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Równania funkcyjne i ich znaczenie we współczesnej
matematyce

Wstęp. Aczkolwiek od ukazania się pierwszej pracy o równaniach 
funkcyjnych (d’Alembert [1]) minęło już ponad 200 lat P), to o teorii 
równań funkcyjnych możemy mówić dopiero w ostatnich latach. Dawniej 
poszczególni matematycy (pomiędzy nimi również najwybitniejsi, jak 
np. Abel, d’Alembert, Cauchy, Gauss, Euler i in.) poświęcali czasem poje
dyncze prace temu, czy innemu szczególnemu równaniu funkcyjnemu. 
Pewne starania w kierunku bardziej jednolitego potraktowania tego 
przedmiotu poczynił A. K. Schweitzer. Planował on też sporządzenie biblio
grafii równań funkcyjnych (Schweitzer [2]). Dopiero jednak szereg prac 
opublikowanych przez wybitnego specjalistę w tej dziedzinie, matematyka 
węgierskiego J. Aczćla, otwiera przed równaniami funkcyjnymi nowe 
horyzonty. J . Aczćl w swoich pracach omawia całe obszerne klasy równań 
funkcyjnych, podaje ogólne metody rozwiązywania i kryteria istnienia 
rozwiązań. Tak więc obecnie możemy już mówić o teorii równań funkcyj
nych.

Młoda ta  teoria przeżywa obecnie okres intensywnego rozwoju. 
Z roku na rok pojawia się w matematycznej literaturze naukowej coraz 
więcej prac poświęconych równaniom funkcyjnym. Ostatnio ukazały 
się dwie monografie (Aczćl [17], Aczel-Gołąb [1]) poświęcone temu przed
miotowi. Możemy też zauważyć coraz więcej matematyków obierających 
sobie równania funkcyjne za główny przedmiot swoich badań. Należą 
tu, poza wspomnianym już J. Aczćlem, M. Bajraktarevic, M. Ghermanescu, 
M. Hosszu, S. Kurepa, M. Kuczma i inni.

Można zapytać, co spowodowało to zainteresowanie matematyków 
całego świata równaniami funkcyjnymi. Jest to związane z jednej strony 
z tym, że w wielu dziedzinach matematyki metody analityczne zostały 
już w znacznej mierze wyeksploatowane. Tymczasem zastosowanie metod 
elementarnych (do których możemy zaliczyć również równania funkcyjne) 
pozwala częstokroć uzyskać znacznie głębsze i ogólniejsze twierdzenia 
niż to było możliwe przy użyciu metod analizy matematycznej. Z drugiej

pj Praca ta omawiała równanie q>(xĄ-y)+<p(x—y) — y}{x)v(y)'
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strony, coraz więcej problemów fizyki i techniki wymaga przyjęcia sła
bych założeń regularności o szukanych funkcjach. W tych wypadkach 
równania różniczkowe muszą zostać zastąpione przez równania funk
cyjne.

Niniejszy artykuł ma na celu poinformowanie czytelnika o obecnym 
stanie teorii równań funkcyjnych, jej powiązaniach z innymi działami 
matematyki i nauk pokrewnych i o najważniejszych problemach, które 
dotąd nie zostały rozwiązane. Musimy jednak pamiętać, że wobec bardzo 
szybkiego rozwoju tej dyscypliny stan przedstawiony tutaj może stać 
się nieaktualny już za parę miesięcy.

Charakter artykułu jest popularny; nie podajemy tu  żadnych dowo
dów, cytujemy jednakże najważniejsze rezultaty. Czytelników zaintere
sowanych szczegółami odsyłamy do monografii J . Aczćla [17] (która 
jednakże omawia wyłącznie równania stopnia s >  2) i do prac specjal
nych podanych w wykazie literatury na końcu niniejszego artykułu. 
Wykaz ten oczywiście nie zawiera wszystkich prac poświęconych równa
niom funkcyjnym, a jedynie najważniejsze publikacje z ostatniego piętna
stolecia, oraz pewną ilość klasycznych pozycji z wcześniejszego okresu. 
Bardziej kompletną bibliografię (lecz jedynie z zakresu równań stopnia 
.9 >  2) można znaleźć we wspomnianej wyżej monografii J . Aczćla.

Równaniom stopnia pierwszego poświęciliśmy w tym omówieniu 
stosunkowo dużo miejsca, gdyż równania tego typu są pominięte w mono
grafii J . Aczćla.

1. Teoria ogólna

§ 1. Pojęcie równania funkcyjnego sensu strieło zawiera wszystkie 
równania, w których występują funkcje niewiadome, a więc również równa
nia różniczkowe, całkowe itp. Powszechnie używa się jednak terminu 
„równanie funkcyjne” w znacznie węższym sensie. Poszczególni autorzy 
podają często definicje o bardzo różnym zakresie (por. np. Aczćl-Kie- 
sewetter [1], Ghermanescu [2]). Definicja, którą podajemy poniżej, 
stanowi bardzo nieznacznie zmodyfikowaną wersję definicji z monografii 
J . Aczćla [17]. Oparta jest ona na pojęciu wyrażenia; rozpoczniemy 
zatem od zdefiniowania tego ostatniego pojęcia.

Def in ic ja .  Wyrażenie jest zdefiniowane przez następujące warunki:
1° Zmienne niezależne są wyrażeniami.
2° Jeżeli t17 są wyrażeniami i/(a?x, . . . , oop) jest dowolną funkcją 

p zmiennych, to tp) jest również wyrażeniem.
3° Poza tym nie istnieją żadne inne wyrażenia.
Przyjmiemy następującą definicję równania funkcyjnego:
Definic ja .  Równanie funkcyjne jest to równość tx — tz między



Równania funTccyjne 171

dwoma wyrażeniami i t2, zawierającymi co najmniej jedną funkcję 
niewiadomą oraz skończoną ilość zmiennych niezależnych. Eówność 
ta  ma być spełniona identycznie względem występujących zmiennych 
w pewnym określonym zbiorze (dowolnej natury) (2).

Te>k zdefiniowane pojęcie równań funkcyjnych nie zawiera równań 
różniczkowych, całkowych i w ogólności wszystkich równań, w których 
występują przejścia graniczne. W ten sposób zostały zatem też wyklu
czone równania występujące w teorii programowania dynamicznego 
(Bellman [1]), w których występują maksima pewnych funkcji.

W dalszym ciągu ograniczymy się do równań objętych podaną po
wyżej definicją. Po podaniu w §§2-3 pewnych elementów teorii ogólnej, 
omówimy po kolei najważniejsze klasy równań funkcyjnych.

§ 2. Klasyfikacja równań funkcyjnych to problem trudny i do
tychczas nie rozwiązany w sposób zadowalający. Dla przeprowadzenia 
klasyfikacji równań funkcyjnych oprzemy się na pojęciach stopnia (3) 
i rzędu.

Pojęcie stopnia równania funkcyjnego zostało wprowadzone przez 
W. Maiera [1]:

Defin ic ja .  Stopniem, równania funkcyjnego nazywamy ilość zmien
nych niezależnych, występujących w równaniu. Stopniem układu równań 
funkcyjnych nazywamy najwyższy spośród stopni poszczególnych równań.

Trzeba podkreślić, że w powyższej definicji interweniuje ilość zmien
nych niezależnych występujących w równaniu, niezależnie od ilości zmien
nych, od których zależy funkcja niewiadoma. Tak więc np. równanie 
Cauchy’ego
(1) <р{я + У) =  <р{ю) + у(у)

ma stopień 2, chociaż funkcja niewiadoma (4) <p {co) zależy tylko od jednej 
zmiennej. Niemniej jednak ilość zmiennych, od których zależy funkcja

(2) Przy rozwiązywaniu równań funkcyjnych ważną rzeczą jest też zaznaczenie, 
w jakiej klasie funkcji poszukujemy rozwiązania, gdyż tak ilość, jak i charakter roz
wiązań zależą od tego w dużym stopniu. Jest to jedna z zasadniczych różnic między 
równaniami funkcyjnymi a równaniami różniczkowymi. Przy tych ostatnich klasa 
funkcji, w której poszukujemy rozwiązania, jest na ogół zdeterminowana przez pewne 
warunki różniczkowalności funkcji niewiadomej.

(3) Słowo „stopień” użyte jako odpowiednik niemieckiego słowa „Stufe” nie 
wydaje mi się najszczęśliwsze (sugeruje związek z potęgą, w jakiej występuje funkcja 
niewiadoma). Niestety, nie mogłem znaleźć w języku polskim lepszego określenia. 
(Swego czasu S. Dickstein proponował słowo „szczebel” jako odpowiednik niemiec
kiego wyrazu „Rank”. Termin ten jednak nie przyjął się.)

