduideliken, door voor verschillende m een
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grafiek van i&m+i als funktie van x te schetsen. Men ziet dan duidelik, hoe

het mogelik is, dat
ï

R2 m+l dx

o

d.i. het oppervlak tussen kromme en segment (0,1) van de X-as, maar

nooit tot nul naderen wil, hoe groot m ook wordt. Presiese berekening leert

dat i?2m+i voor iedere m een maximum M heeft, en wel is

jf jf
i/2m + 1' 1

M= \ —„ voor x0 = -y====I 2e m+l)

Het maximum neemt dus bij toenemende m zelfs onbepaald toe, waarbij

de plaats x0 van dit maximum opschuift naar de oorsprong. Voor iedere
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gefixeerde x nadert dus wel is waar R2m +i tot nul voor m -» 00, maar naar-

mate x dichter bij O ligt, duurt het langer vóór de afname van R2m + \

begint; en er is eerst een toename, die des te sterker is, naarmate x kleiner

is. Het maximum van R2m+l bij gefixeerde xis

M' en wel als 2m+l=-,
ex x

2

Als tweede voorbeeld nemen we

f(x)—(x - xe~x‘) + (xe-*2

2xe- 2*2) + (2xe~ 2*2 3xe~ 3-))
>

. (521a)
+•• • + [(n —1) xe-*"- 1 **2

n xr“] + ~.)

Voor een segment van n termen vindt men als som

sn (x) =x— n x e
_n *

2

Dus is

ƒ (x) =x lim n xeen~ nx‘

~x— 0 = x
n= oo

en wel voor alle x, ook x=0.

Hieruit volgt

J f(x) dx —J xdx= \

o o

Integreren we echter de reeks voor f(x) term voor term, dan komt er

voor de eerste term

ï

J(x x e~*
2

) dx==(ix2 +ie- x) = ~

O

en voor de volgende termen algemeen

ï

J [(n —1) xe“ (n— 1**a

n xe'“’] dx ( e~(n_1) +e— ")
o

(n = 2,3,...)

De reeks van de integralen wordt dus

Een segment van n termen heeft tot som 1 /2e" ; daar de limiet hiervan
nul is, en niet \Z2 , geeft de integratie term voor term hier dus wel een

rezultaat, maar dat rezultaat is fout.
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De rest na n termen van de reeks (521 a) is

Rn (x) =[n xeen~ nx
°' —(n+ 1) xe

-(n + 1) *2 ] +

+ [(n+ l)xe-<" + 1>*2 -(n + 2)xe-<n + 2>'2 ] +. ..

De som van de eerste m termen van deze reeks is

nxe
~ nx

‘ (n + m) xe" (n+',,,x2

Dus is

R„ (x) = nxe~
nx

’

lim ( n -j- m)xe“ (n+m) *2

m— o°

= nxe~~nx
‘

Dit is presies dezelfde rest die we bij het vorig voorbeeld alleen voor

oneven n hadden. De reeks (521 a) konvergeert dus ook weer niet-uniform

in het segment (O, 1).

149. Men kan een oneindige reeks van funkties soms ook dan nog

term voor term overeen segment (a,b) integreren, als die reeks niet

uniform in (a,b) konvergeert, of zelfs voor x=a of b divergeert, of

eindelik, als het integratiesegment oneindig groot is. Hierop heeft betrek-

king de volgende
Stelling. Een oneindige reeks van funkties f(x)=2un (x) mag

term voor term overeen segment (a,b), hetzij eindig of oneindig, geinte-

greerd worden, als I°. integratie term voor term overeen willekeurig

inwendig subsegment (a,fi) van (a,b) mogelik is 1); 2°. de termen abso-

luut integreerbaar zijn over het hele segment (a,b) (hetzij eigenlik of

oneigenlik) en de reeks van de aldus verkregen modulusintegralen kon-

vergeert.
Dat de termen afzonderlik integreerbaar zijn over (a, b) volgt uit hun

absolute integreerbaarheid. Volgens premisse n°. 1 is nu

j f[x) dx=J u, dx +J u2 dx -f ... JJun
dx (522)

X CC d «

Denken we hierbij /? vast en a veranderlik, dan hebben we rechts een

reeks van funkties van a die uniform ineen rechteromgeving van a=a

konvergeert; immers de termen worden gemajoreerd door de korrespon-
derende van de positieve getallereeks

b b b

J'\Ui|dx+j'| u2 | dx + ... -\-J' \un \dx-\- ...

a a a

1) Met het woord „inwendig" duiden we hier aan data en [) beide tot het interval

(O. {ft- behoren.
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die volgens premisse n°. 2 konvergeert. Verder hebben de termen van de
reeks (522) eindige rechterlimieten voor a=a; immers dat zijnde inte-

gralen

1/3

J U n
dx (523)

a

waarvan het bestaan uit dat van de integralen

b

j*un
dx

a

volgt. Uit dit laatste plus de zo even genoemde uniforme konvergentie,
mag men volgens de bekende, reeds meermalen gebruikte stelling besluiten
dat de reeks van de limieten (523) de rechterlimiet, voor a=a, is van

de reeks (522) ; in tekens

/3 (3 j3

a~

+j dX
~ j'Ui jU2 <**+•• •

® a a

d.i. ook

/3 /3

J'fix)dx=JUydx+J' u2 dx+...

a a a

Uit de nu verkregen uitkomst leidt men op geheel analoge manier af

b b b

J f(x)dx=J
'

u, dx -f-J u 2 dx

a Ba

waarmee het verlangde bewijs geleverd is.

We geven nu een paar voorbeelden. Vooreerst kunnen wede gelijk-
heden (496) en (497) uit de nu bewezen stelling afleiden, als men in aan-

merking neemt dat (489) en (490) voor alle * tussen 0 en 1 gelden, en

dat de reeks van modulusintegralen, waarvan de stelling gewaagt, in deze
beide gevallen resp. is

+ «+s« + •••

en

1 -j- 4-
1~32 n .52 1 J2 ~r g2 •• •

welke reeksen beide konvergeren.
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Als verdere toepassing van de stelling bepalen wede integraal

OO

Jxdxe^ï
0

In het interval (0, oo ) heeft men

X X 1 X
/.

, ,
Tl 2

1
\

7=— • 7
—=— (1 + e~x -f e~

2x + e~
3 *

e
x 1 e I e

x
e

x e~x + x e~
2x + x e~

3x + ...
x e~nx -j- ...

daar e
— l voor x>o. De ontwikkeling geldt echter niet voor x=0. In

een positief segment (a, b) konvergeert de reeks uniform daar de termen

voor a <xs= Z> gemajoreerd worden door be~na
.

Dus heeft men

b b b b

j' | —J'xe~x dx -\-J xe~
7x dx -f-J're- "' dx -j- ...

a a a a

De reeks

oo oo Oo

j xe~x dx + J'xe~2x dx +.• • + ƒ xe~ nx dx + ...

oo o

d.i.

l-\-j2 +.>)

konvergeert echter ook, en daar dit de reeks van modulusintegralen is,

waarvan inde stelling sprake is, heeft men dus zonder verder onderzoek

= «+ïi + -.+ S» + - =?
o

Opmerking. Door de substitutie 1 e~x
= u gaat de integraal over

inde integraal (496).
Als laatste voorbeeld berekenen wede integraal

ƒ(1
dx

0

oo Oo 00

i) Men heefc^xe~nx dx= (nx) e~nx d (nx) =~J*ue~u du =

o o o
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die bestaat, als y> •—l. We hebben

bz£^l
= + y^_y^

x
y 2! ' 3! 4! +*••

(1—e-y*)e~* u
2 „3 „4

=ye —~ xe~x 4- x
2

e~ x “Vy-3~-*_j_w
21 '3ƒ e

4t
xe +•••

üeze reeks konvergeert uniform in het segment (0, fe) van *, voor wille-
keurige b > 0. Want de termen worden daarin gemajoreerd door de vaste
positieve termen

I y I" bn ~ 1

die een konvergente reeks vormen. Men kan de reeks dus over het segment
(o,b) term voor term integreren. Integreert men de reeks van de moduli
term voor term over (0, oo ), dan krijgt men de reeks

y + Ir+ir + +
--- Cg=M

die konvergeert voor \y\<\. Voor deze waarden van y heeft men dus
onmiddellik

f(l-e—-»)e—*

, C
. v

2 r „3 r \
J x

dx~y f e xdx~
2J j Xe

~ x dx+ \j I x
2 e~x dx—...

J
® o 'o 'J /

= u -
y
- 4-£-£+ r (524)

y
23 4

"T" •• • l

log{\+y) J
Voor de andere waarden van y, d.i. y 31, bereiken we ons doel door te

herleiden

(1 e-*»)e~* (e*» —1)
- = L

e-*(jr +1)
* x

= e"*(» +i> Ti/+ -L 1
y

2! 3/ ■*■•••

=zy e-Ay +\) ILS
e—*(ir +l) + I)_|_ .

Deze reeks konvergeert weer uniform in het segment (0,6) van x voor



381

willekeurige b, want de termen worden daarin gemajoreerd door de van *

onafhankelike positieve termen

y
n bn ~ 1

nl

die een konvergente reeks vormen. Men kan de reeks dus over het segment

(0,6) term voor term integreren. Integreert men de reeks van de moduli,

d.i. hier de reeks zelf, term voor term over het segment (0, oo ), dan komt er

een reeks, waarvan de algemene term is

OO Oo

+ dx=^} ƒ“
n_l <*« =

= r(n) =

n (r+o
Deze reeks konvergeert als (zelfs als y> Yi) en stelt dus meteen

de integraal voor deze waarden van y voor. Nu is

£+T + i s+ï?+i(^+i^+ï? + -" =_Zoff ( l_^+l)=/og(ï'+l)

We vinden dus presies dezelfde uitkomst als zo even, zodat de formule

(524) geldt voor alle waarden van y, waarvoor de integraal betekenis heeft.

Stelt men inde integraal (524) e~*= iz, dan vinden we dat voor y> • 1

ook

ï

x

dx==lo9( l + 1J) ( 525)

o

We zullen deze integraal weldra nog op een andere manier leren

berekenen.

150. Integralen als funktie vaneen parameter. We hebben in dit boek

al herhaaldelik gewerkt met bepaalde en onbepaalde integralen, waarbij de

uitdrukking voor de integrand behalve de integratieveranderlike x nog één

of meer konstanten bevatte. Zo komen bv. reeds in het grondschema voor

de onbepaalde integralen

r
,

r dx r dx

J em* dx
' J J

en hebben we o.m. berekend de bepaalde integralen

Oo oo oo

00 0
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De stilzwijgende bedoeling is hierbij altoos dat de letters a,b,h,m,q, .
van x onafhankelike getallen voorstellen, over de waarde waarvan men zich
o m et geheel met uitlaat, of slechts in zoverre dat men aangeeft, binnen
wee grenzen die waarde moet liggen, zal de integraal bestaan. Men noemt
dergehjke konstanten gewoonlik parameters, en zelfs veranderlike para-
meters, omdat ze meestal een hele verzameling van waarden kunnen krijgenEn dat ze nu eens konstanten heten en dan weer veranderliken, is niet met
e aar in strijd, maar hangt af van het ogenblikkelike gezichtspunt: kon-
stanten zijn het tijdens het integratieproses i) ; na afloop daarvan kunnen
ze als veranderliken beschouwd worden.

We willen nu bepaalde integralen, waarin een veranderlike parameter
optreedt, aan een nadere beschouwing onderwerpen.

Zij f[x, y) een funktie van x en y, gedefinieerd in het tweedimensionale
segment, of de gesloten „rechthoek”, bepaald door

; (526)
Zij voor iedere vastgelegde waarde van y behorende tot het segment

C' d
n

e funkf van *' die n*-y) dan is, integreerbaar over het segment(a, b) Dan is de integraal van f(x,y) over (a, b) een funktie van y, gedefi-nieerd in (c, d) * y

b

<P(y)=J f(x,y)dx (527)
a

Stel in het biezonder, dat f(x,y) als funktie van x en y totaal kontinu is
m h£t tweedimensionale segment (526). Dan is, voor iedere vaste waarde
van y behorende tot (c,d), f(x,y) als funktie van x kontinu in (a b) en

us integreerbaar. We kunnen in dit geval bewijzen dat <p(y) kontinu is in
[c,d) ; hebben dus de

Stelling. totaal kontinu in het tweedimensionale segmentbepaald door (526), dan is de integraal (527), als funktie van y, kontinu in
het segment (c,d) .

U CCn P“nt ineen om9evin9 daarvan. 2)

b

<P(y)~<P (P) =J [f{x, y) - f(x
, ft ]dx

a

>) We bedoelen hier met het woord integratieproses niet zozeer de praktijk van het

todeTfi r

° nS

a

Waarde Va“ d£ int69raal d°et k£nnen ' als wel het denkproses dattot de definitie van de integraal voert.
F

2) Bij alle biezondere voorwaarden die aan g opgelegd worden, onderstellen we natuurlikd :;r dat t£7S VO ° rtdurend voldaan blijft aan de algemene voorwaardeerde/
bedoeld

met hiEr 9EdaChte om 9ev 'n9 vanzelf een rechteromgeving
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We weten dat een funktie van twee veranderliken, die totaal kontinu is

ineen tweedimensionaal segment, uniform kontinu is in dat segment. Is dus

£ een willekeurig bedrag, dan kunnen we daarbij een bedrag <5 vinden, dat

onafhankelik is van x, en zodanig dat

[ f(x, y) f(x, p) [<
b

, voor \y —p | < <s‘) • • (528)

en dus

b

\<p(y) <P(P)\<JjZZl dx =s, voor \y P\<d

a

Hiermee is het bewijs van de kontinuiteit van <p(y) geleverd.')
Voorbeelden:

1. De funktie e*B is totaal kontinu ineen segment (526) voor alle a,b,

c en d. Dus is de integraal

b

<p(y)=Je*ydx
a

gedefinieerd en kontinu voor alle waarden van y. De uitkomst bevestigt dit,

want men heeft

y e a y

<P (y) = voor y=jt 0

cp{y) =b a, voor y=0.

Dat cp{y) kontinu is voor y=£ 0, behoeft niet nader te worden aange-

wezen, Daar verder de limiet van cp(y) voor y= 0 gelijk is aan b■— a, d.i.

aan 99 ( 0 ), is cp (y ) ook in y= 0 kontinu.

De lezer behandele op dezelfde manier de funkties cosxy en sinxy.

2. De funktie (xy) n is voor gehele positieve nenn=0 eveneens

totaal kontinu ineen willekeurig segment (526), en de funktie

<p(y)= j(x+yY dx=
{b +

. . (529)

a

dus kontinu voor alle y, zoals door de uitkomst onmiddellik bevestigd
wordt. Voor andere waarden van de exponent n is (x -[- y)n totaal kontinu

in ieder segment (526), waarbij c>-—a. Dan is dus <p(y) kontinu voor

iedere y > — a, omdat zo’n y altijd kan worden opgesloten ineen segment

') Is (5 = c, dan is dit een rechtse, is f. =d, dan een linkse kontinuiteit.
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(c,d) waarvoor O— a
.

De uitkomst (529), die voor alle
Qeldt

bevestigt dit. Is n =—l, dan heeft men

<P (?) = f=/ogJ x +? + g
a

welke uitkomst eveneens kontinu is voor y> a
.

3. De funktie 1/x2 -f y2 is totaaj kontinu in ied segment (526) dat de
oorsprong (0,0) uitsluit. Dus moet de integraal

*k)=f *L_

a

kontinu zijn voor alle y. indien het segment (a.h) het punt v=0 uitsluit
en kontnu voor alle , behalve y= 0. indien dit „ie, he, geval is.r) Devenfikatie hiervan is als volgt:

’

J de
TSf ïkats dM *= ° let in (a,b) ligt, dus da, a>o ofb<o is. Men heeft dan volgens het grondschema

b

9(y)~J^T^~2 voor y 0 (530)

*(o)=pk=JL_ »

J * a 6
a

Voor y ois de kontinuiteit van duidelik. Voor y= 0 moeten we°“n hmiet Van VO°r y= ° 9eliik aan 91(0).Nu hebben a en 6 hetzelfde teken, dus ook a/g en b,y. Hieruit volgt

ba

art tg— are tgare tgl y
__ arc

y
,4

ab ab-j-y2

y
2

en dus

lim V (y) = lim - arc tg _ *zi£
_

9=o »=og
y

ab-\-y2 ab
~ cp 'V'

Dus is <p(y) ook kontinu voor y— Q.

J “‘T ï= ’' *°' d“ k“ « »'»> 1» e« «g«,e».(c,d)d„u =o
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We hadden dit ook nog aldus kunnen bewijzen. We hebben al opge-

merkt dat a/y en b/y hetzelfde teken hebben. Nu is

b n y \
are tg-= =— are tg j-

y 2 b I a b
\ voor en - U

a n y ( y y

are tg are tg \
y 2 a )
b Ti y \

arc tg n" are tgj- I
y of a b

\ voor en - < U

a Ji yt y y

arc tg-= - arctg- \
y2 a ]

In beide gevallen is

ba y y
arc tg arc tg arc tg arc tg j-

y y a b

en dus is ook

<p (y) = tg arc tg voor y 0

Aan deze laatste vorm ziet men op ’t oog dat zijn limiet voor y =0 gelijk
is aan <p( 0).

Indien het segment (a, b) de oorsprong ( jc =0) bevat, dus a en b ver-

schillend teken hebben, of een van beide nul is, dan geldt formule (530)

nog voor y 0, en de kontinuiteit van q>(y) is duidelik. Verder bestaat de

integraal <p(0) in dit geval niet.

4. De funktie ■— x2 is totaal kontinu in ieder tweedimensionaal

segment (526) waarvoor het kleinste van de getallen |c| en | d j groter is

dan het grootste van de getallen j a | en j b j. De integraal

a

moet dus kontinu zijn voor alle y, waarvan de modulus groter is d!an het

grootste van de getallen | a [ en [ b j. Voor deze waarden van y heeft men

b

w (y) arc sin ,—; / = arc sin , arc sin
\y\ I \y\ \y\

a

en is cp{y) dus inderdaad kontinu.

5. De funktie \jY^x2 -|- yis totaal kontinu in ieder tweevoudig segment

(526) waarvoor c > 0 is. Hebben echter a en b hetzelfde teken, dan mag c

25
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öok nul en negatief zijn, mits c groter is dan het grootste van de getallen
—a2 en — b2

.
De integraal

»w=rp4=
J v X + y
a

moet dus kontinu zijn voor alle positieve y, en indien a en b hetzelfde teken
hebben, ook voor y— 0, en voor die negatieve y, die groter zijn dan het
grootste van de getallen— a 2 en — b2

.

Nemen we, om dit te verifiëren, vooreerst aan data en b verschillend
teken hebben, of dat een van beiden nul is. Dan moeten we y > 0 onder-
stellen ; en in deze onderstelling is

b

<p(y) = log{x+\/x2 +y) I
= log

. . (531)
/ a -f- Va2 -f y

a

Hebben a en b hetzelfde teken, en is y groter dan het grootste van de
getallen a2 en — b 2

,
dan geldt voor y 0

b

<p(y) = log\x + \/x U lngt+^^+y
I a+ DV + y
a

dus dezelfde uitkomst als zo even. 1) Voor y—o is

b b

<P (°) =J~
~ 109 xI = log j (532)

a a

als a en b beide positief zijn ; en

b b

Cp{'(y) —~sd

x

= ~ l°9 (— x) / ~ l°9 f" • • • (533)
a

a

als a en b beide negatief zijn.
Het is onmiddellik duidelik dat het rechterlid van (531) kontinu is voor

omdat dit met teller en noemer van de breuk het geval is, en deze
voor y =£o niet nul zijn. Om verder bij gelijk teken van a en b de limiet van
die funktie voor y=0 te bepalen, onderstellen we eerst a en b beide
positief. Dan is die limiet blijkbaar

log en dus = <p (0)
a

') De breuk achter het teken „log" is ook in dit geval positief en het modulusteken
daarom ook nu overbodig.
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Zijn a en b beide negatief, dan worden teller en noemer beide nul voor

y— 0. Daarom schrijven wede breuk in dit geval liever ineen andere

vorm. Vermenigvuldigen we teller en noemer met

( a + y'a2 +y)(— b + V'b1 +y)

dan gaat de breuk over in

a J
r

V/a
2 -\-y

-b + VvTy

Daar voor y 0 in dit geval

|/a2 -|-y —— a
,

\^b2 -\-y =— b

is de waarde van deze breuk voor y =0 gelijk aan ajb, en dus de limiet van

cp(y) gelijk aan log (ajb), d.i. gelijk aan de waarde, die 99(0) dan blijkens

(533) heeft.

6. De funktie x» is totaal kontinu in ieder 2-segiment (526) waarbij

a > 0. Dus moet bij a > 0

b

9 [y] = ƒ x»dx

a

kontinu zijn voor alle y. Nu is

b» +l—a* + 1
, ,<p(y) = —rqri

— voor

en

9( 1 ) = fo0r T
cL

welke uitkomsten de kontinuiteit van 9o(y), bij a > 0, bevestigen.

De funktie x» is ook totaal kontinu in ieder 2-segment (526) waarvoor

a =0, en c > 0. Dus moet

b

9 (y) = j xy dx

0

kontinu zijn voor alle y > 0. Inderdaad is in dat geval voor y > 0

b« + 1

en dus kontinu.
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Dat de funktie xv totaal kontinu is inde punten x=0, y =f}>o, ten

aanzien van punten (x,y) waarvoor wordt als volgt ingezien. De
waarde van xv voor x=0, y=fi is nul, dus moeten we bewijzen dat de
limiet, inde zo even aangeduide beperkte verzameling van punten (x,y),
eveneens nul is. Zijn ö, p en q drie positieve getallen, de laatste twee

zodanig dat p < /? <C g, dan is het tweedimensionale interval

; p<y<q (534)

minus het punt (0, /?) in ons geval als een omgeving van dit laatste punt op
te vatten. Onderstellen we alvast <3 <C 1, dan is in die omgeving

x» < óp

Zij £ een willekeurig gekozen 'bedrag, dan kunnen we, daar

lim + XP 0
x=o

ö verder nog zo klein kiezen dat óp <e. In dat geval is, inde door (534)
bepaalde omgeving van het punt (0, /?), x» <e, waarmee de kontinuiteit van

x« in dit punt bewezen is.

Opgave. Onderzoek de integraal

b

J y
x dx

a

op zijn kontinuiteit als funktie van y.

151. We kunnen de stelling) van het vorig nummer interpreteren als een

verwisselbaarheid van twee limietovergangen. Dat de funktie <p(y), bepaald
door (527), kontinu is in y j3, kan worden uitgedrukt door de formule

lim <p(y) = <p (/?)
»= /3

d.i.

b b

lim j f(x, y) dx=j'f(x, fi) dx

a a

Ook is voor iedere x van (a, b)

f(x, P) = lim f (x, y)
y=P
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Dus kan men tenslotte schrijven
b b

lim ( f(x,y)dx = l limf(x,y)dx .... (535)
y=Pj J «=P

a a

De hele hierbesproken stelling komt dus neer op een verwisselbaarheid,

onder bepaalde voorwaarden, van de tekens

b

lim en (
» = J

a

Daar echter een bepaalde integraal ook een limiet is, beduidt de verwisse-

ling van deze tekens een verwisseling van twee limietovergangen.
Men zal ook inzien (het blijkt duidelik uit het in n«. 150 gegeven bewijs)

dat de aangenomen totale kontinuiteit van f(x,y) een enigzins beperkte

onderstelling is. Het is voldoende voor de geldigheid van formule (535), dal

f(x,y), als funktie van y, kontinu is in y /?, en daarbij uniform kontinu in

het segment (a, b) van x. i) Immers, dit wordt juist door de voorwaarde

(528) van n°. 150 uitgedrukt.
Aldus geldt de

Stelling. De integraal (527) is kontinu in y= fi, of ook men heeft
b b

lim f f(x, y) dx= f lim f(x, y) dx
....

(535)
y=PJ J v=P

a a

indien de nadering van f(x,y) tot zijn partiele limiet voor y= fi uniform

geschiedt in het integratiesegment (a,b).
Men zal onmiddellik inzien dat /S hierin ook ± co mag zijn ; alleen

spreken we dan niet van de kontinuiteit van de integraal. Verder zal de

vraag rijzen, of men uit de integreerbaarheid van f(x,y) voor y > Q be

sluiten mag tot die van

f{x) = lim f{x, y)
y = co

Inderdaad 1 volgt dit uit de onderstelde uniformiteit, waarop f(x,y) tot

zijn limiet nadert, en wel op dezelfde manier, als waarop we in n°. 144 de

integreerbaarheid vaneen uniform konvergente reeks uit die van zijn termen

hebben afgeleid. We kunnen aan de lezer overlaten, die redenering nog

eens te herhalen. Feitelik kan dein n°. 144 bewezen stelling als biezonder

geval van de hier behandelde worden opgevat. Immers, de vroegere stelling

wordt uitgedrukt door de formule

b b b b

j(a, + + u,...)dx=Jal
dx +lu2 dx -f- u3 dx + ...

a a a a

') De integreerbaarheid wordt dan natuurlik stilzwijgend ondersteld.
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d.i. naar de betekenis

r r
b

,

b b

J ~^ u2 +••• + “n] dx = lim Uidx-j-J u2 dx-\-...+J u n
dx

a
a a a

b

= litn | [iii +u2 +
... u„] dx

n = °°J
a

Stellen we

f(x, n) =u, (x) +u2 (x) + ... +un (pc)
dan gaat deze laatste formule over in

b b

J limj (x, n) dx = limj f(x,n)dx . . . . (536)
a

a

en dit is juist de formule (535) voor /?= co met alleen dit kleine verschil,
dat n slechts gehele positieve waarden doorloopt, en y alle waarden (van
zekere omgeving van co). Dein n°. 144 gegeven voorwaarde voor de gel-
digheid van de formule (536) klopt ook presies met de hierboven uitge-
sprokene. De eerstgenoemde voorwaarde bestond inde uniforme konver-
gentie van de reeks

ui( x ) “I- u2( x )

in (a,b). Dit is echter hetzelfde als de uitspraak dat „de funktie f(x,n) tot

een eindige limiet nadert, als n nadert tot 00, en dit uniform gebeurt in het
segment (a, b) van x," de manier van zeggen, die we boven gebruikt
hebben.

We geven nog een paar voorbeelden ter toepassing van formule (535)
voor fi = 00.

1. Indien a> 0, dan is voor iedere gefixeerde x van (a, b)

lim e~~ xg 0
y Oo

En wel geschiedt deze konvergentie tot nul uniform in het segment (a,b)
van x. Want men heeft voor die waarden van x (en positieve y)

0
xy ay

Er is nu, daar de van x onafhankelike funktie e~a « nul tot limiet heeft
voor y= 00, bij ieder bedrag e een van x onafhankelik positief getal Q,
zodanig dat

e~ eg < s voor y> Q

Dus is ook voor alle x van het segment ( a,b )

er xg < e voor y> Q
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hetgeen te bewijzen was. We mogen dus formule (535) toepassen, zodat

voor a > 0

b b b

lim { e~xy dx i [lim e~ xg] dx l O.cfx 0
. . (537)

y=°°J J «=°° J
a a a

Dit rezultaat wordt met behulp van de gelijkheid

je= -—— (538)

a

onmiddellik geverifieerd.
2. Zij n> 0, dan is voor iedere vastgelegde x vaneen willekeurig seg-

ment ( a,b)

lim t—p—t—
= 0

j,=o.(x+ y)n

Ook deze nadering geschiedt uniform in het segment (a, b) van x. Want,

als y > —a, heeft men voor alle x van (a, b)

_1 = 1_
(x+y) n ~"~{a+y)n

zodat de funktie van x en y, waarover we het hebben, weer gemajoreerd
wordt dooreen van x onafhankelike funktie van y, die nul tot limiet heeft

voor y= 00. Men zal uit de redenering bij het eerste voorbeeld begrepen

hebben, dat dit voldoende is, om tot de hierbedoelde uniforme konvergentie

te mogen besluiten.

