
Analysedrypp IV: Metriske rom

Vi har tidligere sett at begreper som konvergens og kontinuitet har med
avstand å gjøre — at f er kontinuerlig i punktet a, betyr f. eks. at det for
enhver ε > 0, finnes en δ > 0 slik at avstanden mellom f(x) og f(a) er mindre
enn ε n̊ar avstanden mellom x og a er mindre enn δ. I dette kapitlet skal vi
bruke denne observasjonem til å generalisere de grunnleggende begrepene i
matematisk analyse til mer generelle rom, s̊akalte metriske rom.

1 Definisjon og eksempler

Et metrisk rom er bare en mengde X som er utstyrt med et “avstandsm̊al”
(en metrikk) som forteller oss hvor stor avstanden er mellom punkter i X; vi
skriver gjerne d(x, y) for avstanden fra x til y, der x og y er to punkter i X.
For å f̊a en teori som virker, m̊a vi kreve at metrikken d har egenskaper som
ligner p̊a de avstandsm̊alene vi er vant til fra før. Før vi ser p̊a den formelle
definisjonen av metriske rom, kan det være lurt å tenke gjennom hva slags
egenskaper dette er.

Avstanden d(x, y) fra x til y bør være et ikke-negativt tall, og den bør
være 0 hvis x = y og større enn 0 ellers. Vi bør med andre ord ha d(x, y) ≥ 0
med likhet hvis og bare hvis x = y. Den neste egenskapen vi bør ha, er at
avstanden fra x til y er lik avstanden fra y til x, dvs. at d(x, y) = d(y, x).
Man kan innvende at dette ikke alltid er tilfellet i virkeligheten; bruker vi
f.eks. tiden det tar å g̊a fra x til y som mål p̊a avstanden fra x til y, er
det ikke sikkert at d(x, y) = d(y, x) — er terrenget bratt, kan det hende
at det tar lenger tid å g̊a den ene veien enn den andre. Vi velger likevel å
holde oss til avstandsm̊al som er symmetriske, dvs. der d(x, y) = d(y, x).
Det siste kravet vi skal stille, er at hvis x, y, z er tre punkter i X, s̊a er
d(x, y) ≤ d(x, z)+d(z, y). Denne formelen sier at avstanden direkte fra x til
y er mindre enn eller lik den avstanden vi f̊ar ved å g̊a via et tredje punkt
z.

La oss oppsummere disse egenskapene i en formell definisjon:

Definisjon 1.1 Et metrisk rom (X, d) best̊ar av en mengde X og en funk-
sjon d : X ×X → [0,∞) slik at:

(i) (positivitet) d(x, y) = 0 hvis og bare hvis x = y.

(ii) (symmetri) For alle x, y ∈ X er d(x, y) = d(y, x).

(iii) (trekantulikhet) For alle x, y, z ∈ X er d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y).

En funksjon d som oppfyller kravene (i)-(iii), kalles en metrikk p̊a X.

Bemerkning: N̊ar det er klart hvilken metrikk d vi har i tankene, skal vi
ofte referere til “det metriske rommet X” istedenfor “det metriske rommet
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(X, d)”.

La oss se p̊a noen eksempler p̊a metriske rom.

Eksempel 1: Lar vi d(x, y) = |x − y|, s̊a er (R, d) et metrisk rom. De to
første kravene til en metrikk er åpenbart oppfylt, og det tredje kravet følger
fra den vanlige trekantulikheten p̊a tallinjen:

d(x, y) = |x− y| = |(x− z) + (z − y)| ≤ |x− z|+ |z − y| = d(x, z) + d(z, y)

Eksempel 2: Lar vi d(x, y) = |x − y|, s̊a er (Rn, d) et metrisk rom. De to
første kravene til en metrikk er åpenbart oppfylt, og det tredje kravet følger
fra den vanlige trekantulikheten for vektorer p̊a samme måte som ovenfor:

d(x,y) = |x− y| = |(x− z) + (z− y)| ≤ |x− z|+ |z− y| = d(x, z) + d(z,y)

Eksempel 3: Anta at vi skal forflytte oss fra et punkt x = (x1, x2) i planet
til et annet y = (y1, y2), men at vi bare kan bevege oss loddrett og vannrett.
Vi kan da først flytte oss vannrett fra (x1, x2) til (y1, x2) og deretter loddrett
fra (y1, x2) til (y1, y2) slik at den tilbakelagte avstanden blir

d(x,y) = |y1 − x1|+ |y2 − x2|

Dette gir oss en metrikk p̊a R2 som er forskjellig fra den vanlige metrikken
i eksempel 2. Den kalles ofte Manhattan-metrikken fordi den m̊aler de av-
standene vi tilbakelegger i et rektangulært gatenett av den typen som gjerne
finnes i amerikanske byer.