(4) W całym niniejszym artykule będziemy używać liter greckich na oznaczenie 
funkcji niewiadomych, a literami łacińskimi oznaczać będziemy zmienne niezależne 
i funkcje dane.

12Roczniki PTM - Prace Matematyczne VI
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niewiadoma, jest też bardzo ważną cechą równania i obok stopnia i rzędu 
może być bardzo pomocną przy klasyfikacji równań funkcyjnych.

Stopień nie jest niezmiennikiem danego równania w dosłownym 
sensie i w pewnych klasach funkcji może zostać obniżony (Aczel-Kie- 
sewetter [1]). Ponadto stopień może zależeć od sposobu zapisania rów
nania funkcyjnego (można go obniżyć np. przez zastosowanie zapisu 
wektorowego, macierzowego itp.). Tak więc dopiero najniższy możliwy 
stopień (tzw. istotny stopień) mógłby stanowić bardziej racjonalną pod
stawę klasyfikacji równań funkcyjnych.

Pojęcie rzędu, aczkolwiek wprowadzane już wcześniej dla pewnych 
szczególnych klas równań funkcyjnych (np. Ghermanescu [2]), w całej 
swojej ogólności nie zostało dotąd wprowadzone. Zanim podamy tu 
definicję (opartą na pomyśle J. Aczela), zwrócimy uwagę na pewne 
fakty.

Przez odpowiednie podstawienia można dowolne równanie funk
cyjne sprowadzić do układu równań, w których pod znakiem funkcji 
niewiadomej występują wyłącznie zmienne niezależne. Tak więc np. 
równanie Cauchy’ego (1) może być zapisane jako układ dwóch równań 
z których tylko pierwsze jest równaniem funkcyjnym):

<p{z) = <p(x) + <p(y), z = a>+y.
Defin ic ja .  Najmniejszą ilość dodatkowych równań, potrzebnych 

do sprowadzenia równania funkcyjnego do postaci, w której pod znakiem 
funkcji niewiadomej wrystępują wyłącznie zmienne niezależne, nazywać 
będziemy rządem danego równania.

Tak więc równanie Cauchy’ego ma rząd 1. Najogólniejsze równanie 
pierwszego rzędu, zawierające jedną funkcję niewiadomą <p (x) jednej 
zmiennej niezależnej, ma postać

(2) I  (^i, . . . ,  , <p{X\), • • ч tpi^p) > > •••>%>? ^(^i) ? • • • i p)]}) == 0.

Jest ono równoważne układowi

F  [*i j • ■ • j > * • • ? У fop) i 93(?/)] ~  ^ ?

/[# u  .. .,  ccp1 • * • 1 <p(^)] “  У •
Równanie (2) ma oczywiście stopień p.

Powyższa definicja rzędu ma niestety podobne wady jak definicja 
Stopnia równania funkcyjnego. Rząd równania może zależeć od sposobu 
zapisu. Pewne wątpliwości mogą też powstać przy stosowaniu powyższej 
definicji do równań zawierających funkcje większej ilości zmiennych.

W definicji rzędu bardzo istotne jest zastrzeżenie, że ilość dodatko
wych równań ma być możliwie najmniejsza. Np. równanie

<p{x+y) = (p(x) + y,
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pozornie rzędn 1 : •
(p{z) =  <p(x) +  y,  Z =  X + y ,  

jest w istocie rzędu 0 :
(3) (p(z) — <p(a?) +  z —x.

W związku (3) zmienne z i x nie są związane żadnymi warunkami. Po
dobnie równanie (2) jest rzędu 1 jedynie wówczas, jeżeli funkcja 
F (xlf . . . ,  xp, zlf . . . ,  Zpf u) zależy istotnie od każdej ze zmiennych 
zi7 . .. ,  Zp, u.

Rząd i stopień nie rozwiązują, niestety, problemu klasyfikacji równań 
funkcyjnych. Dwa równania mające ten sam rząd i stopień mogą się 
jednak różnić strukturą swoich rozwiązań. Np. równanie Cauchy’ego (1) 
i równanie Jensena

(4) 9 =  y(a?) +  y>(ff)

mają oba rząd 1 i stopień 2. Niemniej jednak równanie (1) ma jedno- 
parametrową rodzinę rozwiązań ciągłych:

(5) rp{x) — cx7

podczas gdy równanie (4) ma dwuparametrową rodzinę rozwiązań cią
głych
(6) (p(x) =  ax-\- b.

Podobny przykład stanowią równania (stopień i rząd wynoszą tu 3):

(7) 4>\fB1(p{y,z)]=<p\sp{asi y ) , z \  
z rozwiązaniem

<p(x,  У )  = / ~ 1 [ / ( ® ) + / ( y ) ]

zawierającym jedną dowolną funkcję f(x)  oraz

( 8 )  =  < р [ У > < р { х , г ) ]

z rozwiązaniem
9> (® , У )  = / _ 1 [ f l f ( ® ) + / ( y ) ]

zawierającym dwie dowolne funkcje f(x) i g{x).
Również pojęcie gradu równania funkcyjnego, wprowadzone przez 

A. R. Schweitzera* [1] (grad = 2j — s , gdzie j  jest najmniejszą ilością 
zmiennych, od których zależą funkcje niewiadome, s zaś jest stopniem 
równania) nie rzuca nowego światła na to zagadnienie. Dla równań (1) 
i (4) grad =  0, dla równań (7) i (8) grad — 1.
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Powyższe przykłady wskazują, że nie wniknęliśmy dostatecznie 
głęboko w strukturę równań funkcyjnych i nie dostrzegliśmy najistotniej
szych elementów, charakteryzujących poszczególne równania. Problem 
ten wciąż czeka na rozwiązanie.

§ 3. Brak ogólnych metod w teorii równań funkcyjnych był jedną 
z przyczyn odstręczających niektórych matematyków od tej teorii. Znacz
nym postępem w tym zakresie są prace J. Aczóla [8], [14]. Podaje on 
w tych pracach ogólne metody rozwiązywania wraz z warunkami istnie
nia i jednoznaczności rozwiązań dla obszernych klas równań funkcyjnych,
jak np: 
(9) <р{х + У) =  Я[<р(я), <p(V)]j

(10)

(U) <p{ax+by + c) =  F[(p(x), 95(2/)],

(12) Gl<p(x + y),<p(®-y),<p(x),<p(y),x,yh =  0

i inne. Dla równań pierwszego stopnia szereg ogólnych twierdzeń podali 
M. Kuczma i J . Kordylewski (por. §§ 11-12, 16).

Niemniej jednak od dawna jest znana i stosowana przy rozwiązywaniu 
równań funkcyjnych pewna bardzo ogólna metoda. Polega ona miano
wicie na sprowadzaniu równań funkcyjnych do równań różniczkowych 
(por. np. Aczól [2]). Jej zasady zostały wyłożone jeszcze przez N. H. 
Abela [2], którego rozumowanie zostało niedawno uściślone przez H. 
Kiesewettera [1]. Metoda ta, przy całej swej ogólności, ma jednak jedną 
poważną wadę: pozwala znaleźć tylko rozwiązania różniczkowalne (nie
kiedy nawet kilkakrotnie) oryginalnego równania funkcyjnego. Tę trudność 
stara się pokonać I. Penyó [1]. Główną ideę jego interesującej pracy 
można przedstawić następująco:

Oryginalne równanie funkcyjne jest rozważane jako równanie dla 
dystrybucji. Jak  wiadomo, dystrybucje posiadają pochodne wszystkich 
rzędów. Zatem równanie wyjściowe może być bez kłopotu sprowadzone 
do równania różniczkowego (lub układu równań) dla dystrybucji. To 
równanie na ogół łatwo da się rozwiązać, a następnie dowodzi się, że otrzy
mane dystrybucje są funkcjami.

Jednakże przy tym ostatnim kroku konieczne są pewne założenia 
o całkowalności. Otóż znane są pewne twierdzenia o różniczkowalności 
całkowalnych rozwiązań pewnych równań funkcyjnych (por. np. Kac 
[1], Aczćl [19]). Niemniej jednak metoda I. Penyó jest ogólniejsza, poza 
tym może być ona traktowana jako ogólna metoda rozwiązywania równań 
dystrybucyjnych.
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Wspomnimy tn jeszcze, że I. Carstoin [1] zauważył, że transformacje 
całkowe mogą być zastosowane do redukcji równań funkcyjnych, a A. 
Ećnyi [1] podał metodę sprowadzania równań funkcyjnych do równań 
całkowych.