We zullen dus bij n > 0 hebben

Hm fVwW =O
s=»J (*+y)

a

hetgeen door de gelijkheden

r dx ï / ï i \

J (x+y)n _1 + (a + y)"_1
y

a

1)

en

rdx
_,

b+ y

J x+y
- °9

a + y

a

bevestigd wordt (hoe bij 0 < n < 1 ?)
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3. Zij a> O, dan is voor iedere gefixeerde x van het segment (a, b)

lim are tg xy =

y=°° 2

Deze konvergentie naar n\2 is uniform in het segment {a,b) van x. Want
men heeft voor y > 0

n

2
> arc tg xy > are tg ay

dus

v<2~ arct9Xy arC tg ay

en hierin is het derde lid onafhankelik van x, en heeft nul tot limiet voor

y= oo-

Op grond hiervan mogen we besluiten dat voor a > 0

b b

ltmjarctgxydx=J~dx=~(b-a). . . . (539)
a

a

zal moeten zijn. Men vindt i)
b

are tg xydx=b arc tg by a arc tg ait + lon 1_+ aV
J 2y

9
l + b 2

y
2

Nu is, daar b> a> 0,

/im arc tg by = lim arc tg ay
»=«• y =o° 2

Dus

hm (b arc tg by a arc tg ay) = %(b a )

Verder

y

Dus

/.
1

,
\ -\-a2

y
2

hm log r y= 0
y=<x 2y 1 -f- b 2

y

‘) De berekenlnS van integralen doen wede lezer nu natuurlik in het algemeen niet
meer voor.
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De formule (539) is hiermee bevestigd. De lezer ga na, wat de limiet is,

als b < 0.

4. Voor iedere gefixeerde x vaneen willekeurig segment (a, b) is

lim —t
— = 1

»=»
x + y

en deze konvergentie naar 1 is uniform in ( a,b ), daar voor y > •—a

y=y = y

b+ y x-\-y'~~ a+ y

en het eerste en het derde lid beide 1 tot limiet hebben voor y co, en onaf-

hankelik zijn van x.

Men zal dus moeten hebben

lim l l?X —f \
.
dx—b a

*=«J x+y J
a a

Nu is

fi*L=y iogk+y
J x+y

y 9a + y
a

waarvan de limiet voor y = oo werkelik b— a is (toon dit aan).

Opgave. Bepaal de limieten voor y= oo van de volgende integralen

a priori en verifieer de uitkomsten door berekening ; ga zelf na, hoe men

a en b kan kiezen.

b b b

Cdx
_

f dx
' f dx

J*2+ y
2 J 2

—x
2

’

J y'x2 +y 7

a a a

Sx,dx: J9
~’ dx: j iy^+dx

0 a a

b b

[ are tg
y
—— dx ; f are sin

9 Xdx
J y~ x J y+x

a a

Bij het voorgaande sluit zich nog aan de

Stelling. Wanneer de integrand f(x,y), als funktie van y bij wille-

keurig gefixeerde x van het integratiesegment (a,b), nadert tot 00, als y

nadert tot een getal of tot oo of 00, en de eerstgenoemde nadering

uniform gebeurt in het segment (a,b) van x, dan is

b

lim I f(x, y) dx = oo

9 =P J
a



394

Immers, er is dan bij, ieder willekeurig groot gekozen positief getal Q een

bedrag 6, onafhankelik van x, zodanig dat voor alle x van (a, b)

f(x, y) > voor \y p\<B

en zodanig dus dat

b b

Jf(x< y) dx >J
a a

Voorbeeld. Men heeft voor alle x vaneen willekeurig segment (a,b)

lim log (x2
y
l) oo

y= oo

en wel is deze nadering tot oo uniform in het segment (a,b) van x. Want
voor alle x van dat segment is

log (x2 + y
2 ) > log y

2

terwijl het van x onafhankelike getal log y? tot limiet oo heeft voor y = 00.

Dus moet

b

lim | log (x2
y

2) dx =oo

a

Nu is

b

J log (x2 + y
2) dx

a

b log (b 2 + y
2) a log (a 2 + y

2 ) -2b +2a + 2y^aTctg~-arctg^
van welke funktie van g de limiet voor y = oo werkelik oo is, zoals de lezer
gelieve na te gaan.

152. Het is van belang, nog een enkel grensgeval van de voorgaande
stellingen onder de ogen te zien. Het kan gebeuren dat de integrand f(x,y)
niet in het hele integratiesegment ( a,b) uniform naar een limietfunktie
/(x,/?) konvergeert, als y nadert tot 0, maar wel ineen willekeurig subseg-
ment (a,b), (a,a) of ( a, a') ; hierbij wordt met aen a' een willekeurig
inwendig punt van (a,b) aangeduid. Voor dit geval hebben wede volgende

Stelling. De formule (535) mag ook worden toegepast, als bekend

') Voor /? ”of °o moet de vorm van de redenering natuurlik iets gewijzigd worden.
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is dat hij geldt bij vervanging van a of(en) b dooreen willekeurig inwendig

punt van (a,b), mits f(x,y) begrensd is in het gebied bepaald door

a<jx<jb ; P p<y<P+P (540)

waarin peen of ander positief getal is. l )

Zij bv. bekend dat

b b

lirn J"f(x, y) dx=j f[x, P) dx (541)

a a

Zij in het gebied (540)

| f{x,y)\<M

Dan is voor /? ■— p< y < + p

a a

jJ f(x, y) dx ƒ f(x, P) dx <

a a

u a

jMdx+j Mdx-2M(a ■- a) (542)

a a

Is e een willekeurig bedrag, dan kunnen we vooreerst a zó dicht bij a

kiezen dat

2 M (a a) < £ £

en dus blijkens (542) ook

« “

jj'f (x, y) dx —J"f(x. P) dx <| s .... (543)

a a

Verder kunnen we, a aldus vastgesteld zijnde, een bedrag kiezen,

zodanig dat voor \y ■—P|< <3

b b

| ƒ f(x, y) dx j f(x, P) dx < (544)

a a

Dan is voor \y ■— p\<C d ook

b b

jƒ*f(x> y) dx ƒ f(x, P) dx < £

a a
,

>) Het gebeurt in dit geval wel, dat f (a, (3) of ƒ(6, /?) niet bestaat, maar dat is ook

niet nodig.
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daar het lmkerhd van deze ongelijkheid hoogstens gelijk is aan de som van
e hnkerleden van de ongelijkheden (543) en (544). De geldigheid van
ormule (535) in het nu beschouwde geval is hiermee bewezen. Analooqredeneert men. als bekend is dat formule (535) geldt bij vervanging van b

door a, of van a en b door a en a'.
Voor £= oo of co moet de redaktie van stelling en bewijs een kleine

wijziging ondergaan. Met name komt bij £ = oo voor het tweedimensionale
interval (540) de verzameling van punten inde plaats, bepaald door

a < x<C b ; y> P (545)
als Peen of ander positief getal is. De verdere uitwerking kunnen we aan
de lezer overlaten.

Voorbeelden:
1. Men heeft

b b

limj e-*y dx=j (Hm e~**) dx (546)
o o

omdat deze formule geldt, als wede eerste grens 0 vervangen dooreen
willekeurig getal « tussen 0 en b (zie formule (537)) en in het interval

o<X< b ; y>P> 0

e
~*V <l' Daar de limiet in het rechterlid van (546) voor x> 0 gelijk is aan

nu en enkel voor x=0 gelijk aan 1, is het rechterlid zelf ook nul De
gelijkheid

Ce-'i' dx =

1
~-

-

b

-

J y
0

bevestigt deze uitkomst.
2. Men heeft

i ï

litn+ |xy dx= ( (lim + x«) dx
ff -=° J J y=o

o o

omdat 10. deze formule geldt, als wede eerste grens 0 van de integraaldooreen willekeurig getal « tussen oen 1 vervangen (zie voorbeeld no 6
in n°. 150) ; 2».

xll s= 1

voor

oOjr o 1 ; o<Cy <C p
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Inderdaad is voor y> 0

1

I .v" c/.v -
.

J y + 1
o

dus

ï

lijm+ j xa dx= 1

o

terwijl anderzijds ook

ï ï

ƒ'(lim +
xy ) dx=ƒl.dx ') = 1

o o

Door dit onderzoek, tezamen met dat bij voorbeeld 6 van n°. 150, is nu

a priori aangewezen dat de funktie

ï

<p (y) x» dx

0

kontinu is voor y > 0, en rechts kontinu in y —O. Hetzelfde geldt voor de

funktie

b

op (y) =^j'erx xy dx

o

Opgaven. Bewijs a priori en verifieer

b

lim I are tg xy dx —y h
9=°°J 1

0

en verder dat

b

lim I are tg xy dx
„ (a -j- b)

a

voor a < 0 < fc.

1) Men heeft /im +
= 1 voor x > 0. en =0 voor x = 0.

y =0



398

Evenzo

Z *■

2 2

f i_|_
•~ 0 ; lim f e~* sin x

cos x dx= 0
y=°= j 1 "T y sin x

y:=a, 1

o o

i ï

lim Ix*dx = 0 ; lim I y~x dx = 0
y=<»J y=°°J

o o

Uit de stelling van dit nummer volgt, dat niet-toepasselifcheid van formule
(535) voor de integratie over het hele vak (a,b), terwijl die formule wél
geldt voor de integratie overeen willekeurig deel (<x,b) van dat vak, alleen
dan kan voorkomen, als f{x,y) niet begrensd is ineen gebied (540) of
eventueel (545). Nu hebben we in n°. 148 reeds een paar voorbeelden van
de bedoelde niet-toepasselikheid gehad. Beide komen hierop neer dat men

niet heeft

i ï

lim I nxe~nx' dx~ i limnxe~nx‘dx
n =Qo kJ

n— oo

O O

Inderdaad is nu de funktie

x y e~~
x2 y

niet begrensd ineen interval

o<X< 1 ; y> P (547)
welk getal men ook voor P kiest. Zij nl. y=y o >p en x=lj\/^t dan is

xy er**=

e

en dit kan men zo groot krijgen als men wil, door y0 groot genoeg te

nemen.

Een ander voorbeeld : men heeft

i i

Cy{l-e-BrCt* X»)dx
, C.. ü(1 e—arctgxy

1 I
r

2 „2 i 3= Ihm dx
S=“d Xy"T 1 J y= 00 X

2

y
2

- j- 1

De integrand in het tweede lid is blijkbaar nul in het hele segment (0,1),
en dus ook de integraal. Inde integraal van het eerste lid substitueren we

x y = t, waardoor hij overgaat in

f 1 e-arctgt

J ?+\~
dt

0

*' We vonden dat het eerste lid '/2,
het tweede 0 is.
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Deze is blijkbaar gelijk aan

(are tg t + e—c » f) /= are tg y + e“arc —l,
O

waarvan de limiet voor y = oo niet nul is, maar

TT

71 1 _"7 1

y+ e -1

Ook hier is gemakkelik aan te tonen dat de integrand

~ v
_

g(l -e—-

-f(x.y)—
X2y2 + l

in geen enkel gebied (547) begrensd is. Zij nl.

y = yO >P en *=

yo

dan is f(x,y) gelijk aan

god-e~ T )
2

en dit kan willekeurig groot gemaakt worden door y0 groot genoeg te

kiezen.

153. We gaan nu over tot de beschouwing van oneigenlike integralen,
die funkties zijn vaneen parameter.

Stel dat de integraal
Oo

<p(y)=J f(x.y)dx (548)

a

bestaat voor alle waarden van y, behorende tot zeker segment (c,d), en

dat deze integraal uniform konvergeert in (c,d).
We bedoelen hiermee dat de integraal

*
♦

9? (y, z) J f(x, y)dx (549)

a

voor iedere gefixeerde y van (c, d) konvergeert tot een eindige limiet, als z

oneindig groot wordt, en dat dit konvergeren uniform gebeurt in (c,d).

D.w.z. dat er bij iedere e een van y onafhankelik positief getal P is, zodanig
dat voor alle y van (c, d)

00

| ƒ/■(*. y) d* < e voor z> P.

z

Wanneer dan de integraal (549) voor iedere z als fun'ktie van y kontinu
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is in het punt fi van (c,d), dan is dit ook met de integraal (548) het geval.
Zij nl. s een willekeurig; vastgesteld bedrag. We kiezen dan, wat volgens

de zo juist gegeven uiteenzetting mogelik is, een getal b > a, zodanig dat
voor alle y van ( c,d)

Oo

|J f(x,y)dx <|£ ...... • (550)
b

Nu is

I OO o»

<p(y) <p(P) j= I ƒ*f(x, y) dx —J'f(x, fi) dx =

a a

=J'f(x,y) dx —J f(x, P) dx+J f(x, y) dx —Jf}(x, P) dx

a ab *b

\ r r i *°

J f{x,y)dx—J f(x, p) dx +iJ f(x, y) dx + Ij f(x, P) dx I
a a b 4

Dus wegens (550)

b b

<P{y) <p{P)< ƒ f(x,y)dx—j f(x,p)dx +|e . . . (551)
a a

Daar volgens de onderstelling de integraal

b

j f(x. y) dx

a

als funktie van y kontinu is voor y=p, kunnen we een bedrag d vinden,
zodanig dat

b b

I f(x’ y)dx I f(x, p) dx <|
a a

voor | y p|< ö. Volgens (551) is dit bedrag d dan ook zodanig dat

\<p(y) —<p(P) |< s voor | y /? | < d.

De kontinuiteit van (p(y) in het punt P is hiermee aangetoond, en aldus
hebben we bewezen de

Stelling: De integraal (548) is als funktie van y kontinu voor een
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waarde y= fi, indien hij uniform konvergeert ineen omgeving van y=p,
en de integraal (549) voor alle z> a kontinu is in y= fi- 1 )

Feitelik is deze stelling niets dan een kleine uitbreiding vaneen bekende

stelling over rijen. Doorliep z alleen de rij van natuurlike getallen groter

dan a, dan zou het presies die stelling zijn. Want dan was cp(y,z) een rij

van funkties van y, die alle kontinu waren in y = j3, terwijl die rij uniform

konvergeerde ineen omgeving van y=/S ; en de bedoelde stelling zegt

juist dat de limiet cp(y) van de rij dan zelf kontinu is in /?.
Men kan de stelling uitdrukken door de formule

Oo Oo

lim ( f(x,y)dx— ( lim f(x,y) dx
.... (552)

y = /3. / J y=P
a a

en deze formule geldt onder analoge voorwaarden ook voor /? =oo of

00. We verzoeken de lezer deze voorwaarden te formuleren, en het

bewijs van de biezondere formules te leveren.

Voorbeelden. 1. De integraal
Oo

rp (y) =j e~xy dx

o

is voor iedere positieve y kontinu. Want dit geldt voor de integraal van

O tot z, zoals vroeger al uitgelegd is, terwijl de integraal uniform konver-

geert ineen willekeurig positief interval. Immers men heeft voor y > p > O

oo Oo

fe-dxfrrd*
z z

in het laatste lid van welke ongelijkheid y niet voorkomt. Kiest men dus,

als e een willekeurig vastgesteld bedrag is, een positief getal P, zodanig dat

00

j edx <j e voor zj>P

z

dan is ook

Oo

j e dx < £ voor zj>P

z

en alle y>p, waarmee de verlangde uniformiteit van konvergentie bewezen

is. De wijze van uniform konvergeren van deze integraal beantwoordt

presies aan wat men bij reeksen van funkties wel normaal-uniforme kon-

vergentie noemt: de integrand e—xy wordt voor alle positieve xen alle

*) Zoals reeds meer is opgemerkt, moeten we eigenlik niet van de integraal (548), maar van

de integraal (549) zeggen dat hij konvergeert. Maar het eerste is nu eenmaal heel gewoon.

26
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y p gemajoreerd door de van y onafhankelike integrand e~p* , waarvan
de integraal konvergeert voor x—> co .

In ’t algemeen zullen we definiëren:
De integraal (548) konvergeert normaal uniform ineen verzameling

(V) van y-waarden, als \f(x,y)\ voor alle en alle y van (V)
gemajoreerd wordt dooreen in (P. co) positieve funktie f(x), waarvan
de integraal konvergeert voor x 00.

Dat de integraal in dit geval uniform konvergeert, is natuurlik geen
definitie, maar wordt bewezen op de manier die we zo juist aan een biezon-
der voorbeeld hebben gedemonstreerd. Alleen de naam „normaal” is
definitie. l )

Men heeft verder ook

lim I e dx= l limeex«~ x« dx = j0
. dx=o

2'=°°V/ J »= ■» J
0 0 o

daar uniforme konvergentie van de integraal ineen omgeving van y = oo

plaats vindt, en de formule

Z

lim I e dx= 0
y =°° * 7

o

geldt voor iedere z > 0. Inderdaad is

Oo

lim I e dx = lim —= 0
»=<»D

2. De integraal

Oo

<P iy) e~x
xy dx

o

is kontinu voor y > 0, en rechts kontinu in y= 0. Want 1». geldt dit, als
men de grens oo vervangt dooreen willekeurig positief getal z (zie b. 396);
20. konvergeert de integraal uniform ineen willekeurig segment (o ,q),
daar voor z> 1, en 0

Oo oo

J e~ x
xy dx e

~ x x<i dx

z z

J ) Bij een reeks is de definitie aldus : Een reeks van funkties u\(y)-\-U2(y)
konvergeert normaal uniform ineen gebied (V) van y, als de termen hierin van zeker
vast rangnummer af gemajoreerd worden door van y onafhankelike, positieve termen vn

,
die een konvergente reeks vormen.
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3. De integraal

v W = j'ÉL3!dx (553)

O

konvergeert niet absoluut, en er kan dus geen sprake zijn van normaal-

uniforme konvergentie in zeker interval van y. Daarom moeten we, om de

uniforme konvergentie te bewijzen, onze toevlucht nemen tot één van de

twee middelen, waarmee wede konvergentie-zonder-meer bewezen heb-

ben, d.i. of door partiele integratie de integraal uitdrukken ineen andere,

die absoluut, en daardoor misschien ook normaal uniform konvergeert ,* of

gebruik maken van het tweede teorema van het gemiddelde. Volgens dit

laatste is, als z > 0

» . {

I
sin xy

__
} ƒ SJ-n Xy (yx , (z f)

z z

_

cos yz cos y!j
yz

zodat voor y>c> 0, en voor y< ■—c< 0

Oo

ƒsin xy
,

1.2
2 dx <

JC | cz

z

Hieruit volgt de uniforme konvergentie van de beschouwde integraal in

ieder positief en ieder negatief segment van y.

Met behulp van de partiele integratie wordt het bewijs van de uniforme

konvergentie als volgt. Men heeft voor y zfz. 0

Oo oo Oo

ƒsin xy
x

f'd(cos xy) cos yz /‘cos xy
x

x

X

J xy ~yz J x
2
y

z z Z

waaruit voor | y \ > c > 0

Oo OO

i'sin xy ,
H , 1 Cdx 2

-dx\< —+- ~2=
J x cz cj V cz

z z

welke uitkomst toevallig met de vorige overeenstemt.

De kontinuiteit van de integraal (553) voor een willekeurige positieve of

negatieve waarde van y zal hiermee bewezen zijn, als we verder nog aan-

tonen dat

fa dx

0
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kontinu is voor een dergelijke waarde van y. Dit volgt echter uit het feit
dat de integrand kontinu is ineen tweedimensionaal segment

; c^Ëy^Ëd

waarin c > 0 of d < 0. Men ziet dit laatste onmiddellik indoor de inte-

grand te schrijven inde vorm

y sin t
—- ; waarin t— xy

Dat de integraal (553) kontinu is, wordt bevestigd door het onderzoek
van nO. 147, volgens ’t welk hij konstant n\2 is voor y> 0, en —n\2 voor

y<o- 1 )
4. De integraal

OO

z , ('e~xy sin x
,

<P(y)= j dx (554)
0

is kontinu voor y > 0 en rechtskontinu in y = 0. Het eerste wordt gemak-

kelik ingezien, omdat de integraal normaal uniform konvergeert in ieder
positief segment. Ineen segment (o ,d) van yis echter de konvergentie
niet normaal uniform, omdat de integraal voor y =0 niet absoluut konver-
geert. Om de uniforme konvergentie ineen dergelijk segment te bewijzen,
moeten we dus weer een van de twee bij het vorige voorbeeld genoemde
middelen toepassen. Daar voor alle y 3> 0 de funktie van x

e~xy

x

monotoon afnemend en positief is ineen positief segment van x, heeft men

oo |f

/e~
xy sin x

,
e~ yz C

dx ——l sin xdx ; (£ >z> 0)
z

z

er yz (cos z cos f)
z

dus

l' e~ xy sin x
,

2
dx <

IJ x Z

z

') at inte9raal zowel voor y> 0 als y<o konstant is, volgt onmiddellik uit de
substitutie xy = u, en die substitutie levert dus meteen een veel eenvoudiger manier om de
kontinuiteit van de integraal te bewijzen. Maar men zal begrijpen dat het ons bij het volgen
van de langere weg om een illustratie van de kontinuiteitstelling van dit nummer te doen
geweest is.
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De integraal konvergeert dus uniform in het interval 0 <y < 00.

Ook op de tweede manier kan men dit bewijzen. Men heeft vooreerst

ƒ, e~ xy (u sin x4- cos x) ')
e~ xy sin x dx~ —

y-
1

-

1 + y

en met behulp hiervan, door partiele integratie

OO Oo

ƒ* e~ xy sinXj e~ yz (y sin z-j- cos z) /’ e~ xy (y sin x -f- cos x) ,

J x

dx ~

(1 +y2)z J (1 + y
2 ) x2

z z

Voor z> O volgt hieruit

| fe~xy sin x
/ y+ l , y+ 1 f c?x

;J x ■ Hl + 0
2)z O + y

2 ) Jx2

2 2

2(y + l)
=

2M

fi+y2)*"

als M het maximum is van de funktie

y±l
l +y2

in het vak O =Ëi/< 00. Hiermee is de uniforme konvergentie van de inte-

graal (554) opnieuw aangetoond. Men ziet wel dat de manier met het

tweede gemiddeldeteorema hier vrij wat eenvoudiger is.

Opgave. Onderzoek met behulp van de stelling uit dit nummer de

volgende integralen op hun kontinuiteit als funktie van y

Oo Oo Oo

r
~ ,

r dx r dx

y
y J 2 ’ J *

2
y + x

o o 1

oo Oo oo

je cos xdx ; erx cos xy dx ; j are
2 tg c?x

00 0

Oo Oo Oo

rx_ï dx r dx r
,J T+x

: J :J r *

1 1 0

! ) Men vindt dit door tweemaal partieel integreren (zie n°. 52).
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Bewijs evenzo met de stelling van dit nummer

lim f7- dX

x
2\n

~ ( e~*
2 dx

-./o+ïï) i
'

o

en ga na, of het bewijs verschilt met het in nO. 143 gegevene.

154. Bezien we nu oneigenlike integralen met eindig integratievak.
Stel dat de integraal

b

95 (y) =J f(x,y)dx (555)
a

bestaat voor alle y van zeker segment (c,d), en data voor al deze waar-

den van y het enige kritieke punt van de integraal is. Stel voorts dat het
konvergeren van de integraal bij a uniform in ( c,d) plaats vindt, zodat
er bij iedere e een van y onafhankelik bedrag d is, zodanig dat

Z

j ( f(x. y)dx < £ voor o<z —a < d

a

Wanneer dan de integraal

b

jf(x,y)dx (556)
2

voor iedere z tussen a en b als funktie van y kontinu is in het punt 0 van

(c, d), dan is dit ook met de integraal (555) het geval. M.a.w., we heb-
ben de

Stelling : De oneigenlike integraal (555), die a tot kritiek punt heeft,
is als funktie van y kontinu voor een waarde /? van y, als hij bij a uniform
konvergeert ineen omgeving van y = fi, en de integraal (556) voor alle
z tussen a en b kontinu is in y= fi.

Het bewijs van deze stelling is geheel analoog aan dat van het vorige
nummer. Een dergelijke stelling geldt, voor ’t geval b kritiek punt van de
integraal is. De vroegere formule (535) is de beknopte uitdrukking van
beide stellingen, en hierin mag fj ook co of ■— 00 genomen worden.

Voorbeelden. 1. De integraal

1

<p(y)=ff=dx (557)
0
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bestaat voor iedere y en heeft x=0 tot kritiek punt. Hij is kontinu voor

iedere y, omdat I°. dit het geval is, als men de grens 0 vervangt dooreen

willekeurig positief getal z< 1 ; 2°. de integraal q>(y) uniform konver-

geert ineen willekeurig interval ( p,q ) van y, daar voor y<Cq

C exy
~ / f eqx

J nJvi dx<Jv=x

dx)

o o

We kunnen de integraal weliswaar niet uitrekenen, maar toch het

rezultaat wel verifiëren. Stellen we nl. inde integraal xy =u, dan komt

er, als y > 0

(ssB>

0

Nu is 1 \V'y voor positieve y een kontinue funktie van y ; verder is een

integraal een kontinue funktie van zijn eerste en tweede grens, waaruit

volgt dat ook

Ce“ du

JVÏ
o

een kontinue funktie van y is. Dus is <p (y ) alvast kontinu voor positieve

y. Is y< 0, dan stellen we liever xy = -— u, waardoor we vinden

<559)

o

Het rechterlid is nu voor negatieve y kontinu. Wat dè kontinuiteit in

y— 0 betreft, de lezer tone die aan door te bewijzen dat de rechterlimiet

van (558), en de linkerlimiet van (559) voor y= 0 beide gelijk zijn aan

r dx

J V' X
o

Intussen ziet men dat de verifikatie in dit geval heel wat omslachtiger
is dan de toepassing van de stelling. Een eenvoudiger verifikatie levert

partiele integratie op. Men heeft

ï ï ï

<P (y) — exy d(2x) 2 exy xj 2 yj'exy xdx

o oo

ï

=2ey 2 y j'exy xdx

o

') Dit kan weer een normaal uniforme konvergentie genoemd worden.
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Hierin is de term 2 e« kontinu. en verder ook de term

1

—2y j exy Vx dx

o

omdat • 2 y kontinu is, en de integraal, die nu eigenlik is, als zodanig
eveneens eenvoudig als kontinu te herkennen.

2. De integraal

0

bestaat voor alle y SO, en heeft steeds x=0 tot enig kritiek punt. Hij
konvergeert uniform in ieder segment (o,d) van y, daar voor al deze y,
en voor alle x > 0

1
= 1_

V' x V'x-\-y
en dus

o o

De integraal

f-fe dx
J Vx+y
Z

is verder bij o<z<l kontinu voor alle dus is ook <p(y) kontinu
voor y > 0. Berekening levert voor y > 0

= - 4 <|/T+ï- |/ï) + <'/W■ (560)

en voor y =0

1

/Zoo x

0

De uitdrukking (560) is kontinu voor y >O, en heeft —4 tot rechter-
limiet voor y= 0, waarmee de zo even verkregen uitkomst bevestigd is.

3. De integraal

9 (y) = f log (x + y) dx

0
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bestaat voor yj>o, maar is slechts oneigenlik voor y— 0. De kontinuiteit

voor y > 0 kan daarom worden ingezien met behulp van de stelling van

nO. 150. Om de (rechtse) kontinuiteit in y=0 te bewijzen, merken we op

dat, als d een getal tussen 0 en 1 is, uit

o<x<l —d ; O^y^d

volgt

log x < log (x +y) <0

dus

\log (x + y) | < | logx\

zodat, indien 0 < z < 1 d

Z Z

J log (x +y) dx < ƒ \logx\dx (561)

o o

voor alle y van het segment (o,d). Hiermee kunnen we volstaan.

Berekening van de integraal geeft voor y > 0

9>(y) = 0 +y)log{ \ -]r y)—ylogy—l

en voor y = 0

9(0) —— l

waardoor de kontinuiteit van cp(y) bevestigd wordt.

We willen aan de behandeling van dit voorbeeld een opmerking van

formele aard toevoegen. Men kan uit de ongelijkheid (561), en uit het

feit dat de integraal in het rechterlid van die ongelijkheid konvergeert,

ongetwijfeld op de bekende manier de gewenste kontinuiteit af leiden;
alleen kan men moeilik zeggen dat uit die ongelijkheid zou volgen dat de

integraal in het linkerlid uniform konvergeert in het segment (o,d) van y.

