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1. YLEISTÄ
Wolfram|Alpha  on  netissä  toimiva  matematiikka-  ja  tietämysohjelma.  Se  löytyy  osoitteessa 
www.wolframalpha.com/. Tässä tekstissä tarkastellaan ohjelman käyttöä matematiikassa. Pyrki-
myksenä on esitellä ja selvittää mitä ja millä komennoilla perusmatematiikan asioita voidaan teh-
dä. Tarkoituksena on myös selvittää Wolfram|Alphan tehokasta käyttötapaa. Ensi tuntumalta oh-
jelma tuntuu hyvältä, joten ainakin se on tutustumisen arvoinen. Puutteitakin siinä on, onhan oh-
jelma vain pieni osa laajaa matematiikkaohjelmaa Mathematicaa.
Wolfram|Alphan käyttöä esitellään paljolti esimerkkien ja kokeilujen avulla. Wolfram|Alphassa 
laskutoimituksen syötön jälkeen painetaan Enteriä, jonka jälkeen tulos ja paljon muuta tulostuu 
näytölle. Näihin kannattaa tutustua. Lukijan on syytä kokeilla komentoja. Tekemällä ja kokeile-
malla oppii parhaiten. Niin tämäkin teksti on syntynyt. Itsenäinen tutustumisen Wolfram|Alphaan 
kannattaakin aloittaa esimerkeistä. Niihin pääsee käsiksi kohdasta Examples.

Tällöin aukeaa ikkuna, jossa esimerkit on ryhmitelty aiheittain: Mathematics, Statistics & Data 
Analysis, Physics, … Täältä valitaan Mathematics, jos halutaan tutustua matematiikan esimerkei-
hin.

Wolfram|Alpha kehittyy koko ajan. Uusia ominaisuuksia tulee, toiminnan yksityiskohdat voivat 
muuttua, virheitä korjataan jne. Tästä johtuen tämä kirja ei voi pysyä ajan tasalla.
Eräs lisätoiminto ovat  Widgetit, joilla käyttäjä voi helposti tehdä omia minisovelluksia omine 
käyttöliittymineen. Valmiin Widgetin voi julkaista muiden käyttöön. Widgetteihin pääsee ikku-
nan alaosan kohdasta Recources & Tools. Ja valitsemalla sieltä Wolfram|Alpha Widgets. Wid-
gettien tekemisen oppii helposti käymällä läpi Widgettien opasteen kohdasta Take a tour.
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Uutena mielenkiintoisena asiana on tällä hetkellä kokeellisena toimintana oleva Wolfram|Alpha 
with CDF. Tässä Wolfram|Alpha on varustettu Computable Document Format (CDF) teknolo-
gialla, joka mahdollistaa mm. parametrien vuorovaikutteisen muuttamisen, animoinnin, 3D-gra-
fiikassa kuvien kiertämisen,  kuvien  koon muuttamisen  ja  käyrien  pisteiden tutkimisen  hiiren 
avulla.  Tämän  toiminnan  käyttäminen  edellyttää,  että  selaimeen  asennetaan  lisäosa  Wolfram 
CDF Player. Asennuksen jälkeen ikkunan oikeassa yläkulmassa on kohta, josta CDF-toiminnon 
saa päälle tai pois päältä.

Wolfram|Alphan tulostesivu riippuu siitä, onko CDF päällä vai ei. Joissain tilanteissa CDF kan-
nattaa pitää päällä, jossain taas ei. Tässä kirjassa pyritään tuomaan esille se milloin CDF on pääl-
lä, milloin ei. Jos mitään mainintaa asiasta ei ole, toiminnan pitäisi toimia ainakin, kun CDF ei 
ole päällä.

Wolfram|Alphassa lausekkeet voidaan syöttää yleisessä matemaattisessa muodossa ja myös Mat-
hematica-muodossa. Wolfram|Alphan hyväksymiä yleisiä matemaattisessa muotoja on monenlai-
sia. Tässä tekstissä esitetään joitain niistä. Kokeilemalla saa selville mahdollisia muita muotoja. 
Joskus Wolfram|Alpha ei hyväksy yleistä matemaattista muotoa tai tulkitsee sen väärin. Silloin 
voi auttaa lausekkeen syöttö Mathematica-muodossa. Mahdollisen Mathematica-muodon näkee 
klikkaamalla  syöttöriviä  seuraavalla  rivillä  kohtaa  Mathematica form tai  viemällä  kohdistin 
syöttöriviä seuraavan ikkunan päälle ja valitsemalla kääntyvästä lehdykästä kohta Mathematica 
form tai kohta  Copyable plaintext ja sieltä  Mathematica plaintext input.  Tämä edellyttää,  
että CDF ei ole päällä.  Tässä yhteydessä Wolfram|Alphan käyttäytyminen riippuu tilanteesta. 
Mathematica-muodon toimintaa voi kokeilla kopioimalla se syöttöriville käyttämällä näppäimiä 
Ctlr C (kopioi) ja Ctrl V (liittäminen). Tässä tekstissä pyritään esittämään myös Mathematica-
muoto. Mathematica muodoissa tuntuu käyvän myös pienet kirjaimet ja kaarisulut.
Jos syöttöriviä seuraavalla rivillä on kohta Show steps, niin siitä saa näkyviin laskennan välivai-
heet. Näistä voi opetella itse käsin laskemaan ko. asiaa.
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2. PERUSASIOITA

2.1 Peruslaskenta
Luvuilla laskenta tapahtuu normaaliin tapaan käyttäen operaattoreita +, – ,* ja /. Kertolaskuope-
raattorina on myös  välilyönti. Potenssi on hattumerkki ^. Tässä joutuu joskus painamaan väli-
lyöntinäppäintä ennen eksponentin syöttöä. Murtopotenssia käyttäen voidaan laskea juuria1.

53  5^3
37  7^(1/3)

Neliöjuuri on myös sqrt. Mathematica-muodossa a on Sqrt[a].
191  sqrt 191

Mathematica: Sqrt[191]
Joitain yksinkertaisia laskutoimituksia syötettäessä Wolfram|Aplha esittää tuloksen jo kirjoitus-
vaiheessa

Kuutiojuuri on myös cbrt.
315  cbrt 15

Desimaaliluvuissa käytetään desimaalipistettä. Lausekkeita kirjoitettaessa voidaan käyttää kaari-
sulkuja. Matematiikan perusvakiot ja merkinnät ovat luonnolliset:

Vakio Mathematica-muoto Merkitys
pi Pi π
e E Napierin luku e
i I Imaginaariyksikkö i
inf tai oo Infinity Ääretön

Huomautus: Symbolien e, E, i ja I käyttöä muuttujina on syytä varoa, sillä Wolfram|Alpha kä-
sittää ne yleensä yo. vakioiksi.

24i
32i

 (2+4i)/(3+2i)

Mathematica: (2 + 4 I)/(3 + 2 I)
ei π  e^(i*pi)

Mathematica: E^(I Pi)
1
∞

 1/oo

1 Merkin  vasemmalla puolella on lausekkeen matemaattinen merkintä ja oikealla puolella syöttö Wolfram|Alp-
haan.
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Mathematica: 1/Infinity

Wolfram|Alpha pyrkii laskemaan tarkan arvon, jos syötössä on vain kokonaislukuja. Jos syötössä 
esiintyy desimaalilukuja (desimaalipiste), laskee Wolfram|Alpha desimaaliesityksen ja rationaali-
approksimaation.

KOKEILE
-1/5+16/7
-1/5+16/7.0

♦
Lausekkeen muuttujille voidaan  sijoittaa arvoja where-komentoa1 käyttäen. Muuttujan arvona 
voi olla myös toinen lauseke. Komennon muoto on seuraava:

f(x,y) where x=a, y=b
Tässä lausekkeeseen f(x,y) sijoitetaan muuttujalle x arvo a ja muuttujalle y arvo b. Lausekkeessa 
on esiinnyttävä kaikki sijoitettavat muuttujat, muuten Wolfram|Alpha ei laske lausekkeen arvoa.
Komento

f(x) where x={a1, a2, a3, …}
laskee lausekkeen arvon muuttujan x arvoilla a1, a2, a3, … ja esittää tulokset aaltosulkujen sisällä 
samassa järjestyksessä2.
Numeerisen arvon sijoittamiseen voidaan käyttää myös muotoa

f(x,y), x=a, y=b
Tässä muodossa kaikkien sijoitettavien muuttujien ei tarvitse esiintyä lausekkeessa.

KOKEILE
(a+b)/(a-b) where a=5, b=1
(a+b)/(a-b) where a=5, b=1, c=3
y^2 + 3 y where y={1, 4, 5, 10}
(a+b)/(a-b) , a=5, b=1

♦
Wolfram|Alphan komento voi koostua komentojonosta, jossa yksittäiset komennot erotetaan pil-
kulla. Komentojonossa voi käyttää myös muuttujia, joihin jonon seuraavat komennot voivat vii-
tata. Edellä esitelty where-komento voidaan toteuttaa siis myös seuraavasti:

x=a, y=b, f(x,y)
Tässä voi määritellä myös lausekkeessa esiintymättömiä muuttujia.

KOKEILE
a=5,b=1,(a+b)/(a-b)
a=5,b=1,c=3,(a+b)/(a-b)

♦
Monimutkaisemmissa laskuissa ei komentojono, eikä myöskään where-komento tunnu toimivan.

ESIMERKKEJÄ

1 Tämän komennon Mathematica-muoto ei toimi.
2 Oikeastaan kyseessä on vektori.
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1. Vektorin1 a suuntainen yksikkövektori on vektori a⃗o= 1
∥a⃗∥

a⃗ .

Lasketaan vektorin a=2i3j−k suuntainen yksikkövektori. Komento
normalize (2,3,-1)

antaa suoraan tuloksen

Tulos saadaan myös komennolla
x/||x|| where x=(2,3,-1)

♦
TEHTÄVIÄ

1. Laske seuraavien lausekkeiden arvot. Tarkastele Wolfram|Alphan tulosteita.

a)
7,344,65

3,52⋅8,2
b)

4−5i
27i

c) πe d) ii

e)  33,6722,45
2,56⋅5,78

f) 5√ eπ−πe

e+π
2. Laske lausekkeen x2+ y2−2 x y+3 x−4 y+6 arvo, kun x=2,3019 ja y=−4,2879 . 

Tee tehtävä sekä where-komentoa että komentojonoa käyttäen.

3. Laske lausekkeen x2+ 1
x
− 7

x3+
9
x4 arvo muuttuja  x arvoilla  2,11;  3,73;  –5,67;  0,379. 

Tee lasku yhdellä komennolla.

2.2 Lukujen käsittely
Luvun a desimaaliapproksimaatio muodostetaan komennolla N(a). Komento N(a,d) muodostaa 
desimaaliapproksimaation, jossa on  d numeroa. Näiden komentojen Mathematica-muodot ovat 
N[a] ja N[a,d]. Voidaan käyttää myös sanallisia muotoja

a to d digits
tai

d digits of a.
Wolfram|Alpha pystyy laskemaan hyvin suurilla luvuilla ja mielivaltaisella tarkkuudella.

KOKEILE
N(pi)
N(pi,50)
100 digits of e^pi
pi^e to 50 digits
2010!   (Kertomafunktion arvo)

1 Vektoreita käsitellään luvussa 9.1
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♦
Luvun pyöristäminen lähimpään kokonaislukuun tapahtuu komennolla  round. Jos luvun desi-
maaliosa on .5  niin pyöristys tapahtuu pyöristys lähimpään parillisen lukuun. Pyöristys
• alaspäin tapahtuu lattiafunktiolla floor
• ylöspäin tapahtuu kattofunktiolla ceil

Matematiikassa käytetään usein seuraavia merkintöjä luvun x
• lattiafunktiolle: ⌊x ⌋
• kattofunktiolle: ⌈x ⌉

Nämä merkinnät esiintyvät Wolfram|Alphan tulossivulla.
Komentojen Mathematica-muodot ovat Round[luku], Floor[luku], Ceiling[luku].

KOKEILE
(round 7.2), (round 7.6), (round 8.5), (round 9.5)
floor  -3.7
ceil 11.34
Ceiling[-23.56]

♦
Kun Wolfram|Alphaan kirjoittaa
• kokonaisluvun, esittää Wolfram|Alpha luvun tekijöihin jaon ja joitain matemaattisia omai-

suuksia.
• desimaaliluvun, esittää Wolfran|Alpha sellaisen tarkan luvun, jonka mahdollinen likiarvo 

luku on.

KOKEILE
1919
19.19
3.1416

♦
Wolfram|Alphalla voi tehdä muunnoksia kymmenjärjestelmän ja muunkantaisten lukujärjestel-
mien välillä.
Komento

A to base k
muuntaa kymmenjärjestelmän luvun A lukujärjestelmään, jonka kantaluku on k.
Komento

A base k
muuntaa lukujärjestelmässä, jonka kantaluku on k esitetyn luvun A kymmenjärjestelmän luvuksi.
Binaariluvun  voi  myös  kirjoittaa  kirjoittamalla  luvun  alkuun  0b ja  hexaluvun  (16-kantainen 
luku) kirjoittamalla luvun alkuun 0x. Edellä luku voi olla kokonais- tai desimaaliluku. Wolfram|
Alphalla voi myös laskea eri lukujärjestelmissä ja komentoja voi myös yhdistellä.

KOKEILE
227 to binary
-234 to bin
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pi to base 16
pi to hex
a1f base 16
0xa3e
0b110011011 to hex
(aa base 16) + (234 base 8)

♦
Kompleksiluvusta Wolfram|Alpha esittää myös napakoordinaattiesityksen ja piirtää kuvan komp-
leksitasoon.

KOKEILE
1+2i
-2-3i

♦
TEHTÄVIÄ

1. Esitä
a) luku π kymmenellä numerolla
b) luku e viidellätoista numerolla

2. Kuinka monta numeroa on kertomassa 2010!.
3. Pyöristä luku

a) eπ
e

kokonaisluvuksi

b) e

e−20
alaspäin kokonaisluvuksi.

4. Muunna
a) luku 337 binaariluvuksi
b) heksaluku abc binaariluvuksi
c) binaariluku 110011001 kymmenjärjestelmän luvuksi.

2.3 Erikoismerkit
Monessa yhteydessä matematiikassa ja tekniikassa esiintyy kreikkalaisia kirjaimia. Niitä ei tie-
tenkään tarvitse käyttää, vaan ne voidaan korvata joillain muilla kirjaimilla. Wolfram|Alphaan 
voi syöttää kreikkalaisia pieniä kirjaimia kirjoittamalla ne englanninkielisessä muodossa1, esim. 
alpha, beta, gamma. Isot kreikkalaiset kirjaimet saa kirjoittamalla capital kirjain tai cap kirjain 
tai jopa capkirjain, esim. cap lambda, cap sigma.

1 Tässä oleva luettelo kreikkalaisten kirjainten englanninkielisistä muodoista on kopioitu Wikipediasta.

11



Wolfram|Alpha - Matematiikka

Alaindeksi voidaan muodostaa alaviivalla2. Alaindeksin on oltava kokonaisluku.

KOKEILE
(alpha*beta + gamma)/epsilon
cap gamma *(cap sigma + cap phi)
s=s_0 + v_0*t + 1/2*a*t^2

♦
TEHTÄVIÄ

1. Kirjoita seuraavat kaavat:

a) = t 1
2
 t2 b)

c1

c2
=T 1

T 2

c) =I d)  B= 
4

I  l
r2 sin

2.4 Perusfunktiot
Matematiikan perusfunktioilla on tutut merkinnät. Wolfram|Alpha tunnistaa myös vaihtoehtoisia 
merkintöjä samoille funktioille.

2 Kreikkalaisiin kirjaimiin ei alaindeksejä saa.
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Funktio Mathematica-muoto Merkitys
abs tai | | Abs Itseisarvo
sqrt Sqrt Neliöjuuri
cbrt Kuutiojuuri
exp tai e^x E^x e-kantainen eksponenttifunktio
log  tai  ln,  log10  tai  lg, 
log2

Log, Log10, Log2 Luonnollinen  logaritmi,  10-kantai-
nen, 2-kant. logaritmi

sin, cos, tan, cot Sin, Cos, Tan, Cot Trigonometriset funktiot
arcsin,  arccos,  arctan, 
arccot

Arcsin,  Arccos,  Arctan, 
Arccot

Arkusfunktiot

sinh, cosh, tanh, coth Sinh, Cosh, Tanh, Coth Hyperboliset funktiot
arsinh,  arcosh,  artanh, 
arcoth

ArcSinh,  ArcCosh, 
ArcTanh, ArcCoth

Areafunktiot

conj tai conjugate Conjugate Kompleksiluvun liittoluku
Re Re Kompleksiluvun reaaliosa
Im Im Kompleksiluvun imaginaariosa

Funktioiden argumentti voi olla suluissa tai ilman sulkuja. Mathematica-muodossa funktion ar-
gumentti on hakasuluissa.
Trigonometristen funktioiden argumentin Wolfram|Alpha tulkitsee oletusarvoisesti asteiksi. Ar-
gumentin voi tulossivulta vaihtaa radiaaneiksi.

Jos haluaa argumentin varmasti olevan asteina voidaan kulman lukuarvon perään kirjoittaa deg.
sin 43°   sin 43 deg

Arkusfunktioiden arvon ohjelma antaa sekä radiaaneina että asteina.
Yleisesti a-kantainen logaritmi loga x muodostetaan komennolla loga x, missä a:n paikalla on 
jokin luku (ei symboli). Muodossa log(a,x) voi kantaluku olla symboli. Tätä vastaava Mathema-
tica-muoto on Log[a,x].

ESIMERKKEJÄ

√ 2,67+5,13
2,34⋅1,89

 sqrt((2.67+5.13)/(2.34*1.89))

Mathematica: Sqrt[(2.67 + 5.13)/(2.34 1.89)]
log2 23  log2 23
log5125  log5 125

Mathematica: Log[5, 125]
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sin 50o   sin 50
∣x∣
x

  abs(x)/x

tai: |x|/x
2+3i   conj (2+3i)

Mathematica: Conjugate[2 + 3 I]
Re(2+3i)   Re(2 +3i)

♦
Funktio mod määrittää jakojäännöksen: mod(p, q) tai p mod q on jakojäännös jakolaskussa p/q. 
Jakojäännös on samanmerkkinen kuin q. Komennon Mathematica-muoto on Mod[p,q].

KOKEILE
mod(7.9,3.2)
-7.9 mod 3.2
Mod[6.7, -3.2]

♦
Yleisesti

∣mod ( p , q)∣<∣q∣
siten, että

mod ( p , q)= p−⌊ p
q ⌋⋅q (1)

ESIMERKKEJÄ
1. Tarkistetaan kaava (1) luvuilla 181,92 ja 23,11.

mod(181.92,23.11)
antaa tuloksen

Lasketaan
181.92-floor(181.92/23.11)*23.11

Saadaan sama tulos.
♦

WolframAlpha ei aina osaa tulkita komentoa oikein. Tällöin voi yrittää käyttää Mathematica-syn-
taksia.

TEHTÄVIÄ
1. Laske seuraavien lausekkeiden arvot.

a) sin 30o b) arcsin45 
c) lg 2345 d) log7 343
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e)  e−0,1231
3101

2. Laske lausekkeen
cos x

1∣x sin x∣ arvo, kun x=1,2345 .

3. Määritä luvun 23ie−45i reaali- ja imaginaariosien itseisarvojen summa.
4. Tarkista päteekö kaava (1), kun luvut p tai q tai molemmat ovat negatiivisia.

3. LASKUTEKNIIKKAA
Wolfram|Alphaa käytettäessä on huomattava seuraavaa: 

• Tulosivulla kohdassa1 Input Wolfram|Alpha esittää syötetyn lausekkeen tai yhtälön mate-
maattisessa muodossa. Tästä on aina syytä tarkistaa syötön oikeellisuus.

• Symbolien e, E, i ja I käyttöä muuttujina on syytä varoa, sillä niitä käytetään yleensä Na-
pierin luvun imaginaariyksikön merkkeinä.

Wolfram|Alphassa  lasketaan komento kerrallaan.  Komento voi koostua  komentojonosta,  joka 
koostuu yksinkertaisista peräkkäisistä laskutoimituksista, jotka erotetaan toisistaan pilkulla. Ko-
mentojonossa voi käyttää muuttujia, mutta muuttujat eivät ole käytettävissä seuraavassa komen-
tojonossa. Funktioita ei voi määritellä2.  Syötön pituudella on rajansa, joten hyvin pitkää lause-
ketta tai komentojonoa ei voi käyttää.
Laajoja useasta eri osasta koostuvia laskuja laskettaessa on laskettava useammassa selainikku-
nassa, joista
• kopioidaan tuloksia3 tai
• klikataan tulosta.

Kopiointi ja tuloksen klikkaaminen toimivat parhaiten, jos CDF ei ole päällä.
Tulosten kopiointi tapahtuu viemällä kohdistin kopioitavan tuloksen päälle ja valitsemalla kään-
tyvästä lehdykästä kohta Copyable plaintext ja sieltä edelleen Copyable plaintext tai  Mathe-
matica plaintext output.

Itse kopioinnin ja liittämisen voi suorittaa näppäimillä Ctlr C (kopioi) ja Ctrl V (liitä).
Tuloksen klikkaaminen on mahdollista, jos tuloksen alle tulee sininen viiva, kun kohdistin vie-
dään tuloksen kohdalle. Painamalla hiiren oikeaa painiketta saadaan tulos uuteen välilehteen tai 
selainikkunaan, jossa sitä voidaan käsitellä.
Aikaisempia komentoja voi selata selaimen komennoilla

• Siirry sivu taaksepäin
• Siirry sivu eteenpäin

1 Tässä voi lukea muutakin.
2 En tiedä, kuinka tämän voisi tehdä.
3 Voi myös tallentaa välituloksia johonkin tekstieditoriin, mutta tämä on vähän kömpelö tapa.
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ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan kuvan kolmiosta sivu c ja kulmat β ja γ.

Ratkaisu: Lasketaan useassa selainikkunassa. Numeroidaan käytetyt ikkunat.
Vaihe 1: Kulman   β   ratkaiseminen  :  
Koska tunnetaan kulma ja sen vastainen sivu, käytetään sinilausetta. Ratkaistaan sinilau-
seella kulma β.

sinβ
129,1

=sin 37,12o

112,8
⇒ sinβ= 129,1⋅sin 37,12o

112,8
Lasketaan ikkunassa 1:

arcsin((129.1*sin 37.12)/112.8)
Saadaan 1

Κoska kulman β vastainen sivu on pisin tunnetuista sivuista, voi kulmalla β olla toinen-
kin arvo: edellisen suplementtikulma.

β2=180o−β1

Kopioidaan kulman 1 arvo ja lasketaan ikkunassa 2:
180-43.6849

Saadaan 2

Vaihe 2: Kulman   γ    ratkaiseminen  :  
Koska tunnetaan kaksi kulmaa, saadaan kolmas kulma kulmien summa koskevaa tulosta 
käyttäen.
Kopioidaan kulmien arvot ikkunoista 1 lasketaan ikkunassa 3:

180-37.12-43.6849
Saadaan 1
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Kopioidaan kulman arvo ikkunasta 2 ja lasketaan ikkunassa 4:
180-37.12-136.3151

Saadaan 2

Vaihe 3: Sivun c ratkaiseminen  :  
Koska tunnetaan kulma ja sen vastainen sivu, voidaan käyttää sinilausetta

c
sin γ

= 112,8
sin 37,12o ⇒ c=112,8⋅sin γ

sin 37,12o

Kopioidaan kulman arvo ikkunasta 3 ja lasketaan ikkunassa 5:
(112.8*sin 99.1951)/sin 37.12

Saadaan c1

Kopioidaan kulman arvo ikkunasta 4 ja lasketaan ikkunassa 6:
(112.8*sin 6.5649)/sin 37.12

Saadaan c2

Vastaus: Tehtävällä on siis kaksi ratkaisua. Kirjoitetaan vastaukset lähtöarvojen tarkkuu-
della.

{β1=43,68o

γ1=99,20o

c1=184,5
 tai {β2=136,32o

γ2=6,56o

c2=21,37

♦
TEHTÄVIÄ

1. Ratkaise suorakulmainen kolmio, kun
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a) a = 6,67 m ja c = 9,23 m b) α = 37,3° ja a = 17,5 m

2. Määritä kuvan mukaisen levyn mitat a ja b.

3. Ratkaise kolmio, kun

a) α = 41,7°, b = 36,5 m ja c = 22,1 m
b) α = 25,1°, β = 84,2° ja a = 3,56 m
c) a = 122 m, b = 156 m ja c = 163 m
d) α = 29,7°, a = 7,86 m ja c = 10,2 m
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4. ALGEBRAA

4.1 Lausekkeiden kirjoittaminen
Wolfram|Alphassa lausekkeet voi yleensä kirjoittaa normaaliin tapaan.  Kertolaskumerkkinä on 
välilyönti tai tähti *. Kerrottaessa kirjaimia keskenään on väliin hyvä laittaa välilyönti. Välilyön-
nin voi jättää poiskin, mutta tällöin on oltava varovainen, sillä Wolfram|Alpha voi tulkita lausek-
keen väärin. Symbolien e, E, i ja I käyttöä muuttujina on syytä varoa, sillä Wolfram|Alpha käsit-
tää ne usein vakioiksi Napierin luku ja imaginaariyksikkö. Sulkuina voi käyttää kaari- ja hakasul-
kuja, mutta Wolfram|Alpha kirjoittaa kaikki sulut kaarisulkuina.
Wolfram|Alphaa käytettäessä on huomattava seuraavaa:
• Tulosivulla kohdassa1 Input tai Input interpretation Wolfram|Alpha esittää syötetyn lau-

sekkeen. Tästä on aina syytä tarkistaa syötön oikeellisuus.
• Syöttörivin alapuolella mahdollisesti olevasta  kohdasta Assuming... on tarkistettava ole-

tukset ja tarpeen vaatiessa muutettava niitä.
Joitain merkkijonoja Wolfram|Alpha tulkitsee väärin. Tällaisia ovat esim. at ja as. Nämä on syö-
tettävä siten, että kirjainten välissä on välilyönti tai kertomerkki *.

KOKEILE
(ax^2+ax+a^2)/a
-x^2-[-(3x-2x^2)+(-x+x^2)]
v_0 + 1/2 at^2
v_0 + 1/2 a t^2
sin(at)*cos(as)

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Jos kirjoitetaan lauseke
at^2+as^2

antaa Wolfram|Alpha tulossivulla ilmoituksen

Siis lauseke on kirjoitettava muodossa
a*t^2+a*s^2

tai
a t^2+a s^2

♦
2. Sievennetään muuttujan i lauseke

1 Tässä voi lukea muutakin.
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5+5 i
5 i

Annetaan komento
(5+5i)/(5i)

Tulokseksi saadaan

Tämä on kuitenkin väärin, sillä Wolfram|Alpha olettaa, että i on imaginaariyksikkö.

Muutetaan oletus muotoon i as a variable. Tällöin saadaan (Alternate forms)

♦
3. Sievennetään lauseke

a b
a

Komento
(ab)/a

tulostaa musikaalista asiaa. On muutettava oletus

muotoon concatenated variables. Tällöin saadaan

♦
4. Sievennetään lauseke
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3 a2 t2(t+a)−4 a2 t (t 2−3a t )
6 a2 t 2

Komennossa
(3a^2t^2(t+a)-4a^2t(t^2-3at))/(6a^2t^2)

Wolfram Alpha tulkitsee lausekkeen väärin: termi 3 a t on muuttunut muotoon 3.

Korjataan syöttöä: välilyönti kirjainten a ja t väliin1

(3a^2t^2(t+a)-4a^2t(t^2-3 a t))/(6a^2t^2)
Nyt lauseke tulkitaan oikein

ja tulokseksi saadaan (Alternate forms)

♦

4.2 Sieventäminen
Kun lauseke kirjoitetaan Wolfram|Alphaan, esittää Wolfram|Alpha lausekkeen erilaisissa vaihto-
ehtoisissa muodoissa (Alternate forms). Jokin näistä saattaa olla haluttu muoto. Yleensä ekspli-
siittistä sievennyskomentoa ei siis tarvita. Jos kuitenkin tietää mihin pyrkii voi käyttää ainakin 
seuraavia lausekkeiden sievennyskomentoja:

Komento Mathematica-muoto2 Merkitys
simplify FullSimplify Yleissieventäjä
expand PowerExpand Auki kertominen
factor Factor Tekijöihin jakaminen

KOKEILE. Kokeile seuraavia komentoja myös ilman sievennyskomentoa.
simplify 3/(5x-3)-5*(3x+1)/(5x-3)^2
FullSimplify[E^a*E^b + Cos[x]^2 + Log[5 x] + Sin[x]^2]
expand (a+b)^5
factor x^4-18x^2+32x-15

1 Välilyönti on laitettu myös luvun 3 ja kirjaimen a väliin.
2 Tässä on joitakin kokeilemalla löydettyjä muotoja. Paljon muitakin muotoja on.
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factor cos x + cos y
expand sin(3x)

♦
Logaritmilausekkeita sievennettäessä on hyvä muistaa, että

loga x= log x
log a

Logaritmilausekkeita sievennettäessä kannattaa usein käyttää expand-komentoa.

