Peter G. Lejeune Dirichlet – nezabudnuteľný nástupca C. F. Gaussa
Známy princíp
Skúste odpovedať na otázku z nasledujúcej úlohy: V našom meste sa narodilo
v minulom roku 370 detí. Nájdu sa medzi nimi aspoň dve deti, ktoré sa narodili
v rovnaký deň toho roku?
Správna odpoveď je áno. Ak by sa každý deň roku narodilo najviac jedno
dieťa, tak by ich spolu bolo najviac 365 (v priestupnom roku 366). Ale detí sa
narodilo 370, teda musí existovať taký deň v roku, v ktorom sa narodili aspoň dve
deti. Je pravda, že nevieme, v ktorý deň sa to stalo, ale dokázali sme, že taký deň
nastal.
Pri riešení tejto úlohy sme použili pomerne známy Dirichletov (priehradkový)
princíp: Ak je viac než n predmetov rozdelených do n skupín (priehradiek), tak
existuje aspoň jedna skupina (priehradka), v ktorej sa nachádzajú aspoň dva
predmety. Dokážme túto skutočnosť: Nech je po rozdelení ki počet predmetov v i-tej
skupine (zásuvke) (i = 1, 2, 3, ..., n). Ak by bol v každej skupine najviac jeden
predmet, teda ki by bolo vždy menšie alebo sa rovnalo 1, tak potom by všetkých
predmetov spolu bolo k1 + k2 + k3 +... + kn ≤ n, čo je spor, lebo predmetov na
rozdelenie je viac než n. Preto v niektorej skupine (priehradke) musí byť viac než
jeden predmet, teda aspoň dva.
Postupnosť života
Má veľmi zaujímavé meno. Je odvodené zo spojenia
„Le jeune de Richelet“ (mladík z Richeletu; Richelet
je mestečko v Belgicku). Jeho rodina emigrovala
z Belgicka do Nemecka. Peter Gustav Lejeune
Dirichlet (13. február 1805 – 5. máj 1859) začal
chodiť do gymnázia v Bonne, potom doštudoval
v jezuitskom gymnáziu v Kolíne nad Rýnom. Bol
pozorným študentom, zaujímal sa hlavne o históriu
a matematiku (rád si za svoje vreckové kupoval
odbornú literatúru). Od roku 1822 navštevoval
univerzitu v Paríži, kde bol aj domácim učiteľom
v rodine generála Foya. Spoznal významných francúzskych matematikov (Fourier, Laplace, Lacroix,
Legendre). Do Nemecka sa vrátil v roku 1826. Bol
docentom v Breslau (1827), vyučoval na vojenskej škole a od roku 1839 bol
profesorom na univerzite v Berlíne. Od roku 1855 sa stal nástupcom Gaussa na
univerzite v Göttingene a vytvoril tam svetové centrum matematického bádania.

Oženil sa so sestrou hudobného skladateľa Felixa Mendelsshona. Mali spolu
troch synov a jednu dcéru. Na letnej matematickej konferencii v roku 1858 utrpel
srdcový infarkt a po krátkej dobe (asi aj zo smútku za svojou zosnulou manželkou)
zomrel.
Matematické záujmy
Hlavné odborné záujmy, na ktoré sa Dirichlet sústredil, boli teória čísel, matematická
analýza (teória potenciálu, nekonečné rady, určitý integrál), matematická fyzika
a hydrodynamika. Vybudoval teóriu trigonometrických radov a využitím
analytických funkcií rozvinul analytickú teóriu čísiel, prispel k správnemu
pochopeniu podstaty teórie funkcií. Dokázal Veľkú Fermatovu vetu pre n = 5 a pre
∞

n = 14. V roku 1837 dokázal, že v aritmetickej postupnosti {a + n ⋅ d }n=1 , kde a, d sú
nesúdeliteľné prirodzené čísla, sa vyskytuje nekonečne veľa prvočísiel. Vo
variačnom počte zaviedol princíp, ktorý predpokladá existenciu určitej funkcie, ktorá
za predpísaných počiatočných podmienok robí určitý integrál minimálnym. V roku
1840 podal aj kritérium pre rovnomernú konvergenciu radov. S Dirichletovým
menom sú spojené aj ďalšie matematické pojmy. Vo funkcionálnej analýze je to:
Dirichletovo jadro, Dirichletov integrál, Dirichletov
problém pre eliptické parciálne diferenciálne rovnice,
Dirichletov rad i Dirichletov vzorec. Veľmi známa je
Dirichletova funkcia zadefinovaná takto: Ak je x
racionálne číslo, tak f ( x ) = 1 ; ak je x iracionálne číslo,
tak f ( x ) = 0 . Táto funkcia je v každom bode nespojitá.
Richard Dedekind (1831 – 1916) vydal v roku 1862
Dirichletove upravené a doplnené prednášky z teórie
čísiel pod názvom Vorlesungen über Zahlenhteorie.

Aktívna skromná spomienka
Dúfam, že ľahko uznáte aj trochu všeobecnejší Dirichletov princíp: Ak je viac než
m ⋅ n predmetov rozdelených do n skupín, tak aspoň v jednej skupine je viac než m
predmetov. Skúste vyriešiť úlohu: Medzi ľubovoľne zvolenými piatimi prirodzenými
číslami, sú vždy aspoň dve také, že ich rozdiel je deliteľný štyrmi.
Peter Lejeune Dirichlet šíril a spájal vedomosti európskej matematiky, stal sa
úspešným nástupcom významných francúzskych i nemeckých matematikov. Bol
znamenitým učiteľom s jasnou analýzou problémov i postupov ich riešenia. Aj hudbu
vnímal ako podnetnú ideu pre čaro matematiky.
Dušan Jedinák