Ogs̊a i dette tilfellet er de to første kravene til en metrikk åpenbart
oppfylt. For å vise trekantulikheten observerer vi at for et tredje punkt
z = (z1, z2), er

d(x,y) = |y1−x1|+ |y2−x1| = |(y1−z1)+(z1−x1)|+ |(y2−z2)+(z2−x2)| ≤

≤ |y1 − z1|+ |z1 − x1|+ |y2 − z2|+ |z2 − x2| =

= |z1 − x1|+ |z2 − x2|+ |y1 − z1|+ |y2 − z2| =

= d(x, z) + d(z, y)

der vi har brukt den vanlige trekantulikheten p̊a tallinjen for å komme fra
den første til den andre linjen.

Eksempel 4: Vi skal n̊a se p̊a et eksempel av en annen type. Anta at vi
skal sende meldinger i et spr̊ak med N symboler (bokstaver, tall, skilletegn,
mellomrom osv.) Vi antar at alle meldinger har den samme lengden K (hvis
de er for korte eller for lange, blir de enten fylt ut med mellomrom eller
sendt i flere omganger). Vi lar X være mengden av alle mulige meldinger,
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alts̊a alle mulige seksvenser av symboler fra spr̊aket v̊art med lengde K. Hvis
x = (x1, x2, . . . , xK) og y = (y1, y2, . . . , yK) er to meldinger, lar vi

d(x,y) = antall n slik at xn 6= yn

Det er ikke s̊a vanskelig å sjekke at d er en metrikk. Den kalles gjerne
Hamming-metrikken og brukes mye i kodeteori, blant annet som et m̊al
p̊a hvor mye en forvrengt melding avviker fra den opprinnelige meldingen.

Eksempel 5: Det er mange måter å m̊ale avstandrer mellom funksjoner
p̊a, og i dette eksemplet skal vi se p̊a noen. La X være mengden av alle
kontinuerlige funksjoner f : [a, b] → R. Da er

d1(f, g) = sup{|f(x)− g(x)| : x ∈ [a, b]}

en metrikk p̊a X. Denne metrikken m̊aler avstanden mellom to funksjoner
ved å se p̊a de x-verdiene der avstanden mellom funksjonsgrafene er størst.
Det betyr at to funksjoner kan ha stor avstand selv om de i stort sett ligger
nær hverandre. Metrikken

d2(f, g) =
∫ b

a
|f(x)− g(x)| dx

legger større vekt p̊a det gjennomsnittlige avviket mellom f(x) og g(x). En
tredje metrikk som er mye brukt, er

d3(f, g) =
(∫ b

a
|f(x)− g(x)|2 dx

) 1
2

Denne metrikken er en direkte generalisering av den vanlige (euklidske) met-
rikken i Rn

d(x,y) =

√√√√ n∑
i=1

(xi − yi)2 =

(
n∑

i=1

(xi − yi)2
) 1

2

(tenk p̊a integral som en generalisert sum). At vi har flere metrikker p̊a X,
betyr ikke at én av dem er “riktig” og de andre “gale”, men at de er nyttige
for ulike form̊al.

Eksempel 6: Dette eksemplet kan virke litt tullete, men det er greit å vite
om fordi det gir oss en metrikk som er helt forskjellig fra dem vi er vant til
i Rn. La X være en hvilken som helst ikke-tom mengde, og definer

d(x, y) =


0 if x = y

1 if x 6= y
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Da er d en metrikk p̊a X. Den kalles den diskrete metrikken og er hoved-
sakelig interessant fordi den kan brukes til å lage moteksempler mot altfor
raske generaliseringer.

