
II. Matematika BS szak Elemz® szakirányFEJEZETEK AZ ANALÍZISB�L VIZSGATEMATIKA ÉSTÁJÉKOZTATÓ2011/2012 2. félév1. Kett®s integrál: de�níiók, alaptulajdonságok2. Kett®s integrál kiszámítása3. Polárkoordináták, integrálás polárkoordináták segítségével4. Hármas integrál és többszörös integrál de�niálása és kiszámítása5. Rp
→ Rq leképezések, Jaobi-mátrix, lánszabály6. Integráltranszformáió, hengerkoordináták, gömbi koordináták7. Vonalintegrál: de�níió, kiszámítás, Newton-Leibniz formula8. Poteniálfüggvény létezése, meghatározása, alkalmazása9. Gravitáiós poteniál10. 2π szerint periodikus függvények Fourier sora, alkalmazás: ∑
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n2 meghatározása11. Tetsz®leges periódusú függvények Fourier sora; intervallumon megadottfüggvények Fourier sora, szinuszos Fourier sora, koszinuszos Fourier sora12. Fourier sorok alkalmazása egy h®vezetési probléma megoldásában



Vizsgaid®pontok: május 25., június 1. és 15. A vizsgák a 3-211-es szobában10 órakor kezd®dnek. Magukra van bízva, hogy milyen sorrendben jönnek, demindig legyen benn legalább 5 vizsgázó (amíg persze van még annyi).A vizsgára jöjjenek kényelmes ruhában, én sem leszek öltönyben.Konzultáiós id®pontok: Minden vizsga el®tt lesz konzultáió, melynekpontos helyét és idejét az etr-en, az adott vizsga megjegyzés rovatában fogomközzétenni.Vizsgára jelentkezni és halasztani az etr-en kell. Halasztani a vizsganapján 9 óráig lehet.A vizsga menete: Minden vizsgázó kap egy beugró feladatot, egy tételta fentiek közül és 1 óra felkészülési id®t. A vizsga szóban történik. Feltehetek(és gyakran fel is teszek) a húzott tételhez nem tartozó kérdéseket is. A vizsgaelégtelen, ha valaki valamilyen alapvet® fogalmat vagy állítást nem tud vagy nemért, ha a beugró feladatát segítséggel sem tudja megoldani, vagy ha a tételételégtelenre tudja.A beugró feladatok els®sorban azt mérik, hogyan tudják alkalmazni a tanultmódszereket. Hasonló jelleg¶ek lesznek mint a gyakorlatokon szerepelt feladatok.Természetesen érteni kell azt is, hogy mit miért sinálnak; gyakran rá fogokkérdezni az elméleti háttérre is. Ha valaki elakad a beugró feladatával, kérhett®lem segítséget.Minden tételbe beleértend® példák adása is, amelyek persze eltérhetnek azel®adáson vett példáktól.Melegen ajánlom, hogy a készülés során, ahol szükséges, ismételjék át a ko-rábban tanultakat (pl. a de�níiók és tételek egyváltozós megfelel®it, végtelensorokat, integrálszámítást).Csak az vizsgázhat, akinek van (nem elégtelen) gyakorlati jegye. Viszont avizsgán kapott jegy független a vizsgázó gyakorlati jegyét®l, és attól is, hogyhányadszorra próbálkozik - utóvizsgán is lehet ötöst kapni.Jó tanulást kívánok!Keleti Tamás2012. május 8.