Immers, zoals we reeds opgemerkt hebben, voor y> 0 is de integraal

eigenlik, en is het dus minder juist om van konvergentie van de integraal
te spreken. Vindt men dit formele bezwaar zó erg, dat men ernstig meent,

het zo even behandelde voorbeeld geen toepassing van de stelling van dit

nummer te kunnen noemen, dan kan men zijn toevlucht nemen tot de

volgende redaktie, die bovendien nog het voordeel heeft, dat hij ook de

stelling van n°. 152 omvat:

Stelling. De formule (535) mag voor alle y vaneen segment (c,d)

toegepast worden, als hij geldt bij vervanging van de grens a dooreen

willekeurig inwendig punt z van (a,b), en er verder bij iedere s eenzelfde,
voor alle y van (c,d) geldige d is, zodanig dat

Z

j f(x, y)dx < s voor o<z a < <3
. . . . (562)
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Een dergelijke stelling geldt ten aanzien van de grens b van de integraal.
4. Van de integraal

1

<P (y) =Jx» dx (563)
O

hebben wede kontinuiteit voor y > 0, en de rechtse kontinuiteit in y 0
al aangetoond (zie n°. 152, 2e voorbeeld). De integraal bestaat echter ook
voor - I<y < 0, voor welke waarden hij oneigenlik is. Voor deze waar-
den van y is hij kontinu, en verder is hij nog links kontinu in y =O, omdat
I°. die kontinuiteit bestaat bij vervanging van de eerste grens 0 dooreen
willekeurig getal z van het interval (0,1 ) ; 2». voor 1 <p<y

Z z

I x« dx < rxp dx

o *o

Maar op grond van de zo even uitgesproken stelling mag men nu uit
deze feiten evengoed tot de kontinuiteit van de integraal (563) voor

y> 0 besluiten. Wordt men dus ineens geplaatst voor de vraag, om de
kontinuiteit van de integraal (563) te bewijzen voor alle y, waarvoor hij
bestaat, d.i. voor y>— 1, dan zal men uitsluitend van de laatste stelling
gebruik maken.

Men zal zo, telkens als het voorkomt dat een integraal voor sommige
waarden vaneen parameter eigenlik, voor andere oneigenlik is, een der-
gelijke uniformiteit van behandeling, die een aanmerkelike vereenvoudi-
ging meebrengt, kunnen toepassen.

5. De integraal

1

<p(y)= fK—

1
dx

J log x

0

is eigenlik voor y> 0, oneigenlik voor 1 <C y<C 0 ; het kritieke punt in
het laatste geval is x—o. De kontinuiteit van cp{y) kan voor alle y > 1

tegelijkertijd worden afgeleid uit het feit dat voor 0< z < j/j, en

i < p<y <q • (p >o, q> 0)

I < c^z^'dx\ J log x J log X

o o

waarin het rechterlid bestaat, en onafhankelik is van y.
Men kan verder van de stelling van dit nummer soms partij trekken,

om het onderzoek naar de kontinuiteit vaneen integraal, die voor alle
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waarden van de parameter eigenlik is, te bekorten. Het kan nl. gebeuren
dat men de totale kontinuiteit van de integrand f(x,y) ineen tweedimen-

sionaal segment

zsÜËxs=b ; cz^y^=Ëd

voor z > a duidelik ziet, maar niet voor al is die kontinuiteit daar-

voor niet uitgesloten. Indien men dan wél op het oog ziet dat aan de voor-

waarde (562) voldaan is, kan men zich de moeite vaneen verder onder-

zoek, ter opheffing van de bedoelde onzekerheid besparen, en onmiddellik

tot de kontinuiteit van de integraal

b

j f{x,y)dx

a

voor c < y <Cd besluiten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de grens b van

de integraal.
Zo kan men tot de kontinuiteit van de integraal

v{9)=jl^V dlc

1
~2

voor alle y besluiten, omdat men op het oog de totale kontinuiteit van de

integrand ineen tweedimensionaal segment

; <7 < y < <?

voor y2 <z < 1 ziet ; terwijl verder voor —q< y < q

ï ï

rxg ■— 1
, .fxq xr~ q

,

dx< —7
dx

J log x J log x

z 2

waarbij het rechterlid onafhankelik is van y. De totale kontinuiteit van de

integrand ineen punt (x=l, r/ = /S) bestaat wel, maar is minder goed

op het oog te zien. 1 )
Uit de kontinuiteit van de beide voorgaande integralen voor y > 1

volgt die van hun som, d.i. van de integraal
1

('x« 1
,

J i^ dx

ö

voor y > 1
.

■) Men ziet het door te schrijven

X«— 1 eylogx__\ ez_l
=; u .

= y . ,
als z = y log x

log x
y

y log x z
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6. De integraal

O

bestaat en is kontinu voor y< 1, daar voor y <q<\ en o<z< 1

l’x -'J dx rx-«dx

J 1+ * J I+Jf
o o

terwijl de integraal

z

kontinu is voor alle y.
De kontinuiteit van de integraal van Euler

Cx~y dx

J T+T
0

voor 0 <C y <C 1 volgt nu blijkbaar uit die van de beide integralen
*

co

fx~«dx fx-‘J dx ‘)J I+*“
£n J l+x

o 1

afzonderlik, waarvan hij de som is. Algemeen zal men zo het kontinuiteits-
bewijs voor een integraal waarvan beide grenzen kritieke punten vormen,
leveren door de integraal in tweeën te splitsen. Zo bv. ook bij de integraal

Oo

r (y) —( e~x X*- 1 dx

o

De integraal

ï

<P (y) =J e~x dx

o

is kontinu voor y> O, daar voor i/> c> O, en o<z< 1

* z

J e~ x
xy~ l dx<ÏJe~ x

xc
~ l dx

o o

') Deze laatste integraal komt onder de opgaven van n°. 153 voor.
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terwijl verder de integraal

1

jV-
z

kontinu is voor alle y. De kontinuiteit van de integraal

oo

S
1

wordt bewezen als in n°. 153, 2e voorbeeld. Dus is F (y) kontinu voor y > 0.

Ook als het enige kritieke punt van het integratiesegment binnenin dat

segment ligt, splitst men het best de integraal in tweeën. Zo bewijze de

lezer dat de integraal

cp(y) =J^dx

ï

kontinu is voor iedere y, en de integraal

1

voor y> 1, telkens door het integratievak inde vakken ( 1,0) en (0,1)
te splitsen.

Algemeen zal men bij een eindig aantal kritieke punten het integratie-

segment zodanig splitsen dat de inwendige kritieke punten, benevens telkens

een willekeurig gekozen punt tussen elke twee opeenvolgende kritieke

punten, deelpunten worden. Zo zal men ten behoeve van het kontinuiteits-

bewijs van de integraal

• J ' sin x

o

die x=o,n en 2n tot kritieke punten heeft, het integratievak bv. splitsen

inde vakken (o. f) 5 (f •*) ; (*' ï) 5 (j ’
2n\

Bij de integraal

. . re~ xy dx
v is) =

J sin x

o

die, zoals de lezer verzocht wordt aan te tonen, bestaat voor alle y > 0,

zijn er een oneindig aantal kritieke punten, nk de punten x nn. Men
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ziet, na de stelling van dit nummer bestudeerd te hebben, onmiddellik
in dat men tot de kontinuiteit van <p(y) mag besluiten op grond van

het feit dat 1». de integraal over het vak (0,2) kontinu is ; 2<b voor alle
y>c > 0

Oo oo

/e~
x y r e>—cx n

dx\<\ -—=== dx )
1 sin x | J 1/| sin x |

2 Z

Volledigheidshalve vermelden we tenslotte met een enkel woord inte-

gralen, waarbij het kritieke punt of de kritieke punten van de parameter y
afhangen. Zo bv. de integraal

’ w=jv=
o

die voor 0 y~ 1 tot kritiek punt heeft y zelf. Om deze integraal zonder
hem uitterekenen op zijn kontinuiteit voor deze waarden te onderzoeken,
splitsen we het integratievak weer bij het kritieke punt, m.a.w. we schrijven

'"-jV-W.*;
0 y

Dit voorschrift is weer algemeen. Maar verder moet men in ieder
biezonder geval volgens een bij dat geval aansluitende metode te werk

gaan. Hier bereiken we bv. ons doel door inde eerste integraal te sub-
stitueren

x y (1 u)

en inde tweede

x = y + (i —y)n

waardoor we vinden

= (rM2 - 2 )ƒ
0

een uitkomst, waaruit de kontinuiteit voor o<y < 1 onmiddellik blijkt.
Verder volgt uit deze formule

1

lim+ <p (y)— Um- <p(y)= f
9=0 y= l J |V

U
0

') We zouden dit laatste weer „uniforme konvergentie van de integraal bij *=o°”
kunnen noemen, al zullen we bij deze laatste uitdrukking gewoonlik niet denken aan een

integraal, die een oneindig aantal kritieke punten ineen omgeving van oo heeft.
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wat ook de waarden van <p ( y ) zijn voor y=0 resp. y= 1, zodat (p (y) ook

in die punten kontinu is.

Op dezelfde manier kan men de integralen

*

1

j \x — y\ dx ;(o<ja < 1)

o

en

i

J log |x— y| dx

o

behandelen.

Opgave. Onderzoek met behulp van de stellingen van dit en het

vorig nummer de volgende integralen op hun kontinuiteit als funktie van y:

7T TT

rcos(x±y) dx .

r sinxg dx .

Care tg (x+ y)
j x J xV x J x

00 0

. Hog dx . f J^jLdx
J xV^x J \— x

2 JV\—x
2

00 0

7T

1 "7 1

J—, ; | eXB y'tg xdx ; | x~~ y log xdx
V 1—x

2 J J
00 o

1 1 1

r log x
,

h 1— x
,

C 1— xs
,

I üdx '• I dx ; | 7— r— dx
J 1 — X» J 1 —X* (1 — x)B

00 0

OO

r y

/ Xdx ;
r-, —dx ;

/
x-y arc cfo

J \/x + y)3 J
0 o o

Oo 0000

ƒ cos xdx /‘sin /'(l e~ xy) cos x

00 0
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J G-U e~")? ■ j (rb _e ■' cosx ) d^
o o

J(^—O? : JVMIr°s^
0 o

155. Differentiëren onder het integraalteken.
Stelling. Uit

b

<P (y) f f(x, y)dx (564)
a

volgt

b

<p' ( y) —J f'y [x,y)dx (565)
a

v°°r alle y vaneen segment (c,d), als f'
g (x,y) totaal kontinu is in het

tweedimensionale segment bepaald door

; (566)

De afleiding van (565) uit (564) noemt men differentiëren onder het

integraalteken.
Bewijs. Zij p een punt van (c, o?) en y een punt inde omgeving

daarvan, i) verder y—/? = k. Men heeft

fp(y)—<p(P)
_

Cf(x, y)-f(x.p)
d

k J k
a

b

=jf'y (x. f+6k)dx

a

waarin 0 < 0 < 1. Met behulp vaneen dergelijke redenering als waarmee

in n°* 150 de kontinuiteit van de integraal (527) bewezen werd, tonen we

nu aan dat

b b

ton j f'y (x, p + 6k) dx = Cf'g (x, P) dx

a a

*) Zie de tweede noot op b. 382.
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zodat

b

9' (P) = j f'y (x> P) dx

a

De stelling is hiermee bewezen. Hij geldt natuurlik ook weer voor zekere

y = als men de aangegeven onderstelling vervangt door de volgende,
iets ruimere: dat f'y(x,y) uniform in het segment (a,b) van x nadert

tot fg
(x, ft), als y nadert tot (3.

Voorbeelden. Uit

b

cp (y) exy dx

a

volgt voor willekeurige y

b

cp' (y) —i xexy dx

a

daar de funktie xexy in ieder segment (566) totaal kontinu is. De verifi-

katie door berekening kunnen we, na de uitvoerige verifikaties in n°. 150,

aan de lezer overlaten.

Uit

b

9 (y) =J ix + y)n dx

a

volgt

b

9' (y) =nj ix + y)n ~ l dx

a

en wel voor alle y, als n geheel positief (of nul) is, en voor y > ■—a in

alle overige gevallen. Want de funktie n(x -j- y)n~ 1 is in het eerste geval
totaalkontinu in ieder segment (566), en in het tweede geval in ieder

segment (566), waarbij c>-— a; en een waarde P >—a van y kan altijd
inde komponent (c, d) vaneen dergelijk tweedimensionaal segment

worden opgesloten.
Uit

a

27
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volgt

cp (ff) =-2yjj-x2 + y2)2
a

voor alle y, als (a, b) het punt x=o niet bevat, en voor alle y, behalve
y=o, indien dit wel het geval is. (Zie n«. 150, voorbeeld n0 3)

Uit

<p(y) = (*
J I/y

2
—x

2

a

volgt

a

voor alle y, waarvan de modulus groter is dan het grootste van de getallen
| a | en | b |. (Zie n°. 150, voorbeeld n°. 4).

Uit

9{y)=jTsrs
a

volgt

a

voor alle positieve y, en indien het segment (a, b) de oorsprong niet bevat,
ook voor y = 0, en voor die negatieve y, waarvan de modulus kleiner is
dan het kleinste van de getallen a2 en f>2. (Zie n». 150, voorbeeld n« 5 )

Uit
‘

b

V (y ) =JX» dx

a

volgt

b

rp' (y) xy log xdx

a

voor alle y, indien a > 0. Is a== 0, dan alleen voor y > 0. De funktie
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xvlog xis nl. totaal kontinu in x—o,y ft >O, omdat hij gelijk is aan

het produkt van de funkties

xy
l ltP

en x'hP log x

die beide totaal kontinu zijn in x O, y ji.i)

156. We komen nu tot het geval dat hetzij de gegeven, hetzij de afge-
leide integraal, hetzij allebei voor een aantal, of voor alle waarden van de

parameter oneigenlik zijn. Voor dit geval dient o.a. de

Stelling. Uit

b

9 (y) = ƒ f{x,y)dx (567)

a

volgt

b

<p' (y) —J t\ (x,y)dx (568)

a

voor alle y vaneen segment (c,d), indien dit het geval is bij vervanging
van de grens a dooreen willekeurig punt z van het interval (a,b), en er

verder bij ieder bedrag e éénzelfde, voor alle y van (c, d) geldend bedrag
b is, zodanig dat

Z

J t'y ( x> y) dx <e, voor 0 <jz —a < d 2) . . (569)

a

Zij /? een vast, y een veranderlik punt van ( c, d), verder a een nog

nader te fixeren punt van (a, b). Men heeft, als k = y-— f}

| j f(x, y) dx ƒ f(x, P)dx + j
. . (570)

+jf[X' y) ~ f{X’ P) dx\
a /

') Deze totaalkontinuiteit is natuurlik weer cum grano salis op te vatten, nl. ten opzichte

vaneen partiele omgeving van (0, j) en wel dat deel vaneen omgeving, waarin x>0.

Zie n°. 150, voorbeeld n°. 6.

2) Heeft de integraal (568) voor alle y van (c, d), of voor een onderdeel (Vj het punt a

tot kritiek punt, dan zal men deze voorwaarde weer noemen dein ( V) uniforme konver-

gentie van de integraal bij a.
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De limiet van de eerste term voor k = 0 is volgens onderstelling
b

ƒ f'y{x,P)dx
CC

Men kan er dus voor schrijven

b

J f'y (x, P) dx + X

<x

of ook

b a

J f'y (x, p) dx —J f'y (x, P)c/x + T

a a

waarin r, bij vastgelegde a, een funktie is van y of k, die nul tot limiet
heeft voor k = 0.

Voor de tweede term in (570) kan men schrijven
CC

jf'y(x, p + 6k)dx ; (0 <(9< 1)

a

zodat we nu hebben

fM^m=jf
,

Axf]dx+A (571)
a

waarin

«
a

A =Jf'y (x. P + dk) dx —j f'y (x, P) dx +r. . . (572)
a

a

Zij e een willekeurig bedrag, dan kan men wegens de voorwaarde (569)
het getal a zó kiezen dat de integraal

CC

J f'y (x. y) dx

a

voor alle y van (c,d) kleiner in absolute waarde is dan e/3. Bij een der-
gelijke a is ieder van beide integralen in (572) absoluut genomen kleiner
dan s/3, en zijn ze samen dus kleiner dan 2e/3. Na deze vaststelling van

a, waarna zoals gezegd is, r enkel nog van k afhangt, kunnen we een

bedrag d bepalen, zodanig dat

■ . £

Ix I 2
voor |k| < S
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Uit (572) volgt nu dat dit bedrag d tevens zodanig is dat

| A j < e, voor | k | < d

Wegens de betekenis van A, blijkende uit (571), is hiermee de stel-

ling bewezen.

Ten aanzien van de grens b geldt een dergelijke stelling. Verder mag

a ook 00, b ook -)- oo zijn, mits de redaktie van de stelling voor dat

geval de bekende wijziging ondergaat.
Voorbeelden. 1. Uit

Oo

<p (y) =ƒe~xy dx

o

volgt voor alle positieve y

Oo

<p' (y) =— j xe~xy dx (573)

o

omdat de analoge gevolgtrekking geldt, als de grens oo dooreen wille-

keurig getal z>o vervangen wordt, en de integraal (573) uniform kon-

vergeert in elk positief segment van y. Dit laatste kan daaruit worden

afgeleid, dat men heeft

OO 00

y>p > o

z z

2. Uit

Oo

I
'

(y) ƒ e~~x
xy~ 1 dx

o

volgt
00

r' (y) e~x log xdx (574)

o

voor alle y > 0. Zij

1

op ( y) =J e~x xy~' dx (575)

o

00

yj (y) e~x xy
— 1 dx (576)

i

dan is

r{y) <p (y) + v (y)
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Uit (575) volgt

1

<p' (y) = j e~x X»- 1 log Xdx (577)
0

omdat de analoge gevolgtrekking geldt bij vervanging van de grens 0
dooreen positief getal a < 1, en omdat, als 0 <p<y

“ «

jexS~ A I log x|dx <ƒ e~* xp~' | log x\ dx

0 0

Op analoge manier volgt uit (576)

oo

V’' (y) —J e~
x
xy~ l log xdx

waarmee de gelijkheid (574) bewezen is.

De integraal (575) is eigenlik voor y > 1, oneigenlik voor 0 < y■< 1 ;
de integraal (577) is eigenlik voor y > 1, oneigenlik voor 0 < ySg 1. De
lezer zal hebben opgemerkt dat wede stelling van dit nummer maar dade-
lik zó geredigeerd hebben, dat we bij de afleiding van (577) uit (575)
geen onderscheid behoefden te maken tussen de waarden van y waarvoor
de integralen eigenlik, en die waarvoor ze oneigenlik zijn.

Uit (574) volgt in ’t biezonder voor y= 1

rm=f*~ lo,**
o

Inde teorie van de T-funktie wordt geleerd, dat

r'(l)=_C
als C de konstante van Euler voorstelt. Zoals men weet, wordt deze kon-
stante gedefinieerd door de gelijkheid

C (l +i+l+ • • • + log .. . (578)

Een integraalvoorstelling van C is dus

Oo

C= j e~~x log xdx (579)
*o

We kunnen met behulp van deze konstante ook voorstellen de integraal

/(rh—-) f
o
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die bestaat voor y> 0. Partiele integratie, waarbij wede faktor l/x inte-

greren, doet deze integraal overgaan in

oo Oo

ƒ(Ff dx—yj e~*« log xdx

o
l

o

De eerste van deze integralen is nul i) ; de tweede (met de faktor ■ —- y)
gaat door de substitutie xy= u over in

Oo Oo

log y j e~~ “ du j e~“ log udu

'o o

Met behulp van (579) volgt hieruit

j(Th-‘~”)^=lo9y+c <580)

O

Voor y = 1 levert deze formule een nieuwe integraalvoorstelling van

de konstante van Euler, nl.

c=/(tF—’’)# <581)

o

Na deze uitweiding gaan we over tot voorbeeld n°. 3. Uit

1

(582)

o

volgt voor willekeurige y

ï

<p' (y) = ƒ* exy Fx dx (583)
o

De eerste integraal is voor alle y oneigenlik, de tweede is voor alle y

eigenlik. Er is dus geen sprake van konvergentie, laat staan van uniforme

konvergentie van de tweede integraal. Maar aangezien de stelling van dit

nummer daar ook niet van spreekt, kan hij toch dienen om de juistheid
van (583) te doen inzien. De gevolgtrekking van (583) uit (582) is nl.

juist, als men de grens 0 van de integralen vervangt dooreen willekeurig

l ) Men bewijst dit het eenvoudigst door op te merken dat de integraal van 0 tot 1

gelijk is aan min de integraal van 1 tot °o.
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getal z tussen O en 1 ; terwijl verder voor alle y vaneen willekeurig seg-
ment (c, d)

Z z

j e*y\/xdx<J e**Vlcdx ; (p >d)
o 'o

waarin het rechterlid onafhankelik is van y.
4. Uit

ï

<p(y)= (- dx
%
) log x

o

volgt voor y > 1

1
2

9 (y) xU dXt

o

omdat dit geldt, als men de grens 0 vervangt dooreen willekeurig getal z,
tussen oen 3/2 ; omdat verder, als —p een willekeurig negatief getal
groter dan —1 is, voor y >— p

Z z

J X» dx <J x~p dx

o o

5. Uit

9?(y)= f
y—-dx

J log X

1
¥

volgt voor alle y

V' (y) —j xp dx (584)
1

T

Er kan hier enige onzekerheid bestaan of xv ook voor x=l de partiele
afgeleide van de integrand naar y voorstelt. Men behoeft deze onzeker-
heid niet dooreen nader onderzoek op te heffen, kan tot de juistheid
van (584) besluiten op grond van het feit dat deze formule goed zou zijn,
als de grens 1 van beide integralen vervangen werd dooreen willekeurig
getal z tussen en 1; en dat verder voor y> c

1 1

Jx*dx< j'xc olx ‘)
Z z

‘) Dat x
y ook voor x = 1 de partiele afgeleide van de integrand voorstelt, is overigens

niet zo heel moeilik te zien: voor x= 1 is de integrand gelijk aan y, en x 9 gelijk aan 1.
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Door de voorbeelden 4ens is tevens bewezen dat voor y> • 1 uit

riy)=Siodx

o

volgt

ï

cp' (y) =Cxy dx

o

6. Uit

(585)

o

volgt

<p' (y) =j Sm£-y dx (586)

o

voor y 0, omdat dit geldt, als men de grens oo dooreen willekeurig
positief getal z vervangt; en verder, zoals we in n°. 153 bewezen hebben,

de laatste integraal uniform in ieder positief of negatief segment van y

konvergeert.
Bevestiging van deze uitkomst kunnen we krijgen door de integraal

(585) partieel te integreren, waardoor we tevens zijn waarde vinden. Men

heeft voor y

Oo Oo Oo

ƒ1 cos xy ,
C

.. ~
1 C sin xy ,

-

JC
2- dx=J (1 - cos xy)d —=yj - dx

00 o

Nu is in n°. 147 gevonden

oo \

r sin xy ,
__

n
n J

I dx —

-jr voor y> U I

■I X 2
(587)

= voor y<C 0 1

Dus is

oo \

fl cos xy ,
n • _

1
— dx= y voor y> 0 /

'o ‘ ‘ ' (588)

=— ~y voor y< 0 j
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De afgeleide van <p(y) is dus n/2 voor y> 0, en —n/2 voor y<o; dit
is in overeenstemming met formule (586).

We kunnen verder opmerken dat deze formule fout is voor y== 0. De
funktie <p(y) is nl. nul voor y= 0, en dus kontinu in y=0. In verband
hiermee volgt uit (588) dat hij in y=0 een rechterafgeleide n/2, en een

linkerafgeleide n/2 heeft, en dus geen bepaalde afgeleide. Formule
(586) geeft echter voor y= 0 wél een bepaalde afgeleide, nl. 9/(0) =O.
Dit is dus fout. We hebben hier een geval dat het differentiëren onder
het integraalteken een heel behoorlike eindige, maar niettemin onjuiste
uitkomst oplevert, zij het ook dat dit voor slechts één waarde van de
parameter het geval is. De reden moet natuurlik gelegen zijn in nietuni-
forme konvergentie van de integraal (586) ineen omgeving van y=0.
Inderdaad kunnen we dit gemakkelik aantonen door inde integraal

* = /'T-V : (2 >0)

Z

bv. voor y > 0 te substitueren xy= u, waardoor er komt

R=Jsn^da
yz

Er is nu bij iedere z, hoe groot ook, in iedere rechteromgeving van 0
een yte vinden, zodanig dat yz willekeurig klein wordt, en dus wille-

keurig dicht bij n/2 komt. Dit strijdt met de uniforme konvergentie van de

integraal (586) ineen rechteromgeving van y= 0.

Een andere biezonderheid doet zich bij het differentiëren van de inte-

graal (586) voor. Dit levert de uitkomst zonder zin

00

ƒ*cos xy dx

o

terwijl er toch wel degelik, blijkens (587) voor y-f1 0 een afgeleide is, nl.

een, die zowel voor positieve, als voor negatieve y de waarde 0 heeft.

157, We willen tenslotte met behulp van het differentiëren onder het

integraalteken nog enige bepaalde integralen afleiden; inde eerste plaats
de herhaaldelik beschouwde integraal

1

0
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die we in n°. 149 reeds langs andere weg gevonden hebben. In het vorige

nummer, voorbeeld n°. 5, hebben we bewezen dat

1

9o' (y) = ƒ* X» dx

o

Deze laatste integraal is te berekenen. Men heeft

'p
' (i') = TTÏ

Hieruit volgt

<p(y)=i°g(i +y) +K

waarin K voor alle y > 1 hetzelfde, geheel bepaalde getal is. Om K te

vinden, stellen wij y= 0 ; hiervoor is de opgegeven integraal nl. bekend,

en wel gelijk nul. Dus moet men hebben

o== o +K; of K= 0

zodat

ji^-}dx=ho(' +y]

0

wat ook vroeger gevonden is (n°. 149).
We berekenen vervolgens de integraal

v fa) = j*— ■ lïS») • • • • (589)

0

Men heeft voor y > 0

Oo

cp'(y) e~ xy sin xdx

o

omdat dit zou gelden, als de grens oo vervangen werd dooreen wille-

keurig positief getal, en de laatste integraal blijkbaar uniform konver-

geert in ieder positief segment van y. Nu is volgens formule (126) van

n°. 52 voor y > 0

Oo

/er xy sin xdx ;—s

i + y
o

Dus is ook voor y > 0

cp (y) —K are tg y ...... . (590)
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waarin Tv een geheel bepaald getal is, dat voor alle y > 0 dezelfde waarde
heeft. Deze waarde kan worden bepaald door op te merken dat de limiet
van de integraal (589) voor y*= oo nul is (de lezer tone dit aan) De
limiet van het rechterlid van (586) is K tz/2, dus is K=n\2, en

Oo

xy y

dx= are cot y (591)
0

Deze uitkomst is, zoals gezegd, goed voor y > 0. Maar in n«. 153 heb-
ben we aangetoond dat de integraal rechts kontinu is in y =O. D.w.z. zijn
waarde voor yt=o is gelijk aan zijn rechterlimiet. Nu is die limiet volgens
(591) n/2, dus vinden we hier opnieuw, maar langs heel andere weq dan
in n°. 147, de integraal

Oo

/sin x n

x
X
~2

o

De formule (587) is dus nu goed voor yy 0. Voor y= 1 vinden we in
het biezonder

OO

Je~
x sin x

t
n

(592)
o

Inde derde plaats bepalen we

Oo

/‘(l e~ xy)cosx
,9 W' J dx (593)

0

welke integraal bestaat voor yy 0. Men heeft voor y > 0

Oo

°p' (y) —J e~~ xy cos xdx

o

zoals de lezer gelieve te beredeneren. Volgens formule (126) van n«. 52
is dus

V' ( 9) =rfi1 + y
2

waaruit

rP (y) ~ i log (1 + y
2 ) + K (594)

Om K te vinden, bepalen wede rechterlimiet van de integraal (593)
voor y= 0 ; we vermoeden natuurlik dat die gelijk is aan de waarde voor

y d.i. aan nul. Om dit te bewijzen hebben we slechts aan te tonen
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dat de integraal uniform konvergeert ineen rechteromgeving van y=0 .