Eksempel 7: Det er mange metoder for å lage nye metriske rom fra dem
vi allerede har. Den enkleste er underromsmetrikken: Dersom (X, d) er et
metrisk rom, og A er en delmengde av X, kan vi lage en metrikk dA p̊a A
rett og slett ved å sette dA(x, y) = d(x, y) for alle x, y ∈ A — vi restrikterer
alts̊a metrikken til A. Det er trivielt å sjekke at dA er en metrikk p̊a A. I
praksis er det sjelden vi tar oss bryet med å skifte navn p̊a metrikken n̊ar
vi restrikterer til en delmengde: vi kaller dA ogs̊a for d, og bare underforst̊ar
at den n̊a virket p̊a en mindre mengde.

Det finnes mange andre typer metriske rom enn de vi har sett p̊a hittil,
men eksemplene ovenfor gir forh̊apentligvis et visst inntrykk av hvor mange-
artet begrepet er. Da du lærte om funksjoner av flere variable, la du kanskje
merke til at mange av argumentene var svært like de du tidligere hadde
sett i én-variabelteorien, spesielt argumenter som hadde med kontinuitet og
konvergens å gjøre. Ofte er argumentene s̊a like at det nesten føles litt tul-
lete å gjøre dem p̊a nytt; den eneste som skiller det ene argumentet fra det
andre, er at det foreg̊ar i en annen setting og med andre objekter. Noen av
hensikten med teorien for metriske rom er å slippe slikt dobbeltarbeid — vi
ønsker å lage en teori om gjelder for alle metriske rom slik at vi slipper å g̊a
gjennom argumentene p̊a nytt hver gang vi tar i bruk et nytt rom.

2 Konvergens

I resten av dette kapitlet skal vi f̊a noen smakebiter p̊a hvordan ideer fra R
og Rn kan overføres til metriske rom. Vi begynner med konvergens. En følge
{xn} i et metrisk rom X er bare en nummerert sekvens {x1, x2, x3, . . . , xn, . . .}
av elementer i X.

Definisjon 2.1 La (X, d) være et metrisk rom. En følge {xn} i X konver-
gerer mot et punkt a ∈ X dersom det til enhver ε > 0 finnes en N ∈ N slik
at d(xn, a) < ε for alle n ≥ N . Vi skriver limn→∞ xn = a eller xn → a.

Legg merke til at denne definisjonen er en direkte oversettelse av den vi
har brukt for følger i R og Rn. Her er en alternativ variant av definisjonen.

Lemma 2.2 En følge {xn} i et metrisk rom (X, d) konvergerer mot a hvis
og bare hvis limn→∞ d(xn, a) = 0.

Bevis: Avstandene {d(xn, a)} danner en følge av ikke-negative tall. Denne
følgen konvergerer mot 0 hvis og bare hvis det for hver ε > 0, finnes en
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N ∈ N slik at d(xn, a) < ε n̊ar n ≥ N . Men det er nøyaktig hva definisjonen
ovenfor sier. 2

Kan en følge konvergere mot mer enn ett punkt? Vi vet at den ikke kan
det i Rn, men noen av disse nye metriske rommene er s̊a uvante at man ikke
kan være sikker uten å føre et bevis.

Setning 2.3 En følge i et metrisk rom kan ikke konvergere mot mer enn
ett punkt.

Bevis: Anta limn→∞ xn = a og limn→∞ xn = b. Vi m̊a vise at dette bare er
mulig dersom a = b. Ifølge trekantulikheten er

d(a, b) ≤ d(a, xn) + d(xn, b)

Tar vi grenseverdier, har vi dermed

d(a, b) ≤ lim
n→∞

d(a, xn) + lim
n→∞

d(xn, b) = 0 + 0 = 0

Det betyr at d(a, b) = 0, og ifølge punkt (i) i definisjonen av metriske rom,
er a = b. 2

Legg merke til hvordan vi har brukt punktene i definisjonen av metriske rom
i dette beviset. Det er ikke s̊a rart; foreløpig oppsummerer disse punktene
alt vi vet om metriske rom. Etter hvert som vi beviser resultater, f̊ar vi flere
og flere verktøy å arbeide med.

Det er lett å generalisere begrepet Cauchy-følge til metriske rom.