ESIMERKKEJÄ
1. Muunnetaan summamuotoon lauseke

log5 25 x y .
Komento

log5(25 x y)
ei anna haluttua tulosta. Komento

expand log5(25 x y)
antaa tuloksen

joka voidaan kirjoittaa muodossa
log5 xlog5 y2

♦
2. Muunnetaan summamuotoon lauseke

loga a3b5 .
Nyt logaritmi on kirjoitettava Mathematica-muodossa. Komento1

expand Log[a,a^3 b^2]
antaa tuloksen

joka voidaan kirjoittaa muodossa
5logab+3

♦
3. Muunnetaan summamuotoon lauseke

loga
b7

c
Komento

1 Tässä voi käyttää myös simplify-komentoa.
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expand Log[a,b^7/sqrt(c)]
antaa tuloksen

joka voidaan kirjoittaa muodossa

7loga b− 1
2

log a c

♦

Monia  trigonometrisia  lausekkeita  Wolfram|Alpha  sieventää  automaattisesti,  mutta  joskus  on 
käytettävä komentoa. Trigonometristen lausekkeiden sieventämiseen on normaalien sievennys-
komentojen expand ja factor lisäksi käytettävissä mm. seuraavia komentoja:

Komento Mathematica-muoto Merkitys1

trigexpand TrigExpand Laajentaa trigonometrisen lausekkeen
trigreduce TrigReduce Kutistaa trigonometrisen lausekkeen

KOKEILE
sin(x+y)
sin 2x
cos 3x
sin x - sin y
2 sin x cos y

♦
ESIMERKKEJÄ

4. Tangentin yhteenlaskukaava.
Komento

tan(x+y)
antaa tuloksen

Tulosivun kohdassa additional formulas on esitetty tuttu yhteenlaskukaava

1 Esimerkit selventänevät toimintoja.
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♦
5. Kirjoitetaan lauseke

2,5sin 2 x+3,1cos2 x
yhtä trigonometrista funktiota käyttäen.
Komento

2.5 sin (2x) + 3.1 cos(2 x)
antaa tuloksen

Tässä kulma on radiaaneina. Jos halutaan esittää tulos asteina, kopioidaan luku 0,892134 
syöttöriville ja annetaan komento

0.892134 rad to deg
Saadaan tulos

Siis lauseke voidaan kirjoittaa muodossa
3,98246sin (2 x+51,115o)

♦
6. Kirjoitetaan lauseke

3,98246sin (2 x+51,115o)
summamuotoon. (Jatketaan edellistä esimerkkiä: tuloksen tarkistus)
Komento1

3.98246 sin(2 x+51.115 deg)
antaa tuloksen

Otetaan tämä syöttöriville ja annetaan komento
3.98246 sin(2 x+0.8921)

Tulos (Alternate form) on imaginaarisessa muodossa

1 Aiemmin tämä meni suoraan komennolla trigexpand.
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Tämä on kuitenkin reaalinen (liittolukujen summa). Otetaan tästä reaaliosa
Re((1.54996+1.25005 i) e^(-2 i x)+(1.54996-1.25005 i) e^(2 i x))

Saadaan

joka on pyöristysvirheitä vaille sama kuin edellisen esimerkin lähtölauseke.
♦

Lausekkeen f(x,y) muuttujiin x ja y voidaan numeeristen arvojen tapaan sijoittaa lausekkeet a ja 
b where-komennolla

f(x,y) where x=a, y=b
tai komentojonoa käyttäen

x=a, y=b, f(x,y)

KOKEILE.
x^2+y^2+z^2 where x=a-1, y=b-2, z=c+3
x=a-1, y=b-2, z=c+3,x^2+y^2+z^2

♦
TEHTÄVIÄ

1. Sievennä lausekkeet
a) 3 x12 x−5 b)  z3 z 22z−3

c) xax−1x−a x1 d)
x

x y
−

x y
x

e) 3h2 k 2⋅10 p2 q
5 p q⋅12 hk

f)
a3−a 4 a2−36

 4a12 a2−2a1

g)  1
x1


1

x−11− 1
x2 

2. Laske auki

a) z 5
2 a 

4

b) a−210

3. Jaa tekijöihin
a) 81 x4−625 y4 b) x3 y38 x3− y3−8

4. Kirjoita summamuotoon seuraavat logaritmilausekkeet

a) loga
b

c d b) logab4 3c
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c) loga x3 y d) loga

3a2

a a

e) loga
1
x2

5 y3

z7

5. Sievennä lausekkeet

a) sin4 x−cos4 xcos2 x b) sinx6 cosx3 
6. Esitä lausekkeet summamuodossa sinin ja kosinin avulla

a) 5,91sin(6.23 x−49,1o) b) 5,11cos(3,78 x+61,8o)
7. Esitä sinifunktiota käyttäen

a) 3sin 3,7 x−4 cos 3,7 x b) −3,5sin 1,2 x+3,8 cos1,2 x
Lausu tulos asteina ja siten, että sinifunktion kerroin on positiivinen.

4.3 Algebran operaatioita
Edellä käsiteltiin jo mm. tekijöihin jakoa. Tässä esitellään vielä seuraavat operaatiot:

• Polynomien suurin yhteinen tekijä (syt) saadaan komennolla  gcd,  jonka Mathematica-
muoto on PolynomialGCD

• Polynomien pienin yhteinen jaettava (pyj) muodostetaan Mathematica-komennolla Poly-
nomialLCM.

• Rationaalifunktion osamurtokehitelmä näkyy tulossivun kohdassa Partial fraction expan-
sion, kun lauseke kirjoitetaan Wolfram|Alphaan. Osamurtokehitelmä voidaan muodostaa 
myös komennolla partial fractions, jonka Mathematica-muoto on Apart

• Lausekkeen  neliöksi  täydentäminen tapahtuu kirjoittamalla  lauseke. Tuloksen  kohdassa 
Alternate forms esitetään myös neliöksi täydennetty muoto.

KOKEILE.
gcd x^4+19 x^3+129 x^2+365 x+350, x^2+7 x+10, x^2+9 x+14
PolynomialGCD[x^3-3 x-2,x^3-3 x^2+4]
PolynomialLCM[x^3-3 x-2,x^3-3 x^2+4]
partial fraction (s+11)/(s^3+4s^2+s-6)
Apart[(2 s^2 + 3 s + 2)/(s^3 + s^2 + s)]

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Täydennetään neliöksi lauseke 3 x2−5 x+2
Komento

3 x^2 -5 x+2
antaa tuloksen
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joista viimeinen on kysytty neliöksi täydennetty muoto.
♦

Jos P (x ) ja R(x ) ovat polynomeja, voidaan polynomi P (x ) esittää muodossa
P (x )=Q( x)R( x)+S (x ) ,

missä Q( x) ja S (x ) ovat  polynomeja siten,  että  polynomin S (x ) aste  on pienempi  kuin 
polynomin R(x ) aste. Tätä esitystä sanotaan polynomien jakoyhtälöksi. Polynomien jakoyh-
tälö voidaan muodostaa polynomien jakolaskualgoritmilla.

Suorittamalla Wolfram|Alphalla polynomien jakolaskun
P (x )
R(x) esittää Wolfram|Alpha tulossi-

vun kohdassa

polynomien jakoyhtälön. Painamalla painiketta Show steps. Saa jakolaskualgoritmin vaiheet nä-
kyviin.

ESIMERKKEJÄ
2. Suoritetaan polynomien jakolasku

x4+3 x2−2 x+7
x2−2 x+5

Komento
(x^4+3 x^2-2 x+7)/(x^2-2 x+5)

antaa tuloksen

Painamalla painiketta Show steps saadaan näkyviin jakolaskualgoritmin vaiheet
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♦

4.4 Yhden tuntemattoman yhtälöt
Yhtälöitä, jotka sisältävät vain yhden symbolin, tuntemattoman, voidaan ratkaista kirjoittamalla 
yhtälö.  Jos  kirjoitetaan  vain  lauseke,  Wolfram|Alpha ratkaisee lausekkeen 0-kohdat.  Voidaan 
käyttää myös komentoa

solve yhtälö.
Wolfram|Alpha piirtää yhtälön vasemman ja oikean puolen lausekkeiden määrittelemien funk-
tioiden kuvaajat. Näiden leikkauspisteiden vaakakoordinaatit ovat yhtälön reaalijuuret. Riippuen 
yhtälön tyypistä Wolfram|Alpha esittää tarkan ratkaisun tai numeerisen ratkaisun.  Numeerinen 
ratkaisu ei välttämättä sisällä yhtälön kaikkien ratkaisujen likiarvoja1. Polynomiyhtälöillä saate-
taan  likiarvoratkaisun  lisäksi  esittää  vaihtoehtoisesti  tarkka  ratkaisu.  Wolfram|Alpha  saattaa 
myös esittää kompleksilukuratkaisun. Jos haetaan reaaliratkaisua, on ratkaisua tutkittava tarkem-
min ja asetettava mahdollinen imaginaariyksikön kerroin nollaksi.
Komento

zeros f(x)
määrittää funktion f (x ) nollakohdat eli ratkaisee yhtälön

f (x )=0

KOKEILE
x^2-2x-15=0
x^3+4x^2=-4x
2x^2-3x+5
x^4+5x^3-x^2-7
sin(x)=1-x/3
sin 2x=sin x
zeros sin(x^2+x)

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Ratkaistaan yhtälö
sin a=a3

Komento
sin a = a+3

1 Tätä asiaa käsitellään luvussa 5.2
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antaa ratkaisun

Komento
solve sin a= a+3

ei anna ratkaisua. Sen sijaan komennolla
solve sin x = x+3

saadaan sama ratkaisu kuin edellä.
♦

2. Ratkaistaan yhtälö
52 x1=4x

Komento
5^(2x+1)=4^x

antaa reaalijuuren

♦
3. Ratkaistaan yhtälö

2x−5⋅2− x=3
Komento

solve 2^x-5*2^-x=3
antaa tuloksen

♦
Wolfram|Alpha ratkaisee myös trigonometrisia yhtälöitä.

ESIMERKKEJÄ
4. Ratkaistaan yhtälö

sin 2 x=cos x
Komento

sin 2x =cos x
antaa tuloksen
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♦

Logaritmiyhtälöitä ratkaistaessa on syytä tarkistaa, että saatu ratkaisu toteuttaa yhtälön: logaritmi 
otetaan positiivisesta luvusta1.

ESIMERKKEJÄ
5. Ratkaistaan yhtälö

log23 x2log2 x−1=3
Komento

log2(3x+2)-log2(x-1)=3
antaa tuloksen

Tämä käy ratkaisuksi.
♦

6. Ratkaistaan yhtälö
lg (x−1)=2+lg(x+1)

Komento
lg(x-1)=2+lg(x+1)

antaa tuloksen

Tämä ei kuitenkaan käy ratkaisuksi, sillä sijoittamalla yhtälöön saadaan negatiivisen lu-
vun logaritmi. Yhtälöllä ei ole juuria reaalilukualueella.

♦

Wolfram|Alphalla voi ratkaista myös kompleksilukuja sisältäviä yhtälöitä.

1 Wolfram|Alpha sallii logaritmin ottamisen negatiivisesta luvusta. Tällöin tulos on kuitenkin imaginaariluku. Jos ha-
lutaan pysyä reaalilukualueella, on nämä tapaukset rajattava pois ratkaisusta.
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ESIMERKKEJÄ
7. Ratkaistaan yhtälö

12 z=3 i zi
Komento

1+2z=3i conj(z) + i
antaa tuloksen

♦

Jos yhtälössä esiintyy tuntemattoman lisäksi muitakin symboleita, on käytettävä komentoa
solve yhtälö for tuntematon,

jonka Mathematica-muoto1 on
Solve[yhtälö,tuntematon]

KOKEILE
solve a^2*x-b=-x+1 for x
solve g = a*t +s/h for h
Solve[g == a*t+ s/h, h]

♦
ESIMERKKEJÄ

8. Ratkaistaan R1 kaavasta
1
R
=

1
R1


1
R2


1
R3

Annetaan komento
solve 1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 for R_1

Saadaan tulos

♦

Yhtälöissä on syytä välttää kirjaimien e ja E käyttöä symboleina, sillä Wolfram|Alpha käsittää ne 
Napierin luvuksi. Myös joitain muitakin kirjaimia Wolfram|Alpha tulkitsee omalla tavallaan.

1 Yhtälön Mathematica.muodossa yhtäsuuruus merkitään ==.
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ESIMERKKEJÄ
9. Ratkaistaan s yhtälöstä

L1A s=L2 .
Annetaan komento

solve L_1 + A s = L_2 for s
Nyt Wolfram|Alpha tulkitsee symbolin L väärin.

Muutetaan kirjain L kirjaimeksi K.
solve K_1 + A s = K_2 for s

Nyt saadaan tulos

♦
10.Newtonin jäähtymislain mukaan jäähtyvän kappaleen lämpötila T hetkellä t on

T=T 1T 0−T 1e
−k t (1)

missä
T 0 = kappaleen alkulämpötila hetkellä 0
T 1 = ympäristön lämpötila

   k = jäähtymisvakio
Kappaleen lämpötila pudotettiin  arvosta 200°C arvoon 50°C jäähdyttämällä kappaletta 
21,5 min huoneessa, jonka lämpötila on 15°C. Kuinka kauan kappaletta olisi jäähdytettä-
vä, jos lämpötilan haluttaisiin putoavan 30°C?
Ratkaisu: Määritetään alkutiedoista (lämpötilan putoaminen arvosta 200°C arvoon 50°C) 
kappaleen jäähtymisvakio. Ratkaistaan k yhtälöstä (1).

solve T=T_1 + (T_0-T_1) e^(-k t) for k
Saadaan

Kopioidaan tulos uuteen välilehteen ja sijoitetaan arvot.
(log((T_0-T_1)/(T-T_1)))/t where T_0=200, T=50, T_1=15, t=21.5
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Saadaan k:n arvoksi (yksikkö 1/min)

Nyt voidaan laskea jäähtymisaika, kun lämpötila muuttuu arvosta 200°C arvoon 30°C. 
Ratkaistaan t yhtälöstä (1).

solve T=T_1 + (T_0-T_1) e^(-k t) for t
Saadaan

Kopioidaan tulos uuteen välilehteen ja sijoitetaan arvot.
(log((T_0-T_1)/(T-T_1)))/k where T_0=200, T=30, T_1=15, k=0.0774422
Saadaan t:n arvoksi (yksikkö min)

Vastaus: Kappaletta on jäähdytettävä noin 32 min. 
♦

TEHTÄVIÄ
1. Ratkaise yhtälöt

a) x35 x2−x7=0 b)
1

x−1
 1

2 x3
=−2

3
c)  x−2x−4=0 d) 6 x7−3 x3=1
e) 72 x3=4⋅5x f) 52 x3⋅5x=23

g) 4 sin x= x
3
1 h) 13 z=2 i z5 i

2. Ratkaise yhtälöt
a) lg ( x−1)+1=lg ( x2−1) b) ln  x−3−ln  x3=−1

d) (lg x )2−5 lg x+4=0 e)
1
2

log5 x10=log52 x−5−1

3. Ratkaise yhtälöt

a)
sin x

1−sin x
=3 b) 2 cos4 x

3 −1=0

33



Wolfram|Alpha - Matematiikka

c) sin 2 x=sinx−5  d) cos 2 x=cos3 x

e) tan 3 x=tan x2 f) sin 0,5 x2,67=cos 1,5 x
4. Ratkaise kysytty suure

a) =⋅ t
E

, E=? b) U 0=U
R1

R1R2
, R1=?

c) n=1k
2 

3

, k=?

5. Kappaleen lämpötila  pudotettiin  arvosta 250°C arvoon 50°C jäähdyttämällä  kappaletta 
24,5 min huoneessa, jonka lämpötila on 20°C. Kuinka kauan kappaletta olisi jäähdytettä-
vä, jos huoneen lämpötila olisi 10°C? Käytä ratkaisemisessa Newton jäähtymislakia (ks. 
Esim.).

4.5 Epäyhtälöt
Epäyhtälö voidaan ratkaista kirjoittamalla pelkkä epäyhtälö tai käyttäen komentoa

solve epäyhtälö
Jos kirjoittaa pelkän epäyhtälön, Wolfram|Alpha piirtää kuvan tilanteesta.
Epäyhtälömerkintä

⩽ syötetään <=
⩾ syötetään >=

KOKEILE
x^2>3x+18
(x-1)/(x+1)>2
3x/(4x^2-1)<=1

♦
TEHTÄVIÄ

1. Ratkaise epäyhtälöt

a) x x2≤−2 x3 b)
2 x

x2−x−6
2

c)
2

x2−x
≤

1
x23 x

d) ∣2 x−1∣5

e) ∣2 x−3∣−∣x2∣2

4.6 Yhtälöryhmät
Yhtälöryhmä ratkaistaan kirjoittamalla yhtälöryhmän yhtälöt pilkulla  erotettuna.  Yhtälöryhmiä 
voi ratkaista myös komentoa solve käyttäen. Lineaarisen yhtälöparin tapauksessa Wolfram|Alpha 
piirtää yhtälöiden kuvaajasuorat. Niiden leikkauspisteen koordinaatit ovat yhtälöparin ratkaisu. 
Wolfram|Alpha ratkaisee myös sellaisia lineaarisia yhtälöryhmiä, joissa

• yhtälöiden määrä on eri kuin tuntemattomien määrä
• yhtälöryhmän ratkaisu ei ole yksikäsitteinen.
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Yhtälöryhmän Mathematica-muodossa yhtälöt  kirjoitetaan pilkulla  erotettuna aaltosulkujen si-
sään. Yhtäsuuruusmerkki on = =.

KOKEILE
2x+5y=4,4x=3y-2
x=2y+2z,-2x+y-z=-3,3x+2y=4-z
{x+y+z==4, -x+2y-z==-5, 2x+5y-2==-4z}

♦
Joissain tilanteissa kannattaa käyttää komentoa solve.

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan yhtälöryhmä

{2 x4 y−z=11
6 x− y−3 z=7
4 x5 y−2 z=15

Komento
2x+4y-z=11, 6x-y-3z=7,4x+5y-2z=15

ei anna mitään tulosta. Sen sijaan komennon
solve 2x+4y-z=11, 6x-y-3z=7,4x+5y-2z=15

tulos on selkeä: mikään x, y, z eivät toteuta yhtälöryhmää.

♦
2. Ratkaistaan yhtälöryhmä

{x+ y=1
2 x+ y−z=1
3 x+ y−2 z=1

Komento
x+y=1,2x+y-z=1,3x+y-2z=1

antaa tuloksen

Tämä merkitsee, että yhtälöryhmällä on äärettömän monta ratkaisua

{x=t
y=1−t
z=t

, t∈ℝ

♦
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Wolfram|Alphalla voi ratkaista myös epälineaarisia yhtälöryhmiä. Tällöin Wolfram|Alpha piirtää 
havainnollisen kuvan tilanteesta.

KOKEILE
x+y=2, (x-2)^2+(y-1)^2=3
x^2+2y^2=5, x^2 -3xy+y^2 =3

♦

Jos yhtälöryhmässä esiintyy tuntemattomien lisäksi muitakin symboleita voidaan käyttää komen-
toa

solve yhtälöryhmä for tuntemattomat,
jonka Mathematica-muoto on

Solve[{yhtälöt},{tuntemattomat}]

KOKEILE
solve 3x+2a*y=1, a*x-y=2 for x, y
Solve[{3 b x - a y == 1, a x - 5 b y == 2}, {x, y}]

♦
TEHTÄVIÄ

1. Ratkaise yhtälöryhmät

a) {x−2 y=2 z
−2 x y−z=−3
2 y=−3 x−z4

b) {2 x4 y−z=11
6 x− y−3 z=7
4 x5 y−2 z=15

c) {4 x2 y=−2
2 x y−z=1
3 x y−2 z=1

d) {x−4 y5 z=3
−x y−z=−2

2. Ratkaise X ja Y yhtälöryhmästä

{z X −3 z=−X−2Y
z Y−2 z=−3 X−2Y

3. Ratkaise yhtälöryhmät

a) {x2 y2=1
x2− y2=−1

b) {2 x2 y2=9
x24 y2=7

c) {2 x2 y2=6
x= y−2

d) {2 x2 y23 x−1=0
−x2−2 y2 x y=0

36



Wolfram|Alpha - Matematiikka

4.7 Käänteisfunktio
Reaalimuuttujan reaaliarvoisella funktiolla f :U →ℝ on käänteisfunktio, jos yhtälöllä

f (x )= y
on vain yksi ratkaisu x. Saatu ratkaisu on silloin käänteisfunktion lauseke

x= f −1( y) .
Ne muuttujan  y arvot, joilla ratkaisu on olemassa, muodostavat käänteisfunktion määrittelyjou-
kon.
Käänteisfunktion olemassaolon ehto on siis se, että funktio saa jokaisen arvon vain kerran. Tämä 
merkitsee sitä,  että jokainen  vaakasuora viiva leikkaa funktion kuvaajan korkeintaan yhdessä  
pisteessä. Tämä ehto on voimassa, jos funktio on aidosti monotoninen.
Funktion ja sen käänteisfunktion kuvaaja ovat toistensa peilikuvia suoran y=x suhteen.
Wolfram|Alphan komento

inverse function f(x)
tai

inverse f(x)
pyrkii muodostamaan funktion  f(x) käänteisfunktion. Kyseessä ei kuitenkaan aina ole käänteis-
funktio, vaan tulosta on aina tutkittava tarkemmin. Wolfram|Alpha piirtää funktion f (x ) ku-
vaajan ja sen peilikuvan. Jos funktiolla f (x ) on käänteisfunktio, on peilikuva käänteisfunktion

f −1(x) kuvaaja.

ESIMERKKEJÄ
1. Komento

inverse function x^2
antaa seuraavan tuloksen.
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Koska  käänteisfunktio  on  yksikäsitteinen,  tuloksesta ±√x nähdään,  että  funktiolla
x2 ei ole käänteisfunktiota. Kuvaa tarkemmin tarkastelemalla havaitaan, että funktion 

rajoittumalla
• y=x2 , x≥0 on käänteisfunktio y=√ x
• y=x2 , x≤0 on käänteisfunktio y=−√ x

♦
2. Komento

inverse sqrt(x-1) +2
antaa seuraavan tuloksen:
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Kuvaajasta nähdään, että funktiolla f (x )=√x−1+2 on käänteisfunktio, jonka lauseke 
on f −1(x)=x2−4 x+5 . Tarkemmin: Kuvasta ja funktioiden lausekkeista nähdään, että 
funktiolla

f : [1,∞[→ [2,∞[ , f (x )=√x−1+2
on käänteisfunktio

f : [2,∞ [→ [1,∞[ , f (x )=√x−1+2 .
Käänteisfunktion olemassaolosta voidaan vielä varmistua ratkaisemalla x yhtälöstä

√ x−1+2= y .
Komento

solve sqrt(x-1) +2 = y for x
antaa tuloksen

Koska ratkaisuja on yksi, on käänteisfunktio olemassa ja käänteisfunktion lauseke on
f −1( y )= y2−4 y+5 .

♦
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3. Olkoon f (x )=x− 1
x , missä x>0 . Onko käänteisfunktio olemassa ja jos on määritä 

se.
Ratkaisu: Komento

inverse x-1/x
antaa tuloksen

ja piirtää kuvan, josta ei oikein saa selvää. Tutkitaan asiaa lähemmin: ratkaistaan x yhtä-
löstä

x−1
x
= y ,

kun x>0 .
Komennolla

solve x-1/x=y for x
saadaan

Koska x>0 on ratkaisuna

x=1
2
(√ y 2+4+ y) .

Koska ratkaisu on yksikäsitteinen, on käänteisfunktio olemassa ja käänteisfunktion lause-
ke on

f (x )= 1
2
(√x2+4+x ) .

Piirretään1 vielä kuva tilanteesta
plot  x-1/x

1 Piirtämistä käsitellään seuraavassa luvussa.
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Kuvasta nähdään, että kun funktio rajoitetaan välille ]0,∞[ ,  vaakasuora viiva leikkaa 
funktion  kuvaajan  korkeintaan  yhdessä  pisteessä.  Siis  funktion  rajoittumalla  välille
]0,∞[ on käänteisfunktio. Sen sijaan koko funktiolla ei ole käänteisfunktiota.

♦

TEHTÄVIÄ
1. Olkoon f (x )=2 x−5 . Määritä f −1(x ) .
2. Olkoon f (x )=√x+5−1 . Onko käänteisfunktio olemassa ja jos on määritä se.

5. PIIRTÄMINEN

5.1 Tasokäyrät
Tässä tarkastellaan  eri  muodoissa  annettujen tasokäyrien  piirtämistä.  Esitetyissä  piirtokomen-
noissa on piirtoväli annettu. Jos piirtovälin jättää pois, piirtää Wolfram|Alpha käyrän jollain vä-
lillä. Jos CDF on päällä voi hiirtä käyttäen
• tutkia funktion arvoja kuvaajalla
• muuttaa kuvan kokoa.

5.1.1 Funktioesitys
Käyrän funktioesitys

y= f (x ) , x∈[a ,b ]
piirretään komennolla

plot f(x) from x=a to b
tai

plot f(x) for x=a to b
tai1

plot f(x), x=a .. b
jonka Mathematica-muoto on

Plot[f(x), {x, a, b}]
Pystyakselin rajaus välille [c ,d ] saadaan komennolla

1 Väli [a, b] voidaan yleisesti ilmoittaa muodossa a to b tai a .. b.
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plot f(x), x=a to b, y = c to d
Jos CDF on päällä ja piirtoväliä ei anneta voi hiirtä käyttäen muuttaa piirtoväliä. Piirtokomento 
kannattaa siis usein antaa muodossa

plot f(x)
tai

plot f(x), y = c to d
Näistä jälkimmäinen komento kiinnittää pystyakselin.

ESIMERKKEJÄ
1. Piirretään funktion

f (x )= sin x
x2+1

kuvaaja.
Tässä esimerkissä CDF on päällä. Annetaan komento

plot (sin x)/(x^2+1), y=-0.5 to 0.5
Komennossa on pystyakseli annettu, sillä ilman sitä kuvaajan pystyakselin rajaus ei ole 
hyvä.
Tulossivulla on kaksi kuvaajaa, joissa oletusarvoisesti on eri piirtovälit. Hiirtä käyttäen 
voi piirtoväliä muuttaa.

♦
On tilanteita, jolloin CDF:ää ei kannata pitää päällä.

ESIMERKKEJÄ
2. Tutkitaan funktion

f (x )=x sin 1
x

kuvaajaa. 
Annetaan komento
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plot x sin(1/x)
Jos CDF ei ole päällä saadaan kuva

Jos CDF on päällä saadaan huonompi kuva samalla välillä

Jos piirtoväliä pienentää ei kuvaaja parane. Komento
plot x sin(1/x) for x=-.15 to .15

piirtää CDF:n päällä ollessa paremman kuvan.
Siis CDF:ää ei aina kannata pitää päällä.

♦

KOKEILE. Kokeile myös piirtovälin pois jättämistä, kun CDF on päällä.
plot x*sin(x), x=-20 .. 20
Plot[sin(x)/x, {x, -3pi, 3pi}]
plot x*e^x,x=-4 to 4, y=-1 to 10

♦
Usean funktion kuvaaja samaan kuvaan saadaan komennolla

plot f(x), g(x) from x=a to b
jonka Mathematica-muoto on

Plot[{f(x), g(x)}, {x, a, b}]
Jos CDF on päällä kannattaa piirtokomennossa usein jättää piirtoväli pois.
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KOKEILE. Kokeile myös piirtovälin pois jättämistä, kun CDF on päällä.
plot sin(x), cos(x), 0.2x from x = -2pi .. 2pi

♦
TEHTÄVIÄ

1. Piirrä seuraavien funktioiden kuvaajat:

a) f x = 1
2

e
− x2

2 välillä [−5,5]

b) f x =sin x
x välillä [−5π ,5π] . Valitse y-akseli siten, että kuvaaja näkyy koko-

naisuudessaan.
c) sin x ja tan x samaan kuvaan.
d) arctan x

e) y=x sin 1
x , y=x , y=−x samaan kuvaan välillä [−0,1 ;0,1] .

f) y=x ex ja y=e−x cos x samaan  kuvaan välillä [−4,4 ] .  Aseta  y-akseli  välille
[−10,5]

g) y=cos( x) , y=1− x2

2
ja y=1− x2

2
 x4

24
samaan  kuvaan  välillä [−10,10] . 

Rajaa y-akseli välille [−6,5 ] .

5.1.2 Parametriesitys
Parametrimuotoisessa tasokäyrässä

{x=x (t )
y= y (t ) , t∈[a ,b ]

koordinaatit x ja y on annettu parametrin t avulla. Käyrä piirretään komennolla
parametric plot (x(t), y(t)), t = a to b,

tai
parametric plot (x(t), y(t)), t = a .. b,

jonka Mathematica-muoto on
ParametricPlot[{x(t), y(t)}, {t, a, b}]

Ainakin kaksi käyrää voi piirtää samaan kuvaan laittamalla käyrien parametriesitykset aaltosul-
kuihin ja erottamalla ne pilkulla.

parametric plot {(x1(t), y1(t)), (x2(t), y2(t))}, t = a to b

KOKEILE. Kokeile myös animointia, kun CDF on päällä.
parametric plot (5sin(t), 2cos(3t)), t=0..2pi
parametric plot (t-sin(t), 1-cos(t)), t=0 to 4pi
parametric plot {(5+2 cos t, 2 sin t), (-5+2 cos t, 2 sin t)}, t=0 to 2pi

♦
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TEHTÄVIÄ
1. Piirrä käyrä

a) {x=cos t
y=sin t , t∈[0,2π]

b) {x=cos3 t
y=sin3 t

, t∈[0,2]

c) {x=t cos t
y=t sin t , t∈[0,10]

2. Piirrä käyrä {x=cos m t
y=sin n t , t∈[0,2] . Kokeile luvuille m ja n eri kokonaislukuarvoja, 

esim. m = 30 ja n = 31.

5.1.3 Napakoordinaattiesitys
Tason pisteet voidaan esittää napakoordinaatteja r ja θ käyttäen1.

Tasokäyrän napakoordinaattiesityksessä ilmoitetaan napakoordinaatin r riippuvuus napakulmasta 
θ:

r=r (θ) , θ∈[α ,β] .
Käyrä piirretään komennolla

polar plot r = r(θ), θ = α to β
tai

polar plot r = r(θ), θ = α .. β
Komennoista voi jättää osan r =  pois. Jos piirtovälin jättää pois, Wolfram|Alpha piirtää kuvan 
jollain välillä.
Komennon Mathematica-muoto on

PolarPlot[r(θ), {θ, α, β}]

1 Kuva on muodostettu Wolfram|Alphan komennolla polar coordinates.
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KOKEILE
polar plot r=1+cos x, x= 0 to 2pi
polar plot x, x= 0 .. 20pi

♦
TEHTÄVIÄ

1. Piirrä käyrä
r=sin nθ , θ∈[0,2π] .

Kokeile luvulle n eri kokonaislukuarvoja. Miten kuvaaja riippuu muuttujasta n?
2. Piirrä käyrä

r=sin (mθ)cos(nθ) , θ∈[0,2π] .
Kokeile eri kokonaislukuarvoja luvuilla m ja n.

5.1.4 Yhtälöesitys
Tasokäyrän yhtälöesitys on muotoa

f x , y =g x , y  .
Tällainen käyrä piirretään komennolla

plot f(x,y) = g(x,y).
Komento

plot f(x,y) = g(x,y), x = a to b, y = c to d
tai

plot f(x,y) = g(x,y), x = a .. b, y = c .. d
piirtää yhtälöesityksen suorakulmioon a≤ x≤b , c≤ y≤d .
Tätä komentoa vastaava Mathematica-muoto on

ContourPlot[f(x,y)==g(x,y), {x, a, b}, {y, c, d}].

Jos CDF on päällä, voi tulosikkunassa hiirtä käyttäen määrittää x:n ja y:n liikkumisvälin.

KOKEILE. Kokeile komentoja myös, jos CDF on päällä.
plot x^2 + y^2=4
plot (x^2 + y^2 -1)^3 = x^2 y^3
ContourPlot[{x^2/3^2+y^2/2^2==1},{x,-3,3},{y,-3,3}]

♦
Kirjoittamalla pelkkä yhtälö Wolfram|Alpha piirtää yhtälön määräämät käyrät jossain alueessa. 
Toisen asteen käyrille Wolfram|Alpha piirtää kuvaajan ja esittää käyrän tyypin (ellipsi, paraabeli, 
hyperbeli).

KOKEILE
x^2-2xy+3y^2=5
-x^2+5xy+2y^2+3x-4=0

♦
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TEHTÄVIÄ
1. Piirrä käyrä

a) ∣x∣∣y∣=1

b) ∣x∣
2
3∣y∣

2
2=1

c) x2+3 x y+4 y2=7 . Mikä toisen asteen käyrä on kyseessä?
d) y2 (4−x2)=(x2−4 y−4)2

e) x3+x y+ y3=0 suorakulmiossa −1,5≤x≤1,5 , −1,5≤y≤1,5

5.1.5 Piirto logaritmisessa skaalassa
Komento

log-linear plot f(x), x=a .. b
piirtää funktion kuvaajan siten, että vaaka-akselilla on logaritminen asteikko ja pystyakselilla li-
neaarinen asteikko. Komennossa

log plot f(x), x=a .. b
on vaaka-akselilla on lineaarinen asteikko ja pystyakselilla logaritminen asteikko.