U. Równania stopnia s >  2

§ 4. Bez wątpienia najbardziej znanym spośród równań funkcyj
nych jest równanie Cauchy’ego (5)

(1) <р(х+У) =  <p{x) + <p{y).
Bównanie to znajduje zastosowanie prawie w każdej dziedzinie mate
matyki. Ważną rolę odgrywa ono w mechanice (Darboux [1], Schim- 
mack [1]) i w geometrii rzutowej (Darboux [2]). A. Cauchy [1] wykazał, 
że ogólnym rozwiązaniem ciągłym równania (1) jest funkcja (5). W powyż
szym twierdzeniu warunek ciągłości <p (x) można jednak znacznie osłabić 
(Sierpiński [1], Kac [1], Aloxiewicz-Orlicz [1] i wielu innych). Najogól
niejszym rezultatem w tym kierunku jest twierdzenie A. Ostrowskiego 
[1] (por. też Kestelman [1]), które mówi, że funkcja (5) jest najogólniejszym 
rozwiązaniem równania (1), ograniczonym z jednej strony na zbiorze o mierze 
dodatniej. Istnienie rozwiązań nieciągłych równania (1) wykazał G. H a
mel [1].

Mianem równań Cauchy’ego są też obdarzane pokrewne równania

(13) <р{я+у) =  y(x)(p{y),

(14) <p(xy) =  <p{x)+(p{y),

(15) <p{xy) = <p{x)<p(y).

Bównania (13)-(15) łatwo dają się sprowadzić do równania (1). Ich 
ogólnymi rozwiązaniami mierzalnymi są odpowiednio funkcje (Aczćl [17])

(13') <p(x)=ecx, <p(x) =  0,

(14') <p{x) =  clog|0 |, cp{x) =  0 (6),

(15') cp(x) =  \x\c, 9o(x) — |#|csgn#, <p(x) ~  0.

Bównania Cauchy’ego mają zastosowanie w matematyce finansów 
(Aczćl [4]), w rachunku prawdopodobieństwa (rozkłady Gaussa i Pois- 
sona; Csaszar [1]) i w wielu innych dziedzinach. W przypadku, gdy argu-

(5) Cauchy [1]. Przed Cauchym równanie (1) było rozpatrywane już przez 
Legendre’a (1791) i Gaussa (1809).

(6) Funkcja <p{x) = 0  jest jedynym rozwiązaniem równania (14), jeżeli dopuś
cimy również x e  0.
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menty i wartości funkcji <p(x) leżą w zbiorach abstrakcyjnych, równanie 
(15) odgrywa ważną rolę w algebrze jako równanie izomorfizmu, homo- 
morfizmu itp. (por. też § 8).

Analogiczne własności jak równanie (1), posiada równanie Jensena
(4) (Jensen [1]), którego ogólnym rozwiązaniem, ograniczonym z jednej 
strony na zbiorze o mierze dodatniej, jest funkcja (6). J . Aczel-I. Fenyó 
[1] stosowali równanie (4) dla zdefiniowania środka ciężkości dla pól 
sił. Inne zastosowania równania (4) można znaleźć w pracach: Aczćl 
[4], Bajraktareyić [2], [6].

§ 5. Naturalnym uogólnieniem równania (1) jest równanie (9), 
omawiane przez licznych autorów (Montel [1], Alt [1], Dunford-Hille [1], 
Thielman [1], Kuwagaki [1], Aczel [8], [12], [16] i in. ). J. Aczel wy
kazał, że równanie (9) ma wtedy i tylko wtedy ciągłe i ściśle monofoniczne 
rozwiązanie, gdy funkcja F(u,  v) jest względem każdej zmiennej ciągła 
i ściśle monotoniczna i spełnia warunek

F[F{u,  v), w] — F[u,  F(v,  w)].

(Inaczej można to wyrazić mówiąc, że warunkiem koniecznym i wystar
czającym, aby równanie (9) posiadało w ( — oo, oo) ciągłe niestałe rozwią
zanie o wartościaeh z przedziału (a, b) jest, aby przedział (a, b) tworzył 
względem operacji u°v = F{u,v)  grupę ciągłą.) Jeżeli równanie (9) posiada 
ciągłe i ściśle monotoniczne rozwiązanie (pQ{x), to funkcja

<p(x) = <p0(cx)
jest jego najogólniejszym rozwiązaniem ograniczonym z jednej strony na 
zbiorze miary dodatniej.

Analogiczne własności posiada też równanie (10), będące uogólnie
niem równania Jensena (4) (Aczel [8], [14]). Warunkiem koniecznym 
i wystarczającym istnienia ciągłego i ściśle monofonicznego rozwiązania 
щ{х) równania (10) jest, aby funkcja F(u,  v) była ciągła i ściśle monoto
niczna względem każdej zmiennej i spełniała warunek

F[F(u,  v), w~] — F[F(u,  w), F(w, v)].

Ogólnym rozwiązaniem ograniczonym z jednej strony na zbiorze miary do
datniej jest wówczas funkcja

<p(x) =  <р0(ах-\- b).

Równanie (10), jak również równanie

<p{x-y) = F[cp{x), (p{y)]

(Aczel [12]), można łatwo sprowadzić do równania (9).
Równanie (9) nosi nazwę zasady dodawania (addition formula, the- 

oreme d’addition, Additionstheorem). W zależności od kształtu funkcji
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F (u ,v )  mówimy o wielomianowej wymiernej, algebraicznej, itp. zasadzie 
dodawania. Funkcje liniowe i funkcje liniowe funkcji wykładniczej są 
jedynymi funkcjami z wielomianową addytywnością. Funkcje

<p(%)
В

СхфТ>
cp{x) =

A e^+ B  
Cecx -f f)

są scharakteryzowane przez wymierną addytywność. Natomiast każda 
funkcja analityczna z algebraiczną zasadą dodawania jest albo funkcją 
wymierną zmiennej x, albo funkcją wymierną ecx, albo funkcją podwójnie 
periodyczną (wymierną funkcją funkcji ę Weierstrassa) (Aczel [17]).

Jeszcze ogólniejsze równanie (11), które zawiera też jako szczególne 
przypadki równania (9) i (10), jest omawiane w monografii J. Aczela
[17]. W szczególnym przypadku

(16) (р(ахА-Ьуфс) — А(р(х)-\-Вф(у)-\-С (а Ф О, Ъ Ф 0, аф-b Ф 0)

(Aczel [8], [14], Marcus [1], Daróczy [1]) równanie posiada rozwiązanie 
mierzalne niestałe wtedy i tylko wtedy, gdy A = a i В — b. Ogólne 
rozwiązanie mierzalne ma wówczas postać

cp{x) =  p x + q ,

gdzie stałe p i q zależą od a, b, c i C. Natomiast rozwiązanie niemierzalne 
równanie (16) może posiadać również wtedy, gdy а Ф A lub b Ф B. 
Z. Daróczy [1] wykazał, że jeżeli równanie

(17) (p{ax-\-by) — Aq> (x)B<p (y)

ma rozwiązanie niestałe i jedna z liczb a i A  jest wymierna, to musi zacho
dzić równość a — A  (analogicznie dla b i B). Natomiast jeżeli jedna z liczb 
a i A  jest algebraiczna, to druga też musi być algebraiczna i musi być 
pierwiastkiem tego samego równania algebraicznego minimalnego stopnia; 
rozwiązanie (oczywiście niemierzalne) może w tym wypadku rzeczywiście 
istnieć, chociaż a i A nie są równe. Zaskakujący ten rezultat wskazuje 
na olbrzymią różnicę między równaniami funkcyjnymi a równaniami 
różniczkowymi i na ogromne trudności, jakie spotykamy chcąc zbu
dować ogólną teorię równań funkcyjnych.

Równanie
(18) Р[/(®,У)]

zawierające wszystkie równania omawiane w niniejszym paragrafie, 
dyskutuje J. Aczel [14]. Równanie

P  Lf(*®i > • • • > ^ p ) ]  —  P ( ^ i )  • • • A ~ p ( ® p )
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można pod pewnymi warunkami sprowadzić (Aczćl-Kiesewetter [1]) do 
równania

?>[№, У)] =  9

które jest szczególnym przypadkiem równania (18). 

§ 6. Układ równań funkcyjnych

(19)
<p{ou + y) =

у>(я+у) =

y(a?) +  [y2(a?) —y2(a?)]y(y) 
l  — <p{x)<p{y)

V>(x)y>(y)
l  — <p{x)(p(y)

znajduje zastosowanie w optyce i w rachunku prawdopodobieństwa 
(ruchy Browna). Układ (19) był rozpatrywany przez licznych autorów 
(G. Stokes 1860, J . Stirling 1914, В. M. Kedheffer [1], J. Mycielski-
S. Paszkowski [1]) pod założeniem różniczkowalności albo ograniczoności 
funkcji (p i y>. J . Aczćl [16] podaje, w oparciu o teorię równania (9), do 
której to postaci można sprowadzić układ (19), ogólne rozwiązanie układu
(19) ograniczone z jednej strony na zbiorze miary dodatniej.