Definisjon 2.4 En følge {xn} i et metrisk rom (X, d) er en Cauchy-følge
dersom det til enhver ε > 0 finnes en N ∈ N slik at d(xn, xm) < ε n̊ar
n, m ≥ N

Setning 2.5 Enhver konvergent følge er en Cauchy-følge.

Bevis: Hvis a er grensen til følgen, vil det for en gitt ε < 0, finnes en N ∈ N
slik at d(xn, a) < ε

2 n̊ar n ≥ N . Hvis n, m ≥ N har vi da ved trekantulikheten

d(xn, xm) ≤ d(xn, a) + d(a, xm) <
ε

2
+

ε

2
= ε

og følgelig er {xn} en Cauchy-følge. 2

Den omvendte implikasjonen er ikke alltid oppfylt, s̊a vi innfører følgende
begrep:

Definisjon 2.6 Et metrisk rom kalles komplett dersom alle Cauchy-følger
konvergerer.
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Vi vet at Rn er komplett, men at Q ikke er komplett dersom vi bruker den
vanlige avstandsmetrikken d(x, y) = |x− y|. Kompletthet vil være et av de
mest sentrale begrepene i MAT2400. De komplette rommene er p̊a mange
m̊ater de “snille” metriske rommene, og vi skal bruke mye tid p̊a å studere
egenskapene til slike rom. Vi skal ogs̊a bruke en del tid p̊a å se hvordan vi kan
gjøre ikke-komplette rom komplette ved å legge til flere elementer. Viktige
tilfeller av dette finner du i eksempel 5 i forrige seksjon (der X er rommet
av alle kontinuerlige funksjoner f : [a, b] → R); her er X komplett hvis man
bruker metrikken d1, men ikke komplett hvis man bruker metrikkene d2 og
d3. Ved å innføre et mer generelt integralbegrep (Lebesgue-integralet) kan
man imidlertid gjøre metrikkene d2 og d3 komplette ved å la dem virke p̊a
et rikere rom av integrerbare funksjoner.

3 Kontinuitet

Kontinuitet er et annet begrep som er lett å generalisere til metriske rom.

Definisjon 3.1 Anta at (X, d), (Y, ρ) er to metriske rom. En funksjon f :
X → Y er kontinuerlig i punktet a ∈ X dersom det til enhver ε > 0 finnes
en δ > 0 slik at ρ(f(x), f(a)) < ε n̊ar d(x, a) < δ.

Denne definisjonen sier nøyaktig det samme som v̊are tidligere definisjoner,
nemlig at vi kan f̊a avstanden mellom f(x) og f(a) til å bli mindre enn ε
ved å velge x slik at avstanden mellom x og a er mindre enn δ. Den eneste
forskjellen er at vi n̊a bruker metrikkene d og ρ til å m̊ale avstandene.

Vi har den samme koblingen mellom kontinuitet og konvergens som vi
har hatt tidligere:

Setning 3.2 En funksjon f : X → Y mellom to metriske rom er kontinu-
erlig i et punkt a hvis og bare hvis f(xn) → f(a) for alle følger {xn} som
konvergerer mot a.

Proof: Anta først at f er kontinuerlig i a og at xn → a. For å vise at
f(xn) → f(a), må vi vise at for enhver ε > 0 finnes det en en N ∈ N slik at
ρ(f(xn), f(a)) < ε for alle n ≥ N . Siden f er kontinuerlig i a, finnes det en
δ > 0 slik at hvis d(x, a) < δ, s̊a er ρ(f(x), f(a)) < ε. Siden xn → a, finnes
det en N ∈ N slik at d(xn, a) < δ n̊ar n ≥ N . Men det betyr at n̊ar n ≥ N ,
s̊a er ρ(f(xn), f(a)) < ε, akkurat som vi skulle vise.

Anta s̊a at f ikke er kontinuerlig i a. Da må det finnes en ε > 0 som ikke
kan pareres, dvs. som er slik at uansett hvor liten vi velger δ > 0, s̊a finnes
det et punkt x slik at d(x, a) < δ, men ρ(f(x), f(a)) ≥ ε. Spesielt vil det
for δ = 1

n finnes et punkt xn slik at d(xn, a) < 1
n , men ρ(f(xn), f(a)) ≥ ε.

