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O zbytku řady Taylorovy a Lagrange-Laplaceovy.
Napsal Dr. Fr. Rádi.

Z řady Taylorovy při jedné proměnné přejdeme substitucí
k všeobecnější řadě Lagrangeově udávající rozvoj funkce f(x)
dle mocnin libovolné jiné funkce q>(x), při dvou proměnných
k řadě Lagrange-Laplaceově, totiž k rozvoji funkce f(x, y) dle
funkcí <p(#, y), \p(x, y). Týmž způsobem obdržíme i zbytky ve
formě s neurčitými koefficienty #.
Nemá však smyslu zaváděti tuto substituci do výrazu pro
zbytek ve formě omezeného integrálu. V praxi totiž vyjadřují
se těmito rozvoji kořeny x = <I>(a) rovnice y(x)=a,
při dvou
proměnných kořeny x = &(a, b), y = $(a, b) systému rovnic
<p (x, y) = a, ip (x, y) = b. Výraz integrální pro zbytek těchto
řad, který obdržíme pouhou substitucí, je bezcenný, poněvadž
se v něm vyskytují inversní funkce <£, resp. O, W, které tedy
při praktické applikaci jsou neznámy.
V XVI. ročníku „Kozprav Akademie cis. Frant. Jos. u (II. tř.
č. 9.) odvodil nadepsaný autor zbytek řady Lagrangeovy ve
tvaru omezeného integrálu při jedné proměnné. Při dvou pro
měnných nutno nejdříve udati vhodnou formu pro integrální
zbytek řady Taylorovy.
Pokládejme x, y za dvě daná čísla, s, t ZSL dvě proměnné
/ (# — s> y — *) z a funkci, která i se svými partiálními deri
vacemi dle s, t a do řádu n-ho v jistém okolí bodu (x, y) j e s t
spojitá.
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výraz pro větu o střední hodnotě ve formě křivkového integrálu
při funkci o dvou neodvisle proměnných.
Zbytek řady Taylorovy obdržíme postupnou integrací per
partes analogicky jako se děje známou methodou Laplaceovou
při jedné proměnné. Přechod k dvěma proměnným jeví se zde
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tím způsobem, že z integrálu obyčejného, v přímce, přejdeme
k integrálu křivkovému, tedy v rovině.
Položme za tím účelem křivkový integrál
s,t
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jednak integrujme per partes, tak že obdržíme
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Integrujeme-li integrál na pravé straně obdržený opět čás
tečně, můžeme ho položiti rovným, jak následuje:
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Symbolické označení v prvním členu křivkového integrálu
značí patrně výraz

druhý člen integrálu vznikne z prvního, píšeme-li t místo s,
t

což vyjadřuje znak /.
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Opakujeme-li tuto integraci per partes n — lkrát, ob
držíme konečně
s
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Sečteme-li všech n — 1 rovnic, obdržíme vzhledem k (1)
po substituci pro s = xf t = y rozvoj Taylorův pro f(x7 y) až
k členům stupně n — lho ; zbytek jest pak vyjádřen ve form&
křivkového integrálu:

s

-=f<d-Tň [(4+4)1]^+/-

Zavedeme-li nyní substituci nových proměnných, možno
celý postup opakovat pro řadu Lagrange-Laplaceovu, čímž ob
držíme zbytek ve formě omezeného integrálu, v němž inversní
funkce Of W se nevyskytují.
Rozšíření na libovolný počet proměnných jest samozřejmé.

Riemannova theorie o počtu prvočísel v daných
mezích.
Napsal Bohuslav Hostinský.
(Pokračování.)

9. Úprava vzorce (8):
Integrací po částech dokáží se snadno rovnice:
j jx~~ * C08/-J log x\dx = x4 cosi ^ log x\

+ ň fx~ * 5 e w (<r'l°9 x ) dx>
-^ jx~*

sin I — log x\ dx = 2t x4 sin j — log x\
— t* Cx~ 4 cos I — log x\ dx,