KOKEILE
log-linear plot  x lg x, x=1 to 100
log plot x^2 e^x , x=0 to 10

ESIMERKKEJÄ
1. Piirretään funktion

G (s)= 100
(s−10)(s−90)

Boden kuvaaja.
Funktion  G argumentti  s on  imaginaariluku s=ω i ,  missä  kulmataajuus
∈[0,1 ;1000 ] .
• Vaaka-akselina on ω-akseli, jolla on logaritminen asteikko.
• Pystyakselilla on desibeliasteikko: 20 lg ∣G  i ∣ .

Piirto suoritetaan komennolla
log-linear plot 20 lg(abs(100/((x i-10)(x i -90)))), x=0.1 to 1000
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♦

5.2 Yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen
Usein yhtälöiden tarkkaa ratkaisuja ei  pystytä  määrittämään,  vaan on tyydyttävä numeerisesti 
määrittämään ratkaisujen likiarvot.  Kun Wolfram|Alpha ratkaisee yhtälöitä numeerisesti,  ei se 
aina esitä kaikkien yhtälön ratkaisujen likiarvoja. Jos halutaan määrittää yhtälön kaikkien ratkai-
sujen likiarvot, voidaan menetellä seuraavasti:

1. Muokataan mikäli mahdollista yhtälö sellaiseen muotoon, että yhtälön vasemman ja oi-
kean puolen funktioiden käyttäytyminen tunnetaan. Olkoon muokatun yhtälön muoto1

f(x) = g(x).
2. Piirretään  yhtälön  vasemman  ja  oikean  puolen  funktioiden  kuvaajat  sellaisella  välillä 

[a, b], jolla ratkaisujen arvellaan olevan. Käytetään komentoa
plot f(x) = g(x) for x = a to b

jolloin Wolfram|Alpha merkitsee2 punaisilla pisteillä kuvaajien leikkauspisteet. Viemällä 
kohdistin pisteiden päälle, näyttää Wolfram|Alpha pisteiden koordinaatit, joista x-koordi-
naatit on ratkaisujen likiarvot.

3. Ratkaistaan yhtälö komennolla
f(x) = g(x), a < x < b

Tällöin Wolfram|Alpha esittää tällä välillä olevat juuret.

Kohdat 1, 2 ja 3 hyvä tehdä omissa välilehdissään tai ikkunoissaan. Kohtaa 3 ei tarvita, jos tyy-
dytään kohdassa 2 saatuihin Wolfram|Alphan näyttämiin arvoihin. Jos CDF on päällä, ei kohdan 
2 piirto aina toimi kunnolla. Kuvaajat piirretään sellaisella välillä, että kaikki leikkauspisteet saa-
daan näkyviin. Tätä joutuu usein kokeilemaan. Tarvittaessa on piirrettävä tarkempi kuva epäillyn 
leikkauspisteen ympäristössä.
Huom. Kohdassa 3 voidaan käyttää myös komentoa

solve f(x) = g(x), a < x < b.
Tällöin Wolfram|Alpha ei välttämättä esitä kaikkia juuria, mutta painikkeella More roots saa nä-
kyviin lisää juuria.

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan yhtälö

x2−30 x=cos x .
Komennolla

x^2-30x=cos(x)
saadaan vain yksi ratkaisu

1 Tässä tuntematonta on merkitty kirjaimella x. Sitä voidaan tietenkin merkitä muullakin kirjaimella.
2 Joskus Wolfram|Alpha ei merkitse kaikkia leikkauspisteitä.
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mutta Wolfram|Alpha piirtämästä kuvasta nähdään, että ratkaisuja on varmaankin enem-
män. Piirretään yhtälön vasemman ja oikean puolen funktioiden kuvaajat.

plot x^2-30x = cos x from x=-10 to 40

Kuvasta nähdään, että yhtälöllä on toinenkin ratkaisu1. Viemällä kohdistin pisteiden pääl-
le, voidaan x-koordinaateista lukea ratkaisujen likiarvot.
Määritetään ratkaisut komennolla

x^2-30x = cos x, -10<x<40
Saadaan

♦
2. Määritetään yhtälön

6cos (x+2)− x
2
=1

kaikki reaalijuuret.
Ratkaisu: Komento

6 cos(x+2)-x/2=1
piirtää kuvan tilanteesta

1 Funktion cos x kuvaaja ei näy kuvassa, sillä sen arvot ovat välillä [-1, 1].
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ja antaa 7 juurta

Kuvasta ei voida päätellä, onko tässä kaikki juuret. Muokataan yhtälö muotoon

6cos (x+2)= x
2
+1

ja piirretään yhtälön vasemman ja oikean puolen funktioiden kuvaajat2.
plot 6 cos(x+2) = x/2+1

Tulokseksi saadaan kuva

josta nähdään, että reaalijuuria on 7 kappaletta. Juuret ovat siis edellä saadut.
Huom. Komento

solve 6 cos(x+2)-x/2=1, -15<x<15
antaa vain viisi juurta

2 Tässä on siis jätetty piirtoväli pois.
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mutta painiketta More roots painamalla saa kaikki seitsemän juurta näkyviin.
♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä yhtälöiden kaikki reaalijuuret. Tarkista piirtämällä kuvaajat, että olet saanut kaik-

ki reaalijuuret.

a) 4 sin x− x
3
=1 b) x2−100 x=30 cos2 x

5.3 Avaruuskäyrät
Avaruuskäyrä

{x=x (t )
y= y (t )
z=z (t )

, t∈[a ,b]

piirretään komennolla
parametric plot (x(t), y(t), z(t)), t = a to b,

jonka Mathematica-muoto on
ParametricPlot3D[{x(t), y(t), z(t)}, {t, a, b}]

Jos CDF on päällä voi kuvaan pyörittää hiirtä käyttäen.

KOKEILE. Kokeile piirtoa myös, kun CDF on päällä.
parametric plot (cos t, sin t, t/10), t=0 .. 6pi
ParametricPlot3D[{cos t, sin 2t, sin 3t}, {t, 0, 2 pi}]

♦

TEHTÄVIÄ
1. Piirrä käyrä

a) {x=cos t
y=sin2 t
z=sin 2t

, t∈[0,2]
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b) {x=cos31 t
y=sin 29 t
z=sin 27 t

, t∈[0,2]

5.4 Pinnat
5.4.1 Funktioesitys
Pinnan funktioesitys

z= f x , y , x∈[a ,b ] , y∈[c ,d ]
piirretään komennolla

plot f(x,y), x= a to b, y = c to d
tai

plot f(x,y), x= a .. b, y = c .. d
jonka Mathematica-muoto on

Plot3D[f(x,y), {x, a, b}, {y, c, d}]
Komennossa voi jättää piirtoalueen myös määrittämättä.
Wolfram|Alpha esittää pinnan 3-ulotteisena kuvana ja tasa-arvokäyrästönä. Jos piirtovälin jättää 
pois, piirtää Wolfram|Alpha käyrän jollain välillä.
Jos CDF on päällä voi hiirtä käyttäen
• muuttaa piirtoväliä
• muuttaa kuvan kokoa
• pyörittää kolmiulotteista kuvaa
• valita sen, minkä akselien suhteen kuvan verkko piirretään
• muuttaa verkon viivojen määrää.

KOKEILE
plot (2x^2-y^2)*e^(-x^2-0.5y^2), x=-2 to 2, y=-3 to 3

♦
Joskus Wolfram|Alpha skaalaa z-akselin siten, että osa kuvaajasta leikkautuu pois.

ESIMERKKEJÄ
1. Piirretään pinta

z= sin (x y )
1+x2+ y2 , x∈[−7,7] , y∈[−7,7]

Annetaan komento
plot sin(x y) /(1+x^2+y^2), x=-7 to 7, y=-7 to 7

Kuva:
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Kuvassa pinnan korkeat kohdat ovat leikkautuneet pois.
Piirretään kuva eri välillä:

plot sin(x y) /(1+x^2+y^2), x=-5 to 5, y=-5 to 5

Nyt näkyy myös pinnan korkeat kohdat.
♦

TEHTÄVIÄ
1. Piirrä seuraavat pinnat

a) z=sin x cos y
1+x2+ y2 , x∈[−2π ,2π] , y∈[−2π ,2π]

b) z=sin xsin y , x∈[−2π , 2π] , y∈[−2π , 2π]
c) z=cos  x2 y2 e−0,2 x2 y2 , x∈[−3,3] , y∈[−3,3]

d) z= 1
0,3x2 y2−

1
0,2 x−0,62 y2 , x∈[−2,3 ] , y∈[−2,2 ]
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5.4.2 Parametriesitys
Funktiomuodossa voi esittää vain sellaisia pintoja, joissa z-akselin suuntainen suora leikkaa pin-
nan korkeintaan yhdessä pisteessä. Esimerkiksi pallopintaa ei voi esittää funktiomuodossa. Ylei-
sin pinnan esitysmuoto on parametriesitys.
Parametriesityksessä pinta annetaan muodossa

{x=x (u , v)
y= y (u , v)
z=z (u , v)

,

missä u∈[a ,b ] ja v∈[c , d ] ovat  parametreja.  Pinta  koostuu  niistä  3-ulotteisen  avaruuden 
pisteissa (x , y , z ) , joissa x=x (u , v ) , y= y (u , v) ja z=z (u ,v ) .
Koska funktioesitys z= f (x , y) , voidaan esittää parametriesityksenä

{x=u
y=v
z= f (u , v)

on parametriesitys yleisempi kuin funktioesitys.
Parametrimuodossa annettu pinta piirretään Mathematica-komennolla

ParametricPlot3D[{x(u,v), y(u,v), z(u,v)}, {u, a, b}, {v, c, d}]

Jos CDF on päällä voi kuvaan pyörittää hiirtä käyttäen.

KOKEILE. Kokeile piirtoa myös, kun CDF on päällä.
parametricplot3D[{u sin t, u cos t, t/5}, {t, 0, 15}, {u, -1, 1}]

♦

ESIMERKKEJÄ
1. Toruspinnan parametriesitys on

{x=(R+r cosθ)cosφ
y=(R+r cosθ)sinφ
z=r sin θ

   , missä 0≤θ≤2π , 0≤φ≤2π

Piirretään toruspinta, kun R = 5 ja r = 2. Käytetään parametreina kirjaimia u ja v, koska ne 
on helpompi kirjoittaa. Komento

parametricplot3D[{(5+2cos u)cos v, (5+2cos u)sin v,2 sin u},{u,0,2-
pi},{v,0,2pi}]
piirtää kuvan
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Kuvaa voi hiirtä käyttäen tutkia, jos CDF on päällä.
♦

TEHTÄVIÄ
1. Piirrä seuraavat parametrimuodossa annetut pinnat

a) {x=cosu cos v
y=sin u cos v
z=sin v

, missä u∈[0, 2π] , v∈[−π2 , π
2 ] . Mikä pinta on kyseessä?

b) {x=u sin ucos v
y=u cosucos v
z=u sin v

, missä u∈[0,2] , v∈[0 ;1,5]

5.4.3 Pyörähdyspinnat
Tarkastellaan pinnan parametrimuotoisen esityksen erikoistapauksena pyörähdyspintojen piirtä-
mistä.
Olkoon annettu xy-tason käyrän parametriesitys

{x= x t 
y= y t 

, t∈[a ,b] .

Funktiona annetun käyrän y= f x  , x∈[a , b] parametriesitys on

{x=t
y= f (t)

, t∈[a ,b ]

Jos käyrä pyörähtää x-akselin ympäri, syntyy pinta, jolla on parametriesitys

{x=x (t )
y=y (t )cosφ
z=y (t )sin φ

  , kun a≤t≤b , 0≤φ≤2π

Jos käyrä pyörähtää y-akselin ympäri, syntyy pinta, jolla on parametriesitys

{x=x (t )cos φ
y= y (t )
z=x(t )sin φ

  , kun a≤t≤b , 0≤≤2
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ESIMERKKEJÄ
1. Edellisen luvun toruspinnan parametriesitys muodostuu, kun  xz-tason R,0 -keskinen 

r-säteinen ympyrä

{x=Rr cos
z=r sin    , missä 0≤≤2

pyörähtää z-akselin ympäri. Tutkitaan asiaa piirtämällä toruspinnan ja xz-tason leikkaus-
käyrä, kun R = 5 ja r = 2.

♦
2. Piirretään pinta, joka muodostuu, kun käyrä y=3sin x pyörähtää x-akselin ympäri vä-

lillä x∈[−10,10] .
Pyörähtävä käyrä on seuraava:

plot 3+ sin x, x=-10 to 10, y=0 to 4

Pyörähdyspinnan parametriesitys on

{x=t
y=(3+sin t )cosφ
z=(3+sin t )sinφ

  , kun −10≤t≤10, 0≤φ≤2π

Piirretään se komennolla
parametricplot3D[{t,(3+sin t) cos u, (3+sin t) sin u},{t,-10,10},

{u,0,2pi}]
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♦
3. Piirretään pinta,  joka muodostuu,  kun käyrä y=ex pyörähtää  y-akselin  ympäri välillä

x∈[0,3] .
Pyörähtävä käyrä on seuraava1:

plot e^x, x=0 to 2

Pyörähdyspinnan parametriesitys on

{x=t cosφ
y=et

z=t sinφ
  , kun 0≤t≤2, 0≤φ≤2π

Piirretään se komennolla
parametricplot3D[{t cos u,e^t, t sin u},{t,0,2},{u,0,1.75pi}]

Piirrossa parametrin u liikkumisväli on pienempi kuin 2π . Tästä johtuen pinta on lei-
kattu auki. Kuvaa piirrettäessä CDF on ollut päällä. Tämä on mahdollistanut kuvan pyö-
rittelyn.

♦
TEHTÄVIÄ

1 Huomaa, että kuvassa yksiköiden pituudet x- ja y-akselilla eivät ole samat.
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1. Piirrä pinta, joka syntyy, kun käyrä y=1+3 sin x
x pyörähtää

a) x-akselin ympäri välillä [−π ,3π] .
b) y-akselin ympäri välillä [0,3π] .

5.5 Epäyhtälöiden ratkaisujoukko
Komennolla

plot epäyhtälö1 && epäyhtälö2
piirtää kahden muuttujan epäyhtälöiden epäyhtälö1 ja epäyhtälö2 yhteisen ratkaisujoukon. Ko-
mennossa epäyhtälöitä voi olla myös vain yksi tai enemmän kuin kaksi.
Komento

plot epäyhtälö, x= a to b, y = c to d
piirtää epäyhtälön ratkaisujoukon välillä x∈[a ,b ] , y∈[c ,d ] .
Komennon Mathematica-muoto

RegionPlot[epäyhtälö1 && epäyhtälö2,{x, a, b}, {y, c, d}
piirtää kahden muuttujan epäyhtälöiden epäyhtälö1 ja epäyhtälö2 yhteisen ratkaisujoukon välil-
lä x∈[a ,b] , y∈[c , d ] . Tässä komennossa epäyhtälöitä voi olla myös vain yksi tai enem-
män kuin kaksi.

KOKEILE
plot abs(x)+abs(y)<=1
RegionPlot[x^2 + y^2 <= 1 && y > x , {x, -0.5, 0.5}, {y, -1, 1}]
RegionPlot[cos(2x)<=y<= cos(x),{x,-2.5,2.5},{y,-1.5,1.5}]

♦
TEHTÄVIÄ

1. Piirrä seuraavien epäyhtälöiden ratkaisujoukot

a) ∣x∣
3
2∣y∣

3
2≤10 , kun x∈[−4 ; 4] , y∈[−6 ;6]

b) x2−1≤ y≤cos x . Piirrä välillä x∈[−2, 2] , y∈[−1 ;1,5] .

6. GEOMETRIAA

6.1 Suora
Yhtälö

y=k x+b
esittää tasosuoraa, joka ei ole y-akselin suuntainen1. Tässä
• k on suoran kulmakerroin, joka määrittää suoran suunnan
• b on suoran ja y-akselin leikkauspiste.

x-akselin suuntaisella suoralla kulmakerroin k=0 , jolloin suora on muotoa y=b .

1 y-akselin suuntaisen suoran esitysmuoto on x=a .
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Suora, jonka kulmakerroin on k ja y-akselin leikkauspiste b voidaan määrittää komennolla
line, slope = k, y-intercept = b.

Avaruussuoran koordinaattimuotoinen parametriesitys on

{x=x0+sx t
y=y0+s y t
z=z0+sz t

, t∈ℝ

Suora on täysin määrätty, jos tunnetaan sen kaksi pistettä. Pisteiden (x1, y1, z1) ja (x2, y2, z2) kaut-
ta kulkevan suoran yhtälö voidaan määrittää komennolla

line through (x1, y1, z1) and (x2, y2, z2)
Jos pisteissä on vain kaksi koordinaattia muodostaa Wolfram|Alpha tasosuoran yhtälön.
Wolfram|Alpha piirtää kuvan suorasta ja esittää tasosuoran eri muodoissa. Jos CDF on päällä voi 
avaruussuoran kuvaa kiertää hiirtä käyttäen.

KOKEILE
line, slope=1/3, y-intercept=-2.5
line through (2,-4) and (5,2)
line through (1,2,5) and (-4,5,1)

♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä suora, joka kulkee

a) pisteiden (−4, 7) ja (1,3) kautta.
a) pisteiden (3,1,7) ja (−3,2,0) kautta.

6.2 Toisen asteen käyrät
Käyrää, jonka yhtälö xy-koordinaatistossa on muuttujien x ja y suhteen toista astetta sanotaan toi-
sen asteen käyräksi. Toisen asteen käyrän yhtälö on siis muotoa

A x2+B y2+C x y+D x+E y+F=0 ,
missä kaikki kertoimet A, B, C eivät ole nollia. Toisen asteen käyrä voi olla
• ellipsi (erikoistapauksena ympyrä)
• paraabeli
• hyperbeli

tai surkastuneet muodot: yksi tai kaksi suoraa, piste, ei mitään.
Toisen asteen käyrän tyyppi määräytyy diskriminantista

Δ=C 2−4 A B
seuraavasti:
Jos käyrä ei ole surkastunut muoto, niin se on
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• ellipsi, jos Δ<0
• parabeli, jos Δ=0
• hyperbeli, jos Δ>0 .

Wolfram|Alphalla voi piirtää toisen asteen käyrän kirjoittamalla käyrän yhtälö ja painamalla En-
teriä.  Tulossivun kohdassa  Geometric figure esittää Wolfram|Alpha käyrän tyypin.  Kohdasta 
Properties saa esille käyrään liittyvää tarkempaa tietoa.

ESIMERKKEJÄ
1. Piirretään käyrä

x2+3 y2+x y−2=0
Annetaan komento

x^2+3y^2+xy-2=0
Wolfram|Alpha piirtää kuvan

Tulosivun kohdasta  Geometric figure nähdään, että kyseessä on ellipsi, johon liittyvää 
tarkempaa tietoa saadaan kohdasta Properties.

♦
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Koska yleensä x- ja y-akselilla yksikön pituudet eivät ole samat, on kuva usein vaaka- tai pysty-
suunnassa vähän litistynyt. Käyttämällä piirtokomentoa

plot f(x,y) = 0, x = a to b, y = a to b
jossa muuttujilla x ja y on sama piirtoväli saadaan kuva, jossa akselien yksikön pituudet ovat sa-
mat.

ESIMERKKEJÄ
2. Piirretään käyrä

x2

22+
y2

42=1

Komento
x^2/4^2 + y^2/2^2=1

piirtää kuvan

Kyseessä on ellipsi, jonka puoliakselien pituudet ovat 4 ja 2. Kuvan pitäisi olla siis litisty-
nyt soikio. Akselien skaalauksesta johtuen kuva on ympyrä.
Komento

plot x^2/4^2 + y^2/2^2=1, x=-5 to 5, y=-5 to 5
piirtää kuvan oikeassa muodossa.
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♦
Toisen asteen käyrä, jonka toinen polttopiste on origossa ja toinen mahdollinen polttopiste x-ak-
selilla voidaan esittää napakoordinaattimuodossa seuraavasti.

r= a
1+e cosφ , φ∈[0, 2π]

Tässä on a>0 ja ∣e∣ on eksentrisyys. Käyrän tyyppi määräytyy eksentrisyydestä:
Käyrä on
• ellipsi, jos ∣e∣<1 (ympyrä, jos e=0 )
• paraabeli, jos ∣e∣=1
• hyperbeli, jos ∣e∣>1

ESIMERKKEJÄ
3. Piirretään käyrä

r= 2
1+0,7 cosφ , φ∈[0, 2π]

Komento
polar plot 2/(1+0.7cos x), x=0 to 2pi

piirtää ellipsin
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♦
4. Piirretään käyrä

r= 20
1−1.5cosφ , φ∈[0, 2π]

Komento
polar plot 20/(1-1.5cos x), x=0 to 2pi

piirtää hyperbelin

♦
5. Piirretään käyrä

r=10 , φ∈[0, 2π]
Komento

polar plot 10
piirtää ympyrän
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Tässä komennossa on hyvä jättää napakulman liikkumisväli pois.
♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä seuraavien käyrien tyyppi laskemalla diskriminantti. Tarkista asia piirtämällä ku-

vaaja. Määritä mahdolliset polttopisteet.
a) x2+3 y2−x y−1=0 b) x2+2 y2+4 x y+2 y+3=0
c) 4 x2+ y2+4 x y+x+ y−5=0 d) −x2+2 y2+4 x y−2 x+3 y=0

2. Piirrä käyrät. Mikä käyrä on kyseessä?

a) r=5 , φ∈[0, 2π] b) r= 3
1−cosφ , φ∈[0, 2π]

c) r= 7
1+0,9 cosφ , φ∈[0, 2π] d) r= 12

1+2,7 cosφ , φ∈[0, 2π]

6.3 Kolmion ratkaiseminen
Kolmiossa on kuusi perusosaa:
• kolme sivua
• kolme kulmaa.

Kolmio on yhtä poikkeusta lukuun ottamatta täysin määrätty, jos näistä  perusosista tunnetaan 
kolme osaa, joista ainakin yksi on sivu.  Kolmion ratkaisemisessa on kyse näiden perusosien 
määrittämisestä.
Kolmion ratkaisemisessa erottuu tunnettujen osien keskinäisen aseman perusteella  viisi tapaus-
ta1, tyyppiä:
• skk: tunnetaan yksi sivu ja sen viereinen ja vastainen kulma
• ksk: tunnetaan yksi sivu ja sen viereiset kulmat
• sks: tunnetaan kaksi sivua ja niiden välinen kulma

1 Tyyppitapausten luokittelussa käytetään kirjaimia s ja k: s = sivu, k = kulma.
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• ssk: tunnetaan kaksi sivua ja toisen vastainen kulma
• sss: tunnetaan kaikki sivut

Vain tapauksessa ssk voi olla kaksi ratkaisua, muuten ratkaisuja on yksi.

Wolfram|Alphalla voi ratkaista kaikki muut paitsi tyyppiä ssk olevat kolmiot. Komennon muoto 
on

XYZ x, y, z
missä kirjaimet  X,  Y ja Z ovat kirjaimia S tai  A, jotka ilmoittavat ratkaistavan kolmiot tyypin. 
Kirjain S tarkoittaa sivua (side) ja kirjain A tarkoittaa kulmaa (angle). Kirjaimet x, y, z ovat luku-
ja, jotka määrittävät sivujen ja kulmien arvot. Kulman ilmoittavien lukujen perään on laitettava 
yksikkö deg.
Tulossivulla on rivillä

• edge length ilmoitettu kolmion sivut
• interior angles sivujen vastaiset kulmat samassa järjestyksessä.

Jos kaikki sivut tunnetaan (tapaus sss), ei sivuja ilmoiteta tulossivulla.

Komennon käyttöä esitellään esimerkkien avulla. Esimerkeissä viitataan kuvan 1 kolmioon.

Kuva 1

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan kolmio, kun α = 38,84 °, β = 71,25 ° ja c = 2,92 m.

Tilanne on seuraava

Annetaan komento
ASA 38.84deg, 2.92, 71.25deg

Tulokseksi saadaan
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Tuloksesta voidaan lukea, että
a=1,94992≈1,95 m
a=2,94418≈2,94 m
γ=69,91o≈69,9o

♦

2. Ratkaistaan kolmio, kun α = 33,1 °, b = 15,3 km ja c = 22,7 km.
Tilanne on seuraava

Annetaan komento
SAS 15.3, 33.1deg, 22.7

Tulokseksi saadaan

Tuloksesta voidaan lukea, että
a=12,9416≈12,9 km
β=40,21o≈40,2o

γ=106,7o

♦

3. Ratkaistaan kolmio, kun a = 47,6 m, b = 22,4 m ja c = 31,5 m.
Tilanne on seuraava
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Annetaan komento
SSS 31.5, 47.6, 22.4

Tulokseksi saadaan

Tuloksesta voidaan lukea, että
α=123,2o

β=23,2o

γ=33,64o≈33,6o

♦

Kolmio, jonka kärjet sijaitsevat origossa ja pisteissä P1, P2, P3 voidaan ratkaista komennolla1

triangle with vertices P1, P2, P3

Pisteet voivat olla tasossa tai avaruudessa eli koordinaattien määrä voi olla 2 tai 3.
Wolfram|Alpha piirtää kuvan tilanteesta ja esittää mm. kolmion sivujen ja kulmien suuruudet 
sekä kolmion pinta-alan. Jos avaruustilanteessa CDF on päällä, voi Wolfram|Alphan piirtämää 
kuvaava hiirtä käyttäen pyörittää.

KOKEILE
triangle with vertices (2,3), (5,-1),(7,5)
triangle with vertices (2,3,4), (-2,4,-3), (5,-4,0)

♦
TEHTÄVIÄ

1. Kolmion sivut ovat 5, 7, ja 9. Määritä kolmion kulmat.
2. Tasokolmion kärjet sijaitsevat pisteissä (0, 3), (2, 5) ja (–4, 1). Määritä kolmion sivujen 

pituudet ja kulmat.
3. Avaruuskolmion kärjet sijaitsevat pisteissä (4, 1,7), (3, 5,-5) ja (–6, 2,1). Määritä kolmion 

sivujen pituudet ja kulmat.
4. Ratkaise kolmio

1 Tämä komento ei  aina toiminut.
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kun
a) α = 41,7°, b = 36,1 m ja c = 22,1 m
b) α = 25,1°, β = 84,2° ja a = 3,56 km
c) a = 122 m, b = 156 m ja c = 163 m

5. Pisteiden  A ja  B välistä etäisyyttä ei voida mitata, koska niiden välissä on korkea mäki. 
Pisteet A ja B näkyvät pisteeseen C, josta on mitattu etäisyydet AC = 420 m, BC = 330 m 
sekä kulma ACB = 137,5°. Määritä välin AB pituus.

6. Urheilukilpailussa mitattiin moukarinheiton tulokset mittaamalla pisteestä  O kulma  α ja 
etäisyys OM. Etäisyys OH = 56,41 m ja heittoympyrän säde r = 1,067 m on mitattu etukä-
teen. Mikä oli heittotulos, kun mittaustulokset olivat α = 72,21° ja OM = 78,12 m?

7. DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENTA

7.1 Raja-arvo
Funktion raja-arvo lim

x→ a
f (x ) lasketaan komennolla1

lim f(x) as x -> a
tai

limit f(x), x -> a
jonka Mathematica-muoto on

Limit[f(x),x -> a]
Jos raja-arvoa ei ole Wolfram|Alpha yrittää laskea toispuoleiset raja-arvot. Toispuoleiset raja-ar-
vot lasketaan komennoilla

lim f(x) as x -> a+
tai

lim f(x) as x -> a from right

1 Avainsanan as sijasta voi käyttää erottimena pilkkua.
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ja
lim f(x) as x -> a-

tai
lim f(x) as x -> a from left

Näiden komentojen Mathematica-muodot ovat vastaavasti
Limit[f(x),x -> a, Direction -> -1]

ja
Limit[f(x),x -> a, Direction -> 1]

ESIMERKKEJÄ
1. Seuraava raja-arvo

lasketaan komennolla
lim (a sqrt(t+ capital delta)-a sqrt(t))/capital delta as capital delta ->0

♦
2. Lasketaan raja-arvo

lim
x→−1

2
+

x+ 1
2

√(x+ 1
2 )

2

Annetaan komento
lim (x+1/2)/sqrt((x+1/2)^2) as x->-1/2 from right

Tulos:

♦
KOKEILE

lim x*(sqrt(1+1/x)-1) as x->oo
lim (1/(2-x)-4/(4-x^2)), x->2
Limit[1/(2 - x) - 4/(4 - x^2), x -> 2]
limit abs(x-5)/(x-sqrt(5x)) as x->5
lim abs(x)/x, x->0+

♦
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TEHTÄVIÄ
1. Laske raja-arvot

a) lim
x→0

tan 3 x
tan 5 x b) lim

x→−4

3 x2+11 x−4
x2−3 x−28

c) lim
x→1 [(x−1)cos( 2

3 x−3)] d) lim
x→∞

(√x2+x−x)

e) lim
x→∞

√ x2−1− x
2

x+1
f) lim

Δ→0

√ x+Δ−√x
Δ

7.2 Derivointi
Derivaatta  muuttujan  x suhteen  lasketaan  komennolla  d/dx,  toinen  derivaatta  komennolla 
d^2/dx^2, … Mathematica-muoto funktion f x  derivaatalle on  D[f(x), x], toiselle derivaa-
talle  D[f(x), {x, 2}], … Korkeampia osittaisderivaattoja voi laskea luonnollisella tavalla laitta-
malla derivaattaoperaattoreita peräkkäin.
Ensimmäisen derivaatan voi laskea myös komennoilla  der,  derivative,  diff,  differentiate. Ko-
mennon muoto1 der f(x) wrt x laskee funktion f(x) derivaatan muuttujan x suhteen. Korkeampia 
derivaattoja saadaan komentomuodoilla second der, third der, ...
Derivaatan voi määrittää myös kirjoittamalla lauseke ja painamalla  Enteriä. Tällöin Wolfram|
Alpha esittää lausekkeen eri muodoissa ja määrittää myös lausekkeen derivaatan.
Painikkeella  Show steps saa näkyviin derivaatan laskemisen välivaiheet, jotka ovat joissain ti-
lanteissa turhan pitkät.

KOKEILE
d/dx sin(x^2)
d/da (1-a)/(5a+2)
d^3/dx^3 x*e^x
der t*ln(t)
D[x*Sin[x],x]
d/dx f(sin(x))/x
d/dx d/dy sqrt(x^2+y^2)

♦
Joitakin muuttujia (esim. s) Wolfram|Alpha saattaa tulkita yksiköiksi. Tällöin on käytettävä eri-
laista komentoa, Mathematica-muotoa tai vaihdettava muuttujan merkintää.

ESIMERKKEJÄ

1. Lasketaan d
ds 2 arctan 1−s

1 s
d/ds 2 arctan(sqrt((1-s)/(1+s)))

Wolfram|Alpha tulkitsee syötön seuraavasti:

1 wrt tule sanoista with respect to.
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ja tulos on tietenkin väärin. Lasketaan derivaatta eri tavalla
der 2 arctan(sqrt((1-s)/(1+s)))

jolloin saadaan (Alternate forms)

♦
2. Lasketaan  funktion tanα2 derivaattoja.  Jos  derivaatta  lasketaan  käyttäen  muuttujana 

kirjainta1 α, on derivoinnissa käytettävä komennon Mathematica-muotoa tai esimerkiksi 
komentoa der.
Ensimmäinen derivaatta:

D[tan(alpha^2),alpha]
tai

der tan(alpha^2)
Tulos:

Derivaatta ilmoitetaan trigonometrista funktiota sec, käyttäen. Tämän määrittely löytyy 
tulossivun kohdasta sec(x) is the secant function: Definition:

Siis derivaatta voidaan kirjoittaa muotoon
2α

cos2α2 .