Da konvergerer {xn} mot a, mens {f(xn)} ikke konvergerer mot f(a) (siden
ρ(f(xn), f(a)) ≥ ε, kan ikke ρ(f(xn), f(a)) g̊a mot 0). 2
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Vi skal n̊a se p̊a et viktig teorem som forbinder en viss klasse kontinuerlige
funksjoner med kompletthet. Teoremet har flere anvendelser i MAT2400 (og
vil bli bevist p̊a nytt der). Først litt terminologi:

Anta at (X, d) er et metrisk rom. En funksjon f : X → X kalles en
kontraksjon dersom det finnes et positivt tall s < 1 slik at

d(f(x), f(y)) ≤ s d(x, y) for alle x, y ∈ X

Vi kaller s en kontraksjonsfaktor for f . Alle kontraksjoner er kontinuerlige
(bevis det!), og ved induksjon er det lett å se at

d(f◦n(x), f◦n(y)) ≤ snd(x, y)

der f◦n(x) = f(f(f(. . . f(x)))) er resultatet av å iterere f n ganger. Vi sier
at a er et fikspunkt for f dersom f(a) = a.

Resultatet vi skal vise, er en generalisering av et resultat du kanskje
husker fra MAT1110.

Teorem 3.3 (Banachs fikspunktteorem) Anta at (X, d) er et komplett
metrisk rom og at f : X → X er en kontraksjon. Da har f et entydig
fikspunkt a, og uansett hvilket startpunkt x0 ∈ X vi velger, vil følgen

x0, x1 = f(x0), x2 = f◦2(x0), . . . , xn = f◦n(x0), . . .

konvergere mot a.

Bevis: La oss først vise at f ikke kan ha mer enn ett fikspunkt. Hvis a og b
er to fikspunkter, og s er en kontraksjonsfaktor for f , har vi

d(a, b) = d(f(a), f(b)) ≤ s d(a, b)

Siden 0 < s < 1 er dette bare mulig n̊ar d(a, b) = 0, dvs. n̊ar a = b.
For å vise at f har et fikspunkt, velger vi et startpunkt x0 i X og ser p̊a

følgen
x0, x1 = f(x0), x2 = f◦2(x0), . . . , xn = f◦n(x0), . . .

Anta at vi kan vise at dette er en Cauchy-følge. Siden (X, d) er komplett,
vil følgen konvergere mot et punkt a. Tar vi grenseverdien p̊a begge sider
av ligningen xn+1 = f(xn), f̊ar vi a = f(a), s̊a a er et fikspunkt til f , og
teoremet er bevist. Det gjenst̊ar derfor bare å vise at {xn} virkelig er en
Cauchy-følge.

Velg to elementer xn og xn+k i følgen. Ved gjentatt bruk av trekantulik-
heten, er

d(xn, xn+k) ≤ d(xn, xn+1) + d(xn+1, xn+2) + . . . + d(xn+k−1, xn+k) =

= d(f◦n(x0), f◦n(x1))+d(f◦(n+1)(x0), f◦(n+1)(x1))+
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. . . + d(f◦(n+k−1)(x0), f◦(n+k−1)(x1)) ≤
≤ snd(x0, x1) + sn+1d(x0, x1) + . . . + sn+k−1d(x0, x1) =

=
sn(1− sk)

1− s
d(x0, x1) <

sn

1− s
d(x0, x1)

der vi blant annet har summert en geometrisk rekke for å komme fra den
nest siste til den siste linjen. Siden s < 1, kan vi f̊a det siste uttrykket s̊a
lite vi måtte ønske ved å velge n stor nok. Gitt en ε > 0, kan vi derfor finne
en N slik at sN

1−s d(x0, x1) < ε. For n, m = n + k større enn eller lik N er
dermed

d(xn, xm) ≤ sn

1− s
d(x0, x1) < ε

og følgelig er {xn} en Cauchy-følge. 2

4 Åpne, lukkede og kompakte mengder

I MAT1110 studerte vi åpne og lukkede mengder i Rn. Siden disse begrepene
kan defineres ved hjelp av avstand, er de lette å generalisere til metriske rom.
Vi begynner med å definere kuler:

Definisjon 4.1 La a være et punkt i et metrisk rom (X, d), og anta at r er
et positivt reelt tall. Da er kulen om a med radius r mengden

B(a; r) = {x ∈ X : d(x, a) < r}

Kulene ovenfor oppfører seg p̊a mange måter som kulene vi er vant til, men
geometrisk kan de se ganske annerledes ut. En kule i Manhattan-metrikken
(eksempel 3 i seksjon 1) ser ut som et ruteress, mens kulene i den diskrete
metrikken (eksempel 6 i seksjon 1) best̊ar enten bare av ett punkt eller av
hele rommet.

