
Jatkuvan funktion suurin ja pienin arvo

Lukion pitkän matematiikan kuudennen kurssin oppikirjoissa on lauseeksi muotoiltuna
ilmoitus, että suljetulla välillä jatkuva funktio saa tällä välillä suurimman ja pienimmän
arvon. Lausetta ei todisteta. Todistus ei kuitenkaan ole kovin vaikea.
Niin kuin monen analyysin usein talonpoikaisjärjenkin mukaisen tuloksen, tämänkin to-
tuuden takana on reaalilukujen jatkuvuusominaisuus, joka nykyään on tapana tiivistää
aksioomaan ”Jokaisella ylhäältä rajoitetulla reaalilukujoukolla on pienin yläraja”. Toinen
keskeinen työkalu on ”Bolzano–Weierstrass-ominaisuus”: jos lukujonon kaikki jäsenet ovat
suljetulla välillä, niin jonolla on suppeneva osajono. Todistetaan ensin tämä.
Olkoon x1, x2, x3, . . . jono reaalilukuja, jotka toteuttavat ehdon a ≤ xn ≤ b kaikilla n ∈
N. Jos eri lukuja xk on vain äärellinen määrä, jokin luku toistuu jonossa äärettömän
monesti, ja tuottaa selvästi suppenevan osajonon. Jäljelle jää siis tapaus, jossa eri lukuja

xk on äärettömän monta. Silloin ainakin toiseen väleistä
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kuuluu äärettömän moni luvuista xk. Olkoon I1 se mainituista kahdesta välistä, jossa
on äärettömän monta lukua xk ja xk1 jokin näistä luvuista. Mutta ainakin toisessa I1:n
puolikkaassa on edelleen oltava äärettömän monta luvuista xk. Olkoon I2 tämä puolikas
ja xk2 , k2 > k1 jokin näistä luvuista. Kun prosessia jatketaan, saadaan jono sisäkkäisiä
välejä

I1 ⊃ I2 ⊃ I3 ⊃ . . . (1)

ja jono xk1 , xk2 , xk3 , . . ., missä xkj
∈ Ij . Jos Ij = [aj, bj ], niin ominaisuuden (1) perus-

teella (aj) on kasvava ja (bj) vähenevä jono. Lisäksi välien pituudet puolittuvat, joten
bj = aj + 2−j(b − a). Jonot suppenevat kohti samaa raja-arvoa, ja koska aj ≤ xkj

≤ bj

kaikilla j, myös jono (xkj
) suppenee kohti tätä raja-arvoa.

Olkoon sitten f : [a, b] → R jatkuva funktio. Osoitetaan ensin, että f on ylhäältä rajoi-
tettu, eli että on olemassa M siten, että f(x) ≤ M kaikilla x ∈ [a, b]. Ellei näin ole, on
kaikilla n ∈ N jokin xn, jolle f(xn) > n. Edellä todistetun mukaan jonolla (xn) on osajono
(xkj

), joka suppenee kohti jotain lukua x0 ∈ [a, b]. Koska f on jatkuva, lukujono f(xkj
)

suppenee kohti lukua f(x0). Tämähän ei ole mahdollista, koska f(xkj
) > kj ja kj ≥ j,

joten jono f(xkj
) on hajaantuva. f on todellakin ylhäältä rajoitettu.

Edellisen mukaan {y | y = f(x), x ∈ [a, b]} = A on ylhäältä rajoitettu joukko, joten
sillä on pienin yläraja y0. Siis f(x) ≤ y0 kaikilla x ∈ [a, b]. Tavoittelemamme lause
tulee todistetuksi, jos osoitetaan, että f(x0) = y0 jollakin x0 ∈ [a, b]. Koska y0 on A:n

pienin yläraja, mikään luku y0 − 1
n

, n ∈ N, ei ole A:n yläraja. Kaikilla n ∈ N on siis jokin

yn = f(xn), jolle yn > y0− 1
n

. Tietenkin y0 ≥ yn kaikilla n. Mutta aikaisemmin todistetun

mukaan jonolla (xn) on osajono xkj
, joka suppenee kohti jotain lukua x0 ∈ [a, b]. Jono yn

ja siis sen jokainen osajonokin suppenee kohti lukua y0. Koska f on jatkuva,

y0 = lim
j→∞

f(xkj
) = f(x0).

Suurinta arvoa koskeva väite on todistettu. – Funktion f pienin arvo on funktion −f
suurin arvo, joten väite on kaikkiaankin tullut todeksi osoitetuksi.


