
1. FUNCIONS

Com definiŕıem una funció?, Quin seria el concepte de funció?, la defini-
ció de ĺımit és un dels conceptes més d́ıficils de definir per a un matemàtic
de manera cient́ıfica, i exacta. Nosaltres agafarem unes definicions que ja ens
serà suficients per entendre la resolució dels problemes.

1.1. Concepte de funció

La relació de dependència entre dues variables s’anomena funció si, per
cada valor real de la variable independent, existeix un i només un valor real
de la variable dependent.

Diem que y és funció real de variable real x, o que y depèn de x, si
per cada valor real de x li correspon un i només un valor de y, i ho escrivim
y = f (x), on x és al variable independent i y és la variable dependent. la
igualtat y = f (x) s’anomena expressió algebraica de la funicó.

Amb l’expressió algebraica y = f (x), indiquem que y és la imatge de x,
o que x és una antiimatge de y.

1.2. Domini i recorregut d’una funció

El conjunt de tots els valors reals de la variable independent que tenen
per imatge un nombre real constitueixen el domini de la funció; l’expressem
Df . Tots els valors de la variable independent que pertanyen al domini tenen
imatge, propietat que caracteritza qualsevoll funció.

El conjunt de totes les imatges reals de la funicó és el recorregut o rang
de la funció.

El domini fa referència als valors de la variable x, en canvi, el recorregut
fa referència als valors de la variable y.

2. LÍMITS

El concepte de ĺımit el podŕıem visualitzar com un forat i nosaltres ens
trobem damunt del forat però sense caure’ns
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2.1. Ĺımit d’una funció en un punt

El ĺımit d’una funció en un punt el podem determinar mitjançant una
taula donant-li valors propers a una banda i l’altra del punt on volem trobar
el ĺımit.

De forma matemàtica aquest concepte de ĺımit el podem definir com:

r és el ĺımit de la funció f (x) quan x tendeix a a si tota successió {x1, x2, x3, . . . , xn, . . .}
amb ĺımit a té per a cada valor de x una successió de imatges {f (x1) , f (x2) , f (x3) , (xn) , . . .}
amb ĺımit r.
Ho escriurem ĺım

x→a
f(x) = r, on r és un nombre real o bé +∞ o−∞.

2.2. Ĺımit d’una funció a l’infinit

En el càlcul d’aquests ĺımts tindrem en compte els mètodes del conjugat
i del número e.

2.3. Càlcul del ĺımit d’una successió

Primerament haurem de susbtituir el punt en la funció, si ens donés una
indeterminació procedirem a calcular-lo mitjançant els diferents mètodes:
factorització de polinomis, conjugats, nombre e, etc

2.4. Ĺımits laterals en un punt

Quan la variable x tendeix a a per a valors més petits que a, es diu que
xtendeix a a per l’esquerra i s’escriu x → a−. Quan x tendeix a a per a va-
lors més grans que a, es diu que x tendeix a a per la dreta i ’escriu x→ a+.
Aquests dos ĺımits es coneixen amb el nome deĺımits laterals en x = a. Per
tant, a partir d’ara podem plantejar-nos el càlcul de tres ĺımits corresponents
a un mateix valor x:

ĺım
x→a−

f(x), ĺım
x→a+

f(x) i ĺım
x→a

f(x) (1)

A continuació tenim les relacions entre ells:

Quan els dos ĺımits laterals donen el mateix nombre real, aquest nombre
coincideix amb el ĺımit de la funció en x = a.

2



ĺım
x→a−

f(x) = ĺım
x→a+

f(x) = b⇒ ĺım
x→a

f(x) = b (2)

Si un dels dos ĺımits laterals és infinit, no existeix el ĺımit en x = a

ĺım
x→a−

f(x) =∞ i ĺım
x→a+

f(x) = c o bé ĺım
x→a−

f(x) = b i ĺım
x→a+

f(x) =∞⇒ 6 ∃ ĺım
x→a

f(x)

(3)

Quan els dos ĺımits laterals donen infinit, el ĺımit de la funció en x = a
també és infinit.

ĺım
x→a−

f(x) =∞ i ĺım
x→a+

f(x) =∞⇒ ĺım
x→a

f(x) =∞ (4)

Si els dos ĺımits laterals donen dos nombres reals diferents, no existeix
el ĺımit de la funció en x = a.

ĺım
x→a−

f(x) = b i ĺım
x→a+

f(x) = c, b 6= c⇒6 ∃ ĺım
x→a

f(x) (5)

Per calcular les ĺımits fem servir les tècniques que ja coneixem com són:
la factorització de polinomis, conjugats, nombre e, etc.

2.5. Funció cont́ınua en un punt

Una funció f és cont́ınua en x = a quan ĺım
x→a−

f(x) = ĺım
x→a+

f(x) = f(a)

Quan una funció no és cont́ınua en un punt llavors evidentment es diu
que és discont́ınua en aquets punt.

Les discontinüıtats que estudiarem seran de tres tipus:

Discontinüıtat evitable: ĺım
x→a−

f(x) = ĺım
x→a+

f(x) 6= f(a)

Es pot donar el cas en el que els ĺımits laterals coincideixin, però que
no existeixi f(a) perquè x = a no pertany al domini.

Discontinüıtat inevitable: ĺım
x→a−

f(x) 6= ĺım
x→a+

f(x)
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• de salt:

ĺım
x→a−

f(x) = b i ĺım
x→a+

f(x) = c, b 6= c

• asimptòtica
ĺım
x→a−

f(x) = b i ĺım
x→a+

f(x) =∞
o bé ĺım

x→a−
f(x) =∞ i ĺım

x→a+
f(x) = c

o bé ĺım
x→a−

f(x) =∞ i ĺım
x→a+

f(x) =∞

En resum:

Quan els ĺımits laterals en x = a són iguals a la imatge f(a), la funció és
cont́ınua. En cas contrari és discont́ınua, i aleshores haurem d’analitzar les
diferents possibilitats:

Discontinüıtat evitable. Els ĺımits laterals en x = a són iguals però
diferenst de f(a). També és possible que f(a) no existeixi.

Discontinüıtat de salt. Els ĺımits laterals són dos nombres reals dife-
rents.

Discontinüıtat asimptòtica. Un dels ĺımits laterals o bé tots dos donen
infinit.
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