Zij z> 0 ; men heeft

/’ ( 1 — e~xy) cos x /' cos xdx [' e
~*y COS XdxJ *

X

—J x
X J x

z z z

dus

ƒ(! xdxj < | ƒ dx !+ I
dx

z z z

De eerste integraal is al onafhankelik van y. De tweede is volgens het

tweede gemiddeldeteorema gelijk aan

■f

e~ yz l'
I cos xdx ; (f >• z)

Z

d.i. ook gelijk aan

e~ yz (sin | sin z)
z

en dus voor alle y > 0 in absolute waarde kleiner dan 2/z. Daar dit laatste

ook onafhankelik van y is, hebben we hiermee de verlangde uniforme kon-

vergende duidelik gemaakt.
Zoals gezegd is volgt hieruit

lim + cp(y) 0
y=o

Daar nu volgens (594) deze limiet ook gelijk is aan K, volgt hieruit

K— 0, zodat

ƒ(1
~ e~J} C

— = 1 log (1 + y
2) .... (595)

0

In het biezonder heeft men voor y = 1

jV-jgcasjr Jx= ilog2 (596 )
0

Opgave. Bereken evenzo de integraal

ƒe-«(l-cosxy)
dx

0
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We behandelen nu een geval, waarin het bepalen van de integratie-
konstante, die bij het terugintegreren toegevoegd wordt, iets lastiger is.

Zij te berekenen de integraal

v (y) - e-® cos x) ~ (597)
0

/

die bestaat voor y> 0. Men heeft, zoals de lezer moge aantonen voor

y> o

oo

<p' (y) = ( e~xy cos xdx = —r

J 1 +y2

o

en dus

<P (y) = i log {l + y
2 ) + K (598)

De bepaling van K is hier echter niet zo eenvoudig, omdat wede inte-

graal niet voor een speciale waarde van y kennen. We zijn nu echter
in staat

Urn (<p (y) log y)
y= oo

te bepalen, en dit is blijkens (598) tevens de waarde van K.
Partiele integratie van de integraal (597), waarbij wede faktor 1/x

integreren, geeft

Oo

(p(y)= —ƒ'e~xy (y cos x + sin x) log xdx

o

waarbij bedacht is dat

fMjLdx- OMJ (1 +xf
dX -" ]

o

Stellen we inde nieuwe integraal xy =u, dan komt er

o. »

<P (y) = log y j e
-“

cos “du —J e~“ log u cos ~du -j-

-o o

+ f e~a sin —du fe~ a log u sin —du
y J y yj y

o o

’) We zijn deze integraal ook reeds in 't vorig nummer tegengekomen.
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De limiet van de beide laatste integralen voor y oo is nul, die van de

tweede is

Oo

— J e~u log udu C

o

Men kan dit inzien door op te merken dat voor alle positieve u en y

■ u
. u \

sin <C J
y y !

2 ) (599)
i

“
/

u l
1 cos < \

y 2y )

We kunnen dus schrijven

Oo

9 (y) = l°gy I e~
a

cos —du + C+ r

y
o

waarin lim x— 0 voor y = 00. Hieruit volgt
Oo

V (y) log y=C + T + log yj era —1 du

o

Met behulp van dezelfde ongelijkheid (599), die zo even gebruikt is,

vinden we dat ook de limiet van de laatste integraal voor y=oo nul is.

Hieruit volgt

lim (cp (y) log y) = C
y=oo

zodat ook K— C, en dus volgens (598)

J (rqr*. ~ e_lJcosx j ” =i log(\ +y2) +C
. . (600)

o

Deze uitkomst is ook nog goed voor y= 0, omdat beide leden rechts

kontinu zijn in y= 0 (bewijs dit van de integraal). Hieruit volgt de

nieuwe integraalvoorstelling van de konstante van EULER

c=J(rTï“ CO! *)v <601)
o

Vergelijking van de formules (581) en (601) levert nog de nieuwe

uitkomst

ƒe~*

~^
cos

-dx = 0 (602)

0
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Bepalen we nog de integraal

7T

T

V (y) —J log (sin 2 x+y)dx (603)
0

die bestaat voor y 0. Voor y>o is

7T

T

sm
z +ï/

o

Door de substitutie tgx= u vinden we voor deze laatste integraal

en hieruit

<p(y) = ~ log [ (y + I) + 1/yUj+ ï) ] + K

of ook

<P(y) = nlog{^y-±^J
t. + K

.... (604)

Om K te vinden, letten we op het gedrag van <p(y) ineen omgeving
van 00. Volgens (604) heeft men

/rm cp(y) ~logy = ~ log 2+ K
. . . , (605)

Om het bedoelde bedrag ook uit de integraal (603) af te leiden, schrij-
ven we daarvoor

71

~2

<P (y ) =ƒ | log y + log +
S-J X

j dx

7T

~2

= f ‘O9 y+jiog(\+ s-^yx
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Daar de limiet van de laatste integraal voor y=<x> zeer duidelik nul

is, volgt hieruit

( y) log y'j o

zodat volgens (605)

K=-~log2

en volgens (604)

TT

2

ƒlog (sin 2 x-fy)dx= n log *-y + lJ
.. . (606)

0

We mogen deze uitkomst ook voor y= 0 toepassen, daar beide leden

rechts kontinu zijn in y— 0. We vinden dan opnieuw dein n». 138 en

n°. 139 berekende integraal

TT

2

J log sin xdx = log 2 (607)
0

Dat de opgegeven integraal rechts kontinu is in y— 0, willen we voor

de lezer nog eens toelichten. Het volgt hieruit dat I<>. voor o<z<nj2 de

integraal

•7r

2

J log (sin 2
x + y)dx

z

kontinu is in y= 0 ; 2o voor o<z< a < ~

2 Z

j log (sin 2 x+y)dx I 5= / j log sin2
x dx

o o

voor alle y vaneen segment (o,d), zodanig dat

sin 2 a-\- d~ 1

Stellen we inde integraal (606) sinx = u (en vervangen we daarna de
letter u weer door x), dan komt er

ï

/ log (x2 -\-y) y -)- 1 -f-1/ ii

J \7x=ë
dx
-

nl°9 • • • (608)
o

28
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In ’t biezonder vindt men voor y= 1

TT

2” 1

J lo9 (1 + sin 2 x) dx
r

dx
~ n log ■ (609)

0 0

Opgave. Bereken met behulp van deze laatste uitkomst

J'are sin x are tg xdx

o

Een eigenaardig geval doet zich voor bij de integraal

cp (y)=J—l {^~2- dx (610)
o

die bestaat voor y > 0. Deze blijken we nl. met behulp van differentiatie
niet algemeen te kunnen berekenen, maar wel voor de biezondere waarde

y= 1. Het is onmiddellik duidelik dat men voor y> 0 heeft

*' (9)= jWïf+-ëj
0

Berekening van deze integraal langs de gewone weg geeft

lo9^-~-—i l°g2+~y

Hieruit volgt

Oo

V (y) = 1 + ~^j dx ilog2arctgy+~log(l+y2) +K (611)
y

omdat de bepaalde integraal in ’t rechterlid de vorm

tot afgeleide naar y heeft. De konstante K kan bepaald worden door het

gedrag van <p(y) ineen omgeving van y= oo te beschouwen. Uit (610)
volgt gemakkelik

Urn (p (y) —U
- log y =0

s=“ L ’
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en uit (611)

71 71
lim <p(y)—-logy ~ ~log2-\-K

y c» |_
“

*■

Dus is K = 2, en

flog(1+1) )
r log (x +y) d _

V xl
d+

/
J 1+*2 J 1+x2

dX + y . . (612)
o y

71 1

+
8
log(l+y2)+ilog2arccoty I

of, als we inde integraal in ’t rechterlid x 1/« stellen

i. \

r log (x +y)dx
_

_

('log (1 +x) , j
J l+x2 J I+x'

•• • (613)

TC 1

+ -^log(\+y2) Jr\log2arccoty 1
De gevraagde integraal is hiermee uitgedrukt ineen andere, die we

ook niet kennen. Alleen voor y— 1 zijn beide integralen gelijk, en kan

hun gemeenschappelike waarde uit de vergelijking worden opgelost. Men

vindt

j-
-0

Ditzelfde rezultaat kunnen we na een kleine herleiding ook krijgen door

in (613) y= 0 te stellen, wat wegens de rechtskontinuiteit van beide

leden in y=0 geoorloofd is.

Op analoge manier bewijst men

jt^Mdx=jbs^dx+^og{l+gl), . . (615)

0 3

Ook hieruit kan men, door y= 1 te stellen, na een kleine herleiding de

integraal (614) afleiden.

Als laatste voorbeeld behandelen wede integraal

...... (616)

o
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die bestaat voor y > 0. Voor y > 0 is

1

9' ( y) = f t~2 i t.' (x2 + y)[ I+x)
0

lo9 2 , 1 1 1
,

/ ,1\
‘ + ü

+ 2(1+,,)'0«( I+ jJ
Hieruit volgt, in verband met de gelijkheid

jTT
l_arcts^=D[-a^ t(,pk] I

, /V,+ ï) <617)

rp (y) = log 2 log (l+y)-are2
tg — +} j Ijx+K \

v y «/ -i I

De konstante K volgt weer uit de beschouwing van het gedrag van

<p(y) bij 00 .
Uit (616) volgt

lim [<p (y ) log 2 log y\—o
y = oo

en uit (617) vindt men voor dezelfde limiet K. Dus is K= 0, en

riog(x2 +y)dx \
J I+x

~

o [

f f 1\ / (618)
logt I+i)

l°g 2 log (1 +y) arc
2 +\ J j

y I
Nemen we hierin vooreerst y= 0, wat geoorloofd is. Er komt dan

Oo

, rlogxdx j ( 1 x)^x

J = ~J+ij —,+/ -

• ■ • (619)
o o

Door de substitutie x=\/u vinden we

Oo \

fl°g( l 1 I
/ V

XJ I log (1 -fx) dx /

ï
I+X -J x(\+*

~

(620)

__
r lo9 (1 +*) dx flog (1 +x)

.
\

* J ~ïïir
dx

o o /



437

Verder is

1

f log fl+ dx * '

/ V X J
_

f log (1 +x)dx
_

f log x

J 1+ X ~J 1+ X Jl+X
x

O 00

Uit deze beide gelijkheden volgt, door optelling van de overeenkomstige
leden

Co \

[ log (1 + —'j dx 1 1

/ V X J
_ I log Q+x)dx

_

l log x J
1 + X J X J I+X

r

00 0 >
. (621)

=-2 f^dx
J 1 + x

0 /

daar door partiele integratie onmiddellik blijkt dat

JW±Adx=j^dx (622,
o o

Uit (619) en (621) volgt nu

<“3>
o

en dus in verband met (622) ook

o

Daar we in n°. 146 ook gevonden hebben

riog (1 +x) !_j+ 1
_

1 +J x 22 '32 tf-r----
o

zijn we hiermee gekomen tot een integraalbewijs van de formule

TT
2

. 1| 1 1 1 1

12
— 1

22 '32 42 '52 62 '
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en daarmee ook van de formules

ji
2 1 1 | 1

■6 =1 +22 +
32

+
42

+
52

+ (626)

8
-

— 1 +Jp+J2 + f2 + (627)

Immers, de drie reeksen hangen op eenvoudige wijze samen. Stelt men
nl. de som van de reeks (626) gelijk aan s, dan is die van de reeks (627)
gelijk aan die van de reeks (625) gelijk aan ]/2 s.

Stellen we in (618) nog y = 1, dan komt er

0 1

Maar volgens (620) is

Oo

[log f l dx 1 ij

r
+

o o

+x (628)

71
2 \

j2 ~\log2 2 }

Dus hebben we

flog(l+x2)dx
. . ,

J =W 2-48
o

158. Zoals opgemerkt is doen de formules (613) en (615) de inte-
gralen in ’t linkerlid maar voor één waarde van y kennen. Maar hieruit
moet men met afleiden dat deze en dergelijke formules, waarbij een onbe-
kende integraal ineen andere, eveneens onbekende integraal wordt uit-
gedrukt, geen nut zouden kunnen hebben.

Immers, het is heel goed mogelik dat men voor de nieuwe integraal ge-
makkeliker de een of andere benaderingsmetode, bv. door reeksontwikke-
ling, kan vinden dan voor de oude. Zo kunnen we bv. aan formule (615)
een tamelik eenvoudige manier ontlenen om de integraal in ’t linkerlid voor
alle mogelike waarden van y te berekenen. Stel

'>’M=sffë d*=--fT-Vï dx
- ■ ■ ■ ,630>

v o
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Dat het tweede en derde lid gelijk zijn, volgt uit het feit dat

«

0

en dit blijkt weer uit de herleidingen

Oo
1

Oo

J
’

log xdx r log xdx /
*

log xdx

1+ X
2 J 1+ X

2 1+ X
2

00 1

en

OO 1

ƒlog xdx f log xdx

i+x2
~~J T+^

i o

waarvan de laatste tot stand komt door de substitutie x= 1 ju.
We hebben dus vooreerst

xp (0) =yj (oo )= O (632)

Algemeen is

V (j) = V> (y) (633)

Immers uit

Oo

/ 1 \ C log x dx

i

y

volgt door de substitutie x=\ju

f 1 \ r log u du
V (ij - J 1+u2

o

Hebben we dus een middel gevonden om >p ( y) voor een willekeurige
waarde van het interval (O, 1) te berekenen, dan stelt (633) ons in staat

om desgewenst met datzelfde middel y>(y) voor een willekeurige waarde

van het interval (1, co )te leren kennen.

Hoe kan men nu yj(y) voor o<y!==l berekenen? Door partiele inte-

gratie vindt men

y

V>(y) = logyarctgy+J' . . . (634)

O
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Nu is in n°. 144 al gevonden dat voor 1 1/ 1 < 1

(635)
0

Deze reeks is voor praktiese berekening bruikbaar, als bv. 3. Is
y > 0,3, dan schrijven we

v(y) = W (0.3) +ƒ—°9

+

XJX

(636)
0.3

De laatste integraal leent zich nu uitstekend, om met behulp van de
metoden van de differentierekening voor regelmatig opklimmende waar-

den van y berekend te worden. We kunnen die metoden hier niet bespre-
ken ; ons doel was enkel te wijzen op het nut, dat een formule als (615)
voor het berekenen van de integraal in ’t linkerlid kan hebben, i)

We merken nog op dat formule (634) voor y= 1 geeft

v(l ) = L

waarin L het in nO. 146 besproken getal van CATALAN is.

*) Het getal 0,3 in (636) is geheel willekeurig gekozen. Moest men een tafel van ip (y)
maken, dan zou men moeten overwegen of 't misschien nog niet beter is, dat getal door
een kleiner te vervangen.
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EIGENLIKE DUBBELE INTEGRALEN.

He r inner in g. Op analytiese verzamelingen van getalleparen (x,y)
(met niet onverschillige volgorde) worden toegepast de meetkundige
benamingen van de afbeeldingen van die verzamelingen in een plat vlak,

met behulp vaneen rechthoekig assekruis XOY. Daarom heet het getalle-

paar {x,y) een punt, x en y de (rechthoekige) koördinaten daarvan, x de

eerste koördinaat of de abscis, y de tweede koördinaat of de ordinaat. De

verzameling van alle punten heet het vlak (x,y), het punt (0,0) de oor-

sprong, de verzameling van alle punten (x, 0) resp. (o,y) de X-as of OX,

resp. de Y-as of OY. En zo heeft men dus ook analytiese rechten, hoeken,

driehoeken, rechthoeken, parallelogrammen, sirkels, enz. met bijbehorende
hoekpunten, zijden, omtrekken, middelpunten, enz. Evenzo ontleent men

aan de meetkundige afbeeldingen benamingen als evenwijdig, loodrecht,

liggen op, enz., die zekere relaties tussen punten en puntverzamelingen uit-

drukken. In ’t biezonder verstaan we onder de afstand van de punten

(x, y) en (x', y') het getal \^{x—x') 2 -j- (y—y') 2
.
Dit alles onder de leus :

what is in a name, die insluit dat we ons bewust zijn, mét de naamgeving

geen eigenschappen van de analytiese verzamelingen verschalkt te hebben.

In het volgende worden bepalingen door arabiese, stellingen door

romeinse sijfers aangeduid.

1. De notaties R(a,b; c,d) en R(a,b; c,d) zullen resp. aanduiden

de open en de gesloten rechthoek, met zijden evenwijdig OX en OY (twee-
dimensionaal interval en segment) bepaald door

a<jx<jb, c<.y <d : a'Xj x~Xjb, c—y d.

Met het woord zijde wordt ook bedoeld de lengte daarvan, d.i. het getal
b—a of d—c. We noemen R en R georienteerde rechthoeken, maar zullen

deze aanduiding gewoonlik weglaten. Is b—a c?—-c, dan zijn Ren R

vierkanten.

2. Een puntverzameling (P.V.) E
1

heet deel vaneen P.V. E, als ieder

punt van E
x tot E behoort. Schrijfwijze Eof E E

l .

3. [E± ,
E

2 , ■■■] is de vereniging van de P.V. d.i. de ver-

zameling van de punten die tot minstens één E
n

behoren; E tE2 ...
is de

doorsnee van Et,E2,..., d.i. de verzameling van de punten die tot iedere

En
behoren. Hebben E

x,
E

2 ,...
twee aan twee geen punten gemeen, dan

schrijft men ook E
1 -\- E2 -j- ... voor hun vereniging en noemt die ook som.

Is E
l -\- E

2 =E, dan schrijft men ook E
l —E E

2 , en noemt E
t het ver-
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schil van Een E
2 . Hebben E

x en E2 geen punten gemeen, dan zegt men
ook dat hun doorsnede E

t
E

2 leeg is. Algemener drukt men het feit, dat
geen enkel element een zeker stel eigenschappen allemaal heeft, uit door te

zeggen: de verzameling van de elementen met dat stel eigenschappen
is leeg.

4. Is E een P.V., dan wordt door E' de komplementaire verzameling
(komplement van E) aangeduid ; d.i. de verzameling van alle punten die
niet tot E behoren.

I. Men heeft [Elt E
2 ]' = E\E'2 ; (Ex

E
2 y = [E\,E'2 ].

Bewijs. [Et,E2 ]’ is de verzameling van de punten die noch tot E
lnoch tot E

2 behoren; die dus behoren zowel tot E\ als tot E'.,. (E yE.,)'
is de verzameling van de punten die niet tot E

1 en E
2 beide behoren ; die

dus behoren of tot E\ of tot E'2.

5. Een heet begrensd, als E deel is vaneen rechthoek R. Een
rechthoek R of R is dus begrensd,

6. Een punt P heet verdichtingspunt ( vdp.) vaneen P.V. E, als elke
open rechthoek R. die P bevat, een van P verschillend punt van E, en dus
oneindig veel dergelijke punten bevat. P behoeft niet tot E te behoren. Is
P punt van E, maar geen vdp., dan heet P geïsoleerd punt van E.

7. Een P.V. E heet gesloten, als elk vdp. van E tot E behoort.
11. Zijn E

1 en E
2 gesloten, dan ook a) [Elf E

2 ], b) E
X
E

2.

Bewijs a). Zij P vdp. van [Elf E2 ] , R een open rechthoek om P. i)
R bevat hetzij van E

x , hetzij van E
2 oneindig veel punten. Dus is P vdp.

van E
x of van E

2 (mogelik van allebei); en daar E
x en E2 gesloten zijn,

* s P Ei °£-KE2 ,
dus in ieder geval P-y [Zj I( .Z?

2 ].
Bewijs b). Wordt overgelaten.
Opm. Uitbreiding tot meer dan twee P.V. is evident.

8. De grens y vaneen P.V. Eis de P.V. bestaande uit de punten van
E die vdp. zijn van E', en de punten van E' die vdp. zijn van E.

Opm. Een E’ hebben dus een gemeenschappelike grens.
111. a) yis gesloten, b ) [E,y] is gesloten.
Bewijs a). Zij P vdp. van y, en P < R. In R ligt een van P ver-

schillend punt Q van y. Is Q <E, dan is Q vdp. van E’, en bevat R een

van P en Q verschillend punt 5 van E'. R bevat in dit geval dus een

van P verschillend punt van E en een van P verschillend punt van E'.
Hetzelfde geldt, als Q E'. Daar R willekeurig was, is P dus vdp. van
E en E' beide; en hetzij dus P-<P of P<£', steeds is P<y.

Gevolg 1. Is P de grens van y, dan is P-< y. Want daar y
gesloten is, zijn er geen punten van y’, die vdp. zijn van y.

*) Een rechthoek R om P is een rechthoek waarvan P deel uitmaakt.
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Gevolg 2. Is y 1 y, en rx de grens van y ± ,
dan is i" 1, y. Want

er zijn evenmin punten van y' die vdp. zijn van yl .
Bewijs 111 b. Is P vdp. van y, dan is (lila) en dus ook

Is P vdp. van E, dan is of en dus weer

P<[E,y].

9. Een tot nul of onbepaald inkrimpende rij van rechthoeken

R
n (an ,

b
n ; c„, d

n ) is een rij waarbij R„+i -< R
n

en lim (bn
—an)=lim(dn

—c
n)=o.

IV. Er is één en slechts één punt L (limietpunt) dat tot alle R
n

behoort.

Be wijs. Zijn pen q resp. de limietgetallen van de tot nul inkrimpende
segmentrijen (a„, b

n
) en (c

n ,
d

n
) dan is blijkbaar L—(p,q ) het bedoelde

punt.

10. Zij R ( a,b ; c,d ) een gesloten rechthoek; ( jcj ~ . . x
p_i ) en

(i/i’••• J/q—ï) resP* verdelingen van de lineaire segmenten (a,b) en ( c,d ),
De rechten x =xlt ...

x = x
p_ l ,

en y = y 1... y= yq_ u deellijnen genaamd,

bepalen een „verdeling” V van Rin subrechthoeken Rkl {xk—\, xk ; yi—i, yi) .

De maximumzijde die bij de Rk, voorkomt, noemen we A. Spreken we van

een verdeling V, dan bedoelen we altijd een verdeling als nu beschreven.

Een konvergente rij van verdelingen V
n

als hier bedoeld is een rij
waarbij de maximumrechthoekzijde A„ tot nul nadert. Bevat V

n+ ,
de deel-

lijnen van V
n , (is V

n+l een onderverdeling van V
n ) dan spreken we van

een normaalrij.
V. Overdekkingstelling van BoREL. Ondersteld E gesloten en begrensd.

Fis een verzameling van open rechthoeken die E overdekt ; d.w.z. elk punt
van E behoort tot minstens één zo'n rechthoek.

Bewering. Men kan uit F een eindig aantal rechthoeken kiezen

Ri... ..Ri, die samen E overdekken.

Be wijs. Zij E en V
n

een konvergente normaalrij van verdelingen
van R. Stel de bewering was onwaar. Er is dan een Rk\ =Ry , zodanig dat

voor de verzameling E
l t=R 1

Ede bewering eveneens onwaar is. Er is

verder een Rff deel van R±, zodanig dat voor E
2=R2

E
1 de bewe-

ring opnieuw onwaar is. Enz. Aldus is te konstrueren een geheel bepaalde,
tot nul inkrimpende rij van rechthoeken R

n .
Het limietpunt L daarvan is

blijkbaar vdp. van alle E
n

en van E ; het behoort dus tot Een dus ook tot

een rechthoek RL van F. Deze ene rechthoek overdekt E
n

voor genoegzaam

hoog rangnummer, in strijd met het karakter van E
n .

11. Zij f{P) een reële funktie van P, gegeven op een P.V. E, hetgeen
wil zeggen dat aan ieder punt P van E een reëel getal f(P) is toegevoegd.
Is de verzameling van de verschillende getallen f(P) begrensd, met resp.
m en M als onderste en bovenste grens, dan zeggen we dat de funktie

f(P) begrensd is op E, en zijn onderste en bovenste grens resp. m en M.

Zij Q een vdp. van E, al of niet punt van E ; K een open vierkant met

middelpunt Q, M
K en mi■< de bovenste en onderste grens van f{P) op het
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deel EK van E dat tot K behoort. Dan heet Mk — mK—(OK de schommeling
van f{P) op EK.

Nadert de zijde van K tot nul, dan neemt M
K niet toe, m K niet af, en

steeds geldt

m triK = Mk Ai M

De limieten M(Q), m(Q) en co(Q) =M(Q) -— m(Q) van Mk, rriK en

mK noemt men de bovenste grens, onderste grens en schommeling van [in
Q. Men heeft

m~ mK = m (Q) =M (Q)' Mk
=

M

O pm. Is R een open rechthoek om Q, en cv de schommeling van [op
ER, dan is =Aa)(Q). Want R bevat een vierkant K met middelpunt Q,

zodanig dat &>#==:««•= co(Q). A fortiori is o)
R

—co (Q).

12. Is P punt-vdp. van E, dan heet [ kontinu of diskontinu in P, al

naar m(P) t=o of 0. In ’t eerste geval is aan iedere e> 0 een vierkant K

met middelpunt P toegevoegd zodat voor ieder puntpaar P
x,

P
2 van EK

\f(Pi)-fm\<*
VI. De verzameling E(h) van de vdp. P van E waar cü(P)2zh;>o, is

gesloten.
Bewijs. Zij A een vdp. van E(h) en K een vierkant met middelpunt

A. Dan bevat K een van A verschillend punt B van E(h), en daar B vdp.
is van E, ook een van A en B verschillend punt P van E. Wegens de wille-

keur van K is A dus vdp. van E.

Uit 11 opm. volgt verder coK =tih. Dus is ook co(A)~Um coK =F:h. A be-

hoort dus tot E(h), q.e.d.
VII. Ondersteld E begrensd, f(P) gegeven op E, h> 0. In ieder vdp.

P van E is co(P) </z.

Bewering. Er bestaat een d> 0, zodat voor ieder puntpaar P, P' van

E, met afstand < ó, de ongelijkheid geldt \f(P) —/(P')| < h.

Be wijs. De P.V. F<= [E, y] die ontstaat door bij Ede punten van E’

te voegen waar E zich verdicht is gesloten (111 b). leder punt P van F

(ook een geïsoleerd punt) is middelpunt vaneen open vierkant K zodanig
dat de schommeling co

K
van f op FK<lh. Zij K' het met K koncentriese

vierkant en een zijde = i/2
die van K. Volgens V kan F, als gesloten P.V.,

overdekt worden met een eindig aantal van de vierkanten K'. Zij 26 de

kleinste zijde die bij deze laatste vierkanten voorkomt. Is dan de afstand

van twee punten P en P' van F (dus ook van E) kleiner dan 6, dan liggen
P en P' in éénzelfde K, waaruit de bewering volgt.

Opm. 1. Is E gesloten, dan kan men in VII het woord vdp. door punt

vervangen.

Opm. 2. Is E-< R, dan is er een verdeling V van R, waarbij de schom-

meling op iedere Rk/ hoogstens h is. Is nl. Ade maximumzijde bij V, dan

hoeft men maarte zorgen dat 2A 2 < <5 2 .
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13. Onder de maat van R(a,b; c,d)enß(a,b; c, d) verstaat men het

getal ( b—a) (d—c), d.i. dus het oppervlak dat de meetkundige aan de

afbeelding van R toekent. Schrijfwijze pR =pß—(b—a) (d—c).
VIII. Is dan is pR t r=pß. Hierin mag men ook een streep

boven R ± en (of) R zetten. Bewijs overgelaten. Wanneer geldt het gelijk-
teken ?

IX. De maat van Ris de som van de maten van de Rkl
die een ver-

deling V van R vormen. Bewijs overgelaten.
X. Is R<( [/? 1( ... Ri] ,

dan is pR—p /?! + •••+ PRu

Bewijs. De rechten x=xx , ...
x=*x

p _i ; y =yi> • y=yq-1

(a<x l <...<x
p_ ] <b-, c <y1 <... <yq_\ < d), waarlangs zijden van

enige R„ (n 1,... I) vallen, vormen een verdeling V van Rin Rkl .
Elke

Rkl
behoort in zijn geheel tot minstens één R

n . Zij s
n

de som van de maten

van de Rkt
die tot R„ behoren, dan is s„ = pRm

en dus sj + ... -j-s/=

p R l -\- ... -\- pRi. Maar inde som s, + ...S; komt de maat van elke Rkt

minstens éénmaal voor, dus is

pR =2pßu =si +... +si= pRi +.. • + pRi

Opm. Ook inde twee laatste stellingen mag men een of meer R's door

R vervangen.