Bównanie

(20) — V<p(x)<p(-y) ,

które jest szczególnym przypadkiem równania (10), było użyte przez 
17. I. Łobaczewskiego [1] do wyprowadzenia wzoru na kąt równoległości. 
Ogólnym rozwiązaniem mierzalnym równania (20) jest funkcja

(p (ж) =  aex!k.
Bównież równania

(21) <p(x) + <p(y) = (pixy—V l — x 2 Vl — y2),

(22) <р(я) + <р(У) = <p(xy+Vx*—l ł V —1),

znajdują zastosowanie w geometrii nieeuklidesowej (przy wyznaczaniu 
odległości dwóch punktów; por. Aczćl-Yarga [1], Aczćl [14]). Ogólnymi 
rozwiązaniami mierzalnymi równań (21) i (22) są odpowiednio funkcje 
(Aczćl-Yarga [1], Ghermanescu [8])

<p(%) — Jc&yccossb i q>(x) == fcarcosh#.

Zagadnienie aksjornatycznego wprowadzenia mnożenia wektorów 
prowadzi do równania (Aczćl [7], [14])

(23) <p{®+y) + (p(x—у) =  2(p(x)c,osy,
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które może łatwo zostać sprowadzone do równania

(24) <p{x) + (p{x+y) =  y(2/M#+ł2/)*

Równanie (24) było rozpatrywane przez S. Kaczmarza [1], który podał 
jego ogólne rozwiązanie mierzalne, stosując silny aparat teorii funkcji 
rzeczywistych. J . Aczćl [7], [14] znajduje jednak na całkiem elementarnej 
drodze ogólne rozwiązanie mierzalne równania (23)

Równanie
cp{x) =  CiCosay+CaSin#.

Л+1

У  ck(p(akos+bky) =  0 
*=o

(które jest uogólnieniem równania (17)) zostało zastosowane przez N. 
Ghirzoia^iu [1] do scharakteryzowania krzywych stożkowych. 

Wspomnimy tu  jeszcze równanie
(25) cp{xy) = j ) ( 2/)?(a?)+g(2/)a?+r(2/), я ,у  Ф 0,
rozwiązane pod założeniami różniczkowalności przez S. Gołąba i S. Ło- 
jasiewicza [1] oraz na drodze elementarnej przez J . Aczćla [16]. Równanie 
(25), które wystąpiło w pracy S. Gołąba i S. Łojasiewicza przy dowodzeniu 
pewnego twierdzenia o wartości O w twierdzeniu o wartości średniej, 
stanowi uogólnienie licznych równań, znajdujących zastosowanie w teorii 
średnich, w rachunku prawdopodobieństwa i w innych dziedzinach. Jego 
ogólnym rozwiązaniem ograniczonym na zbiorze miary dodatniej są funk
cje

(p{x) — аЫ\х\-\-Ьх-\-с, <p(x) =  ахЬх\х\-\-Ьх-{-с,
9o(x) =  a\xf-\-hx + c, y{x) =  a\xfsgnx-\-bx-\-c.

§ 7. Jednym z ważnych zastosowań równań funkcyjnych jest charak
teryzacja funkcyjna pewnych funkcji. Funkcje: p Woierstrassa, £ Rie- 
manna, Г  Eulera, średnia arytmetyczno-geometryczna Gaussa, wielo
miany i wiele innych, mogą zostać zdefiniowane przy pomocy równań 
funkcyjnych (Baghi-Chaterjee [1], Siegel [1], Mohr [1], Picard [1], Gher- 
mńnescu [3]; por. też § 14 poniżej). Jednakże najobszerniej jest chyba 
w literaturze matematycznej potraktowany problem charakteryzacji 
funkcji trygonometrycznych.

Jednym z najstarszych równań funkcyjnych jest równanie

(26) <p{x + y) + cp{x—y) =  2(p(x)(p(y),

rozpatrywane przez J . d’Alemberta i S. D. Poissona pod założeniem 
analityczności funkcji <p{x). A. Cauchy [1] znalazł ogólne rozwiązanie 
ciągłe równania (26)
(27) <p{x) =  cosax, <p(x) =  cosh ax, <p(x) =  0.
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Równanie d ’Alemberta (26) znajduje zastosowanie w zagadnieniu 
składania sił (lub, w matematycznym ujęciu, dodawania wektorów), 
które jest jednym z najstarszych'problemów rozwiązywanych przy po
mocy równań funkcyjnych, oraz w nieeuklidesowej mechanice i geometrii 
(Schimmack [1], Picard [1], Lalan [1], Straszewicz [1], Aczel [4], Maier 
[1]). Równanie (12), które jest uogólnieniem równania (26), jest zwią
zane z teorią grup homologii. J . Aczel [8], [14] podaje kilka sposobów 
rozwiązywania równania (12).

Ponieważ ciągłymi rozwiązaniami równania (26) są funkcje (27), 
równanie to może służyć do charakteryzacji funkcji cos;» i cosh#. Po
dobnie równania (21), (22) (Ghermanescu [8]), oraz równanie

<p(0C-\-y)<p{% — y) =  <p2{x) — <p2(y),
którego ogólnym rozwiązaniem ciągłym są funkcje

<p{x) — ax, y(x) = o s i n a # ,  cp{x) =  c s in l ia a ;

(Yietoris [1]), mogą służyć do scharakteryzowania funkcji trygonome
trycznych i hiperbolicznych.

Najczęściej jednak funkcje trygonometryczne są definiowane przez 
układ równań funkcyjnych (z których jednak już pierwsze jest wystar
czające do tego celu)

<p(x + y) = <p(x)<p(y) — y>(x)y)(y),
(28)

y>(x+y) = у(я)(р{у) + (р{х)у){у).

Th. Angheluta [1] rozwiązał układ (28) pod założeniem ciągłości 
funkcji (p i яр. P. Montel [1] rozpatruje (również pod założeniem ciągłości) 
jeszcze ogólniejszy układ równań

<p{x+y) =  G[(p(x), y>(x),<p(y), v>(y)], 
tp(x +  ij) =  H[(p(x), y(x),  <p(y), y>(y)].

M. Ghermanescu [4] wykazał, że ogólnym rzeczywistym rozwiąza
niem mierzalnym układu równań (28) są funkcje

ę(x) — e^cos bx, гр(х) — e^m ibx ,

gdzie a i b są dowolnymi stałymi. Wykazał on też, że ogólne rzeczywiste 
rozwiązanie liniowo mierzalne układu równań

Шх,у)<р{х+у) = fp(£o)<p(y) — ip(x)y>(y),
(29)

Я (а?, У)у>(я+У) =  Ч>Щ<р{у) + <р{х)у{у) 
jest dane wzorami

(p(x) = A{x)eaxc,o%bx, гр{х) =  A{x)eaxm ibx, X(x, y) —
A{x + y)

gdzie A (x) jest dowolną funkcją mierzalną, a a i b są dowolnymi stałymi.



Równania, funkcyjne 187

Równanie

(30) т{х+у) =
r(x) + r{y) 

1 — t ( ® ) t (y)

daje się sprowadzić do układu (29). Ogólnym rozwiązaniem mierzalnym 
równania (30) jest funkcja

r(x) — tg bx.

Ogół rozwiązań rzeczywistych równań (28) został wyznaczony przez 
L. Yietorisa [1]. W dziedzinie zespolonej rozwiązania ciągłe układu 
równań (28) i

(31)
<рЦх) + грЦх) =  еЦх),

e(x) #  0,
е(х+ у) =  е(х)е(у),

zostały podane przez J . Aczela [16]. O. Hajek [1] znajduje rozwiązania 
holomorficzne w otoczeniu początku układu współrzędnych równania

(p{xĄ-y) =  a<p(x)<p(y) +  by{x)y){y)
oraz równania

(p(x +  y) =  ay>(x)<p(y) + b<p(x)y>{y). 
Układy równań

9o{x+y) = <р{я)<р(у)-\ V(%)y(y),
\o2i)

y}(x +  y) =  y{x)(p(y) +  (p(x)y>{y)

oraz (32) wraz z
cp2{x)~ y)*(x) =  e*(x),

e(x) Ф 0
e{x-\y )= s{x)e{y ),

(charakteryzujące funkcje hiperboliczne) były też rozpatrywane przez 
licznych autorów (np. Angholuta [1], Yietoris [1], Aczel [16]).

H. E. Yaugham [1] rozpatruje jedno tylko równanie

(33) <p(%—y)=(p{oo)(p{y)Jry){x)f{y).

