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ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ    ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ԽՈՒՄԲԸԽՈՒՄԲԸԽՈՒՄԲԸԽՈՒՄԲԸ    
    

    Առաքելյան ԱշոտԱռաքելյան ԱշոտԱռաքելյան ԱշոտԱռաքելյան Աշոտ    
        

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. Ֆունկցիա, պարբերություն, պարբերական 
ֆունկցիա, խումբ, պարբերությունների խումբ, ցիկլիկ խումբ:  

 
Ֆունկցիա ասելով հասկանալու ենք իրական փոփոխականի ֆունկ-

ցիա: � ≠ 0 թիվը կոչվում է � = �(�) ֆունկցիայի պարբերություն, եթե ∀� ∈ �(�) տարրի համար � − �, � + � ∈ �(�) և �(� + �) = �(�): 
Եթե ֆունկցիան ունի որևէ պարբերություն, ապա կոչվում է պարբե-

րական ֆունկցիա: 
Պարբերական ֆունկցիաներ են. 
1. Հաստատուն ֆունկցիաները; 
2. Բոլոր եռանկյունաչափական ֆունկցիաները; 

3. � = ��� կոտորակային մաս ֆունկցիան; 
4. Դիրիխլեի ֆունկցիան 

�(�) = � 1, երբ	� − ը	ռացիոնալ	թիվ	է	0, երբ	� − ը	իռացիոնալ	թիվ	է�: � = �(�) պարբերական ֆունկցիայի բոլոր պարբերություններին 
միացնենք 0-ն և ստացված բազմությունը նշանակենք ��: 

 ∀��, �� ∈ �� տարրերի համար �(� + (�� + ��)) = ��(� + ��) + ��� = �(� + ��) = �(�): 
Ուստի  �� + �� ∈ �� , 

այսինքն թվերի գումարումը բինար գործողություն է �� բազմության վրա: 
Ավելին, պարզվում է, որ �� -ը այդ գործողության նկատմամբ խումբ է՝ 
հանդիսանալով իրական թվերի ադիտիվ խմբի ենթախումբ: Իսկապես ∀� ∈ ��  տարրի համար �(�) = ��(� − �) + �� = �(� − �), 
այսինքն  −� ∈ ��: 
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 Ստացված ��; + խմբին անվանենք � = �(�) պարբերական ֆունկ-
ցիայի պարբերությունների խումբ:  

 Եթե � = �(�) պարբերական ֆունկցիան ունի �� ամենափոքր դրա-
կան պարբերություն, ապա �� – ն կոչվում է հիմնական պարբերություն, 
իսկ � = �(�) - ը՝ �� – պարբերական ֆունկցիա: 

Մեր օրինակներում.  
Հաստատուն ֆունկցիայի համար զրոյից տարբեր ցանկացած թիվ 

պարբերություն է: Ուստի նրա պարբերությունների խումբը իրական թվե-
րի ադիտիվ խումբն է, և, ուրեմն, հաստատուն ֆունկցիան հիմնական 
պարբերություն չունի: sin � -ը 2# – պարբերական ֆունկցիա է: cos � -ը 2# – պարբերական ֆունկցիա է: tg � -ը # – պարբերական ֆունկցիա է: ctg � -ը # – պարբերական ֆունկցիա է: ��� կոտորակային մաս ֆունկցիայի համար պարբերություններ են 
զրոյից տարբեր բոլոր ամբողջ թվերը և միայն դրանք: Ուստի նրա պարբե-
րությունների խումբը ամբող թվերի ադիտիվ խումբն է, և, ուրեմն, նա 1 – 

պարբերական ֆունկցիա է: 
Դիրիխլեի ֆունկցիայի համար ցանկացած ռացիոնալ թիվ պարբե-

րություն է, քանի որ ռացիոնալ թվերի գումարը ռացիոնալ թիվ է; իռացիո-
նալ թվի ու ռացիոնալ թվի գումարը իռացիոնալ թիվ է: Ուստի Դիրիխլեի 
ֆունկցիայի պարբերությունների խումբը ռացիոնալ թվերի ադիտիվ 

խումբն է, և, ուրեմն, Դիրիխլեի ֆունկցիան հիմնական պարբերություն 
չունի: 

Ինչպես տեսնում ենք բոլոր երեք հիմնական թվային ադիտիվ խմբե-
րը. իրական թվերի ադիտիվ խումբը, ռացիոնալ թվերի ադիտիվ խումբը և 
ամբողջ թվերի ադիտիվ խումբը հանդիսանում են պարբերությունների 

խմբեր: 
Թեորեմ 1. Եթե � = �(�) ֆունկցիան �� – պարբերական ֆունկցիա է, 

ապա նրա պարբերությունների ��; + խումբը ցիկլիկ խումբ է՝ ��	ծնիչ 
տարրով: 

 Ապացույց: Բավական է ցույց տալ, որ � = �(�) պարբերական ֆունկ-
ցիայի կամայական � պարբերության համար գոյություն ունի այնպիսի ( 
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ամբողջ թիվ, որ � = (��: 
Սկզբից ենթադրենք � > 0: Ապա, ըստ Արքիմեդի աքսիոմի, 

գոյություն ունի այնպիսի ( բնական թիվ, որ (�� ≤ � < (( + 1)��: 
 Ստացված կրկնակի անհավասարության երեք մասից հանելով (�� 

թիվը՝ կստանանք  
0≤ � − (�� < ��: 

Այստեղ � − (�� ∈ ��, 
քանի որ �� -ը խումբ է: 