14. Een P.V. E heet dun, als er bij iedere s> 0 een eindige of aftelbaar

oneindige verzameling van rechthoeken R lt R2>..-
is. zodanig dat 1°

E R 2’ ••■ ] ! 2° pRi -j- pR2 -j- ...
<e.

Opm. 1. Wordt in 14 R
n vervangen door R n,

dan ondergaat het

begrip ~dunne P.V.” geen wijziging. D.w.z. is E dun volgens de eerste

definitie, dan ook volgens de tweede, en omgekeerd. Het eerste is evident;

het omgekeerde ziet men in, door aan iedere R„, een gelijkmiddelpuntige
R'„ met tweemaal zo grote zijde toe te voegen.

Opm. 2. Een aftelbare P.V. P
x,Pn,

...

is dun. Want men kan

P
n (n— 1,2,...) opsluiten ineen R

n
met maat <«/2n

.

Een voorbeeld is

de verzameling van de punten (x, y) met rationele x en y.

XI. Is E
1

Een E dun, dan ook Et . Bewijs overgelaten.
XII. Is E

n
dun (n = 1,2,...), dan ook E=[EV

E
2,...].

Bewijs. Zij E„ <[i? ln ,/?2n ,..J zodanig dat sn =pRln -\-pR2n +..<e/2n
.

De rechthoeken JR
m„yorrnen een aftelbare verzameling JR 1( R2,.... zodanig

dat E , Ro,. ■■]enmmi -j- pR2 -j- ...
= -j- s 2 -j- •. • O 2el2n=e.

XIII. Een rechthoek Rofß is niet dun.

Bewijs. Zij R R 2 ]• Is het aantal rechthoeken R v R2 , ...

oneindig, dan kan hieruit, daar R gesloten is, een eindig aantal R'
. . Rl

gekozen worden, die samen R overdekken (V). Volgens X is pR l -j- .. .

+ pRl
=PR. dus a fortiori pR ± -\- pR2 -\- ...> pR. Is nu s<p R, dan

is dus voor deze e nooit te voldoen aan ppkRk -j- pR 2 •••<£> waarmee is
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aangetoond dat een gesloten rechthoek niet dun is. Zij verder R een open
rechthoek, dan is er altijd een R. Daar niet dun is, kan R’t ook
niet zijn (XI).

XIV. Ondersteld ƒ (x) kontinu voor £ bestaat uit de punten
(x,y) met y=f(x ).

Bewering. £is dun.

Bewijs. Zij e>o en (xx , ...x
p_,) een verdeling van het segment

(a,b), zodanig dat de schommeling van f(x) op ieder subsegment kleiner
is dan y=e\2{b~a). Dan is

E < [I?! (xO , X] ; f(xi) r),f(x,) + rj, .. .R
p (x

p_ l( x
p ; f(xp) —y, f{Xp)-\-y)]

en

p

yßk=2 y (b a) = e

1

Gevolg. Een lijnsegment is dun (hoe, als ’t ||Oy?). O.a. zijn dun
de zijden, en dus ook de omtrek (XII) vaneen rechthoek.

XV. Is E begrensd, gesloten en dun, dan is bij elke £> 0 een eindig
aantal rechthoeken Rt ,... R, te vinden met £-<[£,,... R,] en fißl -f ...

+ dRi <

Bewijs. Volgt uit 14 en V.

Opm. Is E en R\=Rk R (k= 1,.../), dan is E-< [£' l;

met 2 fxßk <£. Men mag dus in XV de Rk vervangen door gesloten
rechthoeken die delen zijn vaneen willekeurige R;- E.

XVI. Ondersteld. E begrensd, gesloten en dun; V is

een verdeling van Rin rechthoeken Rkl met maximumzijde A ; ju de som

van de maten van de Rkl die punten van E bevatten ; £> 0.
Bewering. /t<£ voor A voldoend klein.

_

Bewijs. E wordt overdekt dooreen eindig aantal rechthoeken
Ru .. R„ delen van R. en met maatsom <e/2. Zijn l

k en juk de zijden van

Rk ,
dan is de som van de maten van de Rkl ,

die punten van Rk bevatten,
kleiner dan

(4 +2A) (yk + 2A) = 4 fik +2A (4 + juk) + 4 A2
,

dus

l

E<J +2A (4 + + 4/A2
,

of

d voor A voldoend klein.

15. Een P.V. heet kwadreerbaar als zijn grens dun is.

Opm. Is E kwadreerbaar, dan ook E' (8 Opm.).
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XVII. Is E kwadreerbaar, dan ook zijn grens y, evenals elk deel yx

van y.

Bewijs. Is r de grens van y, r
x die van y x , dan is (lila gevolg)

r yen rx y, dus ren dun (XI).
Op m. In dit geval is y zelfs identiek met zijn grens F. Want daar y

dun is, is elk punt P van y vdp. van y' (immers volgens XIII en XI kan

geen Ry~P geheel tot y behoren) en dus P-<( T. Hieruit volgt y-F F, en

dit samen met F y geeft y— r.

XVIII. Zijn E
x en E 2 kwadreerbaar, dan ook a) [Ex,

jB
2 ] ; b) E

X
E

2 .
Bewijs a). Laten yx , y 2 , y resp.de grenzen van E

l ,E2 en E== [E X,E2 ]
zijn, A een punt van y. Is A-< [EX ,E2 ], dan is A vdp. van [E],E2 ]’. dus

zowel van E\ als van E'
2 (I). Hetzij dus A-^EI

of <( E
2 ,

steeds is

[7l-^2]• Is A < dan is A vdp. van [Ex.Eo], dus van

E
x of E

2.
Daar Anu zowel tot E\ als tot E' 2 behoort, is weer A -<( [y x , y2 ].

Hieruit volgt y [yi,y2 ], en daar y x en y 2
dun zijn is ook y dun (XII en

XI) en is E kwadreerbaar.

b) Is ynu de grens van E
X
E2 ,

dan is weer y~F [y lt y2 ]. We laten het

bewijs hiervan aan de lezer over.

O pm. Uitbreiding tot meer dan twee P.V. is evident.

XIX. Is Ex -<( Een beide P.V. kwadreerbaar, dan is ook E2 =E— E
x

kwadreerbaar. Want £
2 EE\.

16. Zij f(P) gegeven op een gesloten rechthoek R (a,b-, c,d ) en

begrensd, m,M,(ti =M m resp. onderste grens, bovenste grens en

schommeling van [ op R. Zij V een verdeling van R in rechthoeken Rk r,

rtiki. Mui, u>ki resp. onderste grens, bovenste grens en schommeling van ƒ op

Ru, en nu de maat van Ru (deze benamingen zullen we in ’t volgende in

t algemeen telkens zonder nieuwe introduktie toepassen). Dan noemen we

I°. 2 muHu en 2 MuHu resp. de ondersom sen de bovensom S van
k.l k.l

f bij de verdeling V.

2°. de bovenste grens j vans en de onderste grens / van 5 bij alle

mogelike V resp. de onderintegraal en de bovenintegraal van f over R.
Uit deze bepalingen volgt dat voor iedere V

m /uR ~ s 5
=

M uR ')

XX. Er is bij iedere e> 0 een <3 >O, zodanig dat bij elke V met maxi-

mumzijde A < <3, j—s <s, S—ƒ <£.

B ewij s. Zij V (xx, ...
x

p_,; yl , ... yq
_,) een verdeling van R, waarbij

j—s<s/2 ; zo’n V bestaat wegens de betekenis van j. Zij V' (| 1( ... ;

*) Men merke op dat we hier op enigzins andere wijze tot de begrippen onder- en

bovenintegraal komen dan bij enkele integralen. Nodig is dit natuurlik niet. maar wel

iets korter.

29
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•• • • een andere verdeling van R ; V" de rezultante van beide
(n°. 13). Men heeft (n°. 13)

„*==-„> . «
s =*= /y 2

Is A' de maximumzijde bij V', dan blijkt op de manier van n°. 13 (b. 21)

0= s
"
-5

'
=o> A/ [p (d —c) + q (b a)]

£

<. j voor A voldoend klein.

Dus

/u E
_

s= s
~2 ~J * voor A' voldoend klein.

Analoog voor de bovensommen.

Gevolg. Bij een konvergente rij van verdelingen V
n

is lim s=i en
lim S„ =J.

17. Een op een gesloten rechthoek R gegeven begrensde funktie f(P)
heet integreerbaar volgens Riemann (R-int.) over R, als J= j. De gemeen-
schappehke waarde I noemen wede integraal ( volgens Riemann) van f(P)
over R. Schrijfwijze

1=J'f (p) =J'f(x, y) dx dy

R R

Op m. Bij iedere konvergente rij V
n

is nu lim s
n
= lim S

n
=l.

XXI. Nodig en voldoende voor dein 17 gedefinieerde Vintegreer-
baarheid is dat men bij iedere £ > 0 een V kan vinden, zodanig dat het
somversch.il

d= 2 cdm f*ki < £

k.l

Bewijs. Zie n«. 16 b. 25.

18. Zij, bij de onderstellingen en notaties van 16. fkl voor elke Rkl een

getal tussen mkl en of daaraan gelijk. Dan is

s = fki fik i 5
k.i

fkt kan, maar hoeft niet altijd te zijn een waarde f(Pkl ), die [in een punt Pkl

van Rki aanneemt. We noemen s' een tussensom of kortweg som van f bij
de verdeling V.
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Opm. Is [ R~ int. over R, dan is blijkbaar bij elke konvergente rij van

verdelingen
lim s'

n
lim sn

= lim S
n
—l

XXII. Ondersteld. f(P) begrensd en R- int. over R. E(h) is de

verzameling van de punten P van R waar <x>{P)j=ih> 0 als w(P) is de

schommeling van ƒ in P.

Bewering. E(h ) is dun.

Bewijs. Zij e> 0. Er is (XXI) een verdeling V van R waarbij het

somverschil d van f kleiner is dan eh/2. Zij g,
de som van de maten van de

Rki waarbinnen punten van E(h) liggen. Op elk van deze Rkk is de schom-

meling van ƒ minstens h ( 11 opm.) en dus is hun bijdrage tot d minstens

juh. Hieruit volgt dus Ju<«/2. De overige punten van E(h)

liggen op zijden van Rkl ; zij vormen dus een dunne P.V. (XIV gevolg en

XI) en kunnen overdekt worden door open rechthoeken met een maatsom

<O/2. De hele P.V. E(h) is daarmee overdekt door open rechthoeken met

een maatsom < e.

XXIII. Is f(P) R- int. over R, dan is de verzameling D van zijn dis-

kontinuiteitspunten dun.

Bewijs. Zij E(h) weer de P.V. van XXII. Dan is D=[E(l),
E(^I2 ),E( 1I3 ), ... ], en dus dun (XXII en XII).

XXIV. Omgekeerde van XXIII. Is f{P) begrensd in Ren de P.V. D

dun, dan is f R~int. over R.

Bewijs. Zij £>o, Jj=e/2co, h=el2ju(R). Zij E(h) weer de P.V.

van XXII; deze is gesloten (VI) en dun, het laatste wegens D.

Er is dus (XVI) een verdeling V' van R, zodanig dat de R'kl die punten

van E(h) bevatten een maatsom hebben kleiner dan r]; deze R' u dragen
tot het bij V' behorende somverschil d' van ƒ minder bij dan ü)rj =e/2. Zij
Hde vereniging van deze R’kl,

H
1

die van de overige, en f± de funktie die

uitsluitend op H
t gedefinieerd is, en daar =ƒ. Is co 1 (P) de schommeling

van [ 1
ineen punt P van H

l , dan is co 1 <h. Daar gesloten
is (II), kan men (VII opm. 1 en 2) een onderverdeling V van V' vinden,

zodanig dat de schommeling van fv d.i. ook van f, op alle Rkt die delen

zijn van H1 hoogstens h is, en dus hun bijdrage tot het bij V behorende

somverschil d van f hoogstens h ju(R) =e/2. De bijdrage van de overige

Rkl tot dis zeker niet groter dan die tot d' van de rechthoeken R'kl van H,

waarvan zij een onderverdeling vormen, en dus <£/2. Aldus is V een ver-

deling van R waarbij d< £ ; en daar e willekeurig was, is de i?-integreer-
baarheid van f over R hiermee bewezen.

Opm. XXIII en XXIV kunnen aldus worden samengevat; Voor de

i?-integreerbaarheid vaneen begrensde funktie overeen gesloten rechthoek

is nodig en voldoende dat de verzameling van zijn diskontinuiteitspunten
dun is.
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XXV. Onder deze stelling verstaan wede samenvatting van de stel-
lingen die beantwoorden aan die van No. 26—30, 32 en 33, benevens het
analogon van formule (33), d.i.

ƒ’='**
R

De bewijzen zijn eender als daar. Alleen kan men de stellingen van
No. 28—30 (rationele verbindingen van twee integreerbare funkties u en v

zijn integreerbaar) ook bewijzen met behulp van XXIV opm. en de stelling
dat rationele verbindingen van u en v kontinu zijn inde punten waar u en v
het elk afzonderlik zijn (met de bekende beperking voor u/u).

XXVI. Ondersteld. E< Rk (a lf b
x ;cv d

t ) ; £< R„ ( a„, bo ;
Co, d2 ).

f(P) begrensd op E, dus | f | < G.

/i =[(P) op E, en =oin de overige punten van R x ,
d.i. op R L

E'.

[2(P) =f(P) op E, en =0 op R2
E'.

h(P) R~int. over R lt met integraal I
v

Bewering. [2 i?-int. over R2 met integraal ƒ2^=Ilt
Bewijs. Zij R3 =R

1
R

2 en f3 (P)=f(P) op E en = 0 op R3E'.
Verder jlt j2 , j3 resp. de ondersommen, ]lr J2 , ]3 de bovensommen van

ïi’h'ïs over Rl,R2 2,3.P
3 .

Beschouw verdelingen V
t ,

V
2 ,

V
3 van R

U R2 2,3,R
3

,
zodanig dat de deellijnen van V

3 ook deellijnen van V
1 en V2 zijn ; hierbij

rekenen wede lijnen x=a en y = 0, waarlangs rechthoekzijden vallen als
deellijnen. Zij y3 de rand van R3 en e> 0. Daar y 3 gesloten en dun is,
kunnen we V

1 zo fijn denken, dat de rechthoeken Rkl van V
1 die punten

van y 3 bevatten een maatsom hebben ju<e/G (XVI). Het verschil tussen
de ondersommen sx en s3 van ft en [3 bij V

± en V
3 wordt nu blijkbaar uit-

slmtend door de bijdragen tot s, van die Rkl van V
u

die enkel

randpunten met R3 gemeen hebben. Daar deze Rk , een deel van de zo even

genoemde uitmaken, is hun maatsom kleiner dan ju, hun gezamenlike bij-
drage tot s x dus a.g. kleiner dan /u,G<is, en dus ook |s t s3 |<e.
Wegens de willekeur van e volgt hieruit R=j 3 . Op dezelfde manier blijkt
/2 ƒ3- Dus is jl j2 ,

en analoog blijkt dat Ji =J2.
Daar nu jl =J1 =I1

was, heeft men ook j2 r=]2 =R. Q.e.d.

19. Een op een begrensde P.V. E gegeven begrensde funktie f(P) heet
integreerbaar volgens RIEMANN (fl-int.) over E, als bij keuze vaneen

gesloten rechthoek /?>£ de funktie die gelijk is aan ƒ(P) op Een

gelijk aan nul inde punten van RE', R-int. is over R. En we zeggen dat de

integraal van [ 1 over R ook is de integraal van [ over E; geschreven

Jf(P)=JfAP)
E

R
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Opm. XXVI moest voorafgaan, om 19 te wettigen, doordat de zekerheid

verschaft wordt dat de keuze van R bij 19 onverschillig is.

XXVII. Is en kwadreerbaar, f(P) gegeven en begrensd op E,

terwijl de punten van E waar [ diskontinu is, een dunne P.V. D vormen,

dan is f(P) R-int. over E.

Bewijs. Zij yde grens van E
,

die dus dun is (15) en Dj de verzame-

ling van de diskontinuiteitspunten van de funktie fj(R) van 19. Blijkbaar

is Dj [D, j>], zodat Dj dun is ; dus / , R-int. over R, en daarmee f over E.

Gevolg. Een konstante is R-int. over iedere begrensde kwadreer-

bare P.V.

XXVIII. Omgekeerde. Is ƒ(P) R-int. over de begrensde P.V. E,

dan is D dun (waarbij in ’t midden kan blijven of E kwadreerbaar is).

B ewij s. Daar Dj dun is, en D<( Dj, is ook D dun.

Opm. XXVII en XXVIII leren: Voor de R-integreerbaarheid vaneen

begrensde funktie f(P) overeen begrensde, kwadreerbare P.V. E, waarop

[ gegeven is, is nodig en voldoende dat de punten van E waar f diskontinu

is een dunne P.V. vormen.

XXIX. Is D<R kwadreerbaar en dun, dan is elke begrensde funktie

R- int. over E, en zijn integraal nul.

Bewijs. De R-integreerbaarheid volgt uit XXVII, daar D<( E, en

dus D dun is. Verder volgt uit het dun zijn van E dat geen enkele Rki, van

welke verdeling V van R ook, geheel tot E kan behoren (XIII en XI).

M.a.w. iedere zodanige Rkl bevat punten van E', en dus punten van R waar

[ 1
0 is. Bij elke verdeling V

n
vaneen konvergente rij is er dus een som

s'
n

die nul is. Daar nu wegens de integreerbaarheid van [ lim s'„ =/ is, is

dus /r=o.

XXX. Stelling XXV, behalve voorlopig het analogon van formule

(33), blijft geldig, als overal R vervangen wordt dooreen begrensde
kwadreerbare P.V. Bewijs overgelaten.

XXXI. Is f(P) R-int. over de begrensde kwadreerbare P.V. E, dan

ook over elk kwadreerbaar deel van E ; en als E=E
X -\-E2 , waarbij E

x en

E2
kwadreerbaar zijn, dan is 1= 1

j -j- 12 , als 1, l\, I2 resp. de integralen van

f over E,E t,E2 zijn.
Bewijs. Zijn Den D

x resp. de diskontinuiteitverzamelingen van fop
Een E

v
dan is D (waarom hoeft niet D

x
=DEt te zijn?)

Daar D dun is (XXVIII), is ook Dj dun, en dus f R-int. over E
x

(XXVII). Evenzo over E
2.

Zij vérder =)opÊen =0 op RE', cp x =fop E
x en =0 op

RE’ j, tp2 =f op E2 en=0 op RE'2 .
Dan is, in alle punten van

R, <p = g?j -j- <p2 , dus (XXV)

j <P j <Pi +J <P2‘ d. i. 1= J| -f /2

R R R
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Op m. Kombinatie van XIX, XXIX en XXXI leert dat men bij het
integreren overeen kwadreerbare P.V. E een kwadreerbaar dun deel van
L mag weglaten, of daar de waarde van ƒ willekeurig wijzigen, mits natuur-
lik f begrensd blijft. Ook mag men aan E een begrensde, kwadreerbare,
dunne P.V. toevoegen en daarop f willekeurig vaststellen, mits f begrensd
blijft. Bv. de grens van E of een deel daarvan (XVII).

20. De maat p,E vaneen begrensde, kwadreerbare P.V. E wordt
gedefinieerd door de gelijkheid

E

waarvan het rechterlid bestaat volgens XXVII gevolg. Hiermee gaat het
analogon van formule (33) voor een willekeurige begrensde P.V. bij
definitie door.

Opm. 1. /<£SO (XXX).
Op m. 2. Een rechthoek Rofß is kwadreerbaar. Uit het bij XXV

vermelde analogon van formule (33) blijkt dat de maat van R volgens de
zo even gegeven definitie gelijk is aan de vroegere. En hetzelfde geldt
ten aanzien van R, daar (XXXI opm.) ook volgens de nieuwe definitie
/j. R= n R is.

Opm. 3. Is c een konstante, dan is (XXX)

fc =cJl=cß
E E

Dit is het analogon van formule (32) b. 29.

Opm. 4. Zijn men M onderste en bovenste grens van fop E, dan is
(XXX)

ƒm =Mm

E E E

of volgens de vorige opm.

m J f^=M/iE

E

Dit is het analogon van formule (23) b. 25.
XXXII. a) Is E begrensd, kwadreerbaar en dun, dan is ,uE =O.

b) Omgekeerd: is E begrensd, kwadreerbaar en luE =O, dan is E dun.
Bewijs, a) Volgt onmiddellik uit XXIX.

E R’ f I°PEen = 0 op RE', dan is de integraal van f
over R nul. Is dus e> 0, dan is er een verdeling V van R, waarbij de
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bovensom 5 van f kleiner is dan e. Nu is S de som van de maten van alle

Rkl
die punten van E bevatten, waaruit blijkt dat E overdekt kan worden

dooreen stel rechthoeken met maatsom <£. Wegens de willekeur van e is

dus E dun.

Opm. Uit deze stelling volgt dat de eigenschappen „dun" en „van

de maat nul" bij kwadreerbare, begrensde P.V. identiek zijn.

XXXIII. Zijn E
1 en E2 begrensd en kwadreerbaar, en is E=E

y
E2 .

dan is ook E=g. E
1 -j- g E

2.

Bewijs. Eis begrensd en kwadreerbaar (XVIII). De stelling volgt

nu onmiddellik uit XXXI. Uitbreiding tot het geval van meer dan twee

P.V. E
lr ...Ei ligt voor de hand.

Gevolg. Zijn Een Ex begrensd en kwadreerbaar, en E
t <E. dan is

fxE\ = gE.
XXXIV. Zijn Ej en E

2 begrensd en kwadreerbaar en E= [EV
E

2],

danisju.E^=/J.E 1 -\- luE2 -

Bewijs. Eis begrensd en kwadreerbaar. Zij E=E
l -\- E

3
dan is

gE=gE1 + gE3 (XXXIII). Maar E
3 <E2 ,

dus gE?^gE2 (XXXIII

gevolg) en g E gEt + gE2 . Het gelijkteken geldt, als g(E 1
E

2 ) =0

is. Uitbreiding tot meer dan twee P.V. E
x ,

E 2 ... Ei is duidelik.

XXXV. Is E begrensd en kwadreerbaar, dan is gE de onderste grens

van de som van de maten vaneen eindig aantal rechthoeken R die samen

E overdekken.

Bewijs. We moeten twee dingen aantonen: I°. dat, als E [-Ri» •• • Ri\>

+ Dit volgt uit XXXIV en XXXIII gevolg.

20. dat er bij iedere £> 0 een stel open rechthoeken Rv ... Rt is, zodanig

dat E < [Ri. ■■ ■ Rt] en /?! + ... +gßi<EE + e. Zij E </?,ƒ= lop

E en 0 op RE’. Bij elke verdeling V van R is de bovensom van [ gelijk aan

de som /j, van de maten van de rechthoeken Rk i
die punten van E bevatten.

Daar gE de integraal van f over R is, is er dus een V waarbij / + £/2.

Vermenigvuldiging van de hierbedoelde Rki vanuit hun middelpunt met

een voldoend klein getal > 1 levert een eindig aantal rechthoeken met

maatsom waar de punten van E binnen liggen. l ) Hiermee is

aan 2°. voldaan.

XXXVI. Bij dezelfde Eis/t E ook nog de onderste grens van de som

van de maten van E overdekkende open rechthoeken, als men daarvan

een aftelbaar oneindig aantal toelaat.

Bewijs. Nu XXXV bewezen is, hoeven we alleen aan te tonen dat

de maatsom vaneen oneindig aantal E overdekkende rechthoeken niet

onder fiE kan komen. Zij y de grens van E en £ > 0. Daar y dun is,

bestaat er een verzameling rechthoeken R'i die y overdekken en met

2gR Zij nu E Q, als R een aftelbaar oneindige verzameling

') Vermenigvuldiging vanuit een punt A(p,q) met Xis de transformatie x—p X (x p)

y'—q=X.(y—q).
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van rechthoeken is met eindige maatsom y, dan vormen deze met de recht-
hoeken R\ een verzameling rechthoeken R" die F=[E,y ] overdekken.
Daar F gesloten is, bevat R" een eindige onderverzameling R' van recht-
hoeken die F, en dus stellig E overdekken. Is y’ de maatsom van de recht-
hoeken R’, dan is dus enerzijds en anderzijds y'<y-\-e. Hier-
uit volgt /<£</<-j-e, en wegens de willekeur van e dat y F yXXXVII. Bij dezelfde Eis yE ook de bovenste grens Van de som
van de maten vaneen eindig aantal rechthoeken die twee aan twee
hoogstens randpunten gemeen hebben, en die geheel tot E behoren.

Bewijs. Is -< E, dan is yF yE. Als Rlf ...R,
tweemaan twee hoogstens randpunten gemeen hebben, is yF=yRx _j_ ...

+ (XXXIV). Dus is deze som hoogstens yE. Zij anderzijds
E<R’Ï= \ op E, en =0 op RE'. Bij elke verdeling V van R is de som

y' van de maten van de Rkl die uitsluitend uit punten van E bestaan de
ondersom van f. Dus is er, daar yE de integraal van f over R is. bij elke
8> 0 een V, zodanig dat y'> yE~e. Q.e.d.

XXXVIII. Is E=E
l -\-E2 -f ... -\~En + ... en E zowel als E„(n= 1.

2, ...) begrensd en kwadreerbaar, dan is yE=y E
x -j- y .

Bewijs. Daar E
t -f ... -f E

n <£, is yEx + ... +yE Dus
konvergeert de oneindige reeks 2 yEn

en is zijn som hoogstens yE.
Zij anderzijds £ > 0. Er is (XXXV) voor iedere n een eindige ver-

zameling R
n

van rechthoeken die E
n overdekken, en met een maatsom

< d-En + f/2". De aftelbaar oneindige verzameling van rechthoeken
R = [R lt R2, .

overdekt Een heeft een maatsom y< e -(- 2 yEn
.

Volgens XXXVI is en dus <£-f 2" yEn .
waaruit wegens de

willekeur van £ volgt yE^2yEn . Dit, samen met het rezultaat inde
vorige alinea, geeft de bewering.

Opm. Is H
n
=E1 . -FE • n F i a

eerst yH
n =:yE1 -f- ... -\-yEm

dus volgens de juist bewezen stelling
limjiHn

— yE. En verder heeft men dan, wegens yE=yH„ -f ygn ,

lim ygn
=O.

n oo

XXXIX. Is, bij de onderstellingen van de vorige stelling f(P) R- int
over E, dan is

ƒ'=s V
E 1

B
n

Bewijs. fis R- int. over elke E„. Is op E verder |f\ < G. dan kan men,
gebruik makende van 20 opm. 4, herleiden

Jf=J f+j ff+6Gy Qn ,(\6\^\)
E H P„

1

Wegens lim ygn
=0 volgt hieruit de bewering.
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21. De diameter vaneen P.V. Eis de bovenste grens van de afstanden

der puntparen van E.

22. Zij E begrensd en kwadreerbaar, V een verdeling van Ein een

eindig aantal kwadreerbare P.V. E
1,...EV

die twee aan twee geen punt

gemeen hebben ; [(P ) R-int. over E, en dus over E
k (k= 1, ... v), mk ,

Mk ,

ook resp. onderste grens, bovenste grens en schommeling van [op E
k .

Dan

V V V

noemen we s= mk /uEk,
S = Mk /u,Ek ,d=S— cok fiEk vesp.

ï ï i

de ondersom, de bovensom en het somverschil van [ bij de verdeling V. De

grootste diameter die bij enige Ek voorkomt, noemen wede maximum-

diameter bij de verdeling V.

XL. Er is bij elke s> 0 een d> 0, zodanig dat d< e bij elke verdeling
V van E met maximumdiameter A < S.

Bewijs. Zij cu de schommeling van ƒop E, rj =e/4 co; /r == e/2 ju E.