Dowodzi on, że 0 < 99(0) <  1. Jeżeli <p(0) =  0, to y{x) =  0 i гр(х) ~  0. 
Jeżeli 0 <  ę>(0) =  e <  1, to równanie (33) posiada dokładnie dwa roz
wiązania:

* <p(a?) — 0» wi®) =  Ve—c2
oraz

(p{x) =  C,  ip(x) =  —Vc—c2 .

Jeżeli wreszcie ę?(0) — lięc  lub y> jest ciągła przynajmniej w jednym punk
cie, to

(p (x) — cos ax, гр(х) — sina#.
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W szczególności, jeżeli funkcje <p(x) i y>{oo) spełniają równanie (33) i

to

lim
Л—>0 h =  1 ,

<p(so) =  cos#, яр(х) =  sin#.

Jednakże w wypadku, gdy <p(0) =  1, równanie (33) posiada również 
rozwiązania nieciągłe w żadnym punkcie.

Szereg analogicznych równań w przestrzeniach abstrakcyjnych był 
rozpatrywany przez S. Kurepę [2], [3], [4], [6].

Funkcje trygonometryczne mogą też być scharakteryzowane przez 
pewne równania pierwszego stopnia (por. § 13).

Na tym kończymy omawianie równań rzędu s ^  2, w których funkcja 
niewiadoma założy tylko od jednej zmiennej. Oczywiście ani tu, ani 
w następnych paragrafach, nie możemy wyczerpać zagadnienia całkowicie. 
W literaturze naukowej były omawiane również liczne inne szczególne 
równania funkcyjne, o których nio możemy tu wspomnieć z powodu braku 
miejsca. Eównież były rozważane uogólnienia omawianych tu  równań, 
jak np. uogólnienia równań Cauchy’ego (Pexider [1])

<р{%+у) =  У>(я) +  х(у)> <р{я +  У) =  у(®)*(У)>

<р{ху) =  у>(я)+х(у), <р(ху) =  у{я)х(у)
lub równania Е. Vincze

<р(х@у) =  1Р(а?)я(у) +  «7(®К(зО,
które obejmują zarówno równania Pexidera, jak i równania funkcji try 
gonometrycznych. Zainteresowanego czytelnika raz jeszcze kierujemy 
do monografii J. Aczćla [17].

§ 8. Wiele spośród równań lub układów równań funkcyjnych, w któ
rych funkcje niowiadome zależą od większej ilości zmiennych niezależ
nych, można zapisać prosto, stosując zapis wektorowy lub macierzowy. 
Bardzo ważnym przykładem takiego równania (a właściwie układu rów
nań) jest
(34) Ф(Х-Г) =  Ф(Х)-Ф(Г).

W równaniu (34) X , Y  oznaczają macierze kwadratowe п х п , Ф jest 
macierzą kwadratową m x m y kropka zaś oznacza mnożenie macierzy.

Eównanie (34) odgrywa ważną rolę w teorii niezmienników (aksjo
maty czna definicja wyznaczników) i w teorii obiektów geometrycznych. 
Było ono rozwiązywane dla różnych wartości m i n  pod silnymi założe
niami regularności o funkcji Ф przez O. Perrona [1], P. Eeischa [1] 
i I. Schura [1], [2], [3]. Bez żadnych założeń o funkcji Ф rozwiązał
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równanie (34) dla m =  1, n =  2 S. Gołąb [3]. Wynik jego brzmi 
następująco:

Ogólne rozwiązanie równania (34) (m — l , n  — 2) ma postać

Ф{Х) =9>(detX),

gdzie (p(u) jest dowolną funkcją skalarną jednej zmiennej rzeczywistej, speł
niającą równanie (15).

Twierdzenie S. Gołąba udowodnił w przypadku m =  1, n dowolne, 
M. Kucharzewski [1], a następnie również M. Hosszu [5]. Dla dowol
nych m i n  wykazał analogiczne twierdzenie S. Kurepa [1]. Wprawdzie 
S. Kurepa nie czyni w swojej pracy żadnych założeń odnośnie regularności 
funkcji Ф, przyjmuje jednak założenia innego rodzaju (niezmienniczośó 
funkcji Ф względem pewnych operacji), przez co nie uzyskuje on wszystkich 
rozwiązań równania (34).

Ostatnio równanie (34) zostało rozwiązano dla m — n — 2, bez żad
nych założeń o funkcji Ф, przoz M. Kucharzewskiego i M. Kuczmę [4]. 
Jako rozwiązanie otrzymują oni funkcje

oraz
Ф{Х) =  F (detX ),

Ф(Х) =
p( detX ) 0 

0 9?(detX)

gdzie cp(u) jest dowolnym rozwiązaniem równania (15), funkcja

У {u) =
Vhi(^) Via(«) 

W2i(u) УгЛи)

jest dowolnym rozwiązaniem równania 

(35) y(uv) = y(u) 'W(v),

G zaś jest dowolną macierzą nieosobliwą. (Ogólne rozwiązanie lub ogólne 
rozwiązanie ciągłe równania (35) podali M. Kucharzewski-M. Kuczma 
[3] i A. Balogh [1].)

Jednakże bardzo ważny problem znalezienia wszystkich rozwiązań 
równania (34) bez jakichkolwiek założeń o funkcji Ф w ogólnym przypadku 
dowolnych m i n  nie został dotąd rozwiązany.

§ 9. Znaczny postęp daje się zauważyć od czasu zastosowania metod 
elementarnych w teorii obiektów geometrycznych. Jeden z podstawowych 
problemów tej teorii, problem klasyfikacji obiektów geometrycznych, 
prowadzi do równania funkcyjnego drugiego rzędu (por. np. Gołąb [4]):

(36)
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W równaniu (36) Q oznacza wielkość lub układ wielkości nazywanych 
współrzędnymi obiektu geometrycznego (mogą się one zmieniać dowolnie 
w pewnym obszarze D), a J \  i T 2 są układami parametrów charaktery- 
zujących transformacje S~x i układu odniesienia, należące do pewnej 
pseudogrupy &. T z oznacza układ parametrów charakteryzujących zło
żenie transformacji S ' x i S ' г. Oczywiście parametry T z są jednoznacznymi 
funkcjami T x i 1 \.

Eównanie (36) w całej swojej ogólności nie zostało dotąd rozwiązane. 
W pewnych szczególnych przypadkach było ono rozwiązywano, pod zało
żeniem analityczności funkcji Ф, przez E. Cartana, W. W. Wagnora, 
J. Pienzowa, A. №jenhuisa i innych. Pod słabymi założeniami o funkcji 
Ф równanie (36) zostało rozwiązane w szeregu przypadków przez S. Go- 
łąba, J. Aczćla, O. E. Gheorghiu i innych (np. Gołąb [2], Gołąb-Kucha- 
rzewski [1], Gołąb-Schinzel [1], Kucharzewski-Kuczma [1], Aczćl [15], 
Hosszu [2], Balogh [1]). Parny niniejszej pracy nie pozwalają na bardziej 
szczegółową dyskusję tych zagadnień. Zainteresowanych czytelników 
odsyłamy do obszernej monografii J. Aczćl- S. Gołąb [1].

To samo równanie (36) może mieć również szereg innych interpre
tacji, a co za tym idzie, znajduje zastosowanie w innych dziedzinach. 
Jako równanie jednoparametrowej translacji

(37) <p[<p(&, t), u] — q>{x, t-\- u)

było, pod różnymi założeniami, rozwiązywane w pracach Aczćl [3], Aczćl- 
Kalmar-Mikusiński [1]. Gdy i x  są w-wymiarowymi wektorami, równa
nie (37) jest omawiane w pracy J. Aczćla [10]. Tam też są wspomniane 
inne interpretacje tego równania: jest ono spełnione przez całki wekto
rowego równania różniczkowego ruchu stacjonarnego, jak również przez 
funkcję tworzącą reakcji łańcuchowej w przypadku jednorodnym. W przy
padku niejednorodnym otrzymujemy równanie

<p\sp{x, s, t), t, u\ =  ip(x, Sf w),

które również zawiera się w ogólnej postaci (36). Dla transformacji wielo
parametrowych równanie (36) było rozpatrywane przez J . Aczćla i M. 
Hosszu [1].

Eównanie (37) występuje też w teorii iteracji ciągłych (por. Ward- 
Fuller [1], Bajraktarevic [3], Łojasicwicz [2], Aczćl [10], Hadamard [1], 
Baker [1], Szekeres [1], Tópfcr [1]).

