
Elementárne problémiky, ako aj vážnejšie námety na záverečné práce

Takagiho funkcia

V základnom kurze matematickej analýzy sa študenti iba informatívne dozvedia
o existencii spojitých funkcií, ktoré nie sú diferencovateľné v žiadnom bode (ako ilus-
tračný príklad sa tu zvykne uvádzať van Kochova snehová vločka). Dnes poznáme
veľké množstvo ďalších takýchto „monštruóznych“ funkcií a určite by bolo zaujímavé
pozrieť sa na nich napríklad len z historického hľadiska, čo je však už námet na ďalšiu
samostatnú prácu. Cieľom tejto práce by malo byť skúmanie základných vlastností
jednej z takýchto spojitých nikde diferencovateľných funkcií, ktorú skonštruoval v roku
1903 Teiji Takagi (1875–1960). Jedna z jej ekvivalentných definícií má tvar
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kde φ(x) = dist(x,Z) je vzdialenosť čísla x od najbližšieho celého čísla. Vzhľadom
na japonskú izoláciu zo začiatku 20. storočia nebola táto Takagiho konštrukcia známa
na západe, a tak niekoľko ďalších autorov znovuobjavilo funkciu T v neskoršom období
(spomeňme Knoppa, Van der Waerdena, Hildelbrandta, atď.). Teda cieľom navrhova-
nej témy je:

(i) pozrieť sa na historickú stránku veci a popísať objavenie sa Takagiho funkcie
v prácach iných (napríklad vyšie spomínaných) autorov;

(ii) uviesť základné vlastnosti Takagiho funkcie so zameraním sa na rigorózne do-
kázanie, že ide o spojitú a nikde diferencovateľnú funkciu (prípadne sa pozrieť
na jednostrannú diferencovateľnosť, či body, v ktorých má táto funkcia nevlastné
derivácie);

(iii) popísať vlastnosti a správanie sa grafu funkcie T;

(iv) poskytnúť ekvivalentné charakterizácie Takagiho funkcie a jej známe zovšeobec-
nenia;

(v) uviesť aplikácie Takagiho funkcie z rôznych oblastí: napr. je známe, že T je
extrémny prípad v teórii aproximatívne midkonvexných funkcií, T sa tiež priro-
dzene vyskytuje ako limita v istých „counting problems“ teórie grafov, dokonca
bola použitá v jednom ekvivalentnom vyjadrení Riemannovej hypotézy, atď.

V prvom priblížení by malo ísť o rozšírenie základných poznatkov matematickej
analýzy, ktoré študent nadobudol počas bakalárskeho štúdia a ich doplnenie z hľa-
diska potrieb tejto témy. Ak by sa úspešne zvládlo toto štádium, dalo by sa uvažovať
o pokračovaní v rozpracovávaní tejto témy v diplomovej práci napríklad smerom frak-
tálnych vlastností funkcie T a iných zaujímavých vecí.