Verder E R, [ x =ƒopEen= 0 inde punten van RE'. Zij E(h) weer

de dunne, gesloten verzameling van punten P waar de schommeling a>j (P)
van minstens h is. Er zijn een eindig aantal open rechthoeken Rx ,

...R t ,

met maatsom < rj, die samen E(h) overdekken. Zij H de verzameling van

de punten van R die tot geen van deze R, behoren, en f2 de funktie die uit-

sluitend op H gedefinieerd is, en daar =[ls oo 2 (P) de schommeling van

f2
ineen punt P van H, dan is co 2 (R) =mx (R) <h. Daar H blijkbaar

gesloten is, kan men een getal > 0 vinden zodanig dat, als de afstand

PP’ wan twee punten Pen P' van H kleiner is dan <3
1( |f 2 (P) I— [2(P')\

en dus ook | fx (P) — fi(P')\ < h.

We nemen nu om te beginnen A < Op een Ek
die geheel tot H

behoort, en waar dus overal [ x =[, is dan cok z!Sh; en de gezamenlike
bijdrage van al deze E

k tot dis dus hoogstens h fj,E, d.i. <£/2. Beschouw

verder de Ek s die met eenzelfde R, een punt gemeen hebben ; deze behoren,

daar hun diameter < A, alle tot een met R, koncentriese rechthoek R', met

zijden a f -f- 2A en fa + 2A, als a, en /9 ; de zijden van Rf zijn. De som van

de maten van deze EEsk ’s is dus, mede door het feit dat geen twee E k s een

punt gemeen hebben, hoogstens (a, -j-2A) (/?< -(-2A); de som van de

maten van alle Ek s die punten met enige Rt gemeen hebben hoogstens
i

£ (a ( 2A) (pi +2 A). Daar de limiet van deze laatste uitdrukking voor

i

i i

A— 0 gelijk is aan a f == /uRt < Jj, is er een getal d
2 >O, zodanig

ï ï

dat die uitdrukking < 2rj is voor A< ö
2 ; en voor zo’n A is dus de geza-

menlike bijdrage van de nu beschouwde Ek s tot d kleiner dan 2r]to. d.i.

eveneens < e/2. Zij nu <5 >o,en < en d2 beide, dan is d<C e voor A< d.

Opm. Zij voor elke E
k, fk een getal van het segment (tnk ,

Mk). We
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V

noemen dan £fkyEk kortweg een som van ƒ ( P ) bij de verdeling V'.

1

Uit 20 opm. 4 volgt

fk yEk —J f J =mk fxEk

Ek

en dus

fk yEk
[ f \~d

1
B I

Met behulp van de zo even bewezen stelling volgt hieruit dat men de

integraal van f over E willekeurig sterk benaderen kan dooreen som van

f bij een verdeling V van E, mits men V maar fijn genoeg neemt.

XLI. Ondersteld. f(x) en g(x) kontinu en voor

De P.V. Eis bepaald door f(x) <, y g(x). F(x,y)
kontinu op E.

Bewering. E kwadreerbaar, F(x,y) P-int. over Een

b g (*)

jFix.y)=ƒƒF (x. y) dy] dx

E B f(x)

De grens y van E is de vereniging van I°. de P.V. y 1 bepaald door

i/=/(x); 2°. de P.V. y2 bepaald door

3°. de P.V. y3 bepaald door x=a, f(a) 5Ï y <,g(a); 4°. de P.V. 74 bepaald
door x= b, Beschouw, om dit aan te tonen, vooreerst

een punt van y 1( zodat a^xI
<! b, y 1 = f(x 1 ). Zij K(x 1

—2a,
xl -\-2a; y x

—2a, y x Ar 2a) een willekeurig vierkant met mp. (middel-
punt) P. Het punt (x x,y x

—a) behoort tot E' en ligt binnen K; wegens
de willekeur van K is P dus vdp. van E', en daar P«< E is ook y, dus

Y\ 7- Analoog bewijst men dat 72, 73 en 74 -<7, zodat alvast

bv 72.73’ 74] <y-
Zij E

x
het deel van E dat overblijft na aftrek van [y x , y2 , 7 3 , 74]. E

x

bestaat uit de punten P, waar de funkties x—a, b—x, y—f(x) en g{x) —y
alle vier positief zijn. Wegens hun kontinuiteit zijn die funkties, behalve
in P, ook nog positief ineen omgeving van P 1 ). Deze behoort dus geheel
tot E x ,

zodat het punt P van E
x geen vdp. is van E', d.i. geen punt van 7.

Zij eindelik Peen punt van E'. E' bestaat uit de punten waar minstens

één van de vier zo even genoemde funkties negatief is. Zo’n funktie die

negatief is in P, is wegens zijn kontinuiteit ook nog negatief ineen omge-

ving van P, welke omgeving dus eveneens geheel tot E' behoort. Een punt
van E' is dus geen vdp. van E, en behoort niet tot 7.

*) Een omgeving van P is een rechthoek R 'x P minus P.
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Uit het voorgaande volgt dat 7 = {yx , y2 , 73, 74], en daar 71,72-73*74

ieder dun zijn (XIV) is y dun en dus E kwadreerbaar. Verder is E

gesloten, daar gebleken is dat 7 <( £. Uit VII opm. 1 en 2 volgt nu direkt

dat een funktie die kontinu is in elk punt vaneen begrensde gesloten P.V.

E : I°. gelijkmatig kontinu is op E, 2°. begrensd is op E. Het eerste komt

aanstonds nog te pas, het tweede leert dat F begrensd is op E, en dus als

kontinue funktie R- int. over E.

Zij (a,b; c,d), <p (x, y) =F op E
,

en = 0 op E'R. Zij V een

verdeling van Rin Rk, met maximumzijde A. Stelt men

y
i

l'<P (xk. y) dy = (y— y,_t ) <p k

y
;_i

dan is 9ok een getal gelegen tussen onderste en bovenste grens van 99 (x, y)

op de „oostrand” van Rkl ,
en dus zeker tussen m kl en MMi (van 9?). Hieruit

volgt dat

y
i

(xk xk-,)J <p (xk . y) dy

yi—i

de bijdrage van Rki tot een som s van <p bij de verdeling V is. De gezamen-

like bijdragen van alle Rkt met k konstant tot deze som is (xk xk—\) maal

de integraal van <p(xk,y) van c tot d, d.i. ook de integraal van F (xk , y)
van f(xk ) tot g(xk ). Dus is

s=: 2' (xk xk-i)J F (xk . y) dy

Stel, voor a^x^b

et*)

VM =J F (x, y) dy

ft*)

dan is s=2y>(xk ) (xk xk-i), en dus een som van y>(x) bij de ver-

deling V
x

van (a,b). De limiet vans voor A=o, die enerzijds gelijk is

b

aan de integraal van F over E, zal anderzijds gelijk zijn aan j xp{x)dx,

a

d.i. aan het rechterlid van de bewering, indien rp(x) integreerbaar over

(a,b) is. Dit laatste volgt nu uit de kontinuiteit van y(x), die we als volgt
aantonen.

Zij a een getal van (a,b), zodanig dat f(a)<.g(a). Er is dan een
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segment (a—d, a-f<s) waar eveneens f(x) <g(x), en dus ook f<g, als

f de grootste waarde van [(x), g de kleinste waarde van g(x) is in dat

segment. Voor | h | < <5 kunnen we nu schrijven

9

V(a +h)— y> (a) = ƒ [F (a -j~ h, y) F (a, y)] dy + g

'f

als'

f 9 (ct+h) f g (a )

Q=JF (a -\- h, y) dy -f-J'F (a -f h, y) dy —J F (a, y) dy jfF (a, y) dy

fiu+h) g f (a) g

Zij | F(x, y)\ < G op E en e>o. We krimpen nu, zo nodig, het segment
(a—d, a-f-d) nog zó ver in dat I°. de schommeling van f(x) en g{x) in

dat segment kleiner is dan s/8 G ; 2». | F(a -f h, y) —F(a,y) \ <e/2 (d—c)
voor alle y van het segment (f,g) (dit laatste kan, wegens de bovenver-
melde gelijkmatige kontinuiteit van F op E). Blijkbaar is deze d dan zo-

danig dat \ yj(a h)— voor |h| < d, waarmee wegens de wille-
keur vans, de kontinuiteit van yi[x) in a bewezen is. Voor een getal /?,
zodanig dat [({}) =g({}), is de redenering eenvoudiger.

Op m. 1. Voor

b g (*)

i [j F

• fM

schrijft men dikwels

b 9 M

ƒdxj F (x, y) dy

* fM

Opm. 2. Neemt men F(x, y)= 1, dan gaat de formule over in

b

‘U E=S
a

De maat van de hier beschouwde P.V. E is dus het oppervlak dat de

meetkundige aan de afbeelding van E toekent (zie nO. 37). Men kan

trouwens uit de kombinatie van XXXV en XXXVII wel algemeen aflei-

den dat de maat van elke kwadreerbare P.V. gelijk zal zijn aan het opper-
vlak van zijn grafiek.

Opm. 3. Men gebruikt de grafiek van E vaak om zich het verkregen
rezultaat gemakkeliker te binnen te brengen. Men tekent daarin dan lijnen
x=xk , en y=yt, en gebruikt als aanloop tot dit in het geheugen terug-
roepen de gevleugelde woorden: de bijdrage vaneen rechthoek (dxk , dyi)
is ongeveer F(xk , yi)dxk dyi (met dxk , dyi zowel de lineaire segmenten
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Xk), ({/;_!, yi) zelf, als hun grootte aanduidende): de bijdrage van

een „vertikale strook” van E ter grootte dxk is dus ongeveer

dxk j f(xk. y) dy

waarna men zich gemakkelik de presiese totale bijdrage van alle «stroken

herinnert. Gewoonlik luidt het gevleugelde woord zelfs nog wat noncha-

lanter, doordat men het beneden zich acht om indeksen k en l uit te

spreken. Men zegt dus: de bijdrage vaneen rechthoek (dx,dy) is onge-

veer F(x,y) dxdy, enz.

De hier gesignaleerde globale manier van doen hindert in het geheel

niet, aangezien het toch maar om een terugroepen in ’t geheugen vaneen

eenmaal streng bewezen rezultaat te doen is. Anders zou het worden,

wanneer men die manier van handelen voor een exakte bewijsvoering zou

willen laten doorgaan! (Vgl. nO. 37).
XLII. Is inde vorige stelling in het biezonder #(*) =ƒ(*)+P«

waarin p is een positieve konstante, dan is pE=p(b—a).

Bewijs. Volgt onmiddellik uit XLI opm. 2.

Opm. Is in dit geval f(x) en dus ook g(x) lineair, dan moet E, naar

zijn grafiek, heten een parallelogram, met de hoekpunten A(a,f(a)),

B(b,f(b )), C(b,g(b) ), D(a,g(a)). De zijden AD en BC zijn || OY, hun

lengte is p, hun afstand b—a ;we vinden dus bevestigd dat pE = het

oppervlak van de afbeelding van E.

XLIII. Ondersteld p>o, q>o, m 2 >m,, l
x (x) = m IX + n x,

l
2 (x) = m 2x -j- n2 .

Eis de P.V. bepaald door

U {x)^y~U (x) + p ; L (*) =y =k {x) 4- q

Bewering. Eis kwadreerbaar en pE-=pq:(m2m x ).

Bewijs. We maken ons eerst een duideliker voorstelling van E, door

aan te tonen dat E een biezonder geval is van dein XLI gedefinieerde
P.V. Zij

A(a, a') het snijpunt van y = l 1 (x) en y= l
2 (x), dus

1, (a) =l2 (a)

B(b,b') het snijpunt van y= l
1 (x) -f-p en y l2 (x), dus

h ( b) +P= l
2 (b)

C(c,c') het snijpunt van y^=lx (x) -f pen y= l2 (x) +q, dus

h (c) + p = l
2 (c) + q

D(d,d') het snijpunt van y =l 1 (x) en y= l2 (x) q. dus

/, (d) = l
2 (d) + q
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Uit deze gelijkheden leidt men gemakkelik af

b a—c d ; b—c— a d =

m 2 m2 jtï j

Wegens p > O, q>o, m
2 >m 1 volgt hieruit

cf <c < b en c/ <a < b

Verder is, wegens m 2 > mx,
f
2 (-xr )—M*) toenemend. In verband hier-

mee volgt uit

l
2 (d) +q= /, (cf), en l

2 (b) =/, (b) -j- p

resp. dat

h (x) +q< /) (x) voor x< c?

h (x) >/i (x) -f- p voor x> b

Daar de punten van E aan deze voorwaarden niet kunnen voldoen, heeft
E geen punten met x<id of x> b. Wel punten waarvoor c?;SJx;Sb. Zij
b.v. c < a. Dan volgt verder uit bovenstaande gelijkheden, in verband met
het toenemen van l

2 (x)

I2 (x) </ 1 (x) =l2 (x) + q ƒ, (x) -f p, voor d—x— c

I2 M= U (x) < U (x) +p= /2 (x) -(- q, voor c x— a

/1 (x) =l2 (x) =/j (x) +p< l
2 (x) -f- q, voor a~x~ b

Hieruit blijkt nu dat E ook, en duideliker, bepaald wordt door de onge-
lijkheden

d=x
= c, (x) y= l

2 (x) -j- q

c =x~a, /, (x) y /, (x) -f- p

l2 (x) ~y^ll (x)+p
Voor c> a komt er iets dergelijks. Men kan nu ook zeggen dat E

bepaald wordt door de voorwaarden

f(x)^y^p(x)
waarin

ƒ(x) r— /j (x) voor c/ tzr xSi a, en =l2 (x) voor a x~b

9 M Md~ <J voor d~xS;c, en = /, (x) -f- p voor cS=x s= b

£ is dus inderdaad een biezonder geval van dein XLI gedefinieerde
P.V., waarmee meteen zijn kwadreerbaarheid is aangetoond, terwijl vol-
gens XLI opm. 2 (bij c<a)

r '

b

fxE=J M~ W + dx + ƒ pdx+j [l { (x) l2 (x) -f- p] Jx

c a
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Met behulp van de reeds gebruikte gelijkheden b—a= c—d =p:
(m 2

—mi ) en b—c =a—d=q : ( m 2
—vindt men hieruit op eenvou-

dige manier de gezochte uitkomst.

Op m. 1. Naar zijn grafiek moet E heten een parallelogram met de

hoekpunten A, B, C en D, en zijden die niet || OY zijn. De lengte van de

zijden AD en BC is (b—c) |'/m 1
2 -f- 1. Verder wordt het voetpunt (xl ,yl )

van de loodlijn uit A op BC bepaald door de vergelijkingen

y, =/, (a) ——en y U (*i) + p
mi

Waaruit x
x—a=(—pmt ) : {m^ l) en dus, als h de lengte van de

bedoelde loodlijn is

h=\x
t -a ]/l+—2 = | \/mffï =-p=f=\ m\ m, i 1

Pm\ + 1

Hieruit volgt h .AD=p(b—c) —pE, waarmee bevestigd wordt dat ,uE
het oppervlak van de afbeelding van E is. In ’t biezonder vinden we dat

het oppervlak vaneen niet georienteerde rechthoek, d.i. de P.V. waarin E

overgaat, als m 1m 2 = -—l, gelijk is aan lengte maal breedte.

Op m. 2. Is E een P.V. bepaald door

C! a, x+b,y+n, == dx ; c2
== a2 x+b2y+ n 2 =d2

met al £> 2
—a dan is

p_(dï Ci) (di c2 )
laj b

2 a2 b, |

Dit volgt uit'XLIII, als b
1 en b

2 0 zijn, en uit XLII, als b v
of b

2 =
0

(allebei nul kan niet, wegens a 1b 2
—a2^i7^o).

23. Een P.V. E heet open, als elk punt van E mp. is vaneen vierkant

K<E.
Op m. Het vlak is een open P.V. Evenzo elke open rechthoek

R(a,b; c,d). Een open P.V. is nooit dun. De doorsnee en de vereniging

van twee open P.V. is open.

XLIV. Elke open P.V. is de vereniging vaneen aftelbare verzame-

ling van gesloten rechthoeken die hoogstens randpunten gemeen hebben.

Bewijs. Zij vooreerst E begrensd, dus E R, en V„ een konver-

gente normaalrij van verdelingen van Rin rechthoeken Rh. Zij S
1

de ver-

eniging van de rechthoeken Rh E, S
2 die van de rechthoeken Rh E,

voor zover ze geen deel uitmaken van rechthoeken van S
1 (daarmee dus
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hoogstens randpunten gemeen hebben), S3 de vereniging van de recht-
hoeken Rkt -< E, die met de rechthoeken van S

t en 52 hoogstens rand-
punten gemeen hebben. Enz. Men krijgt aldus een aftelbare verzameling
S van gesloten rechthoeken die hoogstens randpunten gemeen hebben,
zodanig dat S< E. Maar omgekeerd is elk punt P van E punt van S.
Want daar E open is, is er een vierkant P-< £ met middelpunt P; en

een rechthoek Rn

kl
die P bevat behoort geheel tot K, zodra de maximum-

rechthoekzijde bij V
n

kleiner is dan de halve zijde van K. Zo’n rechthoek

Rn

ki is nu een van de rechthoeken S
n

of deel vaneen rechthoek S
m

voor

m<n. In beide gevallen is P£/< S, en dus is ook P <5. Daar Peen
willekeurig punt van E was, is dus £< 5, en dit samen met S< E geeft
S=E. Is E niet begrensd, dan moet men gebruik maken vaneen konver-
gente normaalrij van verdelingen van het hele vlak.

XLV. Is U begrensd en open, £< Uen dun, e>o, dan is er een

aftelbare verzameling van gesloten rechthoeken (of vierkanten) R X,R0,...,

met maatsom <e, zodanig dat £<; [RV R2,...] U.

Bewijs. Eis overdekbaar dooreen aftelbare verzameling van open
rechthoeken P\, P' 2 ...

met maatsom <e. Zij U
n
= UR'

n ,
dan is U

n open
(23 opm.), en dus de vereniging van aftelbaar veel gesloten rechthoeken
(of vierkanten) o„, die hoogstens randpunten gemeen hebben, zodat

P°n =pRn '). Hieruit volgt dat E overdekbaar is dooreen aftelbare

verzameling van gesloten rechthoeken (of vierkanten) Rlt ßv, ... met

2 pRn ‘k E i(R
r. £, en die alle in LI gelegen zijn.

XLVI- Zij U begrensd en open, E kwadreerbaar, gde grens van E.
\E,g] - U, £>o. Er is een eindige verzameling van gesloten recht-

hoeken (of vierkanten) R 1 ...R u met maatsom <.pE-\-e, zodanig dat

E< [Pi< U.

Bewijs. Zij E< P _(rechthoek of vierkant) en V„ een konvergente
rij van verdelingen van Rin R n

(rechthoeken of vierkanten), met maxi-

mumrechthoekzijde A„. gn
de som van de maten van de Rn

kl die punten
van E bevatten. Er is een rangnummer p zodanig dat jun <pE4- e voor

n>p (zie het bewijs van XXXV).
Daar is elk punt van F mp. vaneen open vierkant K< U. Zij

K' het met K koncentriese vierkant, en half zo grote zijde. Dan wordt F,
als gesloten P.V., en daarmee ook E, overdekt dooreen eindig aantal van
de vierkanten K'. Zij r de kleinste halve zijde die bij dit eindig aantal vier-
kanten K' voorkomt, n>p een rangnummer zodanig dat A <r; P(x,y)
een punt van E, R P een rechthoek Pt

n

,> p, K’P een van het zoeven ge-
noemde eindig aantal vierkanten )>•p, KP het hiermee koncentriese vier-

kant met dubbele zijde. Dan is Pp <Pp, en daar P
P -< U. is ook PP <[/.

Bij n > p vormen dus de rechthoeken Rh die punten van E bevatten een

*) Dit laatste is een onmiddellik gevolg van IX.
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verzameling als inde stelling bedoeld, en wegens de willekeur van P

behoren dus bij n > p alle rechthoeken Rh die punten van E bevatten tot U.

Op m. We kunnen bovendien aan de eis voldoen dat de rechthoeken

of vierkanten een diameter hebben kleiner dan het voorgeschreven be-

drag <5. We kiezen daartoe n>p zó dat niet alleen A„ <r, maar ook

A„ < <5: 1/2.

24. Dooreen stel funkties £=£(x,y), rj =r](x, y), bepaald in het hele

vlak (x,y) of ineen deel 77 daarvan, wordt aan ieder punt P van het vlak

of van 77 een punt 77 toegevoegd. We noemen deze toevoeging een trans-

formatie, het punt 77 het beeld van P, De P.V. 77 wordt aldus getransfor-
meerd ineen P.V. Y (Ypsilon) ; een P.V. E 77 ineen P.V. 77 (êta) Y.

Y heet het beeld van 77, 77 van E.

Opm. 1. Is E
X

dan is 77
x

77. Want een punt 77
x is vol-

gens de betekenis van 77
1

het beeld vaneen punt Daar El E,

is en dus is volgens de betekenis van 77,7777. Evenzo ziet men

in dat als E= [EU
E

2 ], 77= [H t,H2 \.
Opm. 2. Beantwoordt elk punt (£, y) aan slechts één punt {x,y),

zodat met twee verschillende punten (x,y) twee verschillende punten

(f,9?) overeenkomen, dan heet de korrespondentie een-aan-een, geschre-
ven (1, 1). De transformatie f = f(x, y), y =r](x, y) heet dan omkeerbaar

en men zegt dat aan elk punt van Y één punt van 77 is toegevoegd door

de transformatie x = y = y(!;,y), die de inverze van de eerste

heet. Met twee P.V. E
x en E2 van 77 zonder gemeenschappelik punt

komen dan twee P.V. H
t en772 van Y zonder gemeenschappelik punt

overeen. In ’t biezonder beantwoordt aan een punt P' 77 van het komple-
ment E' van E een punt lI'Y van het komplement 77' van 77 en omge-
keerd ; d.i. E'U en H'Y zijn eikaars beeld. Aan E

±
E

2
beantwoordt H^H».

Op m. 3. Zijnde funkties £(x,y) en rj(x,y) kontinu, dan heet de

transformatie f= f(x, y), y = y(x, y) kontinu. Is deze tevens omkeerbaar,
en is ook de inverze transformatie kontinu, dan heten de beide transfor-

maties omkeerbaar kontinu. En men zegt in dat geval dat de P.V. 77 en Y

in kontinue (1,1) korrespondentie staan. Zijn daarbij 77 en Y bovendien

open, dan geldt
XLVII. Is E begrensd en met zijn grens gin 77 gelegen, dan is het

beeld y van g de grens van het beeld 77 van E.

Bewijs. Zij P een punt van g, 77 het beeld van P. Is dan is

P vdp. van E'. Zij K Y een vierkant met mp. 77. Wegens de kontinuiteit

van de funkties fen97is er een vierkant Q 77 met mp. P, waarvan alle

punten beelden hebben die liggen binnen K. Daar P vdp. is van E', ligt
binnen Q een punt van E' ; het beeld hiervan is een punt van 77' dat ligt
binnen K. Wegens de willekeur van K is 77 dus vdp. van 77', d.i. punt van

de grens y van 77. Analoog toont men aan dat, bij P<( E', het punt77<(77/

vdp. is van 77, en dus weer 77-<( y. Hieruit volgt y. Omgekeerd is

30
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evenzo gr< g, als gde P.V. is, waarvan y het beeld is l ). Dus is ook
Y~<7- en dit met y y geeft y— y.

XLVIII. Past men op R(a,b; c,d) een transformatie toe

f +ax + fty , y fj. -j- yx -(- óy

waarin X, p, a, ft, y, d konstanten zijn, en A= ad fty xR 0, dan is het beeld
P (Rho) van R een parallelogram met maat pP=\A \ pR.

Bewijs. De transformatie is een omkeerbaar kontinue toevoeging van

het vlak aan zichzelf. De inverze wordt bepaald door

xA=d(£ X) ft (y p)

y A = y (f X) -)- a (r] p)

Daar a<.x<,b ; liggen de lineaire funkties van £ en y inde
rechterleden resp. tussen de grenzen aA en £>A, en tussen de grenzen cA
en dA. Daar hun determinant ook A is, volgt uit XLIII opm. 2 dat P een

parallelogram is met maat

/<p= |l?_A —(.AHcA —dA)| = |A|yfl

Opm. Is A—± 1, dan is pP pR. Dit doet zich o.a. voor, als

a—- cos (p ; ft ——y sin cp

De transformatie heet dan een beweging ; in het biezonder een ver-

schuiving of translatie, als <p = 0 is, een wenteling of rotatie om de oor-

sprong, als Xv=p =O.

25. Bij de stellingen XLIX tot en met LUI onderstellen we dat Uen Y
begrensde, open P.V. zijn, die in (1,1) korrespondentie staan door de
funkties tj= £(x, y), y=y(x, y) bepaald in U, en x=x(s,y), y
bepaald in Y, Van alle vier funkties onderstellen we bovendien dat ze

gelijkmatig kontinu zijn in hun verzamelingen, en daarin hebben gelijk-
matig kontinue partiele afgeleiden, die alle a.g. kleiner zijn dan het vaste
positieve getal G. De funktionaaldeterminanten A (x, y) = £'

x y'y £ r[x

en D(f, y) = x'f y
'

r
_ x

'

r y liggen dan a.g. onder het vaste bedrag 2G2 ;
en daar D A = 1 is, liggen ook 1/A en 1/D onder dat bedrag.
XLIX. Is R(a, b ; c,d ) -< U, en (x,y) een punt van R, dan zijn er

tussen 0 en 1 getallen 9, 9', 9", 9'", zodanig dat

f (x. y) = Ha. c) + (x— a) ?
x [a +6(x a), c] + (y~c) ?

g [x. c+ ff[y—c)]
y(x.y) = y(a, c) + (x-a) y'x [a + ff' (x-a), c] + (y-c) y'„ [x, c + ff" (y-c)].

') Men moet dan feitelik weten dat y< Y. Dit volgt uit de premissen, door middel
van de stelling dat het kontinue beeld vaneen begrensde gesloten P.V. gesloten is, maar
die stelling kan hier niet verder uiteengezet worden.
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Bewijs. Daar het punt (x,c) ook tot R en dus tot U behoort, kan

men schrijven

£ (x, y) $ (a, c) =[£ (x, i/) £ (x, c)] +[£ (x. c) £ (a. c)]

en analoog voor j?, waaruit met behulp van de differentiestelling de bewe-

ring volgt.

Gevolg. Is R een vierkant, dan geldt voor een punt (x,y) van R

|£ (x, y) £(a, c)\ en \rj (x, y) y (a, c) \<2G(b a)

zodat het beeld van R nu deel uitmaakt vaneen vierkant met mp. £(a,c)

en zijde 4 G(b—a), dus met maat 16 G2fiß.
L. Met een dunne P.V. E van U korrespondeert een dunne P.V. H

van Y.

Bewijs. Zij e> 0. Er is een aftelbare verzameling van vierkanten

R 1tR 2 ,...
met maatsom <C e/16 G2

, zodanig dat E + [Ri>R2 •••] + U

(XLV). Elk van die vierkanten R
n

heeft een beeld in Y dat overdekt

wordt dooreen vierkant met maat <C 16 G2y,Rn (XLIX Gevolg). Zodoende

wordt H overdekt door vierkanten met maatsom <s. Uit de willekeur van

e volgt dat H dun is.

LI. Met een kwadreerbare P.V. E die met zijn grens gin U ligt, kor-

respondeert een kwadreerbare P.V. H.

Bewijs. Volgt onmiddellik uit XLVII en L.

