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Получен новый интегральный признак сходимости рядов.

У данiй статтi наведено iнтегральну ознаку, що дає змогу дослiджувати на збiж-
нiсть, зокрема, числовi ряди, члени яких можуть мати довiльнi знаки.

1. Iнтегральнi ознаки збiжностi числових рядiв. Нехай N — множина всiх нату-
ральних чисел, C — множина всiх комплексних чисел i [b] — цiла частина числа b.

Важливою для теорiї рядiв є iнтегральна ознака Маклорена-Кошi [1], що зводить
дослiдження збiжностi числових рядiв iз додатними монотонно незростаючими членами
до дослiдження збiжностi невластивих iнтегралiв. Наведемо її формулювання.

Теорема 1. Нехай: 1) an ∈ (0,+∞), n > 1; 2) f : [1,+∞)→(0,+∞) — неперервна моно-
тонно незростаюча функцiя i f(n) = an, n>1. Тодi числовий ряд

∑∞
n=1 an i невластивий

iнтеграл
∫∞
1
f(t)dt одночасно збiгаються або розбiгаються.

Для дослiдження збiжностi числових рядiв, члени яких можуть бути довiльними,
зокрема, не дiйсними, можна використовувати наступну iнтегральну ознаку.

Теорема 2. Нехай функцiя f : [1,+∞) → C неперервна i збiгається невластивий iнте-
грал

∫∞
1
(f(t)− f([t]))dt. Тодi числовий ряд

∑∞
n=1 f(n) i невластивий iнтеграл

∫∞
1
f(t)dt

одночасно збiгаються або розбiгаються.

Очевидно, що невластивий iнтеграл
∫∞
1
(f(t)−f([t]))dt збiгається, якщо, наприклад,

збiгається ряд
∑∞

n=1 supt∈(n,n+1] |f(t) − f([t])| або збiгається ряд
∑∞

n=1 supτ∈(n,n+1) |f ′(τ)|
у випадку диференцiйовної на (1,+∞)\N функцiї f .

Теорема 2 є окремим випадком твердження, що наводиться й обгрунтовується в
наступному пунктi.

2. Векторний аналог теорем 2. Нехай E — банахiв простiр.

Теорема 3. Нехай: 1) f : [1,+∞)→ E — неперервне вiдображення; 2) збiгається невла-
стивий iнтеграл

∫∞
1
(f(t)−f([t]))dt. Тодi векторний ряд

∑∞
n=1 f(n) i невластивий iнтеграл∫∞

1
f(t)dt одночасно збiгаються або розбiгаються.
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Доведення. Завдяки першiй умовi теореми справджується спiввiдношення∫ b

1

f(t)dt =

[b]−1∑
n=1

f(n) +

∫ [b]

1

(f(t)− f([t]))dt+
∫ b

[b]

f(t)dt, b ≥ 2. (1)

Якщо iнтеграл
∫∞
1
f(t)dt збiгається, то iснує границя lim

b→+∞

∫ b
1
f(t)dt. Тому lim

b→+∞

∫ b
[b]
f(t)dt

= 0 i на пiдставi (1) та другої умови теореми iснує границя lim
b→+∞

∑[b]
n=1 f(n).

Отже, iз збiжностi iнтеграла
∫∞
1
f(t)dt випливає збiжнiсть ряду

∑∞
n=1 f(n).

Навпаки, якщо ряд
∑∞

n=1 f(n) збiгається, то lim
n→+∞

f(n) = 0. Завдяки другiй умовi

теореми також lim
b→+∞

∫ b
[b]
(f(t) − f([t]))dt = 0 i тому lim

b→+∞

∫ b
[b]
f(t)dt = 0. Отже, кожний

доданок правої частини (1) є збiжним при b→ +∞. Тому iснує границя lim
b→+∞

∫ b
1
f(t)dt.

Отже, iз збiжностi ряду
∑∞

n=1 f(n) випливає збiжнiсть iнтеграла
∫∞
1
f(t)dt.