W przypadku jednowymiarowym ogólnym rozwiązaniem równania 
(37) pod założeniem ciągłości funkcji <p jest

<p(x, u) =  +

gdzie g(x) jest dowolną funkcją ciągłą i ściśle monotoniczną. Podobne 
rezultaty otrzymuje się również w więcej wymiarowym przypadku.
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§ 10. Równania funkcyjne występują również w teorii niezmien
ników (por. Jabotinsky [1], Perron [1], Kurepa [1]). Zacytujemy tu 
twierdzenie z pracy Acz ćl- G ołąb - Kucz ma - Siwek [1], że jedynym nie
zmiennikiem homograficznym czwórki punktów prostej rzutowej jest 
dowolna funkcja stosunku podwójnego podziału. Tak więc stosunek 
podwójnego podziału może zostać zdefiniowany przy pomocy równania 
funkcyjnego

Ф axx-\-b 
cxx +  d ’

ax2 -j- b 
cx2~\~d ’

ax 3+  b 
cx3-\-d ’

ax± -j- b 
cx4 + d

Ф(хх, x 2, x3, a>4).

W algebrze problem wyznaczenia naj ogólniej szych operacji speł
niających dane warunki prowadzi do szeregu ważnych równań funk
cyjnych:

q>[<p{x, y) ,z ] =  9o[x, <p(y, Z)]

(p[x, (p{y, «)] =  <p[cp{x, y),  <p(x, «)] 

(p[<p{x, y), z] =  y[(p{x, z),(p{y, z)1

<pi<p{x,  2/)> 9 ? ( ^> ® ) ]  =  <p[<p№i  w ) ,  < p ( V i « ) ]

(asocjatywność), 

(autodystrybutywność), 

(bisymetria),

(p(x, y) =  <p[<p(x, u), <p{y, w)] (tranzyty wność)

itp. Równania te i ich uogólnienia były rozwiązywane przez bardzo wielu 
autorów, począwszy od X. H. Abela [1], dalej w szeregu prac A. R. Schwei
tzera, L. Brouwera, T. Farago, J. G. Mikusińskiego, S. Gołąba, B. Knas- 
tera, C. Ryll-Nardzewskiego, A. Kuwagaki, A. Sade, J. Aczćla, a przede 
wszystkim w długiej serii prac M. Hosszu, również w najrozmaitszych 
strukturach algebraicznych (grupy, półgrupy, quasigrupy itp.). Z now
szych prac wymienimy tu W. Maier [1], Stein [1], Belousow [1], Rado 
[2], Aczćl [18], Aczól-Belousow-Hosszu [1]. Obszerniejsze omówienie 
tych rezultatów jest tu  niemożliwe. Szczegóły, jak również bardziej kom
pletną bibliografię, może czytelnik znaleźć w monografii J. Aczćla [17]. 
Dla przykładu zacytujemy tu  jedynie twierdzenie M. Hosszu. [1]:

Funkcja <p(x, y), ciągła i względem у ściśle monofoniczna, spełnia 
równanie

<p{x, У) =  <p\<p(x,u), <p(y, u)]

wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje funkcja ciągła i ściśle monofoniczna f(z), 
taka, że

<p(x, У) =  / -1[/(я) —/(2/)]-

A oto rozwiązania pozostałych równań (pod stosownymi założe
niami) :

У) = / _1[/(ж)+/(2/)] . ,
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(dla równania asocjatywności) oraz

Р(0»У) = /"1[(l-ff)/(®) + a/Wl
(dla równań bisymetrii i autodystrybntywności).

Wyżej wymienione równania występują też w aksjomatuziryun 
podstawach rachunku prawdopodobieństwa (Aczól [11]). Eównież w ra
chunku prawdopodobieństwa znajduje zastosowanie równanie

(38) n (s , u) =  IJ(8j t)-II(t, u),

gdzie П  jest macierzą kwadratową п х щ  oraz podobne równania (Fró- 
chet [1], Aczól [6], [9], [14], [18]).

Bównanie (38) można uważać za uogólnienie równania (Sinzow [1])

(39) (p(as,y) + (p(y,z) =  <p(x,z), 

którego ogólne rozwiązanie ma kształt

gdzie f(x)  jest dowolną funkcją. Bównanie Sinzowa było rozpatrywane 
przez wielu autorów (m. in. S. Gołąb [1] i P. Bossier [1] stosują równanie 
(39) do geometrii nieeuklidesowej).

Bównania funkcyjne znajdują również zastosowanie w teorii śred
nich (por. np. Kołmogorow [1], Aczól [13], [18], Hosszu [4]). F. Badó [1] 
podaje pewne równanie funkcyjne jako warunek liniowej zależności dla 
trzech funkcji. Ogólniejsze równania funkcyjne rozpatruje T. Popovi- 
ciu [1]. Pewne problemy statystycznej termodynamiki prowadzą również 
do równań funkcyjnych (Chaundy-Me. Leod [1]).

В. M. Bedheffer [2] rozpatruje funkcję ц (х ,у )  spełniającą równa
nie różniczkowe

—  =  a(y) + 2b(y)fi[x, у) + с{у)/л2{х, у)

i związane z nią w pewien sposób funkcje v{x,y) i co(x,y). Funkcje te 
spełniają układ równań funkcyjnych

l* {x ,z ) - ii{y ,z )
f*№,y)

exp[ — v(x, y) + v(x, z) + v{y} «)],

l  — fi{x,y)a){y,z) =  exp[v(<B, y)-v{x, z) + v{y,z)], 
co(x, z)— (o(x. y)
-------- --------------=  exp[v(a?, y) + v{x, z) — v{y, z)],(o(y,z)

które są związane z klasą problemów występujących w teorii elektro
magnetyzmu.
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Wspomnimy tu  jeszcze o interesujących pracach Y. Alaci [1], [2], 
który rozpatruje funkcje spełniające równanie funkcyjne

(40) = W{t)cp{x, у , z)

lub (p{% + y>i(<), y + щ$),  z + щ (t)} = ¥(t)<p(x, y, z)

jako uogólnienie funkcji jednorodnych. Przypadkami szczególnymi rów
nania (40) są równania

<p{tx,ty,tz) = 9>(a>,y,»), 

<p(ta,ty,e) =  y{t)q>{<Bt y ,z ) ,

<p(tx,y,tz) =  t(p{x,y,z),

które rozwiązuje E. Yincze [1], badając wydajność ekonomiczną procesów 
produkcyjnych. Jako rozwiązanie otrzymuje on funkcję

«27
<p(ce, y , z )  =  —

0Gn

Уо_{* 
У \®o

fo
z

a

1 ,

gdzie x0, y0, i a są stałymi, które należy wyznaczyć z danych doświad
czalnych.

Równania stopnia s = 1
§ 11. W przypadku s =  1 równanie rzędu pierwszego w najogól

niejszej postaci rozwikłanej względem <p[/] nia kształt

(41) <p[f(x, $?(®))] =  g(x, <p{x)).

Równanie (41) występuje w pewnych problemach hydrodynamiki.
Jeżeli funkcja f ( x , y) jest odwracalna względem y, to równanie (41) 

można łatwo sprowadzić do prostszej postaci

(42) (p\>(®)] =  g(x,<p{x)).

Równanie (42) jest omawiane przez M. Kuczmę [7] pod założeniami, 
że funkcja g(x,y)  jest określona, ciągła i ściśle rosnąca względem każdej 
zmiennej w domknięciu Q obszaru

a <  x < b ,
Q:

X <  у <  Jl(x)

oraz, że g(a, a) = a , g(b, b) — b, g(x , x) >  x  dla xe(a, b), g{x, y) > y  
w Q, </(#, h{x)) — h(x) dla a?e<«, &>. Pod tymi założeniami zostało wy
kazane, że z każdego punktu (x0, y0) obszaru £? można wyprowadzić 
nieskończenie wiele rozwiązań równania (42), ciągłych i ściśle rosnących 
w przedziale <a?0, &>. Rozwiązania te na ogół nie dadzą się przedłużyć
Roczniki PTM - Prace Matematyczne VI 13



194 M. K u cz  ma.

w lewo aż do punktu x =  a. Zachodzi przypuszczenie, że pod wyżej 
wymienionymi założeniami istnieje dokładnie jedno rozwiązanie równania 
(42), określone i ciągłe w całym przedziale <a, by i przebiegające wewnątrz 
obszaru Q. Problem ten nie został dotychczas rozstrzygnięty (M. Kuczma 
[7] wykazał jednakże istnienie rozwiązania określonego w całym przedziale 
<«, &»•

W szczególnym przypadku, gdy funkcja g(x, y) nie zależy od x, 
ogólne rozwiązanie i ogólne rozwiązanie ciągłe równania (42) zostało 
podane przez M. Kuczmę [9]. Pewne szczególne przypadki równania 
(42) są również rozpatrywane w pracy Isaacs [1], a dla x zespolonych 
Thorn [1], Osserman [1], Baker [1] i in.