Tulossivun kohdasta Alternate forms saadaan myös esitys:

1 Muuttujana voidaan käyttää myös vaikkapa kirjainta x.
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Toinen derivaatta:
D[tan(alpha^2),{alpha,2}]

tai
second der tan(alpha^2)

Tulos:

Tämä voidaan kirjoittaa myös muotoon1

♦
3. Lasketaan derivaatta

d
d β (sinαcosβ) .

Voidaan käyttää komentoa
D[sin(alpha) cos(beta),beta]

tai
der sin(alpha) cos(beta) wrt beta

Tulos:

♦

Derivaatan arvon laskenta tietyssä pisteessä tapahtuu where-komentoa käyttäen tai käyttämällä 
erottimena pilkkua.

ESIMERKKEJÄ
4. Lasketaan funktion f (x)=arctan x derivaatta pisteessä 2,3

d/dx arctan x where x=2.3
tai

d/dx arctan x, x=2.3
Tulos:

1 Tätä muotoa ei Wolfram|Alpha anna.
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♦

5. Lasketaan osittaisderivaatta
∂
∂ x

x2sin  x y  pisteessä −2,8 ;1,7 .

d/dx x^2 sin(x y), x=-2.8, y=1.7

Tulos:

♦
Wolfram|Alpha osaa tietenkin laskea abstraktin funktion derivaatan.

ESIMERKKEJÄ

6. Lasketaan derivaatta 
d
dx

f ( x2+ y2) .

d/dx f(x^2+y^2)
Tulos:

♦
Vektoriarvoisen1 funktion f (t )=( f x(t ) , f y (t ) , f z (t)) derivaatta lasketaan komennolla2

d/dt {fx(t), fy(t), fz(t)}
tai

d/dt (fx(t), fy(t), fz(t))
Tulos esitetään vektorina.

ESIMERKKEJÄ

7. Lasketaan vektoriarvoisen funktion f (t )=(Rcos t , R sin t , h
2π

t) derivaatta.

d/dt (R cos t, R sin t, h/(2 pi) t)
Tulos:

1 Vektoreita on käsitelty omassa luvussaan.
2 Derivaattaoperaattoria voidaan merkitä tietenkin muullakin tavalla.
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Derivaatan arvo pisteessä t=π
3 saadaan komennolla

d/dt (R cos t, R sin t, h/(2 pi) t) where t = pi/3
Tulos:

♦

TEHTÄVIÄ
1. Derivoi seuraavat funktiot

a)
2 x+1
3 x+2 b)  x3−1

x21
4

c) 5 x2sin(3 x) d) u sin3u 

e) 1z2

1−z2 f) sin3 
3
−3sin 

3

2. Laske seuraavat derivaatat

a)
d
da

ln  t−3a  b)
d
dh

ln t−e−3 h2

c)
d
dt

A sin t

3. Laske seuraavat derivaatat

a) d 2

dx2 sin (x2) b) d 4

dx4 arctan x

c) d 3

dx3
x

ln x d) ∂2

∂ x∂ y
cos(x2+3 y2)

4. Laske

a) derivaatan
d
dt
(t sin t ) arvo pisteessä

π
4 .

b) osittaisderivaatan ∂2

∂ x∂ y
(x cos( x2−4 y2)) arvo pisteessä (2; –3,5).

5. Osoita,  että  funktiot u  x , y=ex cos y ja v  x , y =ex sin y toteuttavat  Laplacen  osit-
taisdifferentiaaliyhtälön
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∂2 U
∂ x2 

∂2 U
∂ y2 =0 .

6. Laske seuraavat vektorifunktioiden derivaatat

a) f (t )=(t3 ,√t ,sin 2 t ) b) f (t )=(e−t ,−cos 4 t , ln t ,√1+t 2)

7.3 Derivaatan sovelluksia
Tässä luvussa on esimerkkien avulla esitelty joitain derivaatan sovelluksia.

ESIMERKKEJÄ

1. Funktion kuvaajan tangentti. Määritetään funktion f (x )= sin x
1+x2 tangenttisuoran yh-

tälö, kun sivuamispisteen x-koordinaatti on
2π
3 . Piirretään kuva tilanteesta.

Ratkaisu: Funktion y= f (x ) kuvaajan  pisteeseen (x0 , f (x0)) asetetun  tangenttisuo-
ran yhtälö on

y− f (x0)= f ' ( x0)(x−x0) .

Lasketaan f ( 2π
3 ) :

sin(x)/(1+x^2) where x =2pi/3
Tulos:

Lasketaan f '(2π
3 ) :

d/dx sin(x)/(1+x^2) where x=2pi/3
Tulos:

Määritetään tangenttisuora: (Kopioidaan aikaisemmat arvot ja liitetään yhtälöön)
y-0.160777=-0.217853(x-2pi/3)

Tulos:
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Piirretään samaan kuvaan funktio ja sen tangenttisuora
plot sin(x)/(1+x^2),0.617047-0.217853 x, x=-2 to 5

Kuva:

♦
2. Virhearvio. Kolmiosta tunnetaan sivut a = 39,10 m ± 0,05 m ja b = 63,4 m ± 0,1 m sekä 

niiden välinen kulma γ = 56,5° ± 0,5°. Määritä kolmion pinta-ala. Kuinka tarkasti pinta-
ala tunnetaan?

Ratkaisu: Käytetään pituusyksikkönä m, jolloin pinta-alan yksikkö on m2. Jätetään las-
kuissa yksiköt merkitsemättä.
Seuraavassa  jokainen lasku suoritetaan uudessa välilehdessä (tai ikkunassa). Käytetään 
kopiointia ikkunasta toiseen mahdollisimman paljon.
Kolmion pinta-ala lasketaan kaavalla

A= 1
2

a bsin 

Siten pinta-ala on1

1/2 a b sin gamma where a=39.1, b=63.4, gamma=56.5*pi/180
Tulos:

Pinta-ala on siis 1033,58 m2.

1 Tässä on tehtävä muunnos asteista radiaaneihin kertomalla kulma luvulla


180
.
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Pinta-alan virhe

Δ A≈∂ A
∂a
Δa+∂A

∂b
Δb+∂ A

∂ γ
Δγ

Mittaustietojen perusteella1

∣ a∣0,05
∣ b∣0,1
∣Δγ∣⩽0,5o=0,5⋅ π

180
Lasketaan osittaisderivaatat mittauspisteessä a = 39,10, b = 63,4 ja γ = 56,5°:

d/da (1/2 a b sin gamma) where a=39.1, b=63.4, gamma=56.5*pi/180
Tulos:

d/db (1/2 a b sin gamma) where a=39.1, b=63.4, gamma=56.5*pi/180
Tulos:

D[1/2 a b sin gamma,gamma] where a=39.1, b=63.4, gamma=56.5*pi/180
Tulos2:

Pinta-alan virheelle saadaan seuraava likimääräinen arvio ylöspäin:

∣ A∣≈∣∂ A
∂a ∣∣ a∣∣∂ A

∂b ∣∣ b∣∣∂ A
∂ ∣∣ ∣

Kopioidaan osittaisderivaattojen arvot ja lasketaan.
26.4342*0.05 + 16.3025*0.1 + 684.109*0.5*pi/180

Tulos:

Siis pinta-ala tunnetaan noin 9 m2 tarkkuudella.
Vastaus: Kolmion pinta-ala on 1034 m2 ± 9 m2.

1 Kulman on oltava radiaaneissa.
2 Derivaatta on laskettu Mathematica-muodossa!
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♦

7.4 Minimointi ja maksimointi
7.4.1 Globaali maksimointi ja minimointi
Yhden tai usean muuttujan funktion f globaali maksimointi toteutetaan komennolla

maximize f tai max f
ja minimointi vastaavasti komennolla

minimize f tai min f
Komentojen Mathematica-muodot ovat

Maximize[f(x), {x}]
ja

Minimize[f(x), {x}].
Yhden muuttujan funktion f(x) maksimointi välillä [a, b] tapahtuu komennolla

maximize f(x) over väli
missä
• väli voidaan ilmoittaa muodossa [a, b] tai x = a to b tai a to b tai a<=x<=b.
• sanan over sijalla voidaan käyttää pilkkua tai sanaa on.
• sanan maximize paikalla voi olla sana max

Esimerkiksi
maximize f(x) over [a, b]

tai
max f(x) on a to b

Komennon Mathematica-muoto on
Maximize[f(x), a <= x <= b, {x}]

Vastaavasti tietenkin minimointi.
Komento1

extrema f over [a,b]
tai

extrema f over a to b
määrittää funktion f(x) globaalit ja lokaalit maksimi- ja minimiarvot välillä [a, b].
Wolfram|Alpha piirtää tilannetta havainnollistavan kuvan. Kuvasta on aina syytä tarkistaa, että 
Wolfram|Alpha on löytänyt kaikki halutut asiat. Ainakaan komento extrema ei aina esitä kaikkia 
arvoja. Tällöin suurin ja pienin on määritettävä komennoilla max ja min.

KOKEILE
maximize e^2 x-e^x

1 Tässäkin on monia vaihtoehtoisia muotoja.
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min sin(x)/(x^2+1)+1
Minimize[x^4+x^3-2x, {x}]
max x^3+8x^2+17x-5 over [-4,-2]
extrema sin(2x)+cos(x) on -pi to pi

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Määritetään funktion f x =x3−x2−3 x5 suurin ja pienin arvo välillä [−2,2] .
Suurin arvo määritetään komennolla

max x^3-x^2-3x+5 over -2 to 2
Wolfram|Alpha antaa tuloksen (Approximate form)

ja piirtää kuvan tilanteesta.
Pienin arvo määritetään komennolla

min x^3-x^2-3x+5 over -2 to 2
Wolfram|Alpha antaa tuloksen

Siis funktion suurin arvo on 6,26835 ja pienin arvo on –1.
Voidaan käyttää myös komentoa

extrema x^3-x^2-3x+5 over -2 to 2
joka antaa tuloksen (Approximate form)
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Tästä saadaan kerralla vastaus probleemaan. Tuloksessa esitetään myös lokaali ääriarvo.
♦

Usean muuttujan funktion f maksimointi joukossa alue toteutetaan komennolla
maximize f on alue tai max f on alue.

ja minimointi vastaavasti komennolla
minimize f on alue tai min f on alue.

Komento
extrema f on alue

määrittää funktion f globaalit ja lokaalit maksimi- ja minimiarvot joukossa alue.
Sanan on sijasta voi käyttää sanaa in.
Kahden muuttujan tapauksessa Wolfram|Alpha piirtää usein kuvan tilanteesta. Jos CDF on pääl-
lä, niin hiirtä käyttäen kuvaa voi käännellä ja siten tutkia tilannetta tarkemmin.

KOKEILE
max x^2+2y^2-3x+5 on x^2+y^2<=4
minimize x^3+5y^2+y in x^2+y^2=2
extrema x^2 y -2 x y^2 in -3<=x<=3, -3<=y<=3
extrema x^2 + 2 y^2 -3z^3 +2xyz on x^2+y^2+z^2 <=1, x>=0

♦
ESIMERKKEJÄ

2. Määritetään  funktion f x , y =x4− y 4−x2 y suurin  ja  pienin  arvo  suorakulmiossa
x∈[−2,2] , y∈[−2,2] .

Suurin arvo määritetään komennolla
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max x^4-y^4-x^2*y in  -2<=x<=2, -2<=y<=2
Tulokseksi saadaan

Pienin arvo määritetään komennolla
min x^4-y^4-x^2*y in  -2<=x<=2, -2<=y<=2

Tulokseksi saadaan

Komennolla
extrema x^4-y^4-x^2*y in  -2<=x<=2, -2<=y<=2

saadaan kerralla määritettyä suurin ja pienin arvo. Lisäksi Wolfram|Alpha esittää lokaalin 
ääriarvokohdan

Wolfram|Alpha piirtää myös kuvat tilanteista. Edellinen komento piirtää 3-ulotteisen ku-
van
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ja korkeuskäyräkuvan

Kuviin on merkitty tuloksessa esitetyt pisteet. Näistä voi arvioida tuloksen oikeellisuutta.
♦

3. Määritetään funktion f (x , y)=sin x cos y suurin ja pienin arvo origokeskisessä π-sätei-
sessä kiekossa.
Annetaan komento

extrema sinx cosy in x^2+y^2 <=pi^2
Komennon tulos on
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Wolfram|Alpha ei siis löydä funktion suurinta ja pienintä arvoa. Nämä ovat kuitenkin ole-
massa, sillä kyseessä on kompaktissa joukossa jatkuva funktio. Wolfram|Alpha antaa kui-
tenkin lokaalit maksimit ja minimit1. Kumpiakin kaksi kappaletta.
Tarkastellaan kuvaajia

1 Jopa samoja lokaaleja minimejä useampaan kertaan.
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Kuvista nähdään, että lokaali maksimi 1 pisteessä (1,5708; 0) on funktion suurin arvo ja 
lokaali minimi –1  pisteessä (–1,5708; 0) on funktion pienin arvo.

♦
4. Määritetään funktion f (x , y)=sin x cos y suurin ja pienin arvo origokeskisessä π-sätei-

sessä ympyrässä.
Komento

extrema sinx cosy in x^2+y^2 =pi^2
ei tuota haluttua tulosta.
Asetetaan CDF päälle ja annetaan komento

max sinx cosy in x^2+y^2 =pi^2
Wolfram|Alpha ei anna globaalia maksimia, vaan lokaalit maksimit:

Kierretään tulossivulla olevaa kuvaa vähän.
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Kuvasta nähdään, että arvo 0,932537 saattaa olla funktion suurin arvo.
Annetaan komento

min sinx cosy in x^2+y^2 =pi^2
Wolfram|Alpha ei anna globaalia minimiä, vaan lokaalit minimit:

Kierretään tulossivulla olevaa kuvaa vähän.

Kuvasta nähdään, että arvo –0,932537 saattaa olla funktion pienin arvo.
Tarkistus: Tässä tapauksessa annettu joukko, origokeskinen π-säteinen ympyrä, on helppo 
parametrisoida:
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{x=π cos t
y=π sin t , t∈[0, 2π]

Sijoitetaan nämä funktioon:
sinx cosy where x= pi cos t , y= pi sin t

Tulokseksi saadaan

Määritetään nyt tämän funktion suurin ja pienin arvo välillä [0, 2π]
extrema cos(π sin(t)) sin(π cos(t)) over t=0 to 2pi

Tulos

sisältää väliin kuulumattomia pisteitä ja kuvasta

että  kaikki  globaalit  maksimikohdat  eivät  ole  Wolfram|Alphan tuloksessa.  Kuvasta  ja 
Wolfram|Alphan tulostamista arvoista nähdään kuitenkin, että edellä saatu vastaus on oi-
kein.

♦
5. On valmistettava suorakulmaisen särmiön muotoinen kanneton laatikko, jonka tilavuus on 

2 m3. Laatikon yksi sivu vahvistetaan kaksinkertaiseksi. Mitkä ovat laatikon mitat, jotta 
materiaalia kuluisi mahdollisimman vähän?
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Ratkaisu: Pituusyksikkö m. Olkoon särmien pituudet x, y ja z. Tällöin laatikon tilavuus

x y z=2⇒ z= 2
x y

Materiaalikulutus on
f =x y2 y z3 x z

Sijoittamalla tähän muuttuja z lausuttuna muuttujien x ja y avulla

x y + 2 y z + 3 x z where z=2/(x y)
saadaan minimoitavalle funktiolle lauseke

Tässä muuttujat x ja y ovat positiivisia. Määritetään minimi
min x y+4/x+6/y in x>0, y>0

Tulos:

Lasketaan vielä muuttujan z arvo
2/(x y) where x=1.38672, y=2.08008

Tulos:

Vastaus: Laatikon mitat ovat

{x=1,39 m
y=2,08 m
z=0,69 m

Tarkistus: Fysikaalisista syistä probleemalla on ratkaisu. Minimi saavutetaan osittaisderi-
vaattojen 0-kohdissa.

D(x y+4/x+6/y,x)= 0, D(x y+4/x+6/y,y) = 0
Tulos:
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♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä funktion f (x )=x−√1−x2 pienin ja suurin arvo.

2. Määritä funktion f (x )=√−x2+5 x+1+ x
3 pienin ja suurin arvo.

3. Määritä funktion f x =x3−x2−3 x5 suurin ja pienin arvo välillä [−2,2] .
4. Määritä funktion f x = x−1x−2x−3 suurin ja pienin arvo välillä [0,3] .
5. Määritä funktion f x =ex cos x suurin ja pienin arvo välillä [0,2] .
6. Määritä funktion f (x )=5 x2−4 y2+3 x y+x suurin ja pienin arvo, kun −3≤x≤3 ja

−2≤y≤2 .

7. Määritä funktion f (x )=( x2− y2)e
−1
2
( x2+ y2) suurin ja pienin arvo tason siinä osassa, missä

x2+ y2≤5 (origokeskisen 5 -säteisen ympyrän sisäosa ja reuna).

8. Määritä funktion f  x = x2− y2e
−1

2
 x2y2  suurin ja pienin arvo tason siinä osassa, missä

x2 y2=5 (origokeskisen 5 -säteisen ympyrän reuna)

9. Määritä funktion f x , y =4 x4 y 1
x y pienin arvo, kun x>0 ja y>0 .

7.4.2 Lokaalit ääriarvot
Komento

local extrema f
määrittää yhden tai usean muuttujan funktion lokaalit ääriarvot.
Yhden tai usean muuttujan funktion f lokaaleja maksimeja ja minimejä voi etsiä komennoilla

local maximum f tai local max f
local minimum f tai local min f

Näihinkin komentoihin vai liittää välin tai alueen määreillä1 over [a, b] tai on alue.

KOKEILE
local extrema x^3+8x^2+17x-5
local minimum x^2+y^2-4x+6y-7
local extrema sin x/2 -2 sin x over x=-pi to 2pi

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Määritetään funktion f x =x35 x2 x−4 lokaalit ääriarvokohdat ja ääriarvot.
Annetaan komento

local extrema x^3+5x^2+x-4
1 tai näiden vaihtoehtoisilla muodoilla.
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Komento antaa tuloksen (Approximate form)

ja piirtää vielä selventävän kuvan.
♦

Wolfram|Alpha määrittää lokaalit  ääriarvokohdat  ilmeisesti  funktion derivaatan nollakohdista, 
kuten seuraavasta esimerkistä voidaan päätellä.
ESIMERKKEJÄ

2. Määritetään funktion f x =x3−∣x∣ lokaalit ääriarvokohdat ja ääriarvot.
Tässä esimerkissä CDF on päällä, jolloin kuvaajia voidaan tutkia tarkemmin1.
Komento

local extrema x^3-|x|
ei tulkitse komentoa oikein eikä siis anna mitään tulosta.
Komento

local max x^3-|x|
ei myöskään anna tulosta, mutta kuvasta

nähdään, että funktiolla on lokaali maksimi 0, kun x=0 . Funktiolla ei ole derivaattaa, 
kun x=0 : Komento

d/dx x^3-|x|
antaa tuloksen

1 Esimerkin voi hyvin tehdä ilman CDF:ää.
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ja piirtää kuvan

Lokaali maksiarvo kohdassa x=0 saadaan myös komennolla
max x^3-|x| on -1 to 1

joka antaa tuloksen

Näistä alempi tulos voidaan hylätä. Tulokseen liittyvästä kuvasta voidaan asia vielä var-
mistaa.

Komento
local min x^3-|x|

antaa lokaalin minimin
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Tämä on funktion derivaatan 0-kohta.
Funktion käyttäytymistä tutkimalla voidaan päätellä, että funktiolla on edellä saadut yksi 
lokaali maksimi- ja yksi lokaali minimikohta.

♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä funktion f (x )=x4−5
3

x3+x−5 lokaalit ääriarvokohdat ja ääriarvot.

2. Määritä  funktion f (x )=cos 2 x−2sin x lokaalit  ääriarvokohdat  ja  ääriarvot  välillä
[−10,10 ] .

3. Määritä funktion f (x , y)=−4 x2 y2+4 x y2−2 y2+2 y lokaalit ääriarvot.

7.5 Funktion ominaisuuksia
7.5.1 Stationaariset pisteet ja käännekohdat
Derivoituvan yhden muuttujan funktion  stationaarisen piste on derivaatan 0-kohta. Tällaisissa 
pisteissä funktion kuvaajan tangentti on vaakasuunnassa. Stationaarisessa pisteessä funktiolla voi 
olla ääriarvokohta tai käännekohta. Usean muuttujan funktion stationaarinen piste on osittaisderi-
vaattojen 0-kohta. Sitä sanotaan myös kriittiseksi pisteeksi. Wolfram|Alpha pyrkii luokittelemaan 
stationaariset pisteet:
• maksimi: maximum
• minimi: minimum
• käännekohta: inflection point
• satulapiste: saddle point

Funktion stationaariset pisteet saadaan selville komennolla1

stationary points of funktio
Komennossa voidaan aluetta rajata with-määreellä. Jos halutaan määrittää jonkun tietyn pisteen 
lähellä oleva stationaarinen piste, voidaan käyttää near-määrettä.

KOKEILE
stationary points of x^3
stationary points of t*sin^2(t) with |t|<2pi
stationary points of sin^2(t)/t near t=10
stationary points x^3- y^3+ x y

♦
Funktion käännekohdassa funktion kuperuussuunta muuttuu. Derivoituvan funktion käännekoh-
dat voidaan määrittää komennolla

inflection points of funktio
1 Näistä ja seuraavista komennoista voi jättää sanan of pois.
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Tässäkin voi käyttää määreitä with ja near.

KOKEILE
inflection points of x^4+2x^3-5x^2-x
inflection points x*e^sin x with -5<=x<=5

♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä funktion f  x =sin x
x stationaariset pisteet välillä [−2 ,2] . Miksi piste 0 

ei ole stationaarinen piste?
2. Määritä funktion f (x , y)=x3+ y3+3 x y stationaariset pisteet.
3. Määritä seuraavien funktioiden käännekohdat

a) f (x )=x5−3 x 4+5 x2−5 x b) f (x )= x+1
x2+1

7.5.2 Asymptootit
Funktion asymptootti on suora1 tai käyrä, jota funktion kuvaaja lähestyy äärettömyydessä. Wolf-
ram|Alpha pystyy määrittämään myös yhtälömuodossa annetun käyrän asymptootit. Asymptootit 
määritetään komennolla2.

asymptotes of funktio_tai_yhtälö
Funktio tai käyrän
• pystysuorat asymptootit määritetään komennolla

vertical asymptotes of funktio_tai_yhtälö
• vaakasuorat asymptootit määritetään komennolla

horizontal asymptotes of funktio_tai_yhtälö
• vinot asymptootit määritetään komennolla

oblique asymptotes of funktio_tai_yhtälö
• korkeampiasteiset polynomiasymptootit määritetään komennolla

polynomial asymptotes of funktio_tai_yhtälö

Wolfram|Alpha piirtää havainnollistavan kuvan. Kuvasta on aina hyvä tarkistaa tuloksen oikeelli-
suus, sillä Wolfram|Alpha ei aina määritä kaikkia asymptootteja.

KOKEILE
asymptotes (x^3 + x)/(x^2-2)
asymptotes of arctan x
asymptotes of x^2 |sin x|
vertical asymptotes of (x+1)/(x^2-x)
oblique asymptotes of (x+cos^2 x)/sin(2x+1)

1 Suora voi olla myös pystysuorassa.
2 Sanan of voi komennoista jättää pois.
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asymptotes x^2-y^2=1
♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä seuraavien funktioiden asymptootit

a) f  x = x4−3 x3

x2−4
b) f  x = x21

x3

c) f (x )= x 4+5 x−6
x2−2 x−7

2. Määritä seuraavien käyrien asymptootit
a) 2 x2−y 2+x y−5 x+6 y=4 b) x3+ y3+x y=0

7.5.3 Kärkipisteet ja kulmapisteet
Pistettä x0 sanotaan funktion kärkipisteeksi, jos
• funktio on jatkuva pisteen x0 ympäristössä
• funktio on derivoituva pisteen x0 ympäristössä pistettä x0 lukuun ottamatta.
• derivaatan toispuoleinen raja-arvo, kun lähestytään pistettä x0 , on toiselta puolelta lä-

hestyttäessä ääretön ja toiselta puolelta lähestyttäessä miinus ääretön.
Funktion kuvaajalla on tällöin äärettömän terävä kärki pisteessä x0 eli kuvaajan muodostama 
kulma pisteessä x0 on nolla.
Pistettä x0 sanotaan funktion kulmapisteeksi, jos
• funktio on jatkuva pisteen x0 ympäristössä
• funktio on derivoituva pisteen x0 ympäristössä pistettä x0 lukuun ottamatta.
• derivaatalla on toispuoleiset raja-arvot, kun lähestytään pistettä x0 , mutta nämä ovat eri 

suuret.
Funktion kuvaaja muodostaa tällöin kulman pisteessä x0 .
Nämä voidaan määrittää komennoilla

cusps of funktio
ja

corners of funktio

ESIMERKKEJÄ
1. Määritetään funktion f (x )=√∣x−1∣+√∣x+2∣ kärkipisteet.

Komento
cusps of sqrt |x-1| + sqrt |x+2|

antaa tuloksen

93



Wolfram|Alpha - Matematiikka

Saman tuloksen antaa myös komento
corners of sqrt |x-1| + sqrt |x+2|

♦
2. Määritetään funktion f (x )=∣x−1∣+∣x+2∣ kulmapisteet.

Komento
corners of |x-1| + |x+2|

antaa tuloksen

Komento
cusps of |x-1| + |x+2|

antaa tuloksen
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♦
KOKEILE

corners of  |x-1| +|x|
corners of  x|sin x|
cusps of sqrt sin(|x-2|)

♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä seuraavien funktioiden kärkipisteet ja kulmapisteet
a) f (x )=∣x∣+∣x+2∣+∣x−2∣ b) f  x =x3−∣x∣
c) f  x =∣∣sin x∣−x∣

7.5.4 Satulapisteet
Usean muuttujan funktion satulapiste on stationaarinen piste, joka ei ole ääriarvopiste. Kahden 
muuttujan funktion tapauksessa tämä merkitsee sitä, että satulapisteen ympäristössä funktion ku-
vaaja kaartuu ylöspäin yhteen suuntaan ja alaspäin toiseen suuntaa. Kuvaaja on siis satulan muo-
toinen pisteen ympäristössä. Tasa-arvokäyräkuvassa tasa-arvokäyrät ainakin melkein1 leikkaavat 
toisensa satulapisteessä.
Funktion satulapisteet saadaan selville komennolla

saddle points of funktio
Tässä voi käyttää määrettä near.

ESIMERKKEJÄ
1. Määritetään funktion f (x , y)=x2− y2 satulapisteet.

Komento
saddle points of x^2-y^2

antaa tuloksen

Kuvat ovat seuraavanlaiset:

1 Tämä riippuu siitä kuinka lähellä tasa-arvokäyrän arvo on funktion arvoa satulapisteessä
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♦
KOKEILE

saddle points of 2x^2-y^2+xy-3x-5y
saddle point of (x^2-y^2) sin(x+y) near (5,5)

TEHTÄVIÄ
1. Määritä seuraavien funktioiden satulapisteet

a) f (x , y)=x3+ y3+3 xy−5 x b) f (x , y)=4 x3−7 x y2−x2+5 y2− y

7.6 Integrointi
Integraalifunktio ∫ f x dx määritetään komennolla

int f(x) dx.
tai komennoilla

integrate f(x) dx
integrate f(x).
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Komennon Mathematica-muoto on
Integrate[f(x), x]

Integraalifunktion  voi  määrittää  myös  kirjoittamalla  lauseke  ja  painamalla  Enteriä.  Tällöin 
Wolfram|Alpha esittää lausekkeen eri muodoissa ja myös määrittää lausekkeen integraalifunk-
tion.

KOKEILE
int (3x^2+1)/(x^3+x) dx
int tan(t)^4 dt
Integrate[sin(a*x),x]

♦

Määrätty integraali ∫
a

b

f x dx lasketaan komennolla1

int f(x) dx, x=a to b
tai komennoilla

int f(x) dx from x=a .. b
int f(x) dx from a to b

tai
int_a^b f(x) dx

Komennoissa voi käyttää myös sanaa integrate ja merkkijonon dx voi jättää pois.
Komennon Mathematica-muoto on

Integrate[f(x), {x, a, b}]

Wolfram|Alpha laskee huonosti integraaleja, joissa on integroivana funktion itseisarvo. Suoraan 
numeerisesti Wolfram|Alpha ei taida integroida.

KOKEILE
int x^2, x=-1..3
int arctan(x)/x^2 from 1 to infinity
int_-1^(2pi) (sin x)/x
Integrate[sin(x)/x,{x,0,Pi}]
int |x| e^(-x^2) dx, x=-oo to oo

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Lasketaan integraali ∫
−3

4

∣x2−2 x−3−2cos x∣dx .

Komento
int |x^2-2x-3 - 2cos x| dx from x =-3 to 4

antaa tuloksen

1 Väli [a, b] voidaan ilmoittaa yleisesti muodossa a to b tai a .. b.
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Tulos taitaa kuitenkin olla väärin. Tarkistetaan asia.
Piirretään funktion f (x )=x2−2 x−3−2cos x kuvaaja välillä [−3, 4 ]

plot x^2-2x-3 - 2cos x from x =-3 to 4
Kuvaajasta

nähdään, että funktiolla on kaksi nollakohtaa, joissa funktion merkki muuttuu. Määrite-
tään 0-kohdat.
Komento

x^2-2x-3 - 2cos x=0
antaa vain yhden juuren

Käytetään komentoa
x^2-2x-3 - 2cos x=0, -2<x<3

Nyt saadaan kaksi juurta:

Kysytty integraali voidaan laskea nyt seuraavasti:
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∫
−3

−1,181…

(x2−2 x−3−2 cos x )dx− ∫
−1,181…

2,535…

( x2−2 x−3−2cos x)dx

+ ∫
2,535…

4

(x2−2 x−3−2cos x)dx
(1)

Nämä integraalit  on laskettava erikseen omassa välilehdessään, sillä muuten syöttö on 
liian pitkä.
Lasketaan integraalit1

int x^2-2x-3 - 2cos x dx from x =-3 to -1.1815213610964265466
int  x^2-2x-3  -  2cos  x  dx  from  x  =  -1.1815213610964265466  to 

2.5351388477351562236
int x^2-2x-3 - 2cos x dx from x = 2.5351388477351562236 to 4

ja sen jälkeen omassa välilehdessään lausekkeen (1) arvo
12.1669-( -13.1903)+4.58815

Tulos:

Siis Wolfram|Alphan antama tulos on väärin. Oikea tulos on yllä oleva.
♦

Huomautus. Sellaisia  määrättyjä integraaleja, joita Wolfram|Alpha ei laske tai  laskee väärin2 
voidaan yrittää laskea netistä löytyvällä integraattorilla
http://www.numberempire.com/definiteintegralcalculator.php
tai
http://www.solvemymath.com/online_math_calculator/calculus/definite_integral/index.php 

Lasketaan  edellisen  esimerkin  integraali ∫
−3

4

∣x2−2 x−3−2cos x∣dx ensimmäisellä  integraatto-

rilla.

