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Alla tiivistelmä toisen viikon aikana käsitellyistä asioista.

• Joukko F ⊂ Rn on suljettu, jos siitä että

x = lim
k→∞

xk, xk ∈ F kaikilla k

seuraa aina että x ∈ F . Joukko on siis suljettu, jos suppenevat jonot
eivät vie sieltä ulos.

• Avoin joukko määriteltiin suljetun joukon komplementtina. Tarkem-
min, joukko A on avoin, jos sen komplementti Rn\ on suljettu. Huomaa,
että koska koko avaruus Rn on suljettu, niin tyhjä joukko on avoin.

• Avoimelle joukolle voidaan antaa myös havainnollisempi karakterisoin-
ti: joukko A on avoin jos ja vain jos jokaisella x ∈ A on olemassa
δ(x) > 0 siten että avoin x–keskinen δ(x)–säteinen kuula Bδ(x)(x) sisäl-
tyy myös A:han. Yleisemmin, niitä mielivaltasien joukon B pisteitä x,
joille on olemassa δ(x) > 0 siten että Bδ(x)(x) ⊂ B kutsutaan joukon B
sisäpisteiksi. Joukko on siis avoin, jos ja vain jos sen jokainen piste on
sisäpiste. Huomaa, että Rn on siis myös avoin joukko, joten sen komple-
mentti tyhjä joukko on suljettu. Lopuksi määrittelimme, että K ⊂ Rn

on kompakti, mikäli se on rajoitettu ja suljettu.

• Funktion f : A → R, A ⊂ Rn jatkuvuus märitellään tavalliseen ta-
paan: f on jatkuva pisteessä x ∈ A, jos limk→∞ f(xk)→ f(x) jokaisella
A:n jonolla (xk), jolla limk→∞ xk = x. Jatkuvilla funktioilla on Analyy-
sin kursseilta tutut perusominaisuudet: erityisesti jatkuvien funktioiden
(äärelliset) summat ja tulot ovat aina jatkuvia.

• Jos D ⊂ Rn on avoin, ja f : D → R, niin määrittelemme funktion
f osittaisderivaatan muuttujan xk suhteen pisteessä x ∈ D erotusosa-
määrän raja-arvona

lim
λ→0

f(x+ h)− f(x)

λ
, h = λek,

mikäli tämä raja–arvo on olemassa. Tässä ek on k:s yksikkökoordi-
naatti vektori. Käytämme osittaisderivaatalle seuraavia vaihtoehtoisia
merkintöjä

∂f(x)

∂xk
, ∂kf(x).



• Päinvastoin kuin yhdenmuuttujan tapauksessa, ei osittaisderivaattojen
olemassaolosta yleisessä tilanteessa seuraa edes jatkuvuutta: esimerk-
kinä funktio

f(x1, x2) =

{
0, jos x1 = 0 tai x2 = 0,

1, muulloin.

Tämä ei ole jatkuva origossa, mutta sillä on olemassa osittaisderivaatat

∂1f(0, 0) = ∂2f(0, 0) = 0.

• Saadaksemme paremman kontrollin funktion käytökselle sen derivaat-
tojen avulla määrittelemme, että f on differentioituva pisteessä x, mi-
käli on olemassa reaaliarvoinen funktio ε(x;h) siten, että kaikilla h ∈
Rn joilla on riittävän pieni normi, pätee

f(x+ h)− f(x) = 〈∇f(x), h〉+ ‖h‖ε(x;h),

missä limh→0 ε(x;h) = 0 ja ∇f(x) = (∂1f(x), . . . , ∂nf(x)) on f :n gra-
dientti pisteessä x. Nyt pätee, että pisteessä x differentioituva funktio
on aina myös jatkuva x:ssä.