Anta at A er en delmengde av X, og at at x er et punkt i X. Da er det
tre muligheter:

(i) Det finnes en kule B(x; r) om x som er inneholdt i A. I s̊a fall kalles x
et indre punkt til A.

(ii) Det finnes en kule B(x; r) om x som er inneholdt i komplementet Ac.
I s̊a fall kalles x et ytre punkt til A.

(iii) Alle kulene B(x; r) om x inneholder b̊ade punkter som er med i A og
punkter som er med i Ac. I s̊a fall kalles x et randpunkt til A.

Legg merke til at et indre punkt alltid er med i A, et ytre punkt aldri
er med i A, mens et randpunkt noen ganger vil være med og andre ganger
ikke.

Vi kan n̊a definere åpne og lukkede mengder p̊a samme m̊ate som i Rn:
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Definisjon 4.2 En mengde er åpen hvis den ikke inneholder noen av sine
randpunkter, og den er lukket hvis den inneholder alle sine randpunkter.

De fleste mengder inneholder noen av sine randpunkter, men ikke alle, og
er dermed hverken åpne eller lukkede. Vi trenger følgende enkle observasjon:

Lemma 4.3 Anta at F er en lukket delmengde av et metrisk rom, og at
{xn} er en konvergent følge av elementer i F . Da ligger grensepunktet a =
limn→∞ xn i F .

Bevis: Anta (for motsigelse) at a ikke ligger i F . Siden F er lukket og inne-
holder alle sine randpunkter, må a være et ytre punkt, og følgelig finnes det
en kule B(a; ε) som bare inneholder punkter fra komplementet til F . Det
betyr at B(a; ε) ikke inneholder noen av elementene i følgen, og følgelig er
d(a, xn) ≥ ε for alle n, i strid med antagelsen om at {xn} konvergerer mot
a. 2

Fra MAT1110 husker du kanskje Bolzano-Weierstrass’ teorem som sier
at alle begrensede delfølger i Rn har en konvergent delfølge. Det er utgangs-
punktet for følgende definisjon (husk at en delfølge er en ny følge som vi f̊ar
ved å plukke ut noen av leddene i den gamle følgen).

Definisjon 4.4 En delmengde K av et metrisk rom (X, d) kalles kompakt
dersom enhver følge i K har en delfølge som konvergerer mot et punkt i K.
Rommet (X, d) kalles kompakt dersom X er en kompakt mengde.

Kompakthet er et svært nyttig begrep som kommer til å st̊a sentralt i
MAT2400. Her kan vi bare gi en liten smakebit p̊a hva begrepet kan brukes
til. Før vi g̊ar igang, trenger vi en definisjon til.

Definisjon 4.5 En delmengde A av et metrisk rom (X, d) er begrenset der-
som det finnes et punkt b ∈ X og en konstant K ∈ R slik at d(a, b) ≤ K
for alle a ∈ A (det spiller ingen rolle hvilket punkt b ∈ X vi bruker i denne
definisjonen).

Her er v̊art første resultat om kompakte mengder.

Setning 4.6 Enhver kompakt mengde K i et metrisk rom (X, d) er lukket
og begrenset.

Bevis: Vi resonnerer kontrapositivt. Først skal vi vise at dersom en mengde
K ikke er lukket, s̊a er den heller ikke kompakt. Deretter viser vi at dersom
en mengde K ikke er begrenset, s̊a er den ikke kompakt.

Anta at K ikke er lukket, da finnes det et randpunkt a som ikke er med
i K. For hver n ∈ N finnes det derfor en xn ∈ K slik at d(xn, a) < 1

n . Følgen
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{xn} konvergerer mot a, og det samme vil enhver delfølge gjøre. Men a ligger
ikke i K, og følgelig kan ingen delfølge av {xn} konvergere mot et element i
K. Dermed kan ikke K være kompakt.