§ 12. Ważny przypadek szczególny równania (41) otrzymamy, jeśli 
założymy, że funkcja f(x , y) nie zależy od у :

Bównanie (43) było przedmiotem prac licznych autorów. M. Kuczma
[6] podał jego rozwiązanie ogólne. T. Kitamura [1] wykazał, że równanie
(43) posiada pod odpowiednimi założeniami rozwiązanie zależne od dowol
nej funkcji. Rozumowanie jego, nie całkiem poprawne, zostało uściślone 
przez J. Kordylewskiego-M. Kuczmę [1]. K. L. Cooke [1] i M. Gher- 
manescu [1], [2] wskazali na pewne analogie między równaniem (43) 
a równaniami różniczkowymi.

J. Kordylewski i M. Kuczma [1] oraz M. Kuczma [3], [5] dysku
tują szczegółowo równanie (43) pod następującymi założeniami:

(I) Funkcja f(x)  jest ciągła i ściśle rosnąca w przedziale <a, by, 
f(a) = a, f(b) = b, f(x) > x  w (a, b).

(II) Funkcja g(x, y) jest ciągła i odwracalna względem у w obszarze 
Q normalnym względem osi x.

(III) Qx Ф О, Гх =  QĄx) dla xe{a, b), gdzie Qx = {y: (x,y)eD }  
jest ж-przekrojem zbioru Гх zaś jest zbiorem wartości przyjmowanych 
przez funkcję g (x ,y ) tdla yeQ x .

Pod założeniami (I)-(III) równanie (43) posiada nieskończenie wiele 
rozwiązań określonych i ciągłych w przedziale otwartym (a, b) i przebiega
jących w Q.

Wartość d, jaką może przyjmować rozwiązanie równania (43) dla 
x =  b, musi spełniać równanie g(b, d) — d. Jeżeli punkt (b, d) należy do 
obszaru Q, a funkcja g(x, y) spełnia w otoczeniu punktu (b ,d ) warunek 
Lipschitza

(43) <?№ )] =  g(x, ср{х)).

(44) 
gdzie
(45)

\д(х,У1)~д(я,У2)\

0 <  i ,
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to równanie (43) posiada również nieskończenie wiele rozwiązań ciągłych 
w przedziale (a, b') i przyjmujących wartość d dla x =  Ъ. Jeżeli jednak 
w związkach (44) i (45) zmienimy kierunek nierówności na przeciwny, to 
wówczas równanie (43) będzie posiadało dokładnie jedno rozwiązanie ciągłe 
w przedziale (a, by i spełniające warunek <p(b) =  d. Rozwiązanie to można 
znaleźć jako granicę pewnego ciągu funkcyjnego (7).

J . Kordylewski [2] przeniósł te twierdzenia również na przypadek 
funkcji f{x) malejącej. W dziedzinie zespolonej analogiczne twierdzenia
0 jednoznaczności rozwiązań równania (43) zostały wykazane przez 
A. H. Reada [1] i Sen-ichiro Tanaka [1]. J . Kordylewski i M. Kuczma [4] 
wykazali (pod odpowiednimi założeniami), że rozwiązanie równania (43) 
zależy w sposób ciągły od danych funkcji f(x) i g(x, y).

Do równania typu (43) prowadzi też problem tzw. funkcji prze
miennych. Funkcje f(x) i <p(x) nazywamy przemiennymi, jeśli spełniają 
związek

? № ) ]  = /[? (« ) ] .
Teoria funkcji przemiennych była studiowana przez E. Jacobsthala 
[1], I. N. Bakera [1] i innych.

§ 13. Liczne przypadki szczególne równania (43) znajdują zasto
sowanie w różnych działach matematyki i fizyki. Przypadkami szczegól
nymi równania (43) są ważne, znane i studiowane od dawna, równanie 
Abela (Abel [3])

РШ®)] =  9>(®) +  e
1 sprowadzalne do niego równanie Schródera (8) (Picard [1])

9>[/(®)] =  s<p(x).
Warunek konieczny i wystarczający istnienia rozwiązania równania Abela 
podał jeszcze R. Tambs Lyche [1]. U. T. Bódewadt [1] wykazał, że 
jeżeli funkcja f(x)  spełnia założenia (I) (p. § 12), to istnieje rozwiązanie 
równania Abela, co więcej, o tej samej klasie regularności (różniczkowal- 
ności), co f(x).

Równanie Abela jest ściśle związane z problemem iteracji ciągłych 
(por. § 9). Znając mianowicie odwracalne rozwiązanie równania Abela

? № ) ]  =
możemy zdefiniować iteratę rzędu q funkcji f(x)  dla dowolnego q rzeczy
wistego jako

f ( x )  =  (p~1[<p(x)+Q'\.

(7) Podobne rezultaty otrzymał również M. Bajraktareyió [4], [5].
(8) Różne uogólnienia równania Schródera były rozpatrywane m. in. przez 

M. Urabe [1], [2], [3] i N. Pastidósa [1].
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Ale też na odwrót, mając określone skądinąd f{co) możemy przy ich 
pomocy zbudować rozwiązanie równania Abela (Hadamard [1]).

Bównież inne przypadki szczególne równania (43) występują w roz
maitych zagadnieniach. Np. problem Goursata dla równania różnicz
kowego

<«>

prowadzi (por. Bielecki-Kisyński [1]) do równania funkcyjnego 

<47) 9т*У\=<р{*)+Щ*)-
Twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania problemu Gour
sata dla równania (46) wynikają natychmiast z odpowiednich twierdzeń 
o istnieniu i jednoznaczności rozwiązań równania (47) (9).

Równanie
<P (2#) =  ł  [>(#) +  #]

ma zastosowanie w statyce (Pompeiu [1]). Równanie

<p(x2) =  oo—<р(об)
zostało użyte przez H. Steinhausa [1] do badania zbieżności pewnego 
szeregu potęgowego.

Jak  zauważył J . G. Mikusiński [1], funkcja cos a? jest jedynym roz
wiązaniem analitycznym równania

(48) <p(2x) =  2ę>2(a?)- 1

spełniającym warunki ę?(0) =  1, <p"(0) =  —1. H. G. Forder [1] wyka
zał, że funkcje cos far i cosh far są jedynymi rozwiązaniami niestałymi, 
ciągłymi, rzeczywistymi i parzystymi równania (48), które są dwa razy 
różniczko walne w punkcie oo — 0. Warunku dwukrotnej różniczko wal- 
ności w zerze nie można osłabić. Jeżeli założymy o <p(oo) tylko jednokrotną 
różniczkowalność w zerze, to nawet dodatkowy warunek wypukłości nie 
gwarantuje, że <p(x) =  coshfar (Cooper [1]).

G. de Rham [1], [2], [3] pokazuje, że szereg funkcji ciągłych nieróż- 
niczkowalnych można zgrabnie otrzymać jako rozwiązania pewnych 
szczególnych przypadków równania (43). Wreszcie N. Gersewanow [1] 
wskazuje na zastosowania, jakie znajdują liczne przypadki szczególne 
równania (43) w hydromechanice.

§ 14. Funkcja Eulera Г{х) spełnia równanie funkcyjne

(49) Г{бб+1) =  обГ(%), х > 0 ,

(9) Problem Goursata dla bardziej ogólnych równań różniczkowych prowadzi 
do dość skomplikowanych równań funkcyjno-różniczkowych.
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oraz warunek 
(60) Г(1) =  1.
Jednakże równanie (49) posiada też inne rozwiązania spełniające warunek
(50). Dlatego też, aby scharakteryzować funkcję Eulera przy pomocy 
związków (49) i (50), trzeba postawić jeszcze dodatkowe żądania.

W r. 1931 E. Artin [1] wykazał, że funkcja Eulera jest jedyną funkcją 
logarytmicznie wypukłą {10) spełniającą równanie (49) i warunek (50). 
Przy pomocy pewnych innych warunków (wraz z równaniem (49)) zdefi
niowali funkcję Г(со) J. Anastassiadis [3] i H. Schmidt [1].

Twierdzenie Artina zostało uogólnione przez W. Krulla [1] i M. 
Kuczmę [1] w następujący sposób:

Jeżeli funkcja F(oo) jest wklęsła w przedziale (0, oo) i spełnia warunek 
lim {F(n+ 1)—F(n)} =  0, to istnieje dokładnie jedna funkcja wypukła

(p(oc), spełniająca dla co > 0  równanie

<p(oo-\-l) — (p(oo) =  F(co)

i przyjmująca zadaną wartość dla x — 1. Rozwiązanie to wyraża się wzorem

<p(oo) =  <p(l)— F (x)-Ą-ooF {1) — ^ { F ( n  + oo)—F(n) — oc[F(n-\-l)—F(n)']}.