Tulokseksi saadaan

1 Integraalien laskentaa hankaloittaa se, että vain jälkimmäinen 0-kohta on kopioitavissa.
2 Mistä sen tietää milloin laskee väärin??
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♦

Tasointegraali ∫
a

b

∫
x

 x

f  x , ydy dx lasketaan komennolla3

int f(x,y) dy dx, y=α(x) to β(x), x= a to b
Tässä tietenkin x  ja  x voivat olla vakioita. Avaruusintegraali lasketaan vastaavalla ta-
valla.

KOKEILE
int y*cos(x) +x*sin(y) dx dy, x=0 to pi, y=pi to 2*pi
int (x^2+2y) dy dx, y=-x to x/2, x=-1 to 2
int (x-2y) dx dy, x=-y .. y^2, y=0 .. 3
int e^(-x)*sin(y+1)*cos(z) dx dy dz, x=-1..1, y=0..2, z=-3..-2

♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä integraalifunktiot

a) ∫ 1
2 x−3

dx b) ∫sin  tdt

c) ∫ 1
43 x2 dx d) ∫ a

e4a2 da

2. Laske integraalit

a) ∫
0

2

∣cos x−cos2 x∣dx b) ∫
0

3

x arctan xdx

c) ∫
0

a

cos  xdx d) ∫
−∞

∞ 1
1a x2 dx

3. Laske integraalit

a) ∫
−3

4

∫
−1

3
x−2

1
2

x2

x2−2 xy dy dx b) ∫
−1

2

∫
y2

y5

xy dx dy

7.7 Integraalin geometrisia sovelluksia
Monia geometrisia suureita voidaan laskea integraaleja käyttäen. Tässä on esitelty sellaisia geo-
metrisia sovelluksia, joissa voidaan havainnollistaa Wolfram|Alphan toimintoja. Tasoalueen pin-
ta-alan määrittämistä on käsitelty omassa luvussaan.

3 Komennon Mathematica-muoto ei tunnu toimivan.
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Vektorimuodossa annetun avaruuskäyrän
r=( x (t ) , y (t ) , z (t)) , t∈[a ,b ]

pituus voidaan laskea integraalina1

s=∫
a

b

∥r ' (t)∥dt . (1)

Käyttämällä normin määritelmää tämä voidaan kirjoittaa myös muodossa

s=∫
a

b √( dx
dt )

2

+(dy
dt )

2

+(dz
dt )

2

, (2)

joka on koordinaattimuodossa annetun avaruuskäyrän

{x=x (t )
y= y (t )
z=z (t )

, t∈[a ,b ]

pituuden laskukaava.
Samoja kaavoja voidaan käyttää  tasokäyrän pituuden laskemiseen. Tasokäyrässä vaan ei kol-
matta koordinaattia z ole.
Funktion

y= f (x ) , x∈[a ,b ]
kuvaajan pituus

s=∫
a

b

√1+ f ' (x )2 dx

saadaan tasokäyrän kaavasta käyttämällä luonnollista parametriesitystä

{x=t
y= f (t ) , t∈[a ,b ] .

Kun tasokäyrä

{x=x (t )
y= y (t ) , t∈[a ,b ]

pyörähtää x-akselin ympäri, niin muodostuvan pinnan pinta-ala voidaan laskea integraalina

A=2π∫
a

b

∣y (t )∣√ x ' (t )2+ y ' (t)2dt

Käyttämällä funktion
y= f (x ) , x∈[a ,b ]

luonnollista parametriesitystä saadaan tästä esitykset pyörähdyspinnan alalle kun funktion kuvaa-
ja pyörähtää
• x-akselin ympäri:

1 Tässä  esiintyvä  vektorin  normi  määritellään  seuraavasti:  Vektorin a=(a1 ,a2 , a3) normi eli  pituus  on 

∥a∥=√a1
2+a2

2+a3
2 .
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Ax=2π∫
a

b

∣ f (x )∣√1+ f ' (x )2 dx (3)

• y-akselin ympäri:

A y=2π∫
a

b

∣x∣√1+ f ' (x )2 dx

Edellä olevissa kaavoissa esiintyy funktion tai vektoriarvoisen funktion derivaatta. Se voidaan 
laskea erikseen etukäteen ja sitten sijoittaa laskukaavaan. Wolfram|Alphassa voidaan myös integ-
raalin yhteydessä laskea derivaatta käyttämällä derivaatalle merkintää  D(f(x), x) tai  D(f(x), x). 
Tässä funktiona voi olla myös vektorifunktio1.

ESIMERKKEJÄ
1. Määritetään avaruuskäyrän

r (t)=(sin2 t ,cos√t , t+1) , t∈[1,3]
pituus.
Kaavaa (1) käyttäen käyrän pituus voidaan laskea komennolla

int norm(d/dt (sin^2 t, cos sqrt t, t+1)) dt from t=1 to 3
Tulos on:

Kaavaa (2) käyttäen käyrän pituus voidaan laskea komennolla
int sqrt(D(sin^2 t,t)^2+D(cos sqrt t,t)^2 +D(t+1,t)^2) dt from t=1 to 3
Tulos on sama.

♦
2. Määritetään tasokäyrän

y=sin x , x∈[0,2π]
pituus.

int sqrt(1+D(sin x,x)^2) dx from x=0 to 2pi
Tulos on

♦

1 Vektori esitetään Wolfram|Alphassa muodossa (a1 ,a 2 ,a3) tai {a1 , a2 , a3}

102



Wolfram|Alpha - Matematiikka

3. Käyrä
y=sin x , x∈[0,π]

pyörähtää x-akselin ympäri. Määritetään muodostuvan pinnan pinta-ala.
Pinta-ala lasketaan kaavalla (3):

2pi int |sin x| sqrt(1+D[sin x,x]^2) dx from x= 0 to pi
Tulos:

♦

TEHTÄVIÄ
1. Johda funktion kuvaajan pituuden laskukaava tasokäyrän laskukaavasta.
2. Esitä laskukaava pyörähdyspinnalle, kun tasokäyrä pyörähtää y-akselin ympäri.
3. Johda funktion kuvaajan määrittämän pyörähdyspinnan kaavat.
4. Määritä paraabelin kaaren y=x2 , x∈[−2, 2] pituus.

5. Määritä käyrän y= 1
x , x∈[0,3 ; 4,2] pituus.

6. Määritä seuraavien avaruuskäyrien pituudet

a) r (t)=(t , t2 , t3) , t∈[−2,3 ] b) r (t)=(et , t cos t ,√t2+1) , t∈[−1,1]

7. Määritä ruuviviivan kaaren

{x=R cos t
y=R sin t

z= h
2π

t
, t∈[0, 2π]

pituus.
8. Määritä sykloidin kaaren

{ x=R(t−sin t )
y=R(1−cos t) , t∈[0, 2π]

pituus.
9. Lautasantennin heijastuspinnan voidaan ajatella muodostuneen siten, että paraabelin kaari

y=a x2 , x∈[0,b ] pyörähtää  y-akselin  ympäri.  Määritä  heijastuspinnan  pinta-ala, 

kun a=0,40 1
m ja b=1,1 m .

10.Käyrä y=√9 x , x∈[0,4] pyörähtää  x-akselin ympäri. Määritä muodostuvan pyöräh-
dyspinnan ala.
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7.8 Tasoalueen pinta-alan määrittäminen
Tasoalueen pinta-ala voidaan yleisesti määrittää integroimalla. Wolfram|Alphassa voidaan kui-
tenkin käyttää suoria komentoja tasoalueiden pinta-alojen määrittämiseen.
Käyrien y= f (x ) ja y=g (x ) väliin jäävän äärellisen alueen pinta-ala voidaan määrittää ko-
mennolla

area between y=f(x) and y=g(x).
Käyrien y= f (x ) ja y=g (x ) väliin jäävän alueen pinta-ala välillä [a , b] voidaan määrit-
tää komennolla

area between y=f(x) and y=g(x) from x=a to b.
Jos toinen alueen toinen raja on x-akseli, voidaan käyttää komentoa

area between y=f(x) and x-axis from x=a to b.
Komennoista voi jättää merkkijonon y= pois.
Wolfram|Alpha esittää pinta-alan laskemisen integraalina ja piirtää kuvan tilanteesta.

KOKEILE
area between y=2x+1 and y= x^2-x-3
area between 2x+1 and x^2-x-3 from x=-2 to 5
area between y= x^2-x-3 and x-axis from x=-2 to 5

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Määritetään käyrien y=x2−2 x−3 ja y=2 cos x väliin jäävän alueen pinta-ala välillä
[−3, 4] .

Komento
area between y= x^2-2x-3 and y=2cos x from x=-3 to 4

ei ensin laske alueen pinta-alaa, mutta painamalla ilmoituksen

painiketta saadaan seuraavanlainen tulos:
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Tämä tulos on kuitenkin väärin, sillä pinta-ala on laskettava integraalina

∫
−3

4

∣x2−2 x−3−2cos x∣dx .

Tämä on laskettu luvun 7.6 esimerkissä 1. Tulos: 29,9454.
♦

Yhtälömuodossa annetun käyrä f (x , y)=g( x , y ) rajoittaman alueen pinta-ala voidaan määrit-
tää komennolla

area inside f(x, y) = g(x, y)

KOKEILE
area inside x^2+3y^2+xy-2=0

♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä käyrien y=x2−5 x−4 ja y=−2 x2+x rajoittaman äärellisen alueen pinta-ala.
2. Määritä  käyrien y=cos x ja y=cos(2 x ) rajoittaman  alueen  pinta-ala  välillä

[0, 2π] .
3. Määritä välillä [−5,3] käyrän y=x2−4 ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-ala.
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4. Koordinaattiakselit, käyrä y=cos x ja suora x=5π
3 rajoittavat äärellisen alueen. Mää-

ritä alueen pinta-ala.
5. Määritä seuraavien käyrien rajoittaman alueen pinta-ala

a) x2+3 y2−x y−1=0 b) x2+2 y2+2 x y=x−3 y

7.9 Lukujonot
Lukujonoja voidaan muodostaa Table-komennolla. Komento

Table[expr, {i, imin, imax, d}]
muodostaa lukujonon, joka koostuu lausekkeen expr arvoista, kun muuttuja  i saa arvot arvosta 
imin arvoon imax askeltaen d:n välein. Komennosta voi puuttua parametrit imin ja d. Niiden oletusar-
vot ovat 1. Komennon muoto

Table[expr, {i, i1, i2, …}]
muodostaa lukujonon, joka koostuu lausekkeen expr arvoista, kun muuttuja i saa arvot i1, i2, …
Komento

Table[expr, {i, imin, imax}, {j, jmin, jmax}]
muodostaa (imax - imin +1)×(jmax - jmin +1)-matriisin, jonka rivit määräytyvät muuttujasta i ja sarak-
keet muuuttujasta j.

KOKEILE
table[i^2,{i,10}]
table[1/(i+1),{i,4,15}]
Table[i+j,{i,1,4},{j,3,5}]

♦

Viemällä kohdistin kopioitavan tuloksen päälle ja valitsemalla kääntyvästä lehdykästä kohta Co-
pyable plaintext ja sieltä edelleen Copyable plaintext, saadaan lukujonolle vektoriesitys ja mat-
riisille matriisiesitys.

ESIMERKKEJÄ

1. Muodostetaan lukujono (−1)k

k
, k=1,2 ,… ,10 .

Komento
table[(-1)^k/k,{k,10}]

antaa tuloksen

Aukaisemalla tuloksen lehdykkä saadaan vektoriesitys
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♦

Wolfram|Alpha saattaa pystyä tunnistamaan lukujonoja, jos niissä on säännönmukaisuuksia. Täl-
löin Wolfram|Alpha esittää lukujonon yleisen termin lausekkeen ja mahdollisen differenssiyhtä-
lön, jonka ratkaisu lukujono on. Lukujono syötetään muodossa x1 , x2 , x3 ,…

KOKEILE
2, 5, 10, 17,...
1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9,...

♦

7.10 Summat ja sarjat

Summa ∑
k=n

m

xk lasketaan komennolla

sum xk , k = n .. m
tai

sum xk , k = n to m
Komennon Mathematica-muoto on

Sum[xk  , {k, n, m}]
Tässä summan yläraja voi olla ∞, jolloin kyseessä on sarjan summa.

KOKEILE
sum k, k=1 .. n
sum 1/(n^2+n), n=1 to 100
Sum[1/i^2, {i, 1, Infinity}]
sum 1/i^3, i=1 .. oo
sum x^n/n, n=1 to oo

♦
Wolfram|Alpha pystyy laskemaan summan muodosta x1+x2+x3+⋯+xn tai  sarja  muodosta

x1+x2+x3+⋯ , jos summan tai sarjan termit määräytyvät jonkin säännön perusteella.

KOKEILE
1+3+5+...+1001
2+2/3+2/9+2/27+...

♦
Funktion f x  kertalukua n oleva Taylorin polynomi pisteessä x0 muodostetaan komennolla

series f(x) at x = x0 to order n
Jos piste x0 on 0, voidaan käyttää komentoa

series f(x) to order n
Komennon Mathematica-muoto on
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Series[f(x), {x, x0, n}]

KOKEILE
series sin(x) to order 11
Series[ln(1+x) , {x, 0, 9}]
series ln x at x=1 to order 9

♦
TEHTÄVIÄ

1. Laske

a) ∑
k=1

n

k 2 b) ∑
k=1

n

k 3

c) ∑
n=1

∞ 1
n4 d) ∑

n=1

∞ 1
n5

e) ∑
n=1

∞ −1n−1

n
2. Määritä seuraavien funktioiden Taylorin polynomit 0:n ympäristössä. Valitse mieleisesi 

kertaluku.
a) cos x b) ex

c) arctan x d) 1 x
e) 1x a

3. Määritä funktion sin x kertalukua 4 oleva Taylorin polynomi pisteessä 
4

.

4. Määritä funktion ex kertalukua 3 oleva Taylorin polynomi pisteessä 5.

7.11 Vektorianalyysi
Wolfram|Alphalla voidaan muodostaa1

• skalaarifunktion f gradientti ∇ f =∂ f
∂ x
e x

∂ f
∂ y

e y
∂ f
∂ z
ez komennolla grad f

• vektorifunktion f= f x , f y , f z

• divergenssi ∇⋅ f=
∂ f x

∂ x

∂ f y

∂ y

∂ f z

∂ z komennolla div  f x , f y , f z

• roottori ∇× f=∣ ex e y ez
∂
∂ x

∂
∂ y

∂
∂ z

f x f y f z
∣  komennolla curl  f x , f y , f z

KOKEILE
grad sqrt(x^2+y^2)
div (x^2+y^2, x^2*y, 3z^2-x)

1 Koordinaattiakselinen suuntaisia yksikkövektoreita on merkitty e x ,e y ,e z
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curl (x^2+y^2, x^2*y, 3z^2-x)
♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä funktion f x , y , z = x2 y z3 gradientti.

2. Määritä funktion f  x , y , z = x2 y2 , y2 z2 , x2 z2  divergenssi.

3. Määritä funktion f  x , y , z = x2 y2 z2 , y2 z2 , x3 z 2 roottori.

8. ERITYYPPISIÄ FUNKTIOITA

8.1 Yksikköaskel
Yksikköaskel eli Heavisiden funktio u määritellään seuraavasti:

u(t )={0, kun t<0
1, kun t≥0 .

Hyppäys 0:sta  ykköseen tapahtuu siis  hetkellä t=0 .  Jos  hyppäys tapahtuu hetkellä t=a , 
niin on kyseessä funktio u t−a  .
Sakarapulssi

f (t )={A , kun a≤t<b
0, muulloin

voidaan toteuttaa yksikköaskelta käyttäen seuraavasti:
f t =A u t−a−ut−b .

Yksikköpenger

p(t)={0, kun t<0
t , kun t≥0

voidaan kirjoittaa yksikköaskelta käyttäen muodossa
p t =t u t  .

Viivästetty yksikköpenger on
p t−a =t−a u t−a  .

Wolfram|Alphassa yksikköaskel on unitstep(t) tai heaviside(t). Wolfram|Alpha esittää yksikkö-
askeleen tulossivulla muodossa t  .

ESIMERKKEJÄ
1. Piirretään sakarapulssi

f (t )={4, kun −2≤t<3
0, muulloin

Annetaan komento
plot 4*(unitstep(t+2)-unitstep(t-3)), t= -5 to 5

Kuva:

109



Wolfram|Alpha - Matematiikka

♦
2. Kuvan funktio

voidaan lausua yksikköpengertä käyttäen seuraavasti:
f t=2 pt−4− pt−8

Siten kuva saadaan aikaiseksi piirtokomennolla
plot 2*((t-4)*Heaviside(t-4)-(t-8)*heaviside(t-8)), t=0 to 12

♦
TEHTÄVIÄ

1. Piirrä seuraavat funktiot:
a)

b)
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8.2 Diracin deltafunktio
Järjestelmiä voidaan tutkia viemällä järjestelmän sisäänmenoon erilaisia testisignaaleja ja tutki-
malla järjestelmän vastetta tällaisiin signaaleihin. Eräs paljon käytetty testisignaali on hyvin voi-
makas ja kapea pulssi, jonka pinta-ala on yksi. Idealisoidussa muodossa tämä on äärettömän kor-
kea ja äärettömän kapea pulssi Diracin deltafunktio eli yksikköimpulssifunktio. Wolfram|Alp-
hassa  tämä  on  delta(t).  Wolfram|Alpha  esittää  Diracin  deltafunktion  tulossivulla  muodossa
t  .

ESIMERKKEJÄ
1. Tutkitaan Diracin deltafunktiota.

Pulssin pinta-ala:
int delta(t) dt, t= -oo to oo

Tulos:

Yksikköaskeleen derivaatta1:
d/dt heaviside(t)

Tulos:

Integraaliominaisuus:
int f(t)*delta(t-a) dt, t= -oo to oo

Tulos:

1 Tässä Wolfram|Alpha ei hyväksy funktiota unitstep(t).
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♦

8.3 Osista koostuva funktio
Osista koostuva funktio voidaan määritellä Mathematica-komennolla  Piecewise, jonka syntaksi 
on

Piecewise[{{arvo1, ehto1}, {arvo2, ehto2},...}, oletusarvo]
Komento antaa tulokseksi vasemmalta käsin ensimmäisen arvon arvoi, jolla ehto ehtoi on tosi. 
Jos mikään ehdoista ei ole tosi, niin tuloksena on oletusarvo. Oletusarvoa ei välttämättä tarvitse 
antaa. Komennon ehdot ovat yleensä epäyhtälöitä esim. muodossa a≤ xb tai xa .

KOKEILE
Piecewise[{{x^2,x<=0},{x, x>0}}]
Piecewise[{{cos x,-pi/2<x<pi/2},{-1,x<=pi/2}},1]

♦
TEHTÄVIÄ

1. Piirrä seuraavien funktioiden kuvaajat

a) f (x )={x2 , kun x≤2
−x+6 , kun x>2 välillä [−3,5]

b) f (x )={x+6 , kun x≤−2
x2 , kun−2< x≤2
−x+6 , kun x>2

välillä [−8, 8]

8.4 Funktion jaksollinen jatko
Tietyllä  välillä  määritellyn  funktion  jaksollinen  jatko  koko reaaliakselille  voidaan muodostaa 
funktiolla mod. Komento1 mod(p, q) tai p mod q määrittää jakojäännöksen jakolaskussa p/q.
Jos ab , niin funktio

ja ,b( x)=a+mod (x−a ,b−a)
on jaksollinen funktio, jolle

• jakso on b−a  ja
• arvo j a ,b x=x välillä [a ,b [ .

KOKEILE
1. Piirrä funktion j 2,6 x kuvaaja välillä [−2,10]  komennolla

plot  2+mod(x-2,6-2), x=-2 to 10
2. Piirrä funktion j−2,3x  kuvaaja välillä [−10,10 ]  komennolla

plot  -2+mod(x+2,3+2), x=-10 to 10
♦

Edellä olevan perusteella välillä [a ,b ] määritellyn funktion  f jaksollinen jatko reaaliakselille, 
on yhdistetty funktio f ∘ ja , b : ( f ∘ ja ,b)(x )= f (a+mod ( x−a , b−a)) .

ESIMERKKEJÄ

1 Funktio on esitelty luvusssa 2.3.
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1. Piirretään funktio y=x2−2 x välillä [−1,3] .
plot x^2-2x, x=-1 to 3

Jatketaan  tämä  funktio  jaksollisesti  koko  reaaliakselille.  Piirretään  kuvaaja  välillä
[−10,10] .

plot (-1+mod(x,4))^2-2(-1+mod(x,4)), x=-10 to 10

Sama piirto voidaan toteuttaa myös seuraavasti:
Annetaan sijoituskomento

y^2-2y where y=-1+mod(x,4)
Kopioidaan tuloksen (Result) Mathematica-muoto

ja liitetään piirtokomentoon
plot 3 - 4 Mod[x, 4] + Mod[x, 4]^2, x=-10 to 10

♦
2. Kuvan pulssijono
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voidaan piirtää seuraavasti:
Annetaan sjoituskomento

Piecewise[{{-y,y<=0},{y,y>=0}}] where y=-2+mod(x+2,4)
Kopioidaan tuloksen (Result) Mathematica-muoto

ja liitetään piirtokomentoon
plot Piecewise[{{2 - Mod[2 + x, 4], Mod[2 + x, 4] <= 2}, {-2 + Mod[2 + 
x, 4], Mod[2 + x, 4] >= 2}}, 0], x=-5 to 9

♦
TEHTÄVIÄ

1. Piirrä seuraavat jaksolliset funktiot.
a)

b)
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c)

9. VEKTORIT JA MATRIISIT

9.1 Vektorit
Avaruusvektori1 v=a1

ia2
ja3

k esitetään  muodossa (a1 ,a 2 ,a3) tai {a1 , a2 , a3} ,  taso-
vektori vastaavasti muodossa (a1 ,a 2) tai {a1 , a2} .
Wolfram|Alpha esittää usein vektorit kuvallisesti. Jos  CDF on päällä voi kuvaa pyöritellä, jol-
loin saa havainnollisemman kuva tilanteesta.

ESIMERKKEJÄ
1. Lasketaan vektoreiden a⃗=−2 i⃗+4 j⃗−k⃗ ja b⃗=3 i⃗+5 j⃗−3 k⃗ resultantti.

(-2,4,-1)+(3,5,-3)
Tulos:  (1,9,-4) eli vektori i⃗+9 j⃗−4 k⃗ . Jos CDF on päällä voidaan tulossivulla ole-
vaa kuvaa pyörittämällä tutkia tilannetta.

1 Yksikkövektoreita on merkitty i ,j ,k
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♦
Komennolla
• norm määritetään vektorin normi
• normalize määritetään vektorin suuntainen yksikkövektori.

Vektorin normi voidaan muodostaa myös kahdella pystyviivalla ∥v̄∥ .

KOKEILE
norm (2,-3,1)
||(2,-3,1)||

♦

ESIMERKKEJÄ
2. Lasketaan vektorin a⃗=3 i⃗−3 j⃗+7 k⃗ suuntainen yksikkövektori komennolla

normalize (3,-3,7)
Tulokseksi saadaan

eli vektori

a⃗o= 3
√67

i⃗− 3
√67

j⃗+ 7
√67

k⃗

Tarkistetaan tämä laskemalla

a⃗o= 1
∥a⃗∥

a⃗

komennolla
(3,-3,7)/||(3,-3,7)||

Tuloksena on sama vektori.
♦
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Vektorien välisen
• skalaaritulon operaattori on piste . tai dot
• vektoritulon operaattori on * tai cross.

Vektoritulon a×b Mathematica-muoto on Cross[a, b].

ESIMERKKEJÄ
3. Vektoreiden a⃗=2 i⃗+3 j⃗−k⃗ ja b⃗=−3 i⃗+5 j⃗+2 k⃗

• skalaaritulo a⋅b :
(2,3,-1).(-3,5,2)

tai
(2,3,-1) dot (-3,5,2)

Tulos: 7
• vektoritulo a×b :

(2,3,-1)*(-3,5,2)
tai

(2,3,-1) cross (-3,5,2)
Tulos: {11,-1,19} eli 11i−j19k

♦
4. Määritetään  vektoreiden 1,2i−3,1j4,2k ja 2,4i−0,7j1,8k välinen  kulma  as-

teina.
Skalaaritulon määritelmän mukaan

a⋅b=∥a∥∥b∥cos∢a ,b
Täten vektorien väliselle kulmalle ∢(a⃗ , b⃗) pätee

cos∢a ,b= a⋅b
∥a∥∥b∥

Lasketaan yhtälön oikea puoli
a.b/(||a|| ||b||) where a= (1.2,-3.1,4.2), b=(2.4,-0.7,1.8)

Tulos

Klikataan tulosta, jolloin se aukeaa Wolfram|Alphan syöttöriville ja annetaan komento
arccos 0.764217 to deg

Tulokseksi saadaan

117



Wolfram|Alpha - Matematiikka

eli vektoreiden välinen kulma 40,16o .
♦

5. Määritetään funktion
f  x , y , z =2 x y2− y z3

suunnattu derivaatta pisteessä −1,2,1 vektorin a=i3j−4k suuntaan.

Suunnattu derivaatta lasketaan funktion f x , y , z  gradientin ja vektorin a suuntai-
sen yksikkövektorin skalaaritulona

∂a⃗ f (x , y , z )=∇ f (x , y , z )⋅a⃗o

Lasketaan vaiheittain. Kukin lasku tehdään omassa ikkunassaan.
Gradientin laskenta: 

grad 2xy^2-yz^3
Tulokseksi saadaan gradienttivektori

Klikataan tulosta, jolloin se aukeaa Wolfram|Alphan syöttöriville ja lasketaan gradientti-
vektori annetussa pisteessä.

{2 y^2, 4 x y-z^3, -3 y z^2} where x=-1,y=2,z=1
Tulokseksi saadaan gradienttivektori

Yksikkövektorin laskenta: 
normalize (1,3,-4)

Tulos:

Skalaaritulon laskenta: Klikataan edellä muodostettua yksikkövektoria, jolloin se aukeaa 
Wolfram|Alphan syöttöriville. Kopioidaan sinne gradienttivektori ja lasketaan skalaaritu-
lo

{8, -9, -6.}.(1/sqrt(26), 3/sqrt(26), -2 sqrt(2/13))

Tulos
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on kysytty suunnattu derivaatta. Desimaalipiste on lisätty luvun –6 perässä, jotta Wolf-
ram|Alpha laskisi desimaaliapproksimaation.

♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä vektori v=3a−2bc , kun

a=ijk , b=i−3j2k , c=−2ij−5k .
2. Määritä vektoreiden i6j3k ja −4ij7k resultantin normi
3. Määritä vektorin v=2i−j3k kanssa yhdensuuntaiset yksikkövektorit.
4. Millä muuttujan t arvoilla vektorin v=2 t i−t jk pituus on 9.
5. Vektorin v normi on 12 ja vektori on samansuuntainen vektorin i−3j4k kanssa. 

Määritä vektori v .
6. Määritä vektoreiden 1,2i−3,1j4,2k ja 2,4i−0,7j1,8k välinen skalaaritulo.
7. Määritä vektoreiden 5,2i4,6j ja 3,4i−1,9j2,1k välinen kulma.
8. Vektorin a kohtisuora projektio vektorille b on vektori

ab=
a⋅b
∥b∥2

b .

Määritä vektorin a=2ij−3k kohtisuora projektio vektorille b=i−j3k .
9. Määritä vektoreiden i−2jk ja −i2k välinen vektoritulo.
10.Määritä  ne  yksikkövektorit,  jotka  ovat  kohtisuorassa  vektoreita u=−i5j−2k ja

v=i2j−2k vastaan.
11.Suunnikkaan sivuina ovat vektorit 1,1i−2,2j−3,3k ja −3,2i−4,1j2,0k . Määri-

tä suunnikkaan pinta-ala.
12.Tetraedrin kärjet ovat pisteissä 3,3,0 , 4,−2,1 , 5 ;2,7 ;2,7 ja 0,1,5 . Mää-

ritä tetraedrin tilavuus.

9.2 Koordinaatistomuunnoksia
Tasopisteen napakoordinaatit ovat kuvan1 r ja θ.

1 Kuva on muodostettu Wolfram|Alphan komennolla polar coordinates.
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Tasopisteen (x , y) napakoordinaatit määritetään komennolla
(x , y) in polar coordinates

Avaruuspisteen pallokoordinaatit ovat kuvan2 r, θ ja φ.

Avaruuspisteen (x , y , z ) pallokoordinaatit määritetään komennolla
(x , y , z ) in spherical coordinates

2 Kuva on muodostettu Wolfram|Alphan komennolla spherical coordinates.
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Komennoissa voi käyttää myös vektorimerkintää {x , y} tai {x , y , z}

ESIMERKKEJÄ
1. Määritetään pisteen (2,−5) napakoordinaatit.

Komento
(2,-5) in polar coordinates

antaa tulokseksi

♦
2. Määritetään vektorin −3 i⃗−5 j⃗+10 k⃗ pallokoordinaatit.

Komento
(-3,-5,10) in spherical coordinates

antaa tulokseksi

♦
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TEHTÄVIÄ
1. Määritä seuraavien vektoreiden napakoordinaatit.

a) 3,78 i⃗+5,81 j⃗ b) 0,65 i⃗−0,85 j⃗
c) −1,27 i⃗+3,04 j⃗ d) −93 i⃗−137 j⃗

9.3 Matriisit
Matriisi

[ a11 a12 ⋯ a1n

a21 a22 ⋯ a2n

⋮ ⋮ ⋯ ⋮
am1 am2 ⋯ amn

]
esitetään riveittäin muodossa

{{a11 , a12 ,… ,a1 n},{a21 ,a 22 ,… , a2 n}, ,… ,{am1 ,am2 ,… , amn}}

tai

((a11 ,a12 ,… ,a1 n) , (a21 ,a22 ,… , a2 n) , ,… , (am1 ,am2 ,… , amn)) .

Näistä jälkimmäinen muoto ei aina tunnu toimivan.
Neliömatriisista Wolfram|Alpha esittää tulossivulla seuraavat asiat:  determinantti,  trace,  karak-
teristinen polynomi,  ominaisarvot,  ominaisvektorit,  häiriöalttius ja  käänteismatriisi. Nämä voi-
daan laskea myös omilla komennoillaan.
Seuraavaan taulukkoon on koottu matriisilaskennan komentoja.

Komento Mathematica-muoto Merkitys
det Det Determinantti
inv Inverse Käänteismatriisi
transpose Transpose Transpoosi
trace Tr Trace
eigenvalues Eigenvalues Ominaisarvot
eigenvectors Eigenvectors Ominaisvektorit
rank MatrixRank Ranki

Matriisien  kertolaskuoperaattori on piste. Käänteismatriisi muodostetaan komennolla  inv tai 
potenssilla1 –1.

