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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αντικειμενικός σκοπός

 Ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να διδάξει πραγματικά το 
φοιτητή, δηλ. να δώσει στο φοιτητή τις απαραίτητες πληροφορίες για το θέμα και 
να αυξήσει τις ικανότητές του να χρησιμοποιεί παραγωγικά αυτές τις πληροφορίες 
και γνώσεις σε εφαρμογές. Στον απειροστικό λογισμό, αυτό σημαίνει ότι ο φοιτητής 
πρέπει να μάθει τις αρχές, τα θεωρήματα και τις ιδιότητες που συνδέουν τις διάφορες 
μαθηματικές οντότητες, πρέπει να λύσει τις ασκήσεις και τα προβλήματα και πρέπει 
να βελτιώσει τις ικανότητές του να εφαρμόζει τη νέα γνώση. Ένας υπολογιστής 
οποιουδήποτε είδους (για αριθμητικούς ή αλγεβρικούς υπολογισμούς) πρέπει να 
θεωρείται σαν ένας βοηθητικός υπηρέτης, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να του 
επιτραπεί να αντικαταστήσει ένα σκεπτόμενο εγκέφαλο και ένα χέρι που γράφει.

 Η διδασκαλία του λογισμού σε διαφορετικούς φοιτητές παρουσιάζει πολλές νέες 
δυσκολίες. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν κάποια ομοιογένεια στις γνώσεις που ήδη 
έχουν και κάποιοι περιορισμοί πρέπει να επιβληθούν στο επίπεδο του μαθήματος. 
Έχουμε σχεδιάσει αυτό το μάθημα για να καλύψει περίπου τις ανάγκες ενός μέσου 
πρωτοετή φοιτητή σε τμήμα μαθηματικών, φυσικής ή μηχανικών.

Περιεχόμενα του μαθήματος

 Το μάθημα αποτελείται από οκτώ κεφάλαια:
1. Αριθμοί   2. Ακολουθίες   3. Συναρτήσεις   4. Όρια και συνέχεια
5. Παράγωγοι   6. Ολοκληρώματα   7. Σειρές   8. Γενικευμένα