Iз наведених мiркувань випливає твердження теореми.

3. Приклад застосування теореми 2. Проiлюструємо теорему 2 дослiдженням збi-
жностi наступного знакозмiнного числового ряду

∞∑
n=33

(cos ln lnn)n−1(lnn)−1(ln lnn)−p, (2)

де p ∈ R.
Використаємо функцiю f(t) = (cos ln ln t)t−1(ln t)−1(ln ln t)−p. Очевидно, що

f ′(t) = (− sin ln ln t)t−2(ln t)−2(ln ln t)−p − (cos ln ln t)t−2(ln t)−1(ln ln t)−p−
−(cos ln ln t)t−2(ln t)−2(ln ln t)−p − p(cos ln ln t)t−2(ln t)−2(ln ln t)−p−1,

|f ′(t)| 6 (3 + |p|)t−2(ln t)−1(ln ln t)|p|+1, t > 33.

Завдяки останньому спiввiдношенню числовий ряд
∑∞

n=33 supτ∈(n,n+1) |f ′(τ)| збiгається
i, отже, збiгається невластивий iнтеграл

∫∞
33
(f(t)− f([t]))dt (для кожного p ∈ R). Тому

за теоремою 2 при кожному p ∈ R ряд (2) i невластивий iнтеграл∫ ∞
33

(cos ln ln t)t−1(ln t)−1(ln ln t)−pdt (3)

поводять себе однаково в сенсi збiжностi. Дослiджувати на збiжнiсть iнтеграл (3) легше,
нiж ряд (2). Справдi, використавши для (3) замiну змiнної s = ln ln t, отримаємо рiвнiсть∫ ∞

33
(cos ln ln t)t−1(ln t)−1(ln ln t)−pdt =

∫ ∞
ln ln 33

(cos s)s−pds.

Очевидно, що при p > 0 невластивий iнтеграл
∫ +∞
ln ln 33

(cos s)s−pds збiгається за озна-
кою Дiрiхле ([1]). При p 6 0 для кожного n ∈ N, очевидно, справджується нерiвнiсть∫ 2nπ+π/3

2nπ
(cos s)s−pds > π(2nπ)|p|/6 i тому

∫ 2nπ+π/3

2nπ
(cos s)s−pds 6→ 0 при n→ +∞.

Отже, при p 6 0 iнтеграл
∫∞
ln ln 33

(cos s)s−pds розбiгається.
Таким чином, невластивий iнтеграл (3) збiгається лише при p > 0. За теоремою 2

числовий ряд (2) також збiгається лише при p > 0.

4. Множина рядiв, до яких застосовна теорема 3. Справджується наступне твер-
дження.
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Теорема 4. Для кожного ряду
∑∞

n=1 an (an ∈ E, n ∈ N), для якого lim
n→∞

an = 0, iснує
неперервне вiдображення f : [1,+∞) → E, для якого f(n) = an, n ∈ N, i невластивий
iнтеграл

∫∞
1
(f(t)− f([t]))dt збiгається.

Доведення. Розглянемо неперервне вiдображення f : [1,+∞) → E, що на промiжку
[n, n+ 1), де n ∈ N, визначається рiвнiстю

f(t) =

{
an, якщо t ∈ [n, n+ 1− n−2);
an + n2 (t− n− 1 + n−2) (an+1 − an), якщо t ∈ [n+ 1− n−2, n+ 1).

Оскiльки обмежена функцiя f(t) − f([t]) може приймати ненульовi значення лише на
множинi

⋃
n>1(n+ 1− n−2, n+ 1) i мiра Лебега цiєї множини скiнченна, то невластивий

iнтеграл
∫∞
1
(f(t)− f([t]))dt збiгається.

Отже, для кожного ряду, загальний член якого прямує до 0 при n→∞, застосовна
iнтегральна ознака (теорема 3) при вiдповiдному виборi простору E та вiдображення f .

На завершення зазначимо, що iншi ознаки збiжностi рядiв можна знайти, наприк-
лад, в [2]–[4].
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