LIL Er is bij iedere e>o een b> 0, zodanig, dat het beeld van elke

kwadreerbare, met zijn grens in U liggende P.V. E, waarvan de diameter

dE <d een P.V. H is, met

g.H— | A (a, c) | f*E (1 +6*£)

waarin (a, c) een willekeurig punt van E is, en |o|<l.
Bewijs. Is juE=O, dan is E dun, dus ook H (L) en dus /.iH =O,

zodat een bewijs alleen nodig is, als Zij Uit de gelijkmatige
kontinuiteit van de funkties ij'

x ,
t-

s , r\ x, r{y
in U volgt dat er een getal

is, zodanig dat op elk deel van U met diameter < de schommeling van

ieder van die funkties kleiner is dan X. Zij alvast öE < We kunnen nu

E overdekken dooreen eindig aantal binnen U liggende vierkanten

R
n (a n,

b„ ; c„. d„) waarvan de diameters alle < d
l , en met Ejuß„ < y-E

(1 _j_A) (XLVI opm.). Is (a, c) een willekeurig punt van E, dan geldt

voor ieder punt (x, y) van elke R n
: | x-—a |en | y—c | < 2b, zodat elk van

de vier afgeleiden £x enz. een waarde in (x, y) heeft, die minder dan 2 2

afwijkt van de waarde in (a, c). In verband hiermee volgt uit XLIX voor

elk punt (x, y) van R
n

ii—PtXi + fc y\ +4 6Xl
n

y x
= Jj'. X{ + rj’c 1/I+4 8'U

n
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waarin \o\ en | o'\ <l, /„ =b
n —a„= d

n c„, en

a„; y, y— c„

= f ») f (a«. c„); (x, y) —rj (a n> c
n)

fa— f x (a, c), fc— fV (a, c),»/. = j/* (a, c), y'c = »/y (a, c)

Hieruit volgt, als A = A(a, c)

Vc f, - f'c Vi = *i A + 4 A/„ (<9i/. -AA)

-v.fi + f'a %=y, A+ 4 A/„ (- <9i/. + AA)

Bedenkt men nu dat

0
= en y, ; | <9l en 1 6’ \<l, |A | enz. <G,

dan leren deze gelijkheden

BG2/„< en <(A + BG2)/„
( >/a f1 + A »/l )

altans voor A > 0 ; is A <O, dan moet de term /„ A uit het derde lid naar

het eerste verhuizen. Door deze ongelijkheden wordt uitgedrukt dat de

waarden, die twee lineaire funkties van f en rj, met determinant A, in Rn

aannemen, liggen binnen twee vaste segmenten, ter grootte (| A|+ 16GA)
Volgens XLIII opm. 2is het beeld P

n van Rn
dus deel vaneen parallelo-

gram met maat

(|A| + 16GA)2 /2 f 16 GA2

—lAj—=(l+ -iArJ |A|^

Daar (1 :[A |) < 2G2
,

is dus

yP„<(l +32 G3 A) 2 |A|yP„

en

G3 A) 2 | A\Z /uR n <| A|y£(l + A)(1 +32 G 3 A)2

d.i.

yH <i \ A\ yE (l +s)

voor A, d.i. voor <5
X voldoend klein, en dE <

Nu is ondersteld dat de eigenschappen die voor de afleiding van dit

rezultaat gebruikt zijn ook toekomen aan de inverze transformatie. Dus is

er een ö' > 0 zodanig dat, als de diameter dH van H< ö'

yE<\D\yH{\ +e) of yH> | A \yE(\ —e)

Maar wegens de gelijkmatige kontinuiteit van de funkties £ en rj in U
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is er een d
2 >O, zodanig dat dH<d' als dE <d2.

Nemen we dus en

ö2 ,
dan is voor dE <id

jA I pcE (1 e) < P-H <I A I H-E (1 +e)

Hiermee is de bewering aangetoond.
Op m. Natuurlik is er nu bij elke s> 0 ook een getal ö> 0, zodanig dat

fiE | D (a, y) |p.H (1 -f- <9«)

voor elke kwadreerbare H<( Y met diameter <5H< Ó; hierbij is (a,y) een

willekeurig punt van H.

LIII. Is E kwadreerbaar en met zijn grens in U gelegen, f (x, y) R- int

over E, dan is de funktie

<p (f. v) =f(x (f» v)< y (£. v))

R-int. over het beeld H van E, en

J f(x. y) =ƒ<p (£. v) I D (f- v) I
E H

Bewijs. Is Fde verzameling van de diskontinuiteitspunten van [op
E

,
dan is het beeld tP van F de verzameling van de diskontinuiteitspunten

van cp op H (kontinuiteitsteorema van de samengestelde funktie). Daar

F dun is, is ook <P dun, en dus <p i?-int. over H. Verder is D(f, f]) als kon-

tinue funktie eveneens /?-int. over H, dus ook het produkt cp D.

Zij £>o. We verdelen H ineen eindig aantal kwadreerbare H
k met

diameter <5. als <3 het volgens Lil opm. aan s toegevoegde getal is.

Is (a k , /L) een willekeurig punt op H
k,

dan geldt voor elke k, als H
k het

beeld van Ek is,

pi.Ek =| D (ak , fik ) |/i Hk (1 +dk e)

Is (a k , fik) het beeld van (ak ,
bk ), dan volgt hieruit

f(ak,
bk) fxEk =cp (ak , fik ) | D (ak , (ik) \ fxHk (1 +6k é)

en verder, als | cpD |<M op H, en | 0 1 < 1

2 ƒ(at, bk) uEk =2" [cp (at, /L) | D (ak , f’k) u Hk ] -f Oc.MuH
t t

Nu is er (XL opm.) een <5
2 >o zodanig dat, als %< do voor alle k,

het eerste lid van deze gelijkheid minder dan e afwijkt van het eerste lid

van de bewering. Verder is er een d
l >o, zodanig dat, als

k
<5

X voor

alle k: 1° dEk <d2 voor alle k; 2° de eerste term van het tweede lid van

de laatste gelijkheid minder dan e verschilt van het tweede lid van de

bewering. Denkt men dus, voor alle k
,

ö
Hk <<s en <s] , dan komt men tot

het besluit dat het verschil tussen beide leden van de bewering a.g. kleiner

is dan (2 -j- MpiH) e. Wegens de willekeur van e is dat verschil dus nul.
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Opm. 1. Stelt men f(x, y) —l, dan is ook cp(£, *]) = 1 en vindt men

f*E = J'l D

H

Opm. 2. Is de transformatie een beweging, dan is A=D—l, en

vindt men dus

J'f(x, y) =J'<p (£. ij) •
en [iE = [iH

E H

d.i. dooreen beweging verandert noch de maat vaneen P.V. E, noch de

integraal vaneen funktie over E. Men kan ook zeggen : de maat van en

de i?-integraal overeen P.V. zijn onafhankelik van het koördinatenstelsel.
Want f en ij stellen ook resp. de koördinaten voor van het punt (x,y)
t.o.v. een assekruis X'O'Y' dat door de beschouwde beweging in XOY

overgaat, daar bij een beweging de afstand van twee punten en de onder-

ling loodrechte stand van twee lijnen, dus ook de afstand vaneen punt tot

een lijn, onveranderd blijft.- Terwijl omgekeerd een willekeurig rechthoekig
assekruis X'O'Y' altijd dooreen beweging in XOY kan overgaan.

Opm. 3. De algemene transformatieformule, die ook heet de substi-

tutie vaneen nieuw paar veranderliken (£,rj) inde integraal jf, kan

E

dikwels dienen, om de berekening van die integraal te vergemakkeliken.
Zelfs komt het voor dat berekening alleen langs die weg mogelik is. Het
beeld H van E is dan meestal een P.V. als in stelling XLI beschreven,
zodat men voor de nieuwe integratie gebruik van die stelling kan maken.
De onderverzamelingen H

k zijn dan in het algemeen rechthoeken

P (h-i. h ; 1, ry) met maat d£k dry ,
als d£k —£k h-u drji = ry—yi- {

(alleen aan de randen van H hoeft dat niet uitte komen); en de korres-
ponderende onderverzamelingen Ek zijn kromlijnige „parallelogrammen”
begrensd door lo het paar „evenwijdige” krommen {x=x(£,iJk-i),
y y(£> Vk—i i en j x=x(i,rjk), y = 2° een dergelijk paar
jx= rj), y—y y) j en \x x(£k ,y),y = y(£k,rj)\-, en de
door deze kromme ingesloten P.V. E

k heeft een maat die „bij benade-
ring gelijk is aan D (ak ,/3k)d£k dr]i, de uitdrukking „bij benadering” dan op
te vatten als door stelling Lil wordt uitgedrukt. Men noemt het produkt
D (a k , pk ) d£k dry, korter genoteerd Ddidrj, het vlakteelement bij de nieuwe
veranderliken of koördinaten £, rj. Onder het vlakteelement bij zekere ver-

deling vaneen kwadreer'bare P.V. E ineen eindig aantal kwadreerbare
P.V. Ek door middel van lijnen £^=£k,rj ry, verstaan we dus dein het
algemeen vereenvoudigde uitdrukking Dd£dy, die men in iedere som

Xfk yEk van elke over E i?-int. funktie ƒ voor juEk in de plaats mag stellen,
ten behoeve van het opmaken van de limiet van die som : de
van ƒ over E.
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De bovenbedoelde krommen, die de verdeling van E in kromlijnige

parallelogrammen Ek tot stand brengen, worden gewoonlik kort aangeduid

als krommen £ =konstant, en ?? =konstant. Dit kan misverstand wekken :
een lijn £ =konstant is ook de verzameling van alle getalleparen (!,»?),

waarbij £ een vaste waarde £i heeft, en t] alle mogelike waarden : wat we

noemen een rechte |[ OY. Maar hier wordt met de lijn £— £\ bedoeld de

verzameling van alle getalleparen (x, y) , waarbij x=x(£i,rj),y = y(£i,fl),

en r] alle mogelike waarden aanneemt, voor zover H. Om het

misverstand uitte sluiten, zegt men in het laatste geval vaak uitvoeriger :
lijnen f =konstant en =konstant in het (x, y)-vlak. M.a.w. men spreekt
vaneen (x,y)- en een (f,??)-vlak afzonderlik, een spreekwijze die gesug-

gereerd wordt door de dikwels gevolgde gewoonte, om de getallen (£, f])

op een ander blad papier (een ander bord) aan te tekenen dan de getalle-

paren (x,y).
Men volstaat intussen dikwels met een grafiek van E, dus met een voor-

stelling in het (x, y)-vlak, en tekent daarin lijnen £—£ken y yi (dit
dus genomen inde laatstvermelde zin). Zo’n tekening kan inde eerste

plaats meestal dienen, om er het vlakteelement Dd£dr\ uit af te lezen, om-

dat men het benaderd oppervlak van het meetkundig beeld van de onder-

verzamelingen Ek in gewone gevallen uit het hoofd kent, en dit benaderd

oppervlak wel altijd gelijk is aan de benaderde maat van het analyties

origineel (zie XLI opm. 2) ; men kan dit trouwens bij iedere speciale sub-

stitutie eens voor al bevestigen door de funktionaaldeterminant éénmaal

uitte rekenen. Maar inde tweede plaats kan men gesteld dat de

getransformeerde H van E werkelik van dein XLI beschreven aard is •

uit de tekening van E aflezen de funkties y\{£) en körrespon-
derende met f[x) en g(x) van XLI, die voor iedere £ van het met (a,b)

van XLI korresponderende, en eveneens uit de figuur af te lezen segment

(a, i5) de waarden geven waartussen rj zich beweegt.
Aldus voorbereid „redeneert” men dan op de wijze van XLI opm. 3 :

het oppervlak van zo’n klein „parallelogrammetje" 1 ) (d£,drj) is ongeveer

Dd£dy, de bijdrage daarvan tot de gezochte integraal dus zowat cpDd£dy,

de bijdrage vaneen „strook” van E ter breedte d£ ongeveer

»,(f)

d$J cpDdy

r„(f)

en ten slotte de bijdrage van alle stroken samen

? r*(f)

J'dij cpDdtj

en dat deze uitkomst presies is, volgt natuurlik niet uit de zo juist uitge-

') Het verkleinwoord wijst duidelik op het preken van de passie.



472

sproken „redenering”, maar uit de voorafgegane teorie. Behoudens dan de

juistheid van de funkties rjx(f) en rj 2 (£), die natuurlik niet uit de alge-
mene teorie volgt, maar slechts dooreen analytiese redenering, die voor

elk biezonder geval weer anders is, kan worden bewezen. Een redenering
overigens, die wij als voortreffelike oefening biezonder kunnen aanbevelen.

Alvorens het voorgaande met een voorbeeld toe te lichten, maken we

Opm. 4. Wordt door de funkties £, rj, x, y het hele vlak in (1,1)-
korrespondentie met zichzelf gebracht, zodanig dat die funkties, evenals
hun partiele afgeleiden, in elk punt van het vlak kontinu zijn, dan gaande
stellingen XLVII en L—LIII door, mits E begrensd blijft. De reden is dat
die funkties dan ineen willekeurige gesloten, en dus ook ineen wille-

keurige open rechthoek gelijkmatig kontinu en begrensd zijn.
Voorbeeld 1. Is [(£) kontinu voor en E de driehoek

xiïo,yÏï 0, x -j- y a, dan is

a

j f(x + y) =

È 0

Be wijs. Het ligt voor de hand, om nieuwe veranderliken in te voeren,

waarvan f= * + y er één is, en de ander bv. rj —y. Deze transformatie
voldoet aan de voorwaarden van de zo even gemaakte opm. 4. We
tekenen de driehoek Ein het (x,y)-vlak, en trekken daarin de lijnen
£ =konst. en j? =konst. De eerste zijn lijnen die een hoek van 135° met
OK maken, de laatste lijnen [|OX. De vlakdelen zijn echte parallelo-
grammen met oppervlak d£dy ; en langs een lijn £ =konst. gaat rj van 0
tot £. De bijdrage van één vlakdeel tot de integraal is dus ongeveer
f(£)d£dr], de bijdrage vaneen strook d£ ongeveer

f

j mdti = ef®ds
o

en hieruit ziet men onmiddellik de juistheid van de beweerde uitkomst.
Om die uitkomst ook zonder behulp van de grafiek te vinden, redeneren

we als volgt. Is f= waarbij dan kan y, en dus ook rj, alle

nietnegatieve waarden doorlopen waarbij ook x nietnegatief is ; dat is dus,
wegens *alle waarden van nul tot en met Daar dit voor

iedere van 0 tot en met a geldt, volgt hieruit »; 1 (f)=0 en »?2 (f)=f.
Het beeld H van E wordt dus bepaald door de voorwaarden 0S» £ a ;

o<,r]<L£, dus is H een P.V. als in XLI. Daar verder x=£ rj, en y=y,

*s D— 1. Volgens LIII is - y) [(£), terwijl dit laatste

E H

volgens XLI gelijk is aan de beweerde uitkomst.
Voorbeeld 2. Zij 6 een vast getal, F (wou) een deel van het (£,rj)~

vlak bepaald door 2n; y>o; W het deel van het (x.y).
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vlak dat met F korrespondeert door middel van de betrekkingen x = y cos

y= y sin f. W is het hele ( x,y)~v\ak minus de oorsprong. Zij n.l. P{x,y)
een willekeurig punt, anders dan (0,0), dan is bekend dat er altijd één,

maar ook niet meer dan één paar getallen (f, y) is, zodanig dat x =ycos£,

y= r] sin |, met de bijvoorwaarden 9 <*!• <9 2n •, y>o. Immers, men

heeft vooreerst y—|/ x 2-- y2
,

waarna f door de vergelijkingen cos|=

x i7j; sin£ y.y in het vak 9<£<.9 -\-2ji volkomen bepaald wordt.

Tevens blijkt dat de korrespondentie tussen F en W (1, 1) is.

Zij Y het deel van F bepaald door 9<i£ <9 2n ; y>o ■, U het

korresponderende deel van W, d.i. dus het deel zonder de punten (x, y)
bepaald door x= y cos 9, y= y sin 9, y>o (dat deze punten er werkelik

afgaan, volgt uit de zo even aangetoonde (1, 1)-korrespondentie, die

immers meebrengt dat die punten niet voor waarden van f uit het interval

(9,9-\-2n) worden verkregen). Zowel U als Y zijn open; dit behoeft

alleen voor U nadere toelichting. De punten van U' liggen op de rechte

z=xsin9 ycos9=0 (zonder die geheel in beslag te nemen). Ineen

punt P buiten deze rechte is z 0, en daar z kontinu is, is z ook nog 0

ineen omgeving van P, die dus met P tot U behoort. Zij verder Peen

punt van U dat op de rechte z= 0 ligt, en zij om de aandacht te bepalen
cos#>o. Zoekt men de waarde van | voor een van (0,0) verschillend

punt van die rechte, dan vindt men f=o of =9-\-n; alleen de laatste

waarde geeft een punt van U. Wegens cosö>o is in zo’n punt, dus ook

in P, x<o, en dit geldt ook nog ineen omgeving van P; deze omgeving
behoort dus met P tot U, daar inde punten van U' x 0. Hiermee is de

openheid van U bewezen.

De funkties x— y cosf en y= y sin£ zijn kontinu in Y met kontinue

partiele afgeleiden; daarbij is D= ] xïy, —x'
/; y: \ =y, en dus

Deze gegevens zijn voldoende, om te mogen besluiten dat de inverze funk-

ties | en t; kontinu zijn in U met kontinue partiele afgeleiden en funktio-

naaldeterminant A=l : y 0. Intussen willen wede algemene stellingen
die deze konkluzies mogelik maken niet bekend onderstellen, maar die

konkluzies liever rechtstreeks aantonen. Zoals we al met de openheid van

U gedaan hebben, die eveneens uit de bedoelde algemene stellingen voort-

vloeit.

Dat y = \/x2 —|— y 2 kontinu is in U, met kontinue partiele afgeleiden, is

onmiddellik duidelik, en evenzo dat hetzelfde geldt van de funkties

u(x,y) =cos £=x: yen v(x,y) sin £—y :y. Zij nu P(x o , y0 ) een punt

van u, y0
= l/x0

2 + yo
2

-
u0

=xo :rj0 ,
v0 y0 :y0 0,0£0

het getal van het

interval (9,9-\-2tz) waarvoor cos £0 uO,
sin £o=vo . Zij e>o, zodanig

dat het segment a=(f0
— e - fo +£ ) onderdeel is van het interval

(6,9-\-2n), öl =(uo uo + het segment dat u =cos£,a2
=

(y0 (5 3 ,
u0 _)- <S4 ) het segment dat v =sin £ doorloopt, als £ het segment

o doorloopt. Er is een vierkant /C -< £ƒmet mp. P, zodanig dat u ligt in alt
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vin a2 , en dus fin o als ( x, y) ligt in K. Wegens de willekeur van een P
is hiermee de kontinuiteit van fin U aangetoond.

Van de funktie y = |/x2 -j- y% is voorts duidelik dat hij kontinue partiele
afgeleiden in U heeft; ook van de funkties uen v. Voor | ziet men het als

volgt in. Zij in het punt P(xo,yo ) van U j cosfo |=£ 1, dan is voor

£ £o’ en bestaat dus ook f'„ voor u = u
O ,

en daarmee £'
x =ga u

'

x en

f'ï = f'u u'y in P. Bovendien zijn u
'

x en u'
g

kontinu in P, dus ook g
x en

Is | cos i0 [— 1, dan kan men analoog met v redeneren.
Het enige wat nu nog ontbreekt aan de voorwaarden 25, die de grond-

slag voor de transformatieformule vormen, is dat U en Y niet begrensd
zijn. Maar dat is nooit een bezwaar. Is nl. de P.V. H begrensd en met zijn
grens y in F gelegen, dan is er altijd een begrensde gesloten P.V. 2 en

een begrensde open P.V. Y
v zodanig dat [H, y] <Yx<2-< Y. De

P*V. Y 1 voldoet dan ten aanzien van H aan alle gekoesterde transforma-

tieverlangens, daar funkties die kontinu zijn in Y, gelijkmatig kontinu zijn
in 2, en dus ook in Y

l .
Hetzelfde geldt voor een P.V. E die met zijn grens

in U gelegen is. De lezer is volkomen in staat om met behulp van V de

juistheid van deze opmerking in te zien.

Na deze voorbereiding onderstellen we dat a en j8 twee vaste getallen
zijn, zodanig dat a </3 <C a -f- 2n, verder ƒ(£) en g(£) twee in het segment
(«>£) kontinue funkties van f, zodanig dat 0 <ƒ(£) £g(i). Zij H de P.V.
(i,y) bepaald door

en E het beeld van H door middel van de betrekkingen x= y cos £, y y
sin£. Dan zijn E en H resp. delen van open P.V. U en Y als in ’t voor-

gaande gedefinieerd: men behoeft 0 maar zo te kiezen dat o<Ca, en

wat wegens /? < a -)- 2n mogelik is. Daar H gesloten is (zie
XLI) en begrensd, is ook E gesloten en begrensd. Beide P.V. bevatten
dus hun grenzen, die derhalve eveneens resp. in Y en U liggen ; en daar
H kwadreerbaar is, is ook E kwadreerbaar. De lezer konstruere voorts

P.V. 2en Fj, Sen U 1 als inde voorbereidende bespreking bedoeld.
Is nu F(x, y) kontinu op E, dan mag men op de integraal van F over E

de transformatieformule toepassen: dit geeft, daar |D|— y,

jF(x,y)=JyF (y cos y sin i)
E H

en verder volgens XLI

Z
5 ff (f1

F(y cos f, y sin f)
E « fff)

Inde grafiek heten £eny de poolkoördinaten van het punt P(x,y); yis
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de afstand van P tot O, £ de hoek van OP met OX (mod. 2n). De lijnen

f=konstant en »? = konstant in het (x, y)-vlak zijn resp. rechten door O.

en sirkels met O tot mp.; bij voldoend aantal van deze lijnen worden

de daardoor ingesloten vlakdelen als rechthoekjes beschouwd, met basis

rjdg en hoogte dy, zodat hun benaderd oppervlak is, in overeen-

stemming met de berekening. Men stelt meestal f=0 of cp, rj =r.

Wil men nu de zo even gevonden uitkomst met behulp van de grafiek

bepalen, dan „betoogt” men als volgt. De bijdrage vaneen vlakdeel

(di.dr]) tot de integraal is ongeveer Frjdt-dr] ; de bijdrage vaneen strook

df dus ongeveer

17(1)

d$J Fy dij

ffS)

daar langs een lijn £ konstant y gaat van ƒ(£) tot g(t;) ; de gezochte

integraal is dus presies de reeds gegeven uitkomst.

Opm. 5. Men mag c.p. inde formule ook wel j} a-\-2n nemen,

dus bv. a=0, /? =2n. Om dit in te zien, „splitst” men E inde P.V. E1

en E
2 waarbij E

x bepaald wordt door OSsfSs?!, en E2 door jfë,

E
t
E

2
bestaat dan uiteen segment van de negatieve X-as, en misschien uit

een segment van de positieve X-as, dus in ieder geval uiteen dunne kwa-

dreerbare P.V., zodat =jF +j F (XXXI opm.) terwijl op de beide

E Ei E<i

integralen over E
1 en E

2
de formule van toepassing is.

Ook mag men c.p. in die formule toelaten dat ƒ(£) en g(£) =0 zijn,

hetzij voor sommige, hetzij /(f) voor alle f van het segment (a, /?) (dat
we nu voorlopig weer kleiner dan 2n denken). Een punt EL van de

grens y van H, dat ligt in Y, heeft tot beeld een punt P van de grens y

van E, dat ligt in 11, en omgekeerd (zie het bewijs van XLVII). M.a.w.

yY en gil zijn eikaars beeld. Daar y dun is (XLI), is ook yY dun, en dus

ook gil volgens L, als men nog bedenkt dat de partiele afgeleiden van

x en y begrensd zijn in elk deel van Y bepaald door 6<f < 6 -f- 2n,

voor willekeurige 0. Verder bevat g alleen nog de oor-

sprong. Dus is E kwadreerbaar.

Zij nu reen positief getal kleiner dan het maximum van g(£), f i(£) en

g 1 (i) funkties bepaald door de voorwaarde =ƒ(£), als f(i) r, en

/I (|)=r, als f(i) <r; en analoog g x (f). Dan zijn / x (f) en gt (s) weer

kontinu in het segment (a, /3). Zij C de open sirkelschijf met mp. O en

straal rin het ( x, y) -vlak, E
2 = EC, E

1
=E— E

2 ; Cis kwadreerbaar,

dus ook E
2 en E

lr
zodat

JP =JP+SP

E Ei E^
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Daar E
2 R( —r, r ; —r, r) is gE2 < 4r2

, en dus, als |F[< M op

E, |ƒ F < 4Mr2
.

Hieruit volgt

H £,

Om te bewijzen dat deze limiet gelijk is aan de beweerde uitkomst, mer-

ken we het volgende op. Indien er in het segment (a, ji) waarden van £
zijn, waarvoor g(i) <r, dan heeft E

1 geen punten die aan deze waarden
van £ beantwoorden. We kunnen dan echter E

x uitbreiden met de omtreks-

punten van de sirkel C waar £ die waarden heeft, en in die punten aan F
een willekeurige waarde toekennen, zonder dat de integraal van F over E1
verandert (XXXI opm.).

Hieruit volgt

/3 0l(f)

j F=j dij Ft] drj

b> “ f, (f)

Zij

si (f)

<p(i)= I Ft] d>] <p } (£) —J Ftj dt]

fh Mf)

De funkties 93(£) en <p x (i) verschillen alleen inde punten waar ƒ(£) <r.
r

Is in zon punt g(£) >r, dan is het verschil j Frjdt] ; is #(£) <r, dan is

fff)

<P i(£)=o, en het verschil dus <?(£). Hieruit volgt dat steeds |<p(£)_
<Pi(i)\<iMr2

,
en dus

P 0 ff)

Ji7 ƒ F?; d»; < M (/?—a) r
2

Bi « fff)

De limiet van jF voor r= 0 is dus inderdaad gelijk aan de beweerde

£,

uitkomst.

Door splitsing van het segment (a, /?) in twee andere bewijst men weer

dat men ook nu p =a-\-2n mag nemen.

Opm. 6. Stelt men inde gevonden formule F= 1, dan komt er

P

FE=j[iff2 (£)-if2 (£)]d£
cc
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Is ƒ(£)= O, g(£) =r, dan levert dit de maat vaneen sirkelsektor met

straal r, nl. pE= }/2r2 (/? a).
Voor /3 = a-f-2n vindt men de maat van de hele sirkel, die dus nr2 is.

OPGAVEN.

1. Een tot oo verlengde rechte is dun. Bv. de P.V. y= 0, nSS*ï=rt-j- 1

(n= alle gehele getallen).

2. De verzameling van alle punten (x,y) met rationele xis dun.

3. Een dunne P.V. behoeft niet kwadreerbaar te zijn. Bv. die van

opgaaf 2 verdicht zich overal.

4. ledere gesloten dunne P.V. is kwadreerbaar.

5. Is E kwadreerbaar, dan ook de verzameling Eg' van de punten van

E, die niet tot de grens g van E behoren.

6. De grens vaneen rechthoek is de omtrek.

7. De overdekkingstelling van Borel (V) wordt fout inde volgende
gevallen : I°. Als in het onderstelde gesloten i.p.v. open rechthoeken gezet

wordt; 2°. als E niet gesloten is ; 3°. als E niet begrensd is.

8. De diskontinuiteitspunten vaneen op R(a,b; c,d) R- int. funktie

behoeven geen kwadreerbare P.V. te vormen. Voorbeeld. Nummer de ratio-

nele getallen van (a, b) : r 1( r 2 ...
Stel op R : [(x, y) =sl/2 -f- e2/2 2 -j- ....

waarin ek
= 1 voor rk <x, en = 0 voor rk =5 x. De diskontinuiteitspunten

van f vormen de rechten x = rk .

Daar deze verzameling D dun is, is

f(x,y) R-int. over R. Maarde grens van Dis R.

9. Voor de .R-integreerbaarheid vaneen funktie f overeen begrensde
P.V. E is de kwadreerbaarheid van E niet nodig. [Bv. f= 0 is over

iedere E R~ int.]

Bewijs de n°.s 10—13 waarin E een begrensde kwadreerbare P.V. is, en

H zijn beeld met behulp van XXXV en XLVII, maar zonder gebruik te

maken van XLVIII.

10. Is E Ren kwadreerbaar, f{P) i?-int. over E,

cp{u ) kontinu voor dan is <p{f) R~int. over E. Anders gezegd:
een kontinue funktie vaneen i?-int. funktie is i?-int.

Voorbeeld. fn
, |/1 enz. zijn i?-int. tegelijk met ƒ.

11. Past men op E een verschuiving toe (Zie XLVIII opm.) dan is

uH = uE.

12. Past men op E een vermenigvuldiging met X toe (zie de noot op

blz. 455) dan is pH = X2fiE.
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13. Past men op E een affiniteit toe

f~P = k (x—p) : y—q p (y—q)
dan is juHc= | 2/z j juE.