Anta s̊a at K ikke er begrenset. For enhver n ∈ N finnes det da et
element xn ∈ K slik at d(xn, b) > n. Hvis {yn} er en delfølge av xn, er da
limn→∞ d(yn, b) = ∞. Det er lett å se at {yn} ikke kan konvergere mot noe
element y ∈ X. Ifølge trekantulikheten er nemlig

d(yn, b) ≤ d(yn, y) + d(y, b)

og siden d(yn, b) →∞. m̊a d(yn, y) →∞. Alts̊a har {xn} ingen konvergente
delfølger, og følgelig er ikke K kompakt. 2

I Rn har setningen ovenfor en omvending som sier at lukkede, begren-
sede mengder er kompakte (dette er bare en omformulering av Bolzano-
Weierstrass’ teorem). Denne omvendingen gjelder ikke generelt i metriske
rom, og én av utfordringene i MAT2400 blir å styrke begrensethetsbegrepet
(til noe som kalles “totalt begrensethet”) slik at vi f̊ar en beskrivelse av
kompakte mengder som gjelder for alle metriske rom.

Hva er sammenhengen mellom de to viktige begepene kompakthet og
kompletthet? Komplette rom behøver ikke å være kompakte (R er komplett,
men ikke kompakt), men omvendt har vi:

Setning 4.7 Ethvert kompakt metrisk rom er komplett.

Bevisskisse: Anta at {xn} er en Cauchy-følge. Siden X er kompakt, finnes
det en delfølge {yk} som konvergerer mot et punkt c i X. Siden den opprin-
nelige følgen {xn} er Cauchy, vil den ogs̊a konvergere mot c (bevis det!), og
følgelig er X komplett. 2

La oss avslutte med et resultat som antyder hvorfor kompakte mengder
er viktige.

Teorem 4.8 (Ekstremalverdisetningen) Anta at K er en kompakt del-
mengde av et metrisk rom (X, d) og at f : K → R er en kontinuerlig funk-
sjon. Da har f maksimums- og minimumspunkter i K, dvs. det finnes punk-
ter c, d ∈ K slik at

f(d) ≤ f(x) ≤ f(c)

for alle x ∈ K.

Bevis: Jeg viser at f har et maksimumspunkt; argumentet for at f har et
minimumspunkt g̊ar p̊a akkurat samme m̊ate.

La
M = sup{f(x) | x ∈ K}
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(siden vi ikke vet om f er begrenset, kan det godt tenkes at M = ∞). Velg
en følge {xn} i K slik at f(xn) → M (en slik følge finnes uansett om M
er endelig eller uendelig). Siden K er kompakt, har {xn} en delfølge {yn}
som konvergerer mot et punkt c ∈ K. Da må p̊a den ene siden f(yn) → M ,
mens p̊a den andre siden er lim f(yn) = f(c) ifølge setning 3.2. Dermed er
f(c) = M , og siden M = sup{f(x) | x ∈ K}, er c et maksimumspunkt for f
p̊a K. 2.

Oppgaver

1. Vis at (X, d) i eksempel 4 er et metrisk rom.

2. Vis at d1 i eksempel 5 er en metrikk.

3. Vis at d2 i eksempel 5 er en metrikk.

4. Vis at d i eksempel 6 er en metrikk.

5. Anta at d1 og d2 er to metrikker p̊a X. Vis at

d(x, y) = d1(x, y) + d2(x, y)

er en metrikk p̊a X.

6. Vis at hvilket punkt b vi bruker i definisjon 4.5 ikke spiller noen rolle.

7. Bruk Bolzano-Weierstass’ teorem til å vise at alle lukkede, begrensede
delmengder av Rn er kompakte.

8. Vis at hvis en delfølge av en Cauchy-følge konvergerer til et punkt c,
s̊a konvergerer ogs̊a Cauchy-følgen selv til c.

9. (Utfordrende) Vis at en funksjon f : X → Y er kontinuerlig hvis og
bare hvis f−1(O) er åpen for alle åpne mengder O ⊂ Y .
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