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Harjoitus 1

1 Tehtävät

Harjoituksia tulee kurssilla olemaan yhteensä kolmet. Tehtävistä muodostetaan
kokonaisuus, jossa yhteen lukuun tulee aina yhden harjoituksen tehtävien ratkai-
sut. Kurssin lopussa tämän työn .tex tiedosto palautetaan sähköpostitse kurssin
ohjaajille. Ryhmät 1 ja 2 palauttavat työt osoitteeseen tero.pirinen@helsinki.fi

Viimeinen palautuspäivä ryhmien 1 ja 2 osalta sunnuntai 1.4
Ryhmien 3 ja 4 osalta viimeinen palautuspäivä on sunnuntai 15.4!

Ryhmä 3 palauttaa .tex tiedoston osoitteeseen reetta.vuorinen(ät)helsinki.fi
Ryhmä 4 palauttaa .tex tiedoston osoitteeseen anni.luhtaniemi(ät)helsinki.fi

1. Tee ratkaisutiedostoosi kansisivu, josta löytyy otsikko, tekijä sekä
päiväys. Tee myös kappaleenjaot kolmeen harjoitusosioon siten, että
jokaisen kappaleen välissä on sivunvaihto. Lisää sisällysluettelo toiselle
sivulle, käytä report dokumenttiluokkaa.

2. a) LATEXkäyttää omaa komentoa kolmen pisteen merkkijonolle . . . , etsi
kyseinen komento, ja kirjoita:

Kreikkalaiset aakkoset alkavat kirjaimilla α, β, γ . . .

b) Kirjoita yhdistetyn funktion derivointisääntö

D(f ◦ g) = (f ′ ◦ g) · g′

ja sovella sitä funktioon f(x) = sin2(2x).

3. Kerro miten lasketaan aritmeettisen sarjan ensimmäisten n termin
summa. Sovella kaavaa ja laske 50 ensimmäisen termin summa

49∑
n=0

1 + 2n.

4. Johdantoprujussa on käytössä sellainen sivutyyli (pagestyle), joka tekee
sivunumeroinnin valmiiksi sivun ylälaitaan. Lisäksi se kertoo kullakin
sivulla kyseisen kappaleen nimen. Etsi komento joka saa aikaan kyseisen
sivutyylin ja käytä sitä työssäsi. Kokeile myös muita sivutyylejä.

5. Kirjoita seuraava rivi LATEX:lla
Luku xn voidaan määritellä siten, että xn = x · x · . . . · x︸ ︷︷ ︸

n kpl
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1Vinkki: Aaltosulut saadaan alle komennolla underbrace. Myös alaindeksiä tarvitaan!
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6. Binomikertoimien avulla voidaan laskea, kuinka monta k-alkioista
osajoukkoa löytyy n-alkioisesta joukosta. Kirjoita koodi seuraavalle
kaavalle (myös numerointi mukaan).(

n

k

)
=

n!

k!(n− k)!
. (1)

Viittaa kaavaan lauseessa ”määritelmän (1) perusteella, kolmen hengen
joukosta voidaan valita kaksi ihmistä 3 eri tavalla”.
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