
Elementárne problémiky, ako aj vážnejšie námety na záverečné práce

O jednej triede racionálnych postupností

Práca je z oblasti elementárnej matematickej analýzy. Navrhnutý skúmaný prob-
lém je motivovaný jednou úlohou z istej matematickej olympiády (nepamätám si však
ani krajinu, ani rok). Podstatou bolo rozhodnúť, či istá postupnosť reálnych čísel je
racionálna postupnosť, kde postupnosť reálnych čísel (an)∞1 nazývame racionálnou
postupnosťou, akk existuje racionálna funkcia R taká, že pre každé prirodzené číslo n
platí

a1 + a2 + · · ·+ an = R(n).

Inými slovami, n-tý čiastočný súčet radu
∞∑
n=1

an sa dá vyjadriť ako hodnota nejakej

racionálnej funkcie R v bode n, t.j. sn = R(n). Samozrejme, podľa zadania to musí
byť rovnaká racionálna funkcia pre každé prirodzené číslo n. Jednoduchým príkladom
racionálnej postupnosti je postupnosť

an =
1

n(n+ 1)
, n ∈ N,

pretože pre každé prirodzené číslo n platí

a1 + a2 + · · ·+ an =
n

n+ 1
= R(n) ⇒ R(x) =

x

x+ 1
.

Negatívnym príkladom, t.j. postupnosť, ktorá nie je racionálna, je postupnosť an = 1
n ,

n ∈ N, avšak zdôvodnenie tohto faktu je už pomerne zaujímavá úloha.
Cieľom práce by teda mohlo byť jednak uvedenie čo najväčšieho počtu zaujíma-

vých príkladov na to, že nejaká postupnosť je, resp. nie je racionálna (samozrejme
s rigoróznymi dôkazmi tohto zistenia), ako aj vyšetrovanie vlastností racionálnych
postupností, ako napríklad

(i) nájdenie nutných a postačujúcich podmienok k tomu, aby bola postupnosť ra-
cionálna;

(ii) vyšetrovanie operácií v triede racionálnych postupností;

(iii) otázky konvergencie racionálnych postupností, súčtov radov racionálnych po-
stupností, atď.

Niektoré z uvedených otázok sú triviálne, ale môžu poslúžiť na začiatok ako mo-
tivácia. Pokiaľ viem, literatúra k tejto téme nie je žiadna, všetko treba vymyslieť a
dokázať samostatne, takže je to téma určená pre premýšľajúcich :).

Zatiaľ nevidím možnosť pokračovania v štúdiu uvedeného problému ďalej v dip-
lomovej práci, no v prípade záujmu je možné pokračovať v riešení podobnej proble-
matiky aj ďalej (napríklad v súvislosti s použitím rôznych takýchto úloh pre účely
matematických krúžkov pre talentovaných študentov).