KOKEILE
((1,-5),(1,0)).((3,1),(3,4))+((5,-1),(-1,-3))
{{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}
inv {{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}

1 Potenssin –1 toiminnassa on tosin vähän horjuvuutta.
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transpose {{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}
trace {{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}
eigenvalues {{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}
eigenvectors {{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}

♦
Neliömatriisin potenssi An voidaan laskea normaalilla potenssiin korotusmerkillä tai Mathema-
tica-komennolla MatrixPower[A, n]. Komento tuntuu toimivan myös desimaaliluvuilla.
ESIMERKKEJÄ

1. Lasketaan matriisitulon käänteismatriisi.

([1 −5
1 0 ][3 1

3 4])
−1

.

Komento
({{1,-5},{1,0}}.{{3,1},{3,4}})^-1

ei anna oikeaa tulosta. On käytettävä komentoa
inv ({{1,-5},{1,0}}.{{3,1},{3,4}})

Tulos:

♦

2. Määritetään matriisin [ 1 3
−3 5] neliöjuuri:

{{1,3},{-3,5}}^0.5
Tulokseksi saadaan

Tarkistetaan asia: Kopioidaan tulos syöttöriville ja korotetaan potenssiin 2
{{1.29131, 0.817002}, {-0.817002, 2.38065}}^2

Tulokseksi saadaan

♦
Matriisitulon yhteydessä vektori tulkitaan pystyvektoriksi: Matriisi kertaa vektori on siis vek-
tori.
KOKEILE
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{{6, -2, -7}, {1, 3, 3}, {-4, 5, 0}}.{x, y, z}
♦

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan yhtälöryhmä

{x2 y−2 z=2
3 x y4 z=−4
−2 x2 y−3 z=5

käänteismatriisimenetelmällä.

Ratkaisu: Muodostetaan yhtälöryhmän matriisimuoto

[ 1 2 −2
3 1 4
−2 2 −3][xyz]=[ 2

−4
5 ]

Yhtälöryhmän ratkaisu on

[ xyz]=[
1 2 −2
3 1 4
−2 2 −3]

−1

[ 2
−4
5 ]

Lasketaan tämä Wolfram|Alphalla:
inv({{1,2,-2},{3,1,4},{-2,2,-3}}).{2,-4,5}

Tulokseksi saadaan

joten ratkaisu on

{x=−
4
5

y=4
5

z=−3
5

Tarkistetaan tämä vielä normaalilla yhtälöryhmän ratkaisukomennolla:
x+2y-2z=2,3x+y+4z=-4,-2x+2y-3z=5

Tämä antaa tulokseksi

♦
Wolfram|Alphalla voidaan muodostaa mm. seuraavia matriisihajotelmia:
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• Jordan-hajotelma komennolla Jordan decomp.
Jordan-hajotelmassa neliömatriisi A esitetään muodossa

A=S J S−1 ,
missä matriisi J on matriisin A Jordanin kanoninen muoto.

• LU-hajotelma komennolla LU decomp.
LU-hajotelmassa neliömatriisi A esitetään muodossa

A=L U ,
missä L on alakolmiomatriisi ja U on yläkolmiomatriisi.

• Singulaariarvohajotelma komennolla SVD.
Singulaariarvohajotelmassa matriisi A esitetään muodossa

A=U V T ,
missä U ja V ovat matriiseja, joiden sarakkeet ovat ortogonaaliset ja Σ matriisi, jolla on 
0:sta eroavia alkioita korkeintaan lävistäjällä.

• Schur-hajotelma komennolla Schur decomp.
Schur-hajotelmassa neliömatriisi A esitetään muodossa1

A=Q U Q∗ ,
missä Q on unitaarinen matriisi ja U on yläkolmiomatriisi.

• QR-hajotelma komennolla QR decomp.
QR-hajotelmassa matriisi A esitetään muodossa

A=QR ,
missä Q on ortogonaalinen matriisi ja R on yläkolmiomatriisi.

KOKEILE
Jordan decomp {{1, 26, 2}, {0, -5, 0}, {-2, 2, 5}}
LU decomp {{1, 26, 2}, {0, -5, 0}, {-2, 2, 5}}
SVD {{3,5,-1},{-4,1,3}}
Schur decomp {{-11, 2, 3}, {1, -5, 0}, {-2, 4, -2}}
QR decomp {{-11, 2, 3}, {1, -5, 0}, {-2, 4, -2}}

♦
Kuvaus, joka suorittaa

• kierron kulman ω verran origon ympäri, muodostetaan komennolla
rotate ω degrees

• peilauksen suoran (tasokuvaus) tai tason (avaruuskuvaus) suhteen, muodostetaan komen-
nolla2

reflect across  yhtälö

KOKEILE
rotate 40 degrees
reflect across y=-x+1
reflect across 2x-y+z=1

1 Q* on matriisin Q konjugaattitranspoosi.
2 Tämä on lineaarikuvaus vain jos origo sisältyy peilausjoukkoon.
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♦
TEHTÄVIÄ

1. Laske seuraavat matriisilausekkeet:

a) [2 −5
2 3 ][6 −1

2 4 ]
−1

b) ([2 −3 −5
3 3 0
5 4 1 ]+[2 2

0 −2
1 1 ][ 0 2 7

−2 4 10])
T

2. Millä x:n arvoilla matriisi

[2 1 x
x 5 3
2 1 −6]

on singulaarinen?
3. Ratkaise yhtälöryhmä

{x4 y2 z=10
4 x−3 y=6
2 x2 y2 z=14

käänteismatriisimenetelmällä. Tarkista tulos ratkaisemalla yhtälö normaalilla tavalla.
4. Olkoon U  matriisiesitys tason kierrolle origon ympäri, kun kiertokulma on ω. Muo-

dosta seuraavat kiertomatriisit
a) U(30°)
b) U(–30°)
c) U(60°)
d) U(90°)

5. Käytetään edellisen tehtävän merkintöjä. Laske matriisitulot
a) U(30°)U(–30°)
b) U(30°)U(60°)
Mitä havaitset?

6. Määritä matriisin

[ 1 2 2
−2 3 4
2 6 5]

ominaisarvot ja ominaisvektorit.

9.4 Lineaarinen optimointi
Lineaarisen optimoinnin probleemassa on tietty kohdefunktio annetuilla rajoitusehdoilla mini-
moitava tai maksimoitava:

• kohdefunktio on lineaarinen
c1 x1c2 x2⋯cn xn
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Kertoimet c i ovat tunnettuja vakioita ja x1 , x2 , , xn ovat muuttujia.
• rajoitusehdot ovat lineaarisia yhtälöitä tai epäyhtälöitä:

{ a11 x1a12 x2⋯a1 n xn≤=≥ b1

a21 x1a22 x2⋯a 2n xn ≤=≥ b2

⋯
am1 x1am2 x2⋯amn xn ≤=≥ bm

x1 , x2 ,  , xn≤≥ 0
missä kertoimet a ij ja bi ovat tunnettuja vakioita ja merkintä ≤=≥ tarkoittaa joko 
≤ tai = tai ≥.

Lineaarisen  optimoinnin  probleema  voidaan  yleisesti  ratkaista  Mathematica-komennolla  Li-
nearProgramming. Komennon tarkempi muoto riippuu probleemasta. Tarkastellaan eri tapauk-
sia.

Yksinkertainen probleema
min c1 x1c2 x2⋯cn xn

kun
a1 x1a2 x2⋯a n xn≥b

ja
x1 , x2 ,  , xn≥ 0

voidaan ratkaista minimointikomennolla1

min c1 x1c2 x2⋯cn xn in a1 x1a2 x2⋯a n xn≥b , x1≥0 , …, x1≥0
tai Mathematica-komennolla

LinearProgramming[c, A, b],
missä

c=[c1 ,c2 , , cn ]  on vektori

A=[a1 a2 ⋯ an ]  on matriisi
b=[b ] on vektori.

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan probleema

min x y
kun

x2 y≥5
ja x ja y ovat ei-negatiivisia.
Ratkaisu: Annetaan komento

1 Tai minimize ...
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minimize x+y in x+2y >= 5, x>=0, y>=0

Tulokseksi saadaan

Mathematica-komento

LinearProgramming[{1,1}, {{1, 2}}, {5}]

antaa tulokseksi

Vastaus on siis

{x= 5
2

y=0

♦
Tarkastellaan yleisempää probleemaa.
Merkitään

c=[c1 , c2 , , cn]

A=[ a11 a12 ⋯ a1n

a21 a22 ⋯ a2n

⋯ ⋯ ⋯ ⋯
am1 am2 ⋯ amn

]
ja otetaan käyttöön matriisin A vaakavektoriositus

A=[ a1

a2

⋮
am
] .

Vaihtamalla tarpeen vaatiessa vektori c vastavektoriksi ja matriisin A sarakevektoreita vastavek-
toreikseen, voidaan lineaarisen optimoinnin probleema esittää seuraavassa muodossa:
On määritettävä vektori
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x=[ x1

x2

⋮
xn
]

joka minimoi lausekkeen
c⋅x ,

rajoituksin

{a1⋅x ≤=≥ b1

a2⋅x ≤=≥ b2

⋯
am⋅x ≤=≥ bm

ja1

x≥0
Tällainen probleema ratkaistaan komennolla

LinearProgramming[c, A, {{b1,s1},{b2,s2},...}]
Komennon parametrit si määrittävät rajoitusten luonteen:
• Jos si=1 , on i:s rajoitusehto a i⋅x≥bi

• Jos si=0 , on i:s rajoitusehto a i⋅x=bi

• Jos si=−1 , on i:s rajoitusehto a i⋅x≤bi

ESIMERKKEJÄ
2. Ulla arveli paitojen valmistamisen olevan hyvin kannattavaa. Hän löysi lehdestä kaksi so-

pivan näköistä mallia. Paitamalliin 1 hän arveli kuluvan 4 m2 kangasta, 20 m lankaa ja 5 
nappia. Paitamalli 2 tarvitsisi vastaavasti 3 m2 kangasta, 30 m lankaa ja 3 nappia. Hän si-
joitti rahansa 48 m2 kangasta, 180 metriin lankaa ja 30 nappiin. Paitamallin 1 hän arveli 
tuottavan 10 € ja paitamallin 2 tuottavan 12 € puhdasta käteen.
Kuinka monta paitamallin 1 ja paitamallin 2 paitaa Ullan on valmistettava, että tuotto oli-
si mahdollisimman suuri?
Ratkaisu: Muotoillaan probleema matemaattisesti. Valitaan ensin  muuttujat:  x1 paita-
mallin 1 valmistusmäärä,  x2 paitamallin 2 valmistusmäärä. Maksimoitava funktio on 
tällöin tuottofunktio

10 x112 x2

Rajoitusehdot tulevat kankaan määrästä
4 x13 x2≤48

langan määrästä
20 x130 x2≤180

ja nappien määrästä
5 x13 x2≤30

1 Eli vektorin x koordinaatit ovat ei-negatiiviset.
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Lisäksi valmistettavien paitojen määrä on ≥ 0.
Koska funktio f x  maksimoituu täsmälleen silloin,  kun funktio − f x  minimoi-
tuu, voidaan probleema ratkaista seuraavana optimointiprobleemana:
On minimoitava funktio

−10 x1−12 x2

rajoitusehdoin

{ 4 x13 x2≤48
20 x130 x2≤180

5 x13 x2≤30
ja {x1≥0

x2≥0 .

Ratkaistaan probleema Wolfram|Alphalla:

LinearProgramming[{-10,-12},{{4,3},{20,30},{5,3}},{{48,-1},{180,-1},
{30,-1}}]
Tulokseksi saadaan

eli x1=4 , x2=10 /3=3 1
3 .Paitoja kuitenkin valmistetaan kokonaisia määriä. Ratkai-

suksi kelpaavat vain kokonaislukuarvot. Kyseessä on kokonaislukuoptimointi. Tehtävän 
optimiratkaisu lienee x1=4 , x2=3 , jolloin tuoton suurin arvo on 10⋅312⋅4=78
€.

♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä funktion

y=45 x1170 x230 x3

minimi rajoitusehdoin

{ 4 x119 x25 x3≥90
3 x130 x24 x3≥110 ja x1≥0, x2≥0, x3≥0

2. Määritä funktion
y=3 x1−2 x23 x3−3 x4

maksimi rajoitusehdoin

{3 x1−x2x3−x4≤1
x14 x2x3x4≤3
2 x2−x32 x4≤2

ja x1≥0, x2≥0, x3≥0, x4≥0

3. Tehdas valmistaa juomia Hik ja Klik seuraavasti. Yhteen Hik-pullolliseen tarvitaan 2 dl 
Kirkasta ja 1 dl Extra Kirkasta, kun taas Klik-pullolliseen tarvitaan 1 dl Kirkasta ja 2 dl 
Extra  Kirkasta.  Kirkasta  pystytään hankkimaan 50 dl  ja  Extra  Kirkasta  70 dl.  Kuinka 
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monta pullollista kannattaa valmistaa juomia Hik ja Klik, kun Hik-pullosta saa voittoa 
8 € ja Klik-pullosta voittoa 10 €?

4. Tarkastellaan  tuotevalintaongelmaa, jossa tuotetaan kolmea tuotetta. Tuotannossa tarvi-
taan kolmea operaatiota ja tuotteet valmistetaan oheisen kaavion mukaisesti.

Operaatioita 1, 2 ja 3 voidaan käyttää päivittäin 430, 460 ja 420 min. Voittoa saadaan 
tuotteista 1, 2 ja 3 vastaavasti 30, 20 ja 50 €/yksikkö. Miten päivittäinen tuotanto järjeste-
tään, jotta saataisiin maksimaalinen voitto?

10. TILASTOMATEMATIIKKAA

10.1 Satunnaisluvut ja satunnaismatriisit
Välillä [0,1] tasan jakautuneita satunnaislukuja voidaan muodostaa komennolla  random num-
ber. Komennon Mathematica-muoto RandomReal[].
Mathematica-komennolla

• RandomReal[xmax] muodostetaan tasan jakautuneita satunnaislukuja välillä [0,xmax].
• RandomReal[{xmin,xmax}] muodostetaan  tasan  jakautuneita  satunnaislukuja  välillä 

[xmin,xmax].
• RandomInteger[imax] muodostetaan satunnaisia kokonaislukuja väliltä [0,imax].
• RandomInteger[{imin,imax}] muodostetaan satunnaisia kokonaislukuja väliltä [imin,imax].

KOKEILE
random number
RandomReal[10]
RandomReal[{-10,10}]
RandomInteger[100]

♦
Kertalukua  m×n oleva satunnaismatriisi, jonka alkiot ovat tasan jakautuneita välillä [0,1], voi-
daan muodostaa komennolla

random m x n matrix
Mathematica-komennolla

• RandomReal[väli, n] muodostetaan n-dimensioinen vektori
• RandomReal[väli, {m, n}] muodostetaan m×n-matriisi

jonka alkiot ovat tasan jakautuneita välille väli.
Mathematica-komennolla
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• RandomInteger[väli, n] muodostetaan n-dimensioinen vektori
• RandomInteger[väli, {m, n}] muodostetaan m×n-matriisi

jonka alkiot ovat satunnaisia kokonaislukuja väliltä väli.

KOKEILE
RandomReal[100,5]
RandomInteger[{-10,10},{6,5}]

♦
Komennolla sort voi lajitella vektorin alkiot kasvavaan suuruusjärjestykseen. Komennon Mathe-
matica-muoto on Sort[vektori].

KOKEILE
sort {2,-3,5,0,1}
Sort[{52, 1, 82, 29, 74}]

♦

TEHTÄVIÄ
1. Toteuta veikkausarvonta. Veikkauksessa on 12 kohdetta, joissa kussakin on jokin merkin-

nöistä 1, x, 2. Toteuta tämä korvaamalla x luvulla 0. Muodosta siis satunnainen vektori, 
jonka dimensio on 12 ja jonka alkiot ovat satunnaislukuja 0, 1, 2.

2. Toteuta lottoarvonta. Lotossa arvotaan 7 lukua väliltä 1-39. Muodosta satunnainen koko-
naislukuvektori,  jonka dimensio on 7. Järjestä luvut suuruusjärjestykseen. Jos joukossa 
on samoja lukuja, suorita arvonta uudestaan.

10.2 Tilastollisia tunnuslukuja
Lukujoukon  tilastollisia tunnuslukuja voidaan määrittää kirjoittamalla luvut pilkulla erotettuna 
Wolfram|Alphan syöttöriville. Luvut voidaan laittaa myös aaltosulkujen väliin.

ESIMERKKEJÄ
1. Lasketaan lukujoukon 20, 27, 32, 56, 23, 45, 13, 7, 19 tilastollisia tunnuslukuja.

Annetaan komento
20, 27, 32, 56, 23, 45, 13, 7, 19

Wolfram|Alpha piirtää kuvan luvuista

Tulostaa tunnuslukuja. Painikkeella More saa enemmän tunnuslukuja.
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♦

Lukujen x1, x2, x3, … tilastollisia tunnuslukuja voidaan määrittää myös seuraavilla komennoilla1:
• keskiarvo: mean {x1, x2, x3, …}
• mediaani: median {x1, x2, x3, …}
• maksimiarvo: max {x1, x2, x3, …}
• minimiarvo: min {x1, x2, x3, …}
• varianssi: variance {x1, x2, x3, …}
• keskihajonta: standard deviation {x1, x2, x3, …}
• vinous: skewness {x1, x2, x3, …}
• huipukkuus: kurtosis {x1, x2, x3, …}

KOKEILE
mean {1.23, 3.1, 2.68, 4, 1.43, 5.61}
standard deviation 1.23, 3.1, 2.68, 4, 1.43, 5.61

♦
TEHTÄVIÄ
1 Komennoissa voidaan jättää myös aaltosulku pois.
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1. Määritä lukujen 1,2; 4,5; 6,7; 8,9; 12,6; 3,6; -5,7; 7,1 keskiarvo, mediaani ja keskihajonta.

11. DATAAN SOVITUS

11.1 Käyrän sovitus
Käyrän sovituksessa halutaan tietyn tyyppisellä matemaattisella mallilla kuvata annetun datan 
mukaista  riippuvuutta.  Sovituksessa  pyritään  minimoimaan  mallin  ja  datan  välistä  virhettä. 
Useimmiten käytetään pienimmän neliösumman menetelmää. Tällöin ei vaadita, että malli kulki-
si datapisteiden kautta. Siten malli ei ole kovinkaan herkkä data-arvojen muutoksille.
Pienimmän neliön sovitus data-arvoihin (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), … suoritetaan komennolla

fit (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), …
Komento voidaan antaa myös muodossa

fit {{x1, y1}, {x2, y2)}, {x3, y3}, …}
Komento muodostaa kolme erilaista datasta riippuvaa sovitusta. Tilanteesta piirretään kuva, esi-
tetään sovitusdiagnostiikka ja piirretään sovitusvirheet.

ESIMERKKEJÄ
1. Sovitetaan funktio dataan (1,1), (2,3), (3,10), (5,20).

Annetaan komento
fit (1,1), (2,3), (3,10), (5,20)

Komento antaa sovitukset

sovitusdiagnostiikan

ja piirtää kuvan tilanteesta.
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♦
2. Sovitetaan funktio dataan (1,1), (2,3), (3,10), (10,20).

Annetaan komento
fit {{1,1}, {2,3}, {3,10}, {10,20}}

Data on nyt hieman erilainen ja komento antaa erilaiset sovitukset

♦
Komennon muodot

linear fit  …
quadratic fit ...
qubic fit …

muodostavat 1. asteen, 2. asteen ja vastaavasti 3. asteen polynomisovitukset.
Komento

exp fit  …
sovittaa eksponenttifunktion y=a eb x ja komento

log fit  …
logaritmifunktion y=a ln(b x ) dataan.
Näissä Wolfram|Alpha piirtää kuvan tilanteesta ja esittää sovitusvirheet graafisesti.

ESIMERKKEJÄ
3. Sovitetaan ensimmäisen asteen polynomifunktio dataan (1,1), (2,3), (3,10), (5,20).

Komento
linear fit (1,1), (2,3), (3,10), (5,20)

antaa sovituksen
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ja piirtää kuvan

ja esittää graafisesti sovitusvirheet

♦
Komennon muoto

fit {y1, y2, y3, …}
on sama kuin komento

fit {{1, y1}, {2, y2)}, {3, y3}, …}

ESIMERKKEJÄ
4. Sovitetaan funktio dataan (1,1), (2,3), (3,5), (4, 10).

Komento
fit {1,3,5,10}

antaa sovitukset

136



Wolfram|Alpha - Matematiikka

ja piirtää kuvan

♦
Komento

fit[{{x1, y1}, {x2, y2)}, {x3, y3}, …},{f1(x), f2(x), f3(x), …},x]
sovittaa dataan (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), … funktioiden f1(x), f2(x), f3(x), … lineaarikombinaation 
eli funktion

f (x )=a1 f 1(x )+a2 f 2( x)+a3 f 3(x)+⋯ .
Tässä Wolfram|Alpha ei esitä sovituksen hyvyyttä, vaan se on käyttäjän erikseen tutkittava.

ESIMERKKEJÄ

5. Sovitetaan  funktio f (x )=a+ b
x dataan  (0,1;30),  (0,5;7,7),  (1;  5),  (2;  3),  (3,1;  3), 

(5; 2,2).
Komento

fit[{{0.1,30},{0.5,7.7},{1,5},{2,3},{3.1,3},{5,2.2}},{1,1/x},x]
antaa sovituksen

Sovituksen tarkkuuden selvittämiseksi lasketaan virheiden neliösumma:
Lasketaan ensin sovitusfunktion arvot datapisteissä: kopioidaan funktion lauseke syöttöri-
ville ja lasketaan arvot.

1.90702+2.81388/x where x= {0.1, 0.5, 1, 2, 3.1, 5}
Tulos:

Kopioidaan tulos syöttöriville ja lasketaan virheiden neliösumma1:

1 Neliösumma on erotusvektorin normin neliö.
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norm({30.045820000000003,  7.5347800000000005,  4.7209,  3.31396, 
2.8147232258064516, 2.469796}-{30,7.7,5,3,3,2.2})^2
Tulos:

♦
Komento

findfit[{{x1, y1}, {x2, y2)}, {x3, y3}, …}, {f(x; a1, a2, a3, …)}, {a1, a2, a3, …}, x]
sovittaa parametreista a1 , a2 ,a3 ,… riippuvan muuttujan1 x funktion

f (x ;a1 ,a 2 ,a3 ,…)
pienimmän neliösumman mielessä dataan (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), …

ESIMERKKEJÄ

6. Sovitetaan  funktio f (x )=a+ b
x dataan  (0,1;30),  (0,5;7,7),  (1;  5),  (2;  3),  (3,1;  3), 

(5; 2,29).
Käytetään komentoa2 findfit:
findfit[{{0.1,30},{0.5,7.7},{1,5},{2,3},{3.1,3},{5,2.2}},{a+b/x},
{a,b},x]
Tulokseksi saadaan

joka on sama kuin edellisessä esimerkissä.
♦

7. Sovitetaan funktio f (x )=a ln (b x+c) dataan (1; 5,9), (3; 8,5), (6; 10,4), (10; 11,9).
Komento
findfit[{{1,5.9},  {3,8.5},{6,10.4},  {10,11.9}},{a  log(b  x  +c)},
{a,b,c},x]
antaa tuloksen

Siis pienimmän neliösumman sovitus on funktio
f (x )=3,11795 ln (4,3062 x+2,33007)

1 Funktio voi olla myös usean muuttujan funktio, jolloin datassakin on vastaavasti useampi koordinaatti.
2 Tehtävä on sama kuin edellisessä esimerkissä.
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♦
TEHTÄVIÄ

1. Sovita  funktio  dataan  (65,1;  73),  (47,3;  125),  (211,2;  512),  (23,8;  39),  (153,5; 452), 
(16,1; 93), (271; 532). Mikä on mielestäsi paras sovitus.

2. Sovita ensimmäisen asteen polynomifunktio dataan (65,1; 73), (47,3; 125), (211,2; 512), 
(23, 8;9), (153,5; 452), (16,1; 93), (271; 532).

3. Sovita  funktio f (x )=a x+bsin x dataan  (0;  0,38),  (2;  6,39),  (4;  5,70),  (6; 11,02), 
(8; 19.18), (10; 18.64), (12; 22.02).

4. Sovita  funktio f (x )=a eb x dataan  (0;  2,8),  (3;  2,2),  (7;  1,3),  (10;  1,2),  (15; 0,57), 
(20; 0,52).

11.2 Interpolointi
Interpolointia käytetään approksimoimaan annettujen datapisteiden välillä olevia funktion arvo-
ja. Tällöin muodostetaan käyrä, joka kulkee annettujen datapisteiden kautta. Tämä käyrä on herk-
kä datapisteiden arvojen muutoksille.
Komennolla

InterpolatingPolynomial[{{x1, y1}, {x2, y2)}, {x3, y3}, …},x]
muodostetaan polynomi-interpolaatio, joka kulkee pisteiden1 (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), … Polyno-
min asteluku on yleensä yhtä pienempi kuin pisteiden lukumäärä.

ESIMERKKEJÄ
1. Muodostetaan polynomi, joka kulkee pisteiden (–1; 4), (0; 2), (1; 6), (4; 3).

Komento
InterpolatingPolynomial[{{-1, 4}, {0, 2}, {1, 6}, {4, 3}}, x]

antaa interpolaatiopolynomin (Alternate forms)

Tarkistetaan, että polynomi kulkee annettujen pisteiden kautta:
-17/20 x^3 + 3 x^2 +37/20 x +2 where x={-1, 0, 1, 4}

Tulos:

♦
TEHTÄVIÄ

1. Muodosta polynomi, joka kulkee pisteiden (–2; –5), (3; 2), (7; -10), (11; 3)

1 Vastaavalla komennolla voidaan muodostaa myös useampiulotteisia polynomi-interpolaatioita.
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11.3 Ylimääräytynyt lineaarinen yhtälöryhmä
Ylimääräytyneessä lineaarisessa yhtälöryhmässä on yhtälöiden määrä m suurempi kuin tunte-
mattomien määrä  n.  Ylimääräytyneitä yhtälöryhmiä syntyy mm.  kun sovitetaan matemaattista 
mallia mittausdataan. Yhtälöryhmän matriisiesitys on

A x=b ,
missä kerroinmatriisi A on m×n-matriisi.
Jos yhtälöryhmällä on tarkka ratkaisu x , niin

A x=b
eli1

∥b−A x∥=0 .
Yleensä tarkkaa ratkaisua ei ole, vaan etsitään ns. pienimmän neliösumman ratkaisu, joka on se 
vektori x , jolla lauseke

∥b−A x∥
minimoituu.
Komento

LeastSquares[A, b]
määrittää yhtälöryhmän pienimmän neliösumman ratkaisun.

ESIMERKKEJÄ
1. Pyritään ratkaisemaan yhtälöryhmä

{x+2 y=5
−x+3 y=7
2 x+4 y=−3

Yhtälöryhmällä ei ole ratkaisua:
x+2y=5,-x+3y=7,3x+4y=-3

Tulos:

Pyritään määrittämään yhtälöryhmän pienimmän neliösumman ratkaisu. Kirjoitetaan yh-
tälöryhmä ensin matriisimuodossa

[ 1 2
−1 3
3 4][ xy]=[ 5

7
−3]

Pienimmän neliösumman ratkaisu saadaan komennolla
LeastSquares[{{1,2},{-1,3},{2,4}}, {5, 7, -3}]

Tässä on valittava math function.
1 Merkintä ∥x∥ tarkoittaa vektorin x euklidista normia, joka n-vektorille on ∥x∥= x1

2x2
2⋯xn

2  . 
Vektoreiden tai pisteiden x ja y välinen etäisyys on ∥x− y∥  
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Tulokseksi saadaan

tai desimaalimuodossa

♦
2. Ensimmäisen asteen polynomifunktion sovitus ylimääräytyneenä yhtälöryhmänä.

Ensimmäisen asteen polynomifunktion sovituksessa eli pienimmän neliösumman suoran 
määrittämisessä pyritään annettuun dataan sovittamaan suora

y=a x+b
siten, että virheiden neliösumma minimoituu.
Tarkastellaan sovitusta dataan1 (1,1), (2,3), (3,10), (5,20).
Muodostetaan datasta pystyvektorit

x=[1235]  ja y=[ 1
3
10
20] .

Merkitsemällä 1 :llä pystyvektoria, jonka kaikki alkiot ovat ykkösiä, voidaan datavek-
torin y riippuvuutta datavektorista x kuvata yhtälöllä

y≈a xb1=b1a x=[1 x ][ba] .

Tehtävän ratkaisu on ylimääräytyneen yhtälöryhmän

[1 x ][ba ]= y
pienimmän neliösumman ratkaisu a, b.
Ratkaistaan tämä Wolfram|Alphalla.

LeastSquares[{{1,1},{1,2},{1,3}, {1,5}}, {1, 3, 10, 20}]
Tulokseksi saadaan

Siis sovitus on
y=4,97143 x−5,17143 ,

joka on sama kuin luvun 11.1 esimerkissä 3.
1 Tätä on käsitelty toisella tavalla luvun 11.1 esimerkissä 3.
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♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä yhtälöryhmä

{3 x+2 y−z=−4
2 x− y+5 z=3
5 x+2 y−7 z=0
7 x+3 y+7 z=−5

pienimmän neliösumman ratkaisu.
2. Sovita ensimmäisen asteen polynomifunktio dataan1 (1,1), (2,3), (3,5), (4, 10). Tee sovitus 

käyttäen ylimääräytynyttä yhtälöryhmää kuten esimerkissä 2.

3. Sovita funktio f (x )=a+ b
x dataan2 (0,1;30), (0,5;7,7), (1; 5), (2; 3), (3,1; 3), (5; 2,2). 

Tee sovitus käyttäen ylimääräytynyttä yhtälöryhmää esimerkin 2 tapaan.

12. DIFFERENTIAALIYHTÄLÖT
Wolfram|Alphalla voi määrittää differentiaaliyhtälöiden ja joidenkin3 differentiaaliyhtälöryhmien 
yleisiä ratkaisuja. Lisäksi voidaan ratkaista differentiaaliyhtälöiden alkuarvoprobleemoja ja reu-
na-arvoprobleemoja. Merkintätavat ovat luonnolliset. Alkuarvot ja reuna-arvot erotetaan pilkul-
la.

KOKEILE
y''+y'-2y=x
y''+y'-2y=x, y(0)=2, y'(0)=-1
dh/dt=k*sqrt(h), h(0)=h0
d^2y/dx^2 +4y = 3 sin x, y(0)=1, y(pi/4)=-2
x'=x+y+sin(t),y'=5x-3y-cos(t)

♦

Jos CDF on päällä , niin
• jos määritetään  yleinen ratkaisu, voi differentiaaliyhtälön ratkaisun ja sen derivaattojen 

kuvaajia tutkia eri alkuarvoilla.
• jos määritetään alkuarvoprobleeman ratkaisu, piirtää Wolfram|Alpha differentiaaliyhtälön 

ja sen derivaattojen kuvaajat halutulla välillä. Tarpeen vaatiessa Wolfram|Alpha ratkaisee 
differentiaaliyhtälön numeerisesti.

• voi piirtää yleistetyn faasikuvan, jossa vaaka-akselilla on y tai y ' ja pystyakselilla y '
tai y ' ' .

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö y ' '+2 y=sin x .

1 Vertaa luvun 11.1 esimerkkiin 4.
2 Vertaa luvun 11.1 esimerkkiin 5.
3 Wolfram|Alpha ei tunnu ratkaisevan kaikkia yksinkertaisia differentiaaliyhtälöryhmiä.
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Ratkaistaan tehtävä siten, että CDF on päällä. Annetaan komento
y''+2y=sin x

Ratkaisuksi saadaan

Tulossivun kohdassa  Interactive differential equation solution plots voi hiirtä käyttäen 
tutkia ratkaisun käyttäytymistä eri alkuarvoilla.

Yllä on tutkittu ratkaisufunktion y  kuvaajaa. Valitsemalla  generalized phase plots voi-
daan tutkia  yleistettyä  faasikuvaa,  jossa  vaaka-akselilla  on  y tai y ' ja  pystyakselilla

y ' tai y ' ' .
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♦

2. Ratkaistaan differentiaaliyhtälön alkuarvoprobleema
y '+3 y2=1+sin t , y (0)=1

Annetaan komento
y' +3y^2=1+sin t, y(0)=1

Tulossivun kohdassa Interactive differential equation solution plots saadaan +painikkeel-
la

enemmän  valintoja  näkyviin.  Tällöin  voidaan  mm.  määrittää  aikamuuttujan  t yläraja. 
Wolfram|Alpha piirtää tällä välillä ratkaisun kuvaajan.
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♦

Wolfram|Alpha ratkaisee ainakin joitain reuna-arvoprobleemoja.

ESIMERKKEJÄ
3. Ratkaistaan differentiaaliyhtälön reuna-arvoprobleema

y ' '+ y '−2 y=x−1, y (0)=2, y (5)=−3
Annetaan komento

y''+y'-2y=x-1,y(0)=2, y(5)=-3
Tulokseksi saadaan

Tarkistetaan asia.
Muodostetaan differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu komennolla

y''+y'-2y=x-1
Saadaan
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Sievennetään reuna-arvoprobleeman ratkaisu
simplify (-2 x-3 e^(10-2 x)-7 e^(15-2 x)+7 e^x+3 e^(x+10)+e^15 (2 x-
1)+1)/(4-4 e^15)
Tuloksesta

nähdään,että se on yleisen ratkaisun muotoa. Siis saatu ratkaisu toteuttaa differentiaaliyh-
tälön.
Tarkistetaan vielä alkuehdot:
(-2 x-3 e^(10-2 x)-7 e^(15-2 x)+7 e^x+3 e^(x+10)+e^15 (2 x-1)+1)/(4-4 
e^15) where x={0,5}
Tulos:

Siis saatu funktio on reuna-arvoprobleeman ratkaisu.
♦

Wolfram|Alphalla voi määrittää joillekin funktioille sen differentiaaliyhtälön, jonka ratkaisu ky-
seinen funktio on1.

KOKEILE
differential equation sin(x)+x

♦

Joissain tilanteissa Wolfram|Alpha saattaa esittää differentiaaliyhtälön yleisen ratkaisun integroi-
misvakion muodossa eC . Tämä on osattava tulkita integroimisvakioksi C tai −C .

ESIMERKKEJÄ
4. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö y '= y(1− y) .

Komento
y'= y (1-y)

antaa ratkaisun

1 Tämä tuntuu toimivan huonosti.
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Differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu on kuitenkin

y= ex

exC
.

♦
5. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö

t x ' '2 x '4 t x=4 .
Komento

t x''+2x'+4t x =4
antaa ratkaisun

Ratkaisu on kompleksifunktio. Reaalinen ratkaisu saadaan kopioimalla ratkaisu syöttöri-
ville ja ottamalla reaaliosa

Re((c_1 e^(-2 i t))/t-(i c_2 e^(2 i t))/(4 t)+1/t)
Tulos on

Ratkaisu voidaan kirjoittaa muotoon1

x t =C 1
cos 2 t

t
C2

sin 2 t
t
1

t
♦

Wolfram|Alphassa

∫ 1
x

dx=ln xC .

Tämä johtaa x:n negatiivisilla arvoilla kompleksilukuarvoisiin funktioihin, koska negatiivisen lu-
vun logaritmi on imaginaariluku. Reaalilukualueella kuitenkin yleisesti

∫ 1
x

dx=ln∣x∣C .

Differentiaaliyhtälöitä ratkaistaessa onkin sopivissa tilanteissa2 lauseke ln f x  korvattava lau-
sekkeella ln∣ f  x∣ . Tällöin saadaan reaaliarvoisia ratkaisuja.

ESIMERKKEJÄ
6. Ratkaistaan alkuarvoprobleema

1 On muistettava, että integroimisvakiot C1 ja C2 ovat mielivaltaisia reaalilukuja.
2 Tässä on tietenkin oltava varovainen.
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y '= y2

x−1
, y (0)=1

Komento
y'=y^2/(x-1),y(0)=1

antaa kompleksisen ratkaisun

Nyt reaaliosan muodostaminen ei anna haluttua reaalista ratkaisua, joten määritetään dif-
ferentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu:

y'= y^2/(x-1)
Tulos:

Lasketaan tämä alkuhetkellä
1/(-c_1-log(x-1)) where x=0

Tulos on kompleksiluku

Ilmeisestikin yleinen ratkaisu reaalilukualueella on muotoa

y= 1
−c1−log∣x−1∣ .

Lasketaan tämä alkuarvolla
1/(-c_1-log(|x-1|)) where x=0

Tulos:

Koska alkuehto on y 0 =1 , on c1=−1 . Sijoitetaan tämä yleiseen ratkaisuun1:
c_1=-1 ,1/(-c_1-log(x-1))

Tulokseksi saadaan

1 Tässä where-lauseen käyttö ei onnistu. Tietenkin tuloksen näkee suoraankin.
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joten alkuarvoprobleeman ratkaisu on

y= 1
1−ln∣x−1∣

Tarkistus: Tarkistetaan, että saatu funktio toteuttaa differentiaaliyhtälön. Kirjoitetaan dif-
ferentiaaliyhtälö muotoon

y '− y2

x−1
=0 .

Lasketaan y '
D[y,x] where y = 1/(1-log|x-1|)

Tulos:

Lasketaan nyt y '− y2

x−1
(Abs'(x-1))/(abs(x-1)  (log(abs(x-1))-1)^2)-y^2/(x-1)  where  y  =  1/(1-
log|x-1|)
Tulos:

Siis ratkaisu toteuttaa differentiaaliyhtälön (ainakin positiivisilla x).
♦

7. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö1

y ' ' y=t  , y 0=0, y ' 0=0 ,
missä t  on Diracin deltafunktio2.
Komento

y''+y=delta(t), y(0)=0, y'(0)=0
antaa tulokseksi

1 Tämä differentiaaliyhtälö on ratkaistu Laplace-muunnostekniikalla luvun 14.3 esimerkissä 2.
2 Ks. luku 8.2
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Tässä t  on yksikköaskel1 eli Heavisiden funktio u t  . Tulos taitaa olla väärin. Oi-
kea vastaus on

y=t sin t 
♦

8. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö2

y ' ' y=t−1 , y 0=0, y ' 0=0
Komento

y''+y=delta(t-1), y(0)=0, y'(0)=0
antaa tulokseksi

Tämä voidaan kirjoittaa myös muodossa
y t =t−1sint−1

ja vastaus oikein.
♦

9. Ratkaistaan differentiaaliyhtälöryhmän alkuarvoprobleema3

{x 'x2 y=t
y '3 x2 y=0 , {x 0=3

y 0=2
Ratkaisu: Tässä ratkaisussa käytetään useita Wolfram|Alpha-ikkunoita. Uusi lasku teh-
dään aina uuteen ikkunaan. Numeroidaan ikkunat.
Koska Wolfram|Alpha ei  ratkaise4 differentiaaliyhtälöryhmän alkuarvoprobleemaa suo-
raan, määritetään ensin yleinen ratkaisu ikkunassa 1:

x'+x+2y=t,y'+3x+2y=0
Tulokseksi saadaan

Sijoitetaan t=0 ratkaisuihin.
x 0 : Kopioidaan funktion x t  lauseke ikkunasta 1 ikkunan 2 syöttöriville ja sijoi-

tetaan t:n arvo:
1/5 c_1 e^(-4 t) (3 e^(5 t)+2)-2/5 c_2 e^(-4 t) (e^(5 t)-1)+1/8 (-4 t-
5) where t=0
Tulokseksi saadaan

1 Ks. luku 8.1
2 Tämä differentiaaliyhtälö on ratkaistu Laplace-muunnostekniikalla luvun 14.3 esimerkissä 3.
3 Tämä differentiaaliyhtälöryhmä on luvun 14.3 Esimerkissä 4 ratkaistu Laplace-muunnostekniikalla.
4 En ainakaan tiedä tällaista komentoa.
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y 0 : Kopioidaan funktion y t lauseke selaimen ikkunasta 1 ikkunan 3 syöttörivil-
le ja sjoitetaan t:n arvo.
-3/5 c_1 e^(-4 t) (e^(5 t)-1)+1/5 c_2 e^(-4 t) (2 e^(5 t)+3)+3/16 (4 
t+3) where t=0
Tulokseksi saadaan

Alkuarvojen sijoittaminen: Kopioidaan x 0 ikkunasta 2 ja y 0 ikkunasta 3 ikkunan 
4 syöttöriville ja ratkaistaan yhtälöpari3

{c1−
5
8
=3

c2
9
16
=2

komennolla
solve c_1-5/8=3, c_2+9/16=2

Tulokseksi saadaan

Sijoitetaan ikkunan 1 yleiseen ratkaisuun integroimisvakioille c1 ja c2 arvot.
x t  : Kopioidaan ikkunan 1 yleinen ratkaisu ikkunaan 5, kopioidaan sinne myös in-

tegroimisvakioiden arvot ikkunasta 4 ja annetaan komento. Wolfram|Alpha ei suostu si-
joittamaan arvoja vakioille c_1 ja c_2, joten muutetaan ne vakioiksi a ja b.
1/5 a e^(-4 t) (3 e^(5 t)+2)-2/5 b e^(-4 t) (e^(5 t)-1)+1/8 (-4 t-5) 
where a = 29/8,  b = 23/16
Tulokseksi saadaan

3 Tämä yhtälöparin ratkaisun näkee suoraan, mutta toisenlaisessa tapauksessa tässä voi olla hankalampi yhtälöpari.
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y t  : Kopioidaan ikkunan 1 yleinen ratkaisu ikkunaan 6, kopioidaan sinne myös in-
tegroimisvakioiden arvot ikkunasta 4 ja annetaan komento (vakioita taas merkitty a:lla ja 
b:llä)
 -3/5 a e^(-4 t) (e^(5 t)-1)+1/5 b e^(-4 t) (2 e^(5 t)+3)+3/16 (4 t+3) 
where a = 29/8,  b = 23/16
Tulokseksi saadaan

Ratkaisu on siis

{ x t =−1
2

t81
40

e−4 t
8
5

et−
5
8

y t =3
4

t243
80

e−4 t−
8
5

e t
9
16

♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä seuraavien differentiaaliyhtälöiden yleiset ratkaisut.

a) y ' 1
x

y=2 b) y '−x y2=x

c) y '=1− y2 d) y ' '8 y '25 y=0
e) y ' '5 y '4 y=x2sin 3 x f) y ' ' '3 y ' '−18 y '−40 y=0
g) y 4− y=0

2. Ratkaise alkuarvoprobleemat

a) y '= y2

x1
, y 0=2 b) y '=2 y1− y

10  , y 0=1

c) m dv
dt
=m g−k v2 , v 0=0

d) y ' '−3 y '−10 y=0, y 0=2, y ' 0 =−1
3. Ratkaise differentiaaliyhtälöt

a) y ' '− y= t−3 , y 0=2, y ' 0 =1
b) y ' ' y=u t−1 , y 0=0, y ' 0=0

4. Määritä differentiaaliyhtälöryhmän yleinen ratkaisu.

{x '=2 x3 yt
y '=3 x2 y3

5. Ratkaise alkuarvoprobleema

a) {x '=2 x−3 y
y '=y−2 x , {x 0=8

y 0=3 b) {x '=x ysin t
y '=5 x−3 y−cos t , {x 0=2

y 0=3
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13. DIFFERENSSIYHTÄLÖT
Wolfram|Alphalla voi ratkaista differenssiyhtälöitä. Voidaan määrittää differenssiyhtälön yleisen 
ratkaisun ja ratkaista alkuarvoprobleemoja. Merkintätavat ovat luonnolliset. Lukujonon merkin-
nässä on käytettävä joitain muita kirjaimia kuin x ja y. 

KOKEILE
g(n+2)-g(n+1)-2g(n)=0
f(k+2)-6f(k+1)+9f(k)=0, f(0)=2, f(1)=0

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Ratkaistaan homogeeninen differenssiyhtälö xk2−xk1−6 xk=0

Annetaan komento
g(k+2)-g(k+1)-6g(k)=0

Tulokseksi saadaan ratkaisu:

♦
2. Ratkaistaan homogeeninen differenssiyhtälö xn2−4 xn15 xn=0

Annetaan komento
g(n+2)-4g(n+1)+5g(n)=0

Tulokseksi saadaan

Ratkaisu on imaginaarinen. Ratkaisun reaaliosa on tietenkin differenssiyhtälön ratkaisu. 
Kopioidaan ratkaisu syöttöriville ja otetaan reaaliosa:

Re[c_1 (2-i)^n+c_2 (2+i)^n]
Tulokseksi saadaan

Tämä on tarkka ratkaisu. Muodostetaan vielä likiarvoratkaisu, jossa kertoimilla on desi-
maaliesitykset

N[Re[c_1 (2-i)^n+c_2 (2+i)^n]]
Tulokseksi saadaan
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♦
3. Ratkaistaan epähomogeeninen differenssiyhtälö xn2−xn1−6 xn=n2

Annetaan komento
g(n+2)-g(n+1)-6g(n) = n^2

Tulokseksi saadaan

Esitetään ratkaisu reaalisena1

Re[c_1 2^n e^(i pi n)+c_2 3^n-1/18 n (3 n+1)-5/54]
Tulos:

♦
4. Epähomogeenista differenssiyhtälön alkuarvoprobleemaa

xn+2−3 xn+1+5 xn=n , x0=2, x1=−1
Wolfram|Alpha ei ratkaise2. Sen sijaan alkuarvoprobleeman

xn2−3 xn15 xn=1 , x0=2, x1=−1
Wolfram|Alpha ratkaisee.
Annetaan komento

g(n+2)-3g(n+1)+5g(n) = 1, g(0)=2, g(1)=-1
Tulos

Muunnetaan reaaliseksi

1 Oikeastaan saatu ratkaisu on reaalinen, mutta näin saadaan tutumpi esitysmuoto.
2 Tämä differenssiyhtälö on ratkaistu z-muunnoksia käyttäen luvun 13.3 esimerkissä 2.
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Re[1/66  ((55-23  i  sqrt(11))  (1/2  (3-i  sqrt(11)))^n+(55+23  i 
sqrt(11)) (1/2 (3+i sqrt(11)))^n+22)]

ja edelleen desimaalikertoimiseksi
N[Re[1/66  ((55-23  i  sqrt(11))  (1/2  (3-i  sqrt(11)))^n+(55+23  i 

sqrt(11)) (1/2 (3+i sqrt(11)))^n+22)]]

♦

Differenssiyhtälön alkuarvoprobleeman ratkaisun numeerisia arvoja voidaan laskea komennolla
RecurrenceTable[{yhtälö}, lukujono, {k, kmin, kmax}]

jossa
• yhtälö sisältää differenssiyhtälön alkarvoineen pilkulla erotettuna
• lukujono on differenssiyhtälön ratkaistavan lukujonon symboli
• k on differenssiyhtälön indeksi. Ratkaisut esitetään välillä kmin ... kmax. Muuttujan kmin voi 

jättää pois. Sen oletusarvo on 1.

KOKEILE
RecurrenceTable[{a(n+1)-a(n)=n,a(1)=1}, a, {n, 10}]
RecurrenceTable[{a(n+1)-a(n)=n,a(1)=1}, a, {n, 5, 15}]

♦

ESIMERKKEJÄ
5. Lasketaan differenssiyhtälön1

xn2−3 xn15 xn=n , x0=2, x1=−1
ratkaisujen numeerisia arvoja.
Komento

RecurrenceTable[{g(n+2)-3g(n+1)+5g(n) = n, g(0)=2, g(1)=-1}, g, {n, 
0, 15}]
antaa tuloksen

1 Tämän differenssiyhtälön ratkaiseminen ei onnistunut esimerkissä 4.
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♦

TEHTÄVIÄ
1. Määritä seuraavien homogeenisten differenssiyhtälöiden yleinen ratkaisu reaalilukualueel-

la. Määritä tarkka ratkaisu ja tarvittaessa2 desimaalikertoiminen ratkaisu.
a) 3 xn1−4 xn=0 b) 2 xn2−16 xn132 xn=0

c) xn22 xn=0 d) xn2−xn1−2 xn=0

e) xn2−xn12 xn=0 f) xn2−6 xn19 xn=0

2. Määritä  seuraavien epähomogeenisten differenssiyhtälöiden yleinen ratkaisu reaaliluku-
alueella. Määritä tarkka ratkaisu ja tarvittaessa desimaalikertoiminen ratkaisu.
a) 2 xn1−xn=n−2 b) xn2−xn1−2 xn=n−2

3. Ratkaise alkuarvoprobleemat.
a) xn22 xn=0 , x0=1, x1=1 b) xn2−xn1−2 xn=0 , x0=2, x1=−1

4. Määritä edellisen tehtävän ratkaisujen numeeriset arvo indeksivälillä 0 … 20.

14. LAPLACE-MUUNNOKSET

14.1 Laplace-muuntaminen
Funktion f(t) Laplace-muunnos voidaan määrittää komennolla

LT f(t)
tai

laplace transform f(t)
Komennon Mathematica-muoto on

LaplaceTransform[f(t), t, s]

KOKEILE
LT cos(t)+t+6e^-t

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Määritetään funktion t eat sin b t L-muunnos
LT t e^(a t) sin(b t)

Tulokseksi saadaan

2 Jos ratkaisu on hankalan näköinen.
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♦
2. Määritetään viivästetyn yksikköaskeleen1 Laplace-muunnos

LT unitstep(t-2)
Tulokseksi saadaan

TEHTÄVIÄ
1. Laplace-muunna seuraavat funktiot

a) t3cos5 t b) e2t cos3 t 1
3

e2t sin 3 t

c) e3 t cosh 4t  d) t sin a t

14.2 Laplace-käänteismuuntaminen
Funktion F(s) käänteismuunnos muodostetaan komennolla

inv LT F(s)
tai

inv Laplace F(s)
Komennon Mathematica-muoto on

InverseLaplaceTransform[F(s), s, t]
Toisinaan Laplace-muunnoksen muuttujana kannattaa käyttää jotain muuta kirjainta kuin  s:ää, 
sillä Wolfram|Alpha saattaa tulkita s:n ajan yksiköksi.
Käänteismuunnoksen reaalinen tulos löytyy usein tulossivun kohdasta  Alternate forms. Joskus 
Wolfram|Alpha esittää tuloksen imaginaarisessa muodossa. Tällöin voi yrittää käyttää komentoa

Re(inv LT F(s))
Voi myös yrittää tuloksen sieventämistä kopioimalla tuloksen eri muotoja syöttöriville ja paina-
malla Enteriä.

KOKEILE
inv Laplace (s^2-1)/(s^2+1)^2+1/s^2+6/(s+1)

♦
ESIMERKKEJÄ

1 Yksikköaskel on Wolfram|Alphassa unitstep tai heaviside.
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1. Määritetään funktion
1
s L-käänteismuunnos.

inv LT 1/s
Tulokseksi saadaan seuraavaa:

Wolfram|Alpha tulkitsee siis kirjaimen s oletusarvoisesti ajan yksiköksi. Valitsemalla tu-
lossivulta s muuttujaksi saadaan haluttu tulos

Antamalla komento muodossa
inv LT 1/x

saadaan haluttu tulos suoraan.
♦

2. Määritetään funktion
s

s2−4 s13
L-käänteismuunnos.

inv LT s/(s^2-4 s+13)
Tulokseksi saadaan (kohdasta Alternate forms)

♦

3. Määritetään funktion
s

s2+10 s+29
L-käänteismuunnos.
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inv LT s/(s^2+10s+29)
Tulokseksi saadaan ainakin muodoltaan imaginaariarvoinen funktio

Tuloksen muoto (Alternate forms)

on kompleksikonjugaattien summana reaalinen ja helposti laskettavissa:
(1/2-(5 i)/4) e^((-5-2 i) t)+(1/2+(5 i)/4) e^((-5+2 i) t)

Tulos:

Koska tulos on realiarvoinen funtkion, voidaan käyttää myös komentoa
Re(inv LT s/(s^2+10s+29))

joka antaa tulokseksi

Huomautus: L-käänteismuunnos nähdään tietenkin kirjoittamalla funktio muotoon
s

s210 s29
=

s5
 s5222−

5
 s5222

ja käyttämällä L-muunnostaulukoita.
♦

4. Määritetään funktion
s

2 s1 L-käänteismuunnos.

inv LT s/(2s+1)
Tulokseksi saadaan

Tuloksessa esiintyy Diracin delta-funktio, joka Wolfram|Alphassa on delta(t):
LT delta(t)
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Tulos:

♦
TEHTÄVIÄ

1. Muodosta Laplace-käänteismuunnos.

a)
3

s24 s6
b)

s
s24 s6

c)
s11

s34 s2s−6
d) 5 s213 s9

s33 s2−4

e)
3 s2s−6

s3−s2−16 s−20
f)

5 s220 s12
s38 s222 s24

g)
8 s+19

2 s2+8 s+26

14.3 Differentiaaliyhtälöiden ja -yhtälöryhmien ratkaiseminen
Laplace-muunnokset soveltuvat hyvin lineaaristen vakiokertoimisten differentiaaliyhtälöiden ja 
differentiaaliyhtälöryhmien  alkuarvoprobleemien  ratkaisemiseen.  Kun  alkuarvoprobleema rat-
kaistaan  Laplace-muunnoksia  käyttäen  ei  differentiaaliyhtälön  yleistä  ratkaisua  muodosteta,  
vaan alkuarvot sijoitetaan suoraan Laplace-muunnokseen.
Differentiaaliyhtälöiden ja -yhtälöryhmien ratkaiseminen perustuu Laplace-muunnoksen lineaari-
suuteen ja seuraavaan derivaatan muunnossääntöön:

f (n)(t) ↔ sn F (s)−sn−1 f (0)−sn−2 f ' (0)−⋯− f (n−1)(0)
jonka erikoistapaukset ovat

f ' t  ↔ s F  s− f 0
f ' ' t  ↔ s2 F  s−s f 0− f ' 0 

Differentiaaliyhtälö  ratkaistaan  Laplace-muunnoksia  käyttäen  siten,  että  differentiaaliyhtälö  
muunnetaan algebralliseksi yhtälöksi, josta määritetään ratkaisun Laplace-muunnos. Ratkaise-
minen voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:

1. Laplace-muunnetaan differentiaaliyhtälö. Otetaan alkuarvot huomioon Laplace-muun-
noksissa. Näin syntyy algebrallinen yhtälö, joka on ensimmäistä astetta ratkaisun Laplace-
muunnoksen suhteen.

2. Ratkaistaan kohdassa 1 saadusta algebrallisesta yhtälöstä ratkaisun Laplace-muunnos.

3. Käänteismuunnetaan ratkaisun Laplace-muunnos. Tämä on differentiaaliyhtälön ratkai-
su.

Differentiaaliyhtälöryhmä ratkaistaan samoilla periaatteilla. Erona on se, että ratkaisemisessa kä-
sitellään lineaarisia yhtälöryhmiä.
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ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö x ' '+3 x '−4 x=e3 t , x (0)=2, x ' (0)=1 .

Ratkaisu: Ratkaisu muodostetaan vaiheittain.
(i) Laplace-muunnetaan differentiaaliyhtälö.
Differentiaaliyhtälön vasen puoli Laplace-muunnetaan käsin

s2 X−s x 0− x ' 0 3 s X−x 0−4 X
Sijoittamalla tähän alkuarvot saadaan

s2 X−2 s−13 s X−2−4 X
Differentiaaliyhtälön oikea puoli Laplace-muunnetaan Wolfram|Alphalla.

LT e^(3t)
Tulos:

(ii) Määritetään ratkaisun Laplace-muunnos.
Kirjoitetaan differentiaaliyhtälön vasemman puolen Laplace-muunnos syöttöriville ja ko-
pioidaan sinne differentiaaliyhtälön oikean puolen Laplace-muunnos. Asetetaan väliin yh-
täsuuruusmerkki. Painetaan Enteriä. 

s^2 X - 2 s - 1 +3(s X -2) - 4X = 1/(s-3)
Tulokseksi saadaan

(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisun Laplace-muunnos.
Kopioidaan ratkaisun Laplace-muunnos syöttöriville ja käänteismuunnetaan se

inv LT (2 s^2+s-20)/(s^3-13 s+12)
Tulokseksi saadaan differentiaaliyhtälön ratkaisu x t 

Tarkistus: Annetaan komento
x''+3x'-4x=e^(3t),x(0)=2,x'(0)=1

♦
2. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö1

y ' ' y=t  , y 0=0, y ' 0=0 ,

1 Tämä differentiaaliyhtälö on yritetty ratkaista suoraan luvun 12 esimerkissä 7
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missä t  on Diracin deltafunktio2.
Ratkaisu: Ratkaisu muodostetaan vaiheittain.
(i) Laplace-muunnetaan differentiaaliyhtälö käsin2

s2 YY=1
(ii) Määritetään ratkaisun Laplace-muunnos.

s^2 Y + Y = 1
Tulokseksi saadaan

(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisun Laplace-muunnos.

Siis ratkaisu on
y=sin t ,

kun t≥0 eli
y=u(t )sin t ,

missä u(t ) on yksikköaskelfunktio.
♦

3. Ratkaistaan differentiaaliyhtälö3

y ' ' y=t−1 , y 0=0, y ' 0=0 ,.
Ratkaisu: Ratkaisu muodostetaan vaiheittain.
(i) Laplace-muunnetaan differentiaaliyhtälö.
Differentiaaliyhtälön oikean puolen Laplace-muunnos suoritetaan Wolfram|Alphalla.

LT delta(t-1)
Tulokseksi saadaan

Differentiaaliyhtälön vasen puoli Laplace-muunnetaan käsin, jolloin saadaan yhtälö
s2 YY=e−s

(ii) Määritetään ratkaisun Laplace-muunnos.
s^2 Y + Y = e^(-s)

Tulokseksi saadaan

2 Ks. luku 8.2.
2 Oikean puolen voi Laplace-muuntaa Wolfram|Alphalla.
3 Tämä differentiaaliyhtälö on ratkaistu suoraan luvun 12 esimerkissä 8
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(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisun Laplace-muunnos.
Kopioidaan ratkaisun Laplace-muunnos syöttöriville ja käänteismuunnetaan se

inv LT e^(-s)/(s^2+1)
Tulokseksi saadaan differentiaaliyhtälön ratkaisu y t

Sinin parittomuuden perusteella tämä voidaan kirjoittaa muodossa
y t =t−1sint−1

missä t  on yksikköaskel1 eli Heavisiden funktio u t  .
♦

4. Ratkaistaan differentiaaliyhtälöryhmä2

{x 'x2 y=t
y '3 x2 y=0 , {x 0=3

y 0=2
Ratkaisu: Ratkaisu  muodostetaan  vaiheittain.  Differentiaaliyhtälöryhmä  on  kirjoitettu 
muotoon, jossa tuntemattomat ovat vasemmalla puolella. Tämä ei suinkaan ole välttämä-
töntä.
(i) Laplace-muunnetaan differentiaaliyhtälöryhmä.
Differentiaaliyhtälöiden vasemmat puolet Laplace-muunnetaan käsin

{S X−3X2Y
S Y−23 X2Y

Differentiaaliyhtälön oikeat puolet3 Laplace-muunnetaan Wolfram|Alphalla.
LT t

Tulos:

Funktion 0 Laplace-muunnos on 0.
(ii) Määritetään ratkaisun Laplace-muunnos.

1 Ks. luku 8.1
2 Tämä differentiaaliyhtälöryhmä on luvun 12 esimerkissä 9 ratkaistu eri tavalla.
3 Tässä saattaa joutua käyttämään useita selainikkunoita.
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Kirjoitetaan differentiaaliyhtälöiden vasempien puolien Laplace-muunnokset1 syöttörivil-
le  ja  kopioidaan  sinne  differentiaaliyhtälöiden  oikeiden  puolien  Laplace-muunnokset. 
Asetetaan väliin yhtäsuuruusmerkit. Painetaan Enteriä.

s*x -3 +x +2y=1/s^2, s*y -2 +3x+2y=0
Tulokseksi saadaan

(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisun Laplace-muunnokset.
Kopioidaan ratkaisun Laplace-muunnokset syöttöriville vektorin koordinaateiksi2 ja kään-
teismuunnetaan

inv LT {(3 s^3+2 s^2+s+2)/(s^2 (s^2+3 s-4)),  (2 s^3-7 s^2-3)/(s^2 
(s^2+3 s-4))}
Tulokseksi saadaan

Ratkaisu on siis

{ x t =−1
2

t81
40

e−4 t
8
5

et−
5
8

y t =3
4

t243
80

e−4 t−
8
5

e t
9
16

♦
TEHTÄVIÄ

1. Ratkaise differentiaaliyhtälöt
a) y ' y=e t , y 0=3 b) y ' '− y '6 y=0 , y 0=0, y ' 0=1
c) y ' '− y '−6 y=tsin 3 t , y 0=1, y ' 0=3

2. Ratkaise differentiaaliyhtälöt3

a) y ' '−3 y '=t−2 , y 0=0, y ' 0=0
b) y ' '− y= t−3 , y 0=2, y ' 0=1
c) y ' ' y=u t−1 , y 0=0, y ' 0=0

3. Ratkaise differentiaaliyhtälöryhmät

a) {x '=2 x−3 y
y '= y−2 x , {x 0=3

y 0=2 b) {x '=x ysin t
y '=5 x−3 y−cos t , {x 0=2

y 0=3

1 Tässä voi tietenkin käyttää tuntemattomina pieniä kirjaimia x ja y.
2 Ratkaisun Laplace-muunnoksen käänteismuunnoksen voi tehdä myös erikseen kummallekin funktiolle.
3 u(t) on yksikköaskel.
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c) {x ' ' y ' x=7e−2t

y ' ' x '− x=7e−2 t , {x 0=0
y 0=3 , {x ' 0=1

y ' 0=−4

14.4 Siirtofunktion käsittely
Järjestelmällä tarkoitetaan sähköistä tai mekaanista laitetta tai systeemiä, jolla on tietty sisään-
menosignaali (input) ja tietty ulostulosignaali (output). Jos järjestelmän sisäisellä rakenteella ei 
ole merkitystä, kuvataan järjestelmä usein mustana laatikkona. Järjestelmän sisäänmenosignaalia 
sanotaan herätteeksi ja ulostulosignaalia vasteeksi.

Lineaarisen aikainvariantin järjestelmän siirtofunktio on järjestelmän impulssivasteen Laplace-
muunnos. Jos järjestelmän impulssivaste on h t  ja siirtofunktio H  s , on näillä siis yhteys

h t  ↔ H  s
Jos  järjestelmän  herätteen  Laplace-muunnos  on X s  ,  voidaan  vasteen  Laplace-muunnos

Y  s määrittää kertolaskulla
Y  s=H  s X  s  .

Tämä käänteismuuntamalla saadaan järjestelmän vaste.

ESIMERKKEJÄ
1. Lineaarisen järjestelmän impulssivaste on

h t =e−a t

Määritä herätteen
x t =t

vaste.
Ratkaisu: Järjestelmän siirtofunktio on impulssivasteen Laplace-muunnos:

LT e^(-a*t)
Saadaan

Herätteen Laplace-muunnos on
LT t

Saadaan
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Vasteen Laplace-muunnos on näiden tulo, joten vaste saadaan käänteismuuntamalla tulo.
inv LT 1/(a+s)*1/s^2

Tulokseksi saadaan vaste

♦
TEHTÄVIÄ. Seuraavissa tehtävissä u t  on yksikköaskel.

1. Lineaarisen järjestelmän siirtofunktio on

H  s= 1
s2

Määritä järjestelmän vaste, kun heräte x t  on
a) u t  b) u t−3

2. Lineaarisen järjestelmän impulssivaste on h t =e−3 t . Määritä järjestelmän vaste, kun 
heräte x t  on
a) u t  b) sint 

15. Z-MUUNNOKSET

15.1 Z-muuntaminen
Lukujonon xn , n = 0, 1, 2, 3, … z-muunnos on kompleksimuuttujan funktio

X  z =∑
n=0

∞

xn z−n

Lukujonoa merkitään pienellä kirjaimella ja sen z-muunnosta vastaavalla isolla kirjaimella. Lu-
kujono xn ja sen z-muunnos X  z  muodostavat z-muunnosparin, jolle käytetään merkintää

xn ↔ X  z  tai X  z  ↔ xn

Lukujonon xn z-muunnos muodostetaan komennolla
z transform zn

Komennon Mathematica-muoto on
ZTransform[xn, n, z]

KOKEILE
z transform 1
ZTransform[1,n,z]
z transform n

♦
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ESIMERKKEJÄ
1. Lukujonon n2 z-muunnos saadaan komennolla

z transform n^2
tai

ZTransform[n^2, n, z]
Tulos on

Tarkistetaan tämä z-muunnoksen määritelmään perustuen:
sum n^2 z^-n, n=0 to oo

Tulos on

♦
Yksikkönäyte eli yksikkönäytejono

n={1, kun n=0
0, kun n≠0

on Wolfram|Alphassa DiscreteDelta(n).
Yksikköaskel

un={1, kun n≥0
0, kun n0

on Wolfram|Alphassa UnitStep(n).

ESIMERKKEJÄ
2. Määritetään lukujonon n−3 z-muunnos:

z transform DiscreteDelta(n-3)
Tulos on

Tämä on selvää, sillä yksikkönäytejonon määritelmän perusteella

∑
n=0

∞

n−3 z−n=0 z−3=z−3

♦
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3. Tietenkin yksikköaskeleen z-muunnos on sama kuin vakiojonon 1 z-muunnos: Komennot
z transform UnitStep(n)

ja
z transform 1

antavat saman tuloksen

♦
Jos

xn ↔ X  z 
niin

xn−k un−k ↔ z−k X z  (1)
ja

xnk ↔ z k X  z −x0 z k−x1 zk−1−⋯−xk−1 z (2)

ESIMERKKEJÄ
4. Lukujonon un−2 z-muunnos

z transform UnitStep(n-2)
on

Tämä on kaavan (1) perusteella lukujonon un z-muunnos kerrottuna lausekkeella z−2

.
♦

5. Lukujonon n−32un−3 z-muunnos
z transform (n-3)^2 UnitStep(n-3)

on kaavan (1) lukujonon n2 z-muunnos (Esim 1) kerrottuna lausekkeella z−3 .
Tämä ei tietenkään ole sama kuin lukujonon n−32 z-muunnos

ztransform (n-3)^2
joka on
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Tämä saadaan lukujonon n−32un−3 z-muunnoksesta seuraavasti:
(z+1)/((z-1)^3 z^2)+sum (n-3)^2 z^-n, n=0 to 2

eli

♦
6. Muodostetaan lukujonon n32 z-muunnos:

ztransform (n+3)^2
Tulos:

Tämä saadaan kaavan (2) perusteella lukujonon n2 z-muunnoksesta (Esim. 1) X z 
seuraavasti:

z3 X  z −02 z3−12 z2−22 z
Tarkistetaan tämä Wolfram|Alphalla

z^3 (z (z+1))/(z-1)^3-z^2-2^2
Tulos:

♦
TEHTÄVIÄ

1. Määritä seuraavien lukujonojen z-muunnokset:
a) a n b) a n−1un−1

c) r ncos n d) r nsin n
2. Määritä seuraavien lukujonojen z-muunnokset:

a) 3 n1 b) 3 n21
Tarkista kaavan (2) paikkansa pitävyys.
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15.2 Z-käänteismuuntaminen
Funktion X(z) z-käänteimuunnos muodostetaan Mathematica-komennolla

InverseZTransform[X, z, n]

KOKEILE
InverseZTransform[z/(z +3), z, n]
InverseZTransform[(z (7 z-4))/(z-1)^2, z, n]
InverseZTransform[z/(z^2 - 3 z + 1), z, n]

♦
ESIMERKKEJÄ

1. Lukujonon n−32un−3 z-muunnos on (Luku 13.1 Esim. 5)

Muodostetaan tämän z-käänteismuunnos.
InverseZTransform[(z+1)/((z-1)^3 z^2), z, n]

Tulokseksi saadaan

Tässä Heavisiden askelfunktio on sama kun yksikköaskel u n  . Saatu esitys on lukujo-
non n−32 un−3 toinen esitysmuoto.  Tämän näkee myös Wolfram|Alphan esittämästä 
vaihtoehtoisesta muodosta

♦

2. Z-käänteismuunnetaan funktio
1
z 2

2
z5 :

InverseZTransform[1/z^2+2/z^5, z, n]
Tulokseksi saadaan (Alternate forms)

170



Wolfram|Alpha - Matematiikka

♦
TEHTÄVIÄ

1. Muodosta seuraavien funktioiden z-käänteismuunnokset.

a)
−z36z2−3 z
z−13

b)
8 z 4−5 z34 z 2−z

 z−14

c)
6 z218 z6
 z−14 z

2. Z-käänteismuunna funktio 1 5
z3−

7
z4 . Millainen lukujono on kyseessä.

15.3 Differenssiyhtälöiden ja -yhtälöryhmien ratkaiseminen
Z-muunnokset soveltuvat hyvin lineaaristen vakiokertoimisten differenssiyhtälöiden ja differens-
siyhtälöryhmien  alkuarvoprobleemien  ratkaisemiseen.  Differenssiyhtälöiden  ratkaiseminen  pe-
rustuu z-muunnoksen lineaarisuuteen ja luvussa 13.1 esillä olleeseen kaavaan (2)

xnk ↔ z k X  z −x0 z k−x1 zk−1−⋯−xk−1 z (1)
jonka erikoistapaukset ovat

xn1 ↔ z X  z −x0 z
xn2 ↔ z 2 X  z −x0 z2−x1 z

Lineaarinen vakiokertoiminen kertalukua k olevan differenssiyhtälö on muotoa
a k xnka k−1 xnk−1⋯a1 x n1a0 xn=bn

oleva yhtälö, missä
• luvut a0, a1,  , ak ovat differenssiyhtälön kertoimet, a k≠0

• bn on annettu lukujono.
Differenssiyhtälön ratkaisu on sellainen lukujono xn , joka toteuttaa differenssiyhtälön kaikilla

n=1, 2, 3,
Differenssiyhtälön alkuarvoprobleemassa on määritettävä se ratkaisu, joka toteuttaa alkuehdot

x0= y0, x1= y1,  , xk−1= yk−1 ,
missä y0, y1,  , yk−1 ovat annettuja lukuja.
Z-muunnoksia käyttäen differenssiyhtälön ratkaisu muodostetaan seuraavasti:

1. z-muunnetaan differenssiyhtälö. Differenssiyhtälön vasen puoli muunnetaan käsin kaa-
vaa (1) käyttäen. Muuntamisessa otetaan huominen alkuehdot. Differenssiyhtälön oikean 
puolen lukujono muunnetaan Wolfram|Alphalla.

2. Ratkaistaan Wolfram|Alphalla kohdassa 1 saadusta yhtälöstä ratkaisun z-muunnos.
3. Käänteismuunnetaan ratkaisun z-muunnos. Tämä käänteismuunnos on differenssiyhtä-

lön ratkaisu.
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Differenssiyhtälöryhmän alkuarvoprobleeman ratkaisutekniikka on hyvin samanlainen. Erona on 
se, että ratkaisemisessa käsitellään lineaarisia yhtälöryhmiä.

ESIMERKKEJÄ
1. Ratkaistaan differenssiyhtälö 2 xn2−16 x n132 xn=0 , x0=5, x1=8 .

Ratkaisu: Ratkaisu muodostetaan vaiheittain.

(i) Z-muunnetaan differenssiyhtälö.
Differenssiyhtälön vasen puoli z-muunnetaan käsin

2  z2 X−x0 z2−x1 z −16  z X −x0 z 32 X
Sijoittamalla tähän alkuarvot saadaan

2  z2 X−5 z2−8 z −16  z X −5 z 32 X
Differenssiyhtälön oikean puoli z-muunnos on 0.

(ii) Määritetään ratkaisun z-muunnos.
Kirjoitetaan differenssiyhtälön z-muunnos syöttöriville ja annetaan solve-komento.

solve 2(z^2 X - 5z^2 -8 z) -16(z X - 5z) + 32X = 0 for X
Tulokseksi saadaan

(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisun z-muunnos.
Kopioidaan ratkaisun z-muunnos syöttöriville ja käänteismuunnetaan se

InverseZTransform[(z (5 z-32))/(z-4)^2, z, n]
Tulokseksi saadaan differenssiyhtälön ratkaisu xn

Tarkistus: Annetaan komento
2f(n+2)-16f(n+1)+32f(n)=0, f(0)=5, f(1)=8

♦
2. Ratkaistaan differenssiyhtälö1 xn2−3 xn1xn=n , x0=2, x1=−1 . 

Ratkaisu: Ratkaisu muodostetaan vaiheittain.

(i) Z-muunnetaan differenssiyhtälö.

1 Tämä differenssiyhtälö ei ratkea Wolfram|Alphan differenssiyhtälöiden ratkaisukomennolla (ks. luku 11 Esim. 4)
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Differenssiyhtälön vasen puoli z-muunnetaan käsin
z 2 X−2 z2z−3  z X −2 z X

Differenssiyhtälön oikean puoli z-muunnetaan Wolfram|Alphalla.
z transform n

Tulos:

(ii) Määritetään ratkaisun z-muunnos.
Kirjoitetaan differenssiyhtälön vasemman puolen z-muunnos syöttöriville ja kopioidaan 
sinne differenssiyhtälön oikean puolen z-muunnos. Asetetaan väliin yhtäsuuruusmerkki ja 
annetaan solve-komento.

solve z^2 X-2z^2 +z -3(z X-2z) + X=z/(z-1)^2 for X
Tulokseksi saadaan

(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisun z-muunnos.
Kopioidaan ratkaisun z-muunnos syöttöriville ja käänteismuunnetaan se

InverseZTransform[(z (5 z-32))/(z-4)^2, z, n]
Tulokseksi saadaan differenssiyhtälön ratkaisu xn

♦
3. Ratkaistaan differenssiyhtälön alkuarvoprobleema

{xn1=−xn−2 yn

yn1=−3 xn−2 yn
, {x0=3

y0=2

Ratkaisu: Ratkaisu muodostetaan vaiheittain.
(i) Z-muunnetaan differenssiyhtälöryhmä käsin

{z X −3 z=−X−2Y
z Y−2 z=−3 X−2Y

(ii) Määritetään ratkaisujen z-muunnokset.
solve z X - 3 z = -X -2 Y, z Y -2 z = -3 X - 2 Y for X,Y

Tulokseksi saadaan
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(iii) Käänteismuunnetaan ratkaisujen z-muunnokset.
Kopioidaan ratkaisujen z-muunnokset syöttöriville vektorin koordinaateiksi1 ja z-kään-
teismuunnetaan
InverseZTransform[{(z (3 z+2))/(z^2+3 z-4),(z (2 z-7))/(z^2+3 z-4)},z, 
n]
Tulokseksi saadaan

Ratkaisu on siis

{xn=−1n 22n11
yn=3 −4n−1

♦
TEHTÄVIÄ

1. Ratkaise z-muunnoksia käyttäen seuraavat differenssiyhtälöiden alkuarvoprobleemat.
a) 5 xn14 xn=n , x0=5

b) xn22 xn=0 , x0=1, x1=1

c) xn2−x n1−2 xn=n2 , x0=2, x1=−3

d) xn22 xn1−8 xn=2 n2−n , x0=3, x1=−1

15.4 Siirtofunktion käsittely
Aikadiskreetin lineaarisen aikainvariantin järjestelmän2 impulssivasteella tarkoitetaan yksikkö-
näytejonon vastetta. Järjestelmän siirtofunktio on impulssivasteeen z-muunnos. Jos järjestelmän 
impulssivaste on hn ja siirtofunktio H  z  , on näillä siis yhteys

hn ↔ H  z 
Jos järjestelmän herätteen z-muunnos on X z  , voidaan vasteen z-muunnos Y  z  määrittää 
kertolaskulla

Y  z =H  z  X z  .
Tämä käänteismuuntamalla saadaan järjestelmän vaste.

ESIMERKKEJÄ
1. Lineaarisen järjestelmän impulssivaste on

1 Ratkaisun z-muunnoksen käänteismuunnoksen voi tehdä myös erikseen kummallekin funktiolle.
2 Aikajatkuvia lineaarisia järjestelmiä on käsitelty luvussa 12.4. Sieltä voi kerrata peruskäsitteitä.
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hn=n2−n
Määritä järjestelmän askelvaste.
Ratkaisu: Järjestelmän siirtofunktio on impulssivasteen z-muunnos:

z transform n^2-n
Saadaan

Herätteenä on yksikköaskel un , jonka z-muunnos on
z transform UnitStep(n)

Saadaan

Vasteen z-muunnos on näiden tulo, joten vaste saadaan käänteismuuntamalla tulo. Ko-
pioidaan z-muunnokset syöttöriville ja lasketaan

InverseZTransform[ (2 z)/(z-1)^3 z/(z-1), z, n]
Tulokseksi saadaan vaste

Siis järjestelmän askelvaste on

yn=
n3

3
−n

3
♦

16. SEKALAISTA

16.1 Meromorfiset funktiot
Kompleksimuuttujan kompleksiarvoinen funktio on  holomorfinen eli  analyyttinen,  jos se on 
derivoituva jokaisen määrittelypisteensä ympäristössä. Holomorfisella  funktiolla  f  on kaikkien 
kertalukujen derivaatat ja jokaisen pisteensä z0 ympäristössä potenssisarjaesitys

f (z )=∑
k=0

∞

a k (z−z0)
k

Piste z0 on funktion f eristetty erikoispiste, jos funktio on holomorfinen pisteen z0 ympäris-
tössä pistettä z0 lukuun ottamatta. Tällaisen pisteen ympäristössä funktiolla on Laurent-kehi-
telmä
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f (z )=∑
k=−∞

∞

ak (z−z0)
k .

Jos tässä kehitelmässä on
• ei ole negatiivisia potensseja, on piste z0 poistuva erikoispiste ja funktio voidaan jatkaa 

holomorfiseksi funktioksi pisteeseen z0 .
• äärellinen määrä negatiivisia potensseja, on piste z0 funktion f napa.
• ääretön määrä negatiivisia potensseja, on piste z0 oleellinen erikoipiste.

Jos navan tapuksessa funktion f Laurent-kehitelmä on muotoa

f (z )=∑
k=−m

∞

ak (z−z0)
k ,

missä a−m≠0 , sanotaan, että funktiolla f on pisteessä z0 kertalukua m oleva napa. Tällöin

lim
z→ z 0

(z−z0)
m f (z )=a−m≠0

ja
lim
z→ z0

f ( z)=∞ .

Funktio, joka on määrittelyalueessaan holomorfinen ja jonka eristetyt erikoispisteet ovat napoja 
sanotaan meromorfiseksi funktioksi.

Rationaalifunktio on kahden polynomin osamäärä. Rationaalifunktio R( z ) voidaan siis esit-
tää muodossa

R(z )= P (z )
Q(z ) ,

missä P (z ) ja Q (z) ovat  polynomeja.  Supistamalla  mahdolliset  yhteiset  tekijät,  voidaan 
olettaa,  että  polynomeilla P (z ) ja Q (z) ei ole yhteisiä tekijöitä.  Tällöin rationaalifunktion

R(z ) navat ovat nimittäjän Q (z) nollakohdat. Rationaalifunktio on tietenkin meromorfinen 
funktio.

Meromorfisen funktion f (z ) navat voidaan määrittää komennolla
poles f(z)

Wolfram|Alpha esittää tulossivulla navat, napojen kertaluvut ja residyt.

KOKEILE
poles (z^2-4)/(z^4+4 z^3+2 z^2-20 z+13)
poles e^z/(z^2+z-1)

♦

Holomorfisen funktion f eristetyssä erikoispisteessä z0 muodostetun Lauret-kehitelmän kerroin
a−1 on funktion f residy pisteessä z0 . Tätä merkitään usein

Res
z=z 0

f (z )
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Holomorfisen funktion f (z ) residyt voidaan määrittää komennolla
residues f(z)

Wolfram|Alpha esittää tulossivulla myös funktion navat, napojen kertaluvut.

KOKEILE
residues (z^2-4)/(z^4+4 z^3+2 z^2-20 z+13)
residues (sin z)/(z^2+2z-1)

♦
Komennoissa voidaan aluetta rajata with-määreellä.

KOKEILE
poles tan z
poles tan z with -pi < Re z < pi
residues 1/(e^z+1)
residues 1/(e^z+1) with |z|<10

♦

16.2 Kvaterniot
Kvaterniot ovat koordinaattiavaruuden ℝ4 vektoreita, joita usein merkitään seuraavasti:

q=t 1+x i+ y j+z k .
Tässä t , x , y , z ovat reaalisia koordinaatteja ja 1 , i , j ,k ovat kantavektoreita. Kantavektori 
1 jätetään usein merkitsemättä, jolloin kvaternio esitetään muodossa

q=t+x i+ y j+z k
Kvaterniot on varustettu kolmella laskuoperaatiolla:
• yhteenlasku, joka tapahtuu koordinaateittain: vastinkoordinaatit lasketaan yhteen.
• skalaarilla1 kertominen,  joka  tapahtuu  koordinaateittain:  vastinkoordinaatit  kerrotaan 

skalaarilla.
• kvaternioiden kertolasku,  joka noudattaa  noudattaa osittelulakia.  Kantavektori 1 on 

kertolaskun yksikköalkio2 ja
i 2= j2=k2=i j k=−1 .

Tällöin
ij=k
jk=i
ki= j

ji=−k
kj=−i
ik=− j

.

Kertosäännön muistaa kuvan kaaviosta: Jos kierretään nuolten osoittamaan suuntaan, on 
arvo + merkkinen. Jos kierretään vastakkaiseen suuntaan on arvo – merkkinen.

1 Skalaari on reaaliluku.
2 Jos kantavektori 1 jätetään merkitsemättä, niin yksikköalkio on reaaliluku 1.

177



Wolfram|Alpha - Matematiikka

Kvaternioiden kertolasku on liitännäinen, mutta ei vaihdannainen. Yksikköalkiona on reaaliluku 
1.
Kvaterniot voidaan esittää muodossa

q=t+v ,
missä
• t on reaalilukua
• v on kolmiulotteisen avaruuden vektori

v=x i+ y j+z k
Näitä sanotaan kvaternion q reaali- ja vektoriosiksi ja merkitään

Re q=t
Im q=v .

Jako  on samantyyppinen kuin  kompleksiluvuilla.  Kvaterniot  laajentavatkin  imaginaarilukujen 
käsitteen. Kvaterniota sanotaan vektoriksi, jos sen reaaliosa on nolla.
Kvaternioiden kertolasku voidaan esittää muodossa

(t1+v1)(t2+v2)=t1 t 2−v1⋅v 2+t1v2+t 2v1+v1×v2 ,
missä
• v1⋅v2 on skalaaritulo
• v1×v2 on vektoritulo.

Erityisesti vektoreiden kvaterniotulo
v1v2=−v1⋅v2+v1×v2 .

Kvaternion q=t+v
• konjugaatti on

q̄=t−v
• normi on

∥q∥=√t 2+x2+ y2+z2

• suuntainen yksikkökvaternio on
q
∥q∥ .

Koska
q q̄=t2+v⋅v=t2+x2+ y2+z2 ,

on
q q̄=∥q∥2 .

Nollasta eroavalla kvaterniolla q on siis käänteisalkio
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q−1= q̄
∥q∥2 .

Jos u on yksikkövektori ja
q=cos ω2+sin ω2 u ,

niin kuvaus
Rq (v)=q v q

−1

kiertää vektoria v vektorin u ympäri kulma ω verran. Kierron positiivinen suunta määräytyy seu-
raavasti: Jos oikean käden pystyyn nostettu peukalo osoittaa vektorin u suuntaan, niin nyrkissä 
olevat sormet osoittavat positiiviseen kiertosuuntaan.

Wolfram|Alphassa kvaternio esitetään kantavektoreita i , j ,k käyttäen muodossa
t+ x i+ y j+z k ,

missä
• koordinaatit ovat lukuja, ei kirjaimia.
• jokaisen koordinaatin on esiinnyttävä. Tarpeen vaatiessa on kirjoitettava 0 koordinaatiksi.

Usein komentoon on laitettava avainsana quaternion.
Seuraavissa komentojen esittelyissä kvaternioon on viitattu kirjaimella q.
Komento

quaternion q
esittää tulossivulla monenlaista tietoa kvaterniosta mm. seuraavat asiat: normi, yksikkökvaternio, 
konjugaatti,  käänteiskvaternio  ja  kvaterniota  vastaava  kierto.  Nämä  voidaan  määrittää  myös 
omilla komennoillaan:
• normi: quaternion norm q
• konjugaatti: conjugate q
• yksikkökvaternio: quaternion unit q
• käänteiskvaternio: quaternion inverse q tai quaternion q−1

• kvaterniota vastaava kierto: quaternion rotation q

KOKEILE
quaternion 2+ i-3j+5 k
quaternion norm -2.7 +5i-j+k
conjugate -2 +5i-2j+k
quaternion unit 2.5-i+0j-2.1k
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quaternion inverse 0+7i-2j-k
quaternion rotation 1+3i-5j-2k

♦
Kvaternioiden yhteenlaskuun ei Wolfram|Alphassa tunnu olevan omaa komentoaan, mutta se on 
helppo tehdä muulla tavalla: lasketaan vastinkoordinaatit yhteen. Tämän voi tehdä Wolfram|Alp-
halla.

KOKEILE
(2+ i-3j+5 k) + (3-7i+j-2k)

♦
Kvaternoiden kertolasku suoritetaan komennolla

quaternion q1 ** q2

tai
quaternion q1 times q2

KOKEILE
quaternion (2+ i-3j+5 k) ** (3-7i+j-2k)
quaternion 2+ i+0j+5 k  times  3-7i+j+0k
quaternion (2+ i-3j+4 k) ** (3-i+j-2k)**(0+2i-j+3k)
quaternion inverse 2+ i+0j+5 k  **  3-7i+j+0k

♦
Jos kvaternion jokin koordinaatti on murtoluku tai jonkin koordinaatin nimittäjässä esiintyy juuri 
tai murtopotenssi, ei Wolfram|Alpha aina suorita kertolaskua. Kertolasku saadaan suoritettua ot-
tamalla desimaaliapproksimaatio ko. koordinaatista komennolla N(a). Tulos esitetään tällöin de-
simaalimuodossa.

ESIMERKKEJÄ
1. Lasketaan kvaterniotulo

(1+i+3k )(3− 1
√2
i+ j)

Komento
quaternion 1+i+0j+3k times 3-1/sqrt(2)i+j+0k

ei anna tulosta. Annetaan komento
quaternion 1+i+0j+3k times 3-N(1/sqrt(2))i+j+0k

Nyt saadaan saadaan tulos

180



Wolfram|Alpha - Matematiikka

♦
2. Määritetään kvaternion

−2+5 i− j+2k
inverssi.
Komento

quaternion -2+5i-j+2k
antaa tuloksen

Tarkistetaan tulos käyttäen käänteiskvaternion kaavaa

q−1= q̄
∥q∥2 .

Otetaan äskeisen komennon tulossivulta

ja lasketaan käänteiskvaternio
quaternion -2 - 5i + 1j - 2k times 1/34 +0i+0j+0k

Saadaan sama tulos.
Otetaan tuloksesta desimaaliapproksimaatio

N(-1/17-(5 i)/34+j/34-k/17)

ja tarkistetaan, että tämä on todellakin inverssi: lasketaan alkuperäisen kvaternion ja desi-
maaliapproksimaation1 tulo.

1 Desimaaliapproksimaatiosta on poistettu sulut.

181



Wolfram|Alpha - Matematiikka

quaternion -2 + 5i - 1j + 2k times -0.0588235-0.147059 i+0.0294118 
j-0.0588235 k
Saadaan

joka yksikkökvaternio käytetyn approksimaation tarkkuudella. Tulos on siis oikein.
♦

Kvaterniota q vastaavan kierron määrää kavernion suuntainen yksikkökvaternio
q
∥q∥ . Jos

q
∥q∥=a+u1 i+u2 j+u3 k ,

on kiertoakseli vektorin
u=u1 i+u2 j+u3k

suuntainen ja kiertokulma
2 arccosa .

Jos CDF on päällä on kvaterniota vastaavan kierron esityksen tulossivu monipuolisempi.

ESIMERKKEJÄ
3. Kun CDF on päällä komento

quaternion rotation 2+2i+3j-k
antaa tulossivulla 3D-kuvan

josta selviää kierron vaikutus. Kuvaa voi kiertää hiirellä.
Kuvasta
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voi hiirtä käyttäen tutkia kvaternion eri komponenttien vaikutusta kiertokuvaukseen.
Tulossivulla esitetään myös kiertoakseli ja kiertokulma:

Määritetään yksikkökvaternio
quaternion unit 2+2i+3j-k

Havaitaan, että kiertoakseli määräytyy yksikkökvaternion imaginaariosasta ja kiertokulma 
yksikkökvaternion reaaliosasta.

♦

17. PUUTTEITA
Tähän on kerätty joitain havaitsemiani puutteita Wolfram|Alphassa. Nämä ovat sellaisia asioita, 
joita olisi hyvä olla ohjelmassa. Ohjelmalta ei kuitenkaan pidä vaatia liikoja. On muistettava, että 
se on ilmainen netissä toimiva ohjelma, joka on vain pieni osa laajaa matematiikkaohjelmaa Mat-
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hematicaa. On ymmärrettävää, että Wolfram|Alphaa ei tehdä liian hyväksi, muuten Mathematicaa 
tarvittaisi ollenkaan.
Seuraavassa havaitsemiani puutteita:
• Logaritmiyhtälöt. Logaritmiyhtälöissä Wolfram|Alpha sallii negatiivisen luvun logarit-

min. Esim. Wolfram|Alpha antaa ratkaisun yhtälölle lg (x−1)=2+lg(x+1) . Jos halu-
taan ratkaista yhtälö reaalilukujen joukossa, ei negatiivisen luvun logaritmi ole sallittu.

• Datapisteiden ja käyrän piirto samaan kuvaan. Esimerkiksi käyrän sovituksessa olisi 
hyvä pystyä piirtämään datapisteet ja käyrä samaan kuvaan, jotta voitaisiin silmämääräi-
sesti arvioida sovituksen hyvyyttä. En tiedä onnistuuko tämä.

• Pintojen piirron z-akselin skaalaus. Pintoja piirrettäessä Wolfram|Alpha ei aina skaalaa 

z-akselin  oikein,  vaan  leikkaa  kuvasta  osan  pois.  Esim.  pinta z= sin (x y )
1+x2+ y2 ,

x∈[−7,7] , y∈[−7,7] . Olisi myös hyvä, jos käyttäjä voisi myös itse skaalata z-ak-
selia.

• Numeerinen integrointi. Joitain integraaleja Wolfran Alpha ei suostu laskemaan. Tällai-

nen integraali on esim. ∫
−3

4

∣x2−2 x−3−2cos x∣dx . Wolfram|Alpha pitäisi siirtyä auto-

maattisesti laskemaan numeerisesti tai sitten Wolfram|Alphassa tulisi olla oma komenton-
sa numeeriseen integrointiin.

• Differentiaaliyhtälöt. Joidenkin  reaalisten  differentiaaliyhtälöiden  ratkaisun  Wolfram|

Alpha esittää kompleksifunktiona.  Esim.  y '= y2

x−1
, y 0 =1 . Tällaisen yksinker-

taisen differentiaaliyhtälön reaalinen ratkaisu pitäisi saada suoraan.
• Laplace-käänteismuunnos. Joidenkin  rationaalifunktioiden  Laplace-käänteismuunnos 

on kompleksifunktio.  Esim.
s

s210 s29
. Tässä olisi  syytä suoraan saada reaalinen 

reaalinen funktio.
• Muuttujien tyypitys. Wolfram|Alphassa ei voi määritellä muuttujien tyyppejä. Olisi kui-

tenkin hyvä, että voitaisin määritellä joitakin yksinkertaisia muuttujatyyppejä, esim. ko-
konaisluku, reaaliluku, positiivinen luku.

18. YHTEENVETO
Wolfram|Alpha tuntuu olevan erittäin hyvä matematiikkaohjelma. Netissä olevana ilmaisena oh-
jelmana se on kaikkien käytettävissä. Sitä voi käyttää hyvin erilaisten matemaattisten ongelmien 
ratkaisemiseen, mutta kovin laajoja laskutoimituksia sillä ei voi tehdä. Laajempaan kovaan las-
kentaan tarvitaan edelleen omat matematiikkaohjelmansa.
Wolfram|Alpha soveltuu hyvin matematiikan ja tekniikan opetukseen ja opiskeluun.  Nykyään 
kaikilla opiskelijoilla on tietokoneen kautta pääsy nettiin, jolloin Wolfram|Alphan matemaattinen 
tietämys ja laskentakapasiteetti on melkein aina käytössä. Monella opiskelijalla on myös känny-
kässä nettiyhteys, jolloin he pääsevät myös tätä kautta käyttämään Wolfram|Alphaa milloin vain.
Wolfram|Alpha on tuonut  matematiikkaan uuttaa:  netissä toimivan  hyvän matematiikkaohjel-
man. Se vaatii uutta ajattelutapaa ja suhtautumista. Samalla se asettaa matematiikan opetukselle 
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uusia haasteita,  jotta opiskelijat  pystyisivät  ymmärtämään Wolfram|Alphan tulosteet  ja tehok-
kaasti hyödyntämään Wolfram|Alphan tuomia mahdollisuuksia.
Jokaisen matematiikan ja tekniikan alalla toimivan tulisikin tuntea sen ominaisuudet ja sen tuo-
mat uudet mahdollisuudet matematiikan ja tekniikan probleemien ratkaisemiseen.
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