
Ehdollisesti suppenevan sarjan uudelleen järjestämisestä

Se tosiasia, että ehdollisesti, siis ei itseisesti, suppenevan sarjan termit voidaan järjestää
niin, että sarjan summaksi saadaan mikä hyvänsä annettu luku, ei tunnu olevan erityisen
tunnettu. Tulos on kyllä esimerkiksi Ernst Lindelöfin Johdatuksessa korkeampaan analyy-
siin, muttei esimerkiksi Lauri Myrbergin Differentiaali- ja integraalilaskennan oppikirjassa.
Itse tulos lienee alun perin Bernhard Riemannin havaintoja.
Olkoon ∞∑

k=1

ak (1)

sarja, joka suppenee, muttei suppene itseisesti. Suppenemisesta seuraa tunnetusti, että
sarjan termin ak raja-arvo on 0, kun n → ∞.
Tunnetuin ehdollisesti suppeneva sarja lienee Leibnizin sarja
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k
= ln 2. (2)

Sarja, jonka termit ovat tämän sarjan termien itseisarvoja, on harmoninen sarja ja siis
hajaantuva.
Sarjan (1) positiiviset termit voidaan kirjoittaa muotoon

bk =
1
2
(|ak| + ak)

ja sarjan negatiiviset termit vastaavasti muotoon

ck = −1
2
(|ak| − ak).

(Kun ak < 0, niin bk = 0 ja ck = ak, ja kun ak ≥ 0, niin bk = ak ja ck = 0.) Koska
|ak| = 2bk − ak ja |ak| = −2ck + ak, on sarjojen
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oltava hajaantuvia. Muutenhan sarja
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olisi suppeneva, toisin kuin oletettiin.
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Edellisestä seuraa, että sarjan (1) positiivisten termien muodostama sarja ja sarjan (1)
ei-positiivisten termien muodostama sarja hajaantuvat.
Olkoon nyt t mielivaltainen reaaliluku. Koska sarjan (1) positiivisten termien muodostama
sarja hajaantuu, on olemassa pienin indeksi n1, jolla sarjan (1) n1:n ensimmäisen positii-
visen termin summa on suurempi kuin t. Jos ak1 on suuri-indeksisin näistä termeistä, on
kyseisten termien summa < t+ak1 . Valitaan nyt sarjan (1) negatiivisista termeistä alusta
lukien n2 kappaletta niin, että valittujen positiivisten ja negatiivisten termien summa on
pienempi kuin t. Jos n2 on pienin määrä negatiivisia termejä, joilla tämä saadaan aikaan
ja k2 on suuri-indeksisin näistä termeistä, on ensimmäisten positiivisten ja negatiivisten
termien summa > t + ak2 . Sarjan (1) positiivisten ja negatiivisten termien muodostamien
sarjojen hajaantumisen vuoksi prosessia voidaan toistaa. Koska limk→∞ ak = 0, sarja,
johon otetaan edellisen säännön mukaan sarjan (1) positiivisia ja negatiivisia termejä, sup-
penee, ja sen summa on t.
Jos menetelmää sovelletaan esimerkiksi sarjaan (2), ja asetetaan vaikkapa t = 10, huoma-
taan, että sellaisia sarjan alusta otettavia positiivisia termejä, joiden summa olisi > 10,
tarvitaan miljoonia. Käytännössä esitetty menetelmä ei näytä toimivalta.
Samaa metodia käyttäen voidaan sarjan (1) termit järjestää myös niin, että syntyvä sarja
hajaantuu. Voidaan valita alusta positiivisia ja negatiivisia termejä niin, että kyseisten
termien summa on likimain n, ja antaa n:n kasvaa vaikkapa kohti +∞:ä.