Jednoznaczność rozwiązania wypukłego ewentualnie monotonicz- 
nego dla ogólniejszego równania

została wykazana pod odpowiednimi założeniami przez M. Kuczmę

Również pewne funkcje pokrewne funkcji Г(оо) mogą być scharakte
ryzowane przez pewne równania funkcyjne wraz z warunkami wypu
kłości lub monotoniczności. Tak więc A. Mayer [1] wykazał, że funkcja

J . Anastassiadis [1] wykazał, że w twierdzeniu A. Mayera warunek 
wypukłości funkcji Ф może być zastąpiony pewnymi słabszymi warun-

(10) Tzn. taką, że jej logarytm jest funkcją wypukłą.

OO

<P U(®)1~<P (®) =F{a>)
[2], [8].

jest jedynym rozwiązaniem wypukłym równania
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kami (tzw. pół-wypukłości lub pół-monotoniczności). Wykazał on też 
(Anastassiadis [2], [4]), że jedynym rozwiązaniem logarytmicznie wypukłym 
lub monofonicznym równania

x
Ф(х+1) = ------ Ф(я), x > 0x + y

(у — ustalony parametr), spełniającym warunek Ф(1) — 1/y, jest funkcja 
B(x,  y) =  Г(х)Г{у)/Г{х+у).

Twierdzenia A. Mayera i J . Anastassiadisa zostały uogólnione przez 
M. Bajraktareyića [1] i M. Kuczmę [4], [6], [8]. Jednoznaczność roz
wiązania monotonicznego dla równania ogólnej postaci (43) została też 
wykazana (pod odpowiednimi warunkami) przez M. Bajraktareyića [4].

§ 15. Spośród równań funkcyjnych pierwszego stopnia (dowolnego 
rzędu n) na specjalną uwagę zasługują równania różnicowe. Szerokie zasto
sowanie znajdują one w zagadnieniach przybliżania rozwiązań równań 
różniczkowych przez rozwiązania równań o różnicach skończonych (por. 
np. Ładyżenskaja [1]). Bównania różnicowe znajdują też bezpośrednie 
zastosowanie w problemach fizycznych (np. Derfler [1], Okabe [1], 
Ghermanescu [6]). Teoria równań różnicowych jest obecnie daleko rozwi
nięta i doczekała się licznych opracowań monograficznych. Dokładniejsze 
omówienie tej teorii przekraczałoby ramy tej rozprawy. Zainteresowanych 
czytelników odsyłamy do klasycznego dzieła Kórlunda [1] lub do nowszej 
monografii Goldberga [1].

Pragniemy natomiast zwrócić tu  uwagę na pewną szczególną klasę 
równań różnicowych, jaką stanowią formuły rekurencyjne. Twierdzenia
0 zbieżności ciągu zdefiniowanego przez formułę rekurencyjną

(51) Q>v+n ~  G(av1 a„+n  •••> Q>v+n—i)
można wyprowadzić z własności granicznych rozwiązań równania funkcyj
nego

(p(a> + n) =  G(q>{x), cp(x+1), .. . ,  (p(x + n —1)).

Gdy funkcja G jest liniowa, dokładna dyskusja zależności zbieżności 
ciągu av zdefiniowanego przez relację (51) od wyboru wartości początko
wych a0, • •., an_1 została przeprowadzona przez M. Kucharzewskiego
1 M. Kuczmę [2]. Dla funkcji G nieliniowej twierdzenia gwarantujące 
zbieżność ciągu av przy każdym wyborze wartości początkowych a0, . . . ,  an_x 
zostały wykazane przez J. Aczćla [1], [5] i A. G. Azpeitię [1], [2]. Ten 
ostatni wykazał następujące, bardzo ogólne twierdzenie:

Jeżeli ciąg funkcji (o wartościach zespolonych) Gk(z0, zx, . . . ,  zn_x) 
jest jednostajnie zbieżny do funkcji G(z0, zx, . . . ,  zn_x) w pewnym wypukłym 
obszarze В  na płaszczyźnie zespolonej i jeżeli dla każdego к >  0 punkt 
wk — ćr*(20, 2i, . . . ,  zn_1) zawsze należy do domkniętej obwiedni wypukłej
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Rk zbioru punktów z^J ) (i =  0 , 1, n —1) i ponadto wk jest różne od
punktów ekstremalnych Rk (z wyjątkiem wypadku, gdy z0 = zx — ... =  zn_x; 
wtedy musi też być wk =  20), to ciąg av zdefiniowany wzorem

^V+П  ~  ^V +  l f • • • » Q>v+n— l )

jest zbieżny przy wszelkich wartościach początkowych a0, . . . ,  an_1, dowolnie 
wybranych w obszarze D.

Jest faktem interesującym, że w oparciu o własności ciągów defi
niowanych rekurencyjnie można udowodnić pewne twierdzenia o pier
wiastkach równań algebraicznych (Aczól [1], Kucharzewski-Kuczma [2]).

§ 16. Teoria równań funkcyjnych pierwszego stopnia, rzędu n, 
nie jest dotychczas dostatecznie rozwinięta. Gdy pod znakiem funkcji 
niewiadomej występują wyłącznie funkcje znane, równanie rzędu n ma 
postać •
(52) F(x,  <p(x), рСЛ И ], ...» у [/»(»)]) =  0.

Aczkolwiek istnieją pewne twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności 
rozwiązań ciągłych, lub ograniczonych, równania (52), analogiczne do 
odpowiednich twierdzeń o równaniu (43) (Bajraktarevic [5], Choczew- 
ski [1], Kordylewski-Kuczma [2], Kordylewski [1]), to jednak na tym 
polu wiele jest jeszcze do zrobienia.

Bardziej szczegółowo omawiany jest w literaturze matematycznej 
przypadek, gdy funkcja F(a>, y0, . . . ,  yn) jest liniowa względem y0, . . . ,  yn, 
a funkcje f k(x) — f k(x) są iteracjami tej samej funkcji f ( x ) . Bównanie
(52) przybiera wówczas kształt

(53) 99[fn{a)'\+Al (a})<p[fu- 1(a!)]+ ...+An(x)ip{<B) =

Bównania kształtu (53) były omawiane (pod różnymi założeniami) w pra
cach M. Ghermanescu [5], [7], [9], [10] oraz J. Kordylewskiego-M. Kuczmy
[3]. (Jednakże i w tym przypadku teoria nie jest jeszcze kompletna.) 
M. Ghermanescu [11] pokazuje, że równanie całkowe o dwóch zmiennych 
granicach całkowania

X
ip(x) — X ( K(x ,  s)tp(s)ds =  0 

/(*)
można sprowadzić do układu równań całkowych o stałych granicach 
całkowania i równań funkcyjnych typu (53).

Jeszcze bardziej ubogo przedstawia się teoria równań funkcyjnych 
rzędu n zawierających iteracje funkcji niewiadomej. Ważnym przykładem 
takiego równania jest
(54) <pn(x) = g{x)
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{(рп{я) oznacza n-tą iterację funkcji cp (co)), występujące w tzw. problemie 
iteracji ułamkowych. Gdy g(x) =  x, równanie to było studiowane przez 
wielu autorów. Dla dowolnego g(x) rozwiązanie ogólne równania (54) 
w zbiorze JE takim, że g(JE) =  JE, zostało podane przez S. Łojasiewicza 
[1] (por. też Isaacs [I]). Ogólne rozwiązanie ciągłe równania (54) w przy
padku, gdy funkcja g(x) jest ciągła i ściśle monotoniczna, podane zostało 
przez M. Kuczmę [10]. Byłoby bardzo pożądanym podanie ogólnego 
rozwiązania ciągłego równania (54) dla dowolnej funkcji ciągłej g(x). 

Równanie
(55) (pn(x) = gt<pm(x)], m < n ,

można sprowadzić do równania (54) (Kuczma [9]). W szczególnym przy
padku, gdy g(x) =  x  i m — 1, ogólne rozwiązanie ciągłe równania (55) 
podali G. M. Ewing i W. R. Utz [1].
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M. К учма (Краков)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ
МАТЕМАТИКЕ

Р Е З ЮМЕ

В статье исследуется современное состояние теории функциональных ура
внений и её связь с остальными дисциплинами математики и смежными с ней 
науками. Здесь тоже показаны до сих лор нерешенные проблемы.

Первая глава содержит основы общей теории, главы II и III содержат 
обзор главных классов функциональных уравнений (содержащих больше одной 
или одну переменную) и их приложений.

М. K uczm a  (Kraków)

FUNCTIONAL EQUATIONS AND THEIR RELATIONS 
TO THE CONTEMPORARY MATHEMATICS

SUMMARY

This is an expository article. Its aim is to inform about the present state of the 
theory of functional equations, its connections with other branches of the mathematics 
and of related sciences and about the most important problems that have not been 
solved till the present.

In the first chapter elements of the general theory are given, chapters II and 
III contain a survey of the main classes of functional equations (containing several 
variables or a single variable, respectively) and of their applications.


