
Elementárne problémiky, ako aj vážnejšie námety na záverečné práce

O Cantorovej funkcii

S nasledujúcou konštrukciou Cantorovej množiny C (tiež známej ako Cantorovo
diskontinuum) sa študent zoznámi(l) v základnom kurze Teórie množín. Číslo x ∈
〈0, 1〉 zapíšme v tvare trojkového rozvoja, t.j.
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Potom Cantorova množina C je množinou tých čísel x z intervalu 〈0, 1〉, ktoré neob-

sahujú číslo 1 v uvedenom triadickom zápise, t.j. a(x)
n ∈ {0, 2}. Asi populárnejšou je

konštrukcia Cantorovej množiny založená na rozdelení intervalu 〈0, 1〉 na tri časti, vy-
nechaní prostredného otvoreného intervalu a nekonečnom opakovaní tohto procesu.
V navrhovanej práci nás bude zaujímať Cantorova funkcia c, ktorej zrod je dato-
vaný do novembra 1883, kedy Georg Cantor (1845–1918) pracoval na rozšírení
fundamentálnej vety kalkulu pre nespojité funkcie. Ak teda máme uvedený rozvoj
čísla x ∈ 〈0, 1〉, potom Cantorovou funkciou c : 〈0, 1〉 → R rozumieme funkciu danú
predpisom
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kde Nx je najmenšie také n ∈ N (ak existuje), pre ktoré a(x)
n = 1. Ak také n ∈ N

neexistuje, kladieme Nx = +∞. Špeciálne, pre x ∈ C má Cantorova funkcia tvar
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Graf takejto funkcie sa zvykne nazývať „diablove schody“ (dá sa vyGoogliť).
Cieľom tejto kompilačnej práce je zhromaždiť informácie z rôznych zdrojov – popí-

sať základné vlastnosti Cantorovej funkcie z pohľadu matematickej analýzy, možnosti
jej reprezentácie napr. pomocou funkcionálnych rovníc, či integrálu, venovať pozor-
nosť jej topologickým vlastnostiam a aplikáciám v rôznych oblastiach. Keďže táto
funkcia zohrala dôležitú úlohu v rozvoji teórie integrálu, úlohou je tiež naštudovať
základy Lebesgueovej teórie miery a integrálu (v prípade záujemcu, ktorý nemá ab-
solvovaný kurz matematickej analýzy, v ktorom sa Lebesgueov integrál prednáša) a
prezentovať postavenie Cantorovej funkcie v tejto teórii. Pri dostatočnom čase a zá-
ujme je možné venovať pozornosť aj fraktálnym vlastnostiam Cantorovej množiny a
s ňou súvisiacej Cantorovej funkcie. Samozrejme, najprv je dôležité zvládnuť aspoň
základy uvedených oblastí.

Navrhovaná práca je prioritne určená na získanie širšieho rozhľadu v oblasti mate-
matickej analýzy a jej poznatkov nadobudnutých počas štúdia v bakalárskom stupni,
preto sa neplánuje jej pokračovanie v diplomovej práci.