14. Definieer de P.V. E waarvan de grafiek een willekeurige driehoek
is, en bereken juE.

15. Bereken met behulp van de vorige uitkomst en van opgaaf 12 de
maat vaneen willekeurig parallelogram (gedefinieerd in XLIII).

16. Is het bij Len Lil noodzakelik, of alleen maar prakties, om met
overdekkende vierkanten, en niet met rechthoeken te werken ?

17. Is E begrensd en f(P) gelijkmatig kontinu op E, dan is f begrensd
op E.

18. Behandel het le voorbeeld van LIII ook met de substitutie
x + x y r\.

19. Als f(x,y) kontinu is in R(a, b ; c,d), dan is

b d d b

J'dxJ'f(x, y) dy—J
'

dyIf(x. y) dx

a c ca

20. Als f(x,y) kontinu is op een P.V. E, die voorgesteld wordt als in
de onderstelling van XLI, en tevens door qo(y) <=x<Ly>(y), c<,y<Ld,
waarin y>{y) en yj(y) kontinu zijn voor en voor

Sï c?, dan is

b g(x) d } (j)

f dxj f (x, y) dy = f(x, y) dx

a f(x) c (f (y)

1 y

21. Men vraagt de herhaalde integraal ƒ*ƒf(x,y) dx, waarin

l(x>y) kontinu is op de P.V. E
, bepaald door — y<=x<>y;

schrijven als een herhaalde integraal, waarbij eerst naar y, daarna naar x

geintegreerd wordt.

Antw.

ï ï

J dxj‘f(x,y)dy
-ï |*|

Leid dit antwoord eerst zonder, daarna met een tekening van E af.
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22. Als f(x.y) R-int. is op R(a,b; c,d ), en als tevens f(x,y) bij
iedere vaste x van (a,b) R~int. is over (c.d), dan heeft men

b d

Jf(x. y) = ƒ dx ƒf(x, y) dy

R

[Zie het bewijs van XLI.]

23. Bereken de oppervlakte van de lus van het folium van DESCARTES,

voorgesteld door je 3 —j— z/ 3 •— 3axy =0 (Poolkoordinaten).

24. Insgelijks bij: (x2 y2 ) 2 =a 2 (x2 — y
2 ).

25. Evenzo bij x4 -f- y4 a2 xy= 0 (alleen de lus in ’t eerste kwa-

drant ).

26. Bereken het deel van het vlak begrensd door de logaritmiese
spiraal y aem$ en twee rechten £=a, £ = /?, als a < < a -j- 2n.

27. Bereken het deel van het vlak, begrensd door de kromme

y 2 —x3 x 2
,

en door de rechte x =a~> 1.

28. Schrijf
b fW

J dxj F (x. y) dy

a 0

als een herhaalde integraal, waarbij eerst naar x, en dan naar y geïnte-

greerd wordt, als nog gegeven is, dat [(x) kontinu en toenemend is, met

f(a) —O, en F(x,y) kontinu op de P.V. E, door de grenzen van de inte-

gralen aangegeven.
Antwoord.

fib) i

J dyj F (x, y) dx

0 f(g)

als cp de inverse is van ƒ. Hoe wordt de uitkomst als /(a) >0? Hoe, als

f(a ) <Ol

29. Ga na, in hoever de voorafgaande teorie voor enkele integralen
herhaald kan worden.

ONEIGENLIKE INTEGRALEN.

LIV. Is E— E
x -F E

2 -f ...=F
1 -\-F2 + ...; E

n enF„ begrensd en

kwadreerbaar voor iedere n ; f(P) R-int. over elke E„ en F„, dan is

0° co s-%

1F 1
Fr

n
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als nog bekend is dat bv. de reeks in het linkerlid konvergeert bij ver-

vanging van f door | f 1.1)
Bewijs. Blijkbaar is voor m = 1, 2 ..., E

m =EmFx + E
m

F., + ..., en

dus volgens XXXIX

J7=/7+...+Jf+...
El Ei Fl E

t
F

n

E
m

E
m

F, E
m

F
n

D™\SfMw.
wordt dit dubbeloneindige schema gemajoreerd door

het uit nietnegatieve termen bestaande schema, waarin het eerste overgaat
bij vervanging van ƒ door \[\. Het majorantschema konvergeert volgens
onderstelling bij sommatie volgens rijen; immers dit geeft de reeks

I ƒ !• Dus konvergeren beide schema’s ook als men ze volgens kolom-

E
m

men sommeert, en geven de twee manieren van sommatie dezelfde uit-

komst ; dit wordt voor ƒ uitgedrukt door de te bewijzen formule.

26. Men noemt in het hierbeschouwde geval - altans wanneer f niet
inde gewone zin R-int. over E is f oneigenlijk over E,
en de beide leden van die formule de oneigenlike van f over E.
Deze definitie wordt gerechtvaardigd door het feit dat de aldus bepaalde
oneigenlike integraal onafhankelik is van de biezondere keuze van de
kwadreerbare P.V. El,E2, ...

Opm. De definitie omvat uitsluitend absolute oneigenlike integreer-
baarheid.

27. We zeggen, dat E
n

tot E aangroeit, als E = [Ex , ... ] en

E, < E
2 < ...

Men kan in dit geval ook schrijven E=El -f E
2E\ + E

3E' 2 -f ...

Is f eigenlik R~int. over iedere E
n ,

dan ook over iedere E„ E'„-\, (n =2,
3 ...) (waarom?) en men heeft

If=J f+Jf+ -- + S f
E

n Ei E.j E\ E
n

EEn'
n j

) De stelling zou onmiddellik uit XXXIX volgen, als E kwadreerbaar was, en f (P) /?-int.
over E. Maar dat hoeft het geval niet te zijn. Zij bv. E

n
het n' punt van de gerang-

schikte verzameling der punten met rationele renj van zekere R. Zij f= n in E en

= 0 in E' R. Alle E
n

zijn kwadreerbaar, maar E niet. Verder is f niet begrensd op E.
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Deze overweging bewijst dat de volgende stelling slechts een andere

formulering is van LIV.

LIV*. Indien E„ en F„ beide aangroeien tot E, f eigenlik P~int. is op

E
n en F„ ( n == 1,2 ...), en lim J| f\ eindig, dan hebben jfen J f

E„ E
n

F„

eindige limieten, die gelijk zijn.
Evenzo is de volgende definitie een andere formulering van 26 :

26*. Men noemt in het geval van stelling LIV* de beide gelijke limieten

de oneigenlike P-integraal van [ over E, altans wanneer f niet eigenlik
P~int. over E is.

TOEPASSINGEN.

1. E zij de verzameling der punten van R(a,b; c,d) met rationele

x en y ; deze is aftelbaar, dus : E=P1 -f- P2 + ••• Zij E„ =P„, f= 1 op E.

Men heeft j I=o, dus

E
n

j1 1 1 + ...=0 +0 + ...
= 0

E E\ E2

terwijl [= 1 zeer duidelik niet eigenlik R~int. over E is. Men kan de aldus

gevonden oneigenlike integraal weer de maat van E noemen : de dunne

P.V. E heeft dan in dit geval weer de maat nul.

2. Zij E het kwartvlak : x 0, y f = e~x2-y*
op E; E

n
het sirkel-

kwadrant x:> 0, y:>o, x2 -|- y2 <; n2, F„ het vierkant R(0, n; 0, n). Blijk-

baar groeien En en F
n

beide aan tot E.

Men heeft nu

17

2 n

j f je~T‘rdr = 1 —e“"')

E
n

05

Dus

J>=<
E

Verder is

n n

dx je-x% dy

f„ 00
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Stel

n

c„ =J'e~«
2

dy

o

dan is

n

j f—JCn e
~ x

°' dx

P
n

°

of, daar c„ onafhankelik is van x

j'f— cn J eex"~x
" dx c

2

n

p
n

0

Hieruit volgt

oo

jf= lim c
2

n

= ƒ e
-*

2

e o

Vergelijking van beide rezultaten levert de waarschijnlikheidsintegraal
Oo

ƒ e~*
2 cfx =

o

3. Zij E = /?(0.1 ; 0.1) ; =/? 1; K ;Fn = R 1; ;

H
n =R K I^.

op E. Deze f is niet eigenlik /?-int. over E
,

want niet

begrensd op E. Men heeft

f =0 dus lim J'f 0

B
n En

ff=ƒ(«tw
= ~ i+^h^ i voor " - “

P
n I

n

Jf= ~ƒfe+ï?= * “ ÏTI * voor " - “

»n I
n
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We krijgen drie verschillende limieten, hoewel E
n ,

F
n ,

H
n

alle tot E

aangroeien. Maar bij vervanging van f door | f | is elke limiet ook 00.

4. We definiëren de volgende lineaire P.V. E op het segment

(0,1) =5. E=lim E
n, waarbij E

n
=F

1 -\-F2 F
n,

en F„ voor

n co

n= 1,2,
...

nader bepaald wordt met de volgende normaalrij V„ van ver-

delingen van S: V x is een verdeling van Sin 8, V2 in 4.8, V3 in 42 .8,

V„ in 4"-,.8 gelijke delen. Blijkbaar is ieder deelpunt van V„ ook deelpunt
van V„+i, dus V

n
een normaalrij. En een segment (a,/?) waarvan de eind-

punten deelpunten van V
n zijn, wordt bij V„+l

dus in minstens 4 gelijke
delen verdeeld. Zij M het midden van (a, /S), a' het eerste deelpunt van

V„+l
links van M, (V het eerste deelpunt rechts van M. Dan noemen we

het interval (a', /?') het middhnstuk van (a, /S) bij de verdeling V„+l.
De

punten a' en /S' zijn inwendige punten van (a,/3); de segmenten ( a,a') en

(/3, /3') die samen de rest van (a, /?) vormen, zijn in lengte gelijk en elk is

kleiner dan de helft van (a, /3).
Zijn nu i

x
het middenstuk van S bij V

t ,
dus het interval ( 3/s» 5/s) *We

stellen dan E
1 —FI = i

l .
De segmenten (0, 3/8 ) en ( 5 /8 , 1), die E

1 aan-

vullen tot S, noemen wede komplementaire segmenten en S
t

2 . Zij i
2

x

het middenstuk van Sj l , i
2

2 dat van Sj 2
,

dan stellen we F2 =i^i2
2

■

De P.V. E
2
=F

l -|-Fo bestaat uit 3 intervallen en heeft 22 komplemen-
taire segmenten S2 , aangezien ieder komplementair segment Sx 2 dito S

2

geeft; de middenstukken hiervan zullen F
3 vormen, en E

3
F

l -\-F2 -\-F3

heeft dan 23 komplementaire segmenten S
3.

Aldus ontstaat algemeen En+ i

uit E
n ,

door daaraan de middenstukken bij V
n+l van de komplementaire

segmenten S
n

toe te voegen. Daar de lengte van de segmenten S
n+l

kleiner

is dan de helft van die van de segmenten 5„, heeft die lengte nul tot

limiet voor n-> 00. Hieruit volgt dat ieder punt P van 5 E', d.i. ieder punt
dat steeds tot een komplementair segment S

n blijft behoren, hoe groot n

ook is, vdp. is van E, en dus ook behoort tot de grens g van E. Daar E

verder blijkbaar een open P.V. is, bevat g geen enkel punt van E zelf. Dus

is g=SE' d.w.z. de grens van E bestaat uit de hele aanvulling van E tot

5. of S =E-\-g.
Men heeft nu verder gEx = i/4 (lineaire maat), fiE2

= 2dl 4
2

,

=22.1/42, enz. zodat iiEx + juE2 -f-... = l/2 .
Was nu g dun, dus E

kwadreerbaar, dan zou enerzijds volgens XXXVIII fxE = l/ 2 zijn, maar

anderzijds g,E =fiS /xg =fiS =l. Dus is g niet dun. Wel zullen we

uE= 1/2
stellen, omdat i/2 volgens definitie 26 de oneigenlike integraal

van 1 over E is. En van de weeromstuit zullen we aan g=S E de maat

1— V2 =V2 toekennen. Blijkbaar is g niet alleen gesloten, maar ook

perfekt; daar nl. geen twee intervallen van E een eindpunt gemeen

hebben, heeft g geen geïsoleerde punten. l ) Het merkwaardige is echter
dat we hier een van nul verschillende maat toegekend hebben aan een

’) Een gesloten P.V. zonder geïsoleerde punten heet perfekt.
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P.V., nl. g, waartoe blijkbaar geen enkel interval behoort. Stelling XXXVII

gaat dus voor het zo uitgebreide maatbegrip niet door.

Het zal de lezer niet moeilik vallen uit dit voorbeeld een tweedimensio-

naal af te leiden.

AFLEIDING VAN DE LEBESGUE-INTEGRATIE UIT DE

RIEMANN-INTEGRATIE (KORTE SCHETS).

1. Zij ü een open P.V. (x,y), al of niet begrensd. Onder de maat juQ
van ü verstaan wede bovenste grens van de maten van begrensde
kwadreerbare P.V. die deel zijn van Q (uQ kan oo zijn).

2. Onder een inwendige grensverzameling (/.G.) verstaan we een

P.V. die de doorsnee is van open P.V.

ledere I.G.Qx Ü2 Ü
3 ....

waarin alle Q
n open zijn, en ü x )> ü

2 ... .

Inderdaad, als 7.G. ■=co
1

w2 <x> 3 ...,
waarin de co„ willekeurige open P.V.

zijn, dan is ook I.G. = Q2 ...
; waarin 1Q„= co 1

a>
2 ...co„.

Onder de maat fd.G. vaneen I.G. = Ü1 Ü2 ....
waarin Q

x ... ,

verstaan we lim iuü„.
n —oo

Deze definitie blijkt steek te houden, zodra men bewezen heeft (wat
gemakkelik gaat), dat hij onafhankelik is van de keuze der ü

n ,

3. Een P.V. E heet meetbaar-Lebesgue (M.L.), als er een I.G. is met

E + N
X
=I. G. + N2 ,

waarin N
1 en N2 dunne P.V. zijn.

Onder de maat fiE vaneen M.L. E verstaan we

fJiE = n I. G.

Deze definitie blijkt steek te houden, zodra men bewezen heeft (wat
gemakkelik gaat) dat hij onafhankelik is van de keuze der mogelike I.G.

4. Een positieve funktie f(x), gedefinieerd op een 1-dimensionale

P.V. e heet meetbaar-Lebesgue, als de verz. O der ordinaten van zijn
grafiek M.L. is. In dat geval definiëren we

j7=„°
e

5. Zij e een 1-dimensionale P.V. en [(x) gedefinieerd op e. Zij de

verz. 0+ der ordinaten, die bij de positieve waarden van f(x) behoren,

M.L., en evenzo de verz. O der ordinaten die bij de negatieve waarden

van f(x) behoren. Verder wordt ondersteld dat juO+ en juO~ beide eindig
zijn ; dan definiëren we

J f=EO+ nO~
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Benaming : [ heet sommeerbaar over e.

6. Hoewel op het eerste gezicht de definitie 3 van M.L. geen ruim

veld schijnt te openen, blijkt uit de volgende eigenschappen, dat de ver-

zameling der M.L. P.V. zeer ruim is:

a) de vereniging van aftelbaar veel M.L. P.V. is een M.L. P.V.

fi) is E M.L., en is F een M.L. deel van E, dan is E— F M.L.

7. Door 3. is de kloof tussen dunne P.V. en P.V. van de maat nul

overbrugd.

8. Het zal de lezer niet zwaar vallen, de verschillende eigenschappen
der Lebesgue-integralen, die hij in werken daarover vindt (bv. C.

CARATHEODORY : Vorlesungen über reelle Funktionen ; H. LEBESGUE :

legons sur I’intégration et la recherche des fonctions primitives) uit het

voorafgaande af te leiden.
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VERBETERINGEN IN DEEL I.

(BUITEN DIE, OP PAO. XII VAN DAT DEEL AANOEGEVEN).

Pag. 4 r. 4 v. b. staat: 9, lees: o.

„
4r. sv. b. staat: '■ Pc, lees: *

c
en f*c.

„
6r. 7v. b. staat: jS4,

lees: jS2 .
„

6r.11v. b. staat: fx2,
lees: ‘ss

„
13 r. 7v. b. staat: sin y>, lees: sin <p.

„
15 r. 19 v. b. staat: de rechte, lees: der rechte. r4/

„
18 r. Iv. o. staat: —a.

.
lees: —. e\-ba p

„
19 r. 11 v. b. staat: %, lees: —. §

ba
C-- C" 4

„
21 fig. 1 staat: P (op OX), lees: P'.

„
25 r. Bv. b. staat: B2a, lees: Bxa. Ny/

„
29 r. 20 v. b. staat: A, B, E', lees: B, C, E'. 7

„
34 r. 7v. o. staat: ïo, lees: n.

„
34 r. sv. o. staat: 11. Als 10, lees: 12. Als 11.

„
38 r. 6v. o. staat: —, lees:

„
41 r. 10 v. b. staat: j/cos<p, lees: _ysin<p.

„
41 r. 11 v. b. staat: xcoscp, lees: wsincp.

„
45 r. 25 v. b. staat: s~‘, lees: sf 1 .

„
47 r. 2v. o. staat: Xh lees: X2 .

„
58 r. 11 v. o. staat: 2Eyx, lees: 2Eyz.

„
59 r. 10 v. b. staat: door, lees: door de.

„
62 r. 6v. b. staat: elemententaire, lees: elementaire.

„
69 r. 12 v. o. staat: 2Dy + 2Ex, lees: 2Dx + 2,Ey.

„
75 r. 3v. o. staat: C=, lees: Cl =.

„
78 r. 6v. b. staat: MN2

,
lees: M1M2

2
.

„
78 r. 18 v. b. Gewoonlijk wordt p als macht van twee

cirkels gedefinieerd.
„

78 r. 3v. o. staat: 2D2D, lees: 2DXD.

„
79 r. 14, 13, 12,9, 8, 7v. o. staat: cl —, c

2 —, cl —, cx ~,

c2 —, c3 —, lees: q+, c2 +, c3 +,

C\ +, Co +, C3 +.

„
80 r. 15 v. o. staat: R sin <p, lees: R cos tp.

„
81 r. 9v. b. staat: my2,

lees: myv

„
82 r. 4 v. b. staat: geïnventeerden, lees: geïnverteerden.

„
82 r. 19 v. b. staat: inventeeren, lees: inverteeren.

„
84 r. 6v. b. staat: 00

5
,

lees: echter oo
2

.

»
85 r. 7v. b. staat: (jc p2)(x—p2), lees: (x— px ) (x—p2).

„
87 r. 7v. b. staat: tevens, lees: A' en B'.

„
87 r. 7v. b. staat: op denzelfden drager, lees: op een lood-

rechten drager, zoo, dat AB = A'B' en de

middens van AB en A'B' samenvallen.
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Pag. 87 r. 8 v. b. staat: beide puntenparen, lees: puntenparen.

„
89 r. 15 v. o. staat: C

2x, lees: Cx
2 .

„
93 r. 8 v. o. staat: gelijke, lees: tegengestelde.

„
93 r. sv. o. staat: xp +c— 0, lees: px —by+c = 0.

„
95 r. 6v. b. staat: y\F lees: y\F'y< .

„
95 r. 21 v. b. staat: poollijn, lees: pool.

„
95 r. 14 v. o. staat: 2Exz, lees: 2Eyz.

„
95 r. 12 v. o. staat: Rz + 0, lees: Rz 0.

„
108 r. 20 v. b. staat: vierhoek, lees: voerhoek.

„
115 r. 6V. O. staat: liggen, lees: liggen binnen.

„
116 r. 6v. b. staat: 7\ en T

2 ,
lees: 7\ en F 1

„
118 r. sv. o. staat: p. 116, lees: p. 114.

„
124 r. 7v. b. staat: Q

W
D[, lees: Q

lw
D'

v

„
130 r. 6v. o. staat: § 68, lees: § 69.

„
131 r. 11 v. o. staat: lees: —•

b
2

b-

„
132 r. 4v. b. staat: b cos <p, lees: b sin <p.

„
136 r. 18 v. o. staat: opg. 1, lees: opg. 2.

„
143 r. 4v. b. staat: opg. 2, c, lees: opg. 2, b.

„
143 r. 6v. b. staat: opg. 2, b, lees: opg. 2, c.

„
146 r. 11 v. o. staat: 'ln de, lees: Is de.

„
147 r. 1,2, 5, 7v. o. staat: s— g, lees: q— s.

„
148 r. 7v. b. staat: xf'y ,

lees: xf'x .
„

149 r. 14 v. b. staat: kromme, lees: raaklijn.
„

150 r. 22 v. b. staat: A 2i*
2
,

lees: Anx2.

„
153 r. 15 v. o. staat: x3

,
lees: x3.

„
154 r. Iv. b. staat: A,j = A tj, lees: A i}

= Ajt-
„

154 r. 6v. b. staat: yzf'y%,
lees: _y3/*

3 -
„

154 r. 13 v. b. staat: i4 32x3,
lees: A3lx3.

„
156 r. 20 v. o. staat: | «j3X j, lees: J j.

„
158 r. sv. b. staat: 12x1,

lees:

,
159 r. 16 v. b. staat: b3fa%,

lees: b3f'a%.

„
161 r. 9v. o. staat: Anx2

2
,

lees: 2^

„
161 r. Bv. o. staat: 1/4—, lees: V"—4^-

Ai Ai
„

162 r. 18 v. b. staat: 7, lees: 6.

„
165 r. 21 v. b. staat: mogeijlk, lees: mogelijk.

„
166 r. 13 v. o. staat: middelpunten, lees: middelpunt.

„
167 r. 14 v. o. staat: 10, lees: 7,8, 10.

„
167 tusschen r. 7en6v. o. inlasschen:

7. imaginaire ontaarde parabool: x2 +c2 =O,
8. reëele ontaarde parabool: x2 cl = 0,

„
168 r. 2v. b. staat: (2), lees: (1).

„
169 r. 10 v. b. staat: 7,8, 9, lees: 9.

„
171 r. 18 v. b. staat: A 2I

V2 , lees: A22 Y2
.
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Pag. 172 r. 2en4v. b. staat: — A
lh lees: An —A^.

„
172 r. 4v. b. staat (tweemaal): 2p, lees: 2J/.

„
172 r. 14 v. b. staat: A

22x
2

,
lees: Anx

2
.

„
172 r. 14 v. o. staat: eigenlijke, lees: oneigenlijke.

„
172 r. Iv. o. staat: D2 C, lees: D2C.

„
172 r. Iv. o. staat: j/lees:

„
175 r. 10 v. o. staat: 2233 uB33u2

3 ,
lees: 2B23ü2 23u3 + 833B 33u2

3 .
„

176 r. sv. b. staat: + lees: +2j423x2 23.x3 .
„

178 r. 11 v. o. staat: toegevoegde vierkanten, lees: toege-
voegde middellijnen.

„
179 r. 6v. o. staat: MQ . MP, lees: MQ.MP".

„
181 r. sv. o. staat: opg. 4, lees: opg. 5.

„
186 r. 2v. b. staat: dus voor de, lees: dus.

„
188 r. 18 v. o. staat: paar basispunten, lees: paar samen-

vallende basispunten.
„

189 r. 11 en 2v. o. staat: vz, lees: yz.

„
190 r. 5, 6en7v. b. staat: bevat door B, lees:

gaat (fig. 26) door A
1 en B, de

tweede zal dus door ,42 en A3

moeten.

„
191 r. 15 v. b. staat: men, lees: met.

„
195 r. Bv. b. staat: L 2 =O, L

2 —O, lees: L
2 =O, L3 =O.

„
197 r. 15 v. b. staat: L3 =O, L3 =O, lees: L2 =O, L3 =O.

„
197 r. 24 v. b. staat: <4 12

A
l2

A
32 ,

lees: A± 2
A

22 A32 .

„
199 r. 15 v. b. staat: i412,

lees: An .

„
199 r. 18 v. b. staat: ay bz, lees: ay bx.

h2 a2 r2 q2.
„

208 r. 12 v. o. staat: - lees: - j-.
du CL O

„
208 r. 6v. o. staat: —,

lees: —.

a a

cfë
.

208 r. sv. o. staat: t-„ lees: r-..” bi bi

„
210 r. 4v. b. staat: (2) en (2), lees: (1) en (2).

„
213 r. 3v. o. staat: yi4 1 lees: 4y\ 1

j,2
4 y-2. 1

,
yé y2 1

•

4
yz 1 4 yz 1

„
213 r. 2v. o. staat: y2 + y£, lees: vP+d'22

.

„
215 r. 2v. b. staat: (a < b), lees: (a > b).

„
215 r. 13 v. o. staat: c2v2 w2

,
lees: c2v2 + w2

.

„
217 r. 4v. b. staat: (1), lees: (2).

„
217 r. 17 v. o. staat: gemeten, lees: gesneden.

„
227 r. 22 v. o. staat: y+3 + o, +3= o.

„
227 r. 14 v. o. staat: 813B 13w

2
,

lees: B^w2
.

„
228 r. sv. b. staat: volrooid, lees: voltooid.
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Pag. 232 r. 5 v. b. staat: AD en BD, lees: AD en BC.

„
246 r. 11 v. b. staat: Az, lees: Ax.

„
249 r. 20 v. b. staat: sx .. . . s2 ,

lees: s2 .. . .

„
249 r. 22 v. b. staat: s2 , lees: sx.

„
251 r. sv. b. staat: Ki', lees: Ki.

„
253 r. 3v. o. staat: 88, lees: BB'.

„
291 r. 2v. b. staat: axav

lees: axa2 .
„

291 r. 15 en 14 v. o. staat: dier bundelschaar, lees: van

dien bundel, alsook van die schaar.

„
291 r. Bv. o. staat: K= Dx +D2 ,

lees: K1 =—D1 + D2 .
„

301 r. sv. o. staat: AAl222,A22,
lees: A

nA22 .

„
302 r. 9v. O. staat: tot co3 kluwens, lees: tot kluwens en tot

a>3 bundels.

„
302 r. Bv. o. Staat: zijnde, lees: worden elk door drie raak-

lijnen aan K bepaald; de basispunt-vierhoeken
der bundels zijn de.

„
303 r. 11 v. o. staat: poollijn . ...K, lees: pool ... .

Kv

„
303 r. 9enBv. o. staat K\, lees: K-

„
309 r. 16 v. o. staat: z = xy, lees: 2= XY.

„
315 r. 6v. b. staat: Cc

3 )t +, lees: Cc
2)t +.

„
315 r. 11,12, 13 v. b. staat: ax ax ax

lees: a
x

a2 as

b2 b2 ,
b

x
b

2
b

3 .

c2 c3 C3 C 1 C2 c3

„
318 r. 17 v. b. staat: Ayx, lees: Ayz.

„
326 r. 12 v. O. staat: reëel zij, lees: reëel zijn.

„
337 r. 13 v. b. staat: ~

x =r.2
2

3 z3-kx ,
lees: = 712713 =

„
342 r. 21 v. o. staat: van a met, lees: van /? met.

„
342 fig. 80 bij het snijpunt van AA' en BB' te plaatsen: C.

„
344 r. 1 v. o. staat: =O, lees: =l,

„
345 r. Iv. b. staat: is niettemin, lees: is.

„
348 r. 11 v. b. staat: PX, lees: OX.

„
366 r. 6v. o. staat: lees: X

2iu.

„
372 r. 2v. o. staat: b, lees: b

x .
„

373 r. 3v. b. staat: b, lees: bx .
„

374 r. 20 v. o. staat: (6), lees: (7).
„

382 r. Bv. b. staat: D
3 Q", lees: DQ3

".

„
383 r. 18 v. b. staat: b

22
b

22
b

23,
lees: b

2l
b

22
b

23 .
„

386 r. 9v. o. staat: C3V, lees: C2V.

„
392 r. 22 v. b. staat: (§ 156), lees, (p. 156).

„
395 r. 6v. b. staat: a?, lees: oP.

„
397 r. 9v. o. staat: au, lees: a'l2.

„
400 r. Bv. o. staat: Axc

2
,

lees: Ac\.
„

407 r. 7v. o. inlasschen: Orthogonale matrix
.. . 294, 337.