Ուստի, ըստ �� –ի ընտրության, � − (�� = 0, 
այսինքն � = (��: 

 Այժմ ենթադրենք � < 0: 
Ըստ ապացուցված դեպքի՝ −�, �� զույգի համար գոյություն ունի այն-

պիսի , բնական թիվ, որ −� = ,��: 
Հետևաբար � = (−,)��, 

որտեղ −, -ը ամբողջ թիվ է: Թեորեմն ապացուցվեց: 
Ցիկլիկ խմբի սահմանումից անմիջապես բխում է, որ տեղի ունի այս 

թեորեմի հակադարձը ևս. եթե � = �(�) պարբերական ֆունկցիայի պար-
բերությունների ��; + խումբը ցիկլիկ խումբ է՝ ��	դրական ծնիչ տարրով, 
ապա � = �(�) ֆունկցիան հանդիսանում է �� – պարբերական ֆունկցիա: 

Միացնելով թեորեմ 1-ը իր հակադարձի հետ՝ ստանում ենք. 

Թեորեմ 2. Որպեսզի � = �(�) պարբերական ֆունկցիան լինի �� – 
պարբերական ֆունկցիա անհրաժեշտ է և բավարար, նրա պարբերու-
թյունների ��; + խումբը լինի ցիկլիկ խումբ՝ ��	դրական ծնիչ տարրով: 

Հետևանք 1. Եթե պարբերական ֆունկցիան չունի հիմնական պար-
բերություն, ապա նա ունի ցանկացած չափով փոքր դրական պարբերու-
թյուն: 
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Ապացուցում: Ենթադրենք � = �(�) պարբերական ֆունկցիան չունի 
հիմնական պարբերություն: Նրա դրական պարբերությունների բազմու-
թյունը նշանակենք �: � բազմության ճշգրիտ ստորին եզրը նշանակենք (: Անհայտորեն ( ≥ 0: 

 Քանի որ ֆունկցիան չունի հիմնական պարբերություն, ապա ( ∉ �: 
Հետևաբար � - ում գոյություն ունեն ( -ին ցանկացած չափով մոտիկ 
(ուստի նաև ցանկացած չափով իրար մոտիկ) տարրեր. ��, ��, որտեղ, 
օրինակ, �� < ��: Ուստի �� -�� > 0 և �� -�� ∈ �, քանի որ �� - ը խումբ է: 
Հետևանքն ապացուցվեց: 

Ինչպես գիտենք Դիրիխլեի ֆունկցիան կամայական կետում խզվող 
ֆունկցիա է, քանի որ ցանկացած իռացիոնալ թիվ ռացիոնալ թվերի ինչ-
որ հաջորդականության սահման է; կամայական ռացիոնալ թիվ իռացիո-

նալ թվերի ինչ-որ հաջորդականության սահման է: Ֆունկցիայի պարբե-
րականությունը և անընդհատությունը կապված են այսպես. 

Թեորեմ 3. Եթե (−∞; +∞) միջակայքում որոշված պարբերական 
ֆունկցիան անընդհատ է և հաստատուն չէ, ապա այդ ֆունկցիան ունի 
հիմնական պարբերություն, և, հետևաբար, նրա պարբերությունների 

խումբը ցիկլիկ խումբ է: 
Ապացուցում: Ենթադրենք հակառակը՝ գոյություն ունի (−∞; +∞) մի-

ջակայքում որոշված ինչ-որ � = �(�) ոչ հաստատուն պարբերական 
ֆունկցիա, որն անընդհատ է, սակայն չունի հիմնական պարբերություն: 

Քանի որ � = �(�) ֆունկցիան (−∞; +∞) միջակայքում անընդհատ է 
և հաստատուն չէ, ապա գոյություն ունի այնպիսի /0; 12 հատված, որտեղ 
այն խիստ մոնոտոն է: 

 Մյուս կողմից, քանի որ � = �(�) ֆունկցիան հիմնական պարբերու-
թյուն չունի, ապա, ըստ հետևանք 1-ի, գոյություն ունի այնպիսի � պարբե-
րության, որ 0 < � < 1 − 0: 

 Հետևաբար /0; 12 հատվածում գոյություն ունեն ինչ-որ �, � + � թվեր: 
Քանի որ � -ն պարբերություն է, ապա �(	� + �) = �(�), 

որը հակասում է /0; 12 հատվածում ֆունկցիայի խիստ մոնոտոնությանը: 
Թեորեմն ապացուցվեց:  
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ГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКГРУППА ПЕРИОДОВ ФУНКЦИИЦИИЦИИЦИИ    

Аракелян  Ашот Аракелян  Ашот Аракелян  Ашот Аракелян  Ашот  
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: функция, период, периодическая функция, группа, 
группа периодов, циклическая группа.                                           

Определяется адитивная группа периодов периодической функции. 
Доказываются следующие 2 теоремы: 1. Периодическая функция тогда и 
только тогда имеет основной период, когда ее группа периодов является 
циклической группой; 2. Если непостоянная периодическая функция 
определена и непрерывна на  (−∞; +∞), то она имеет основной период, и, 
следовательно, ее группа периодов является циклической.  
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cyclic group. 
Define additive group of periods for any periodic function. The following 

2 theorems were proved: 1. periodic function has a basic period if and only if, 
when her group of periods is cyclic group; 2. if an unstable periodic function is 
continuous, it has a basic period, and therefore, her group period is cyclic. 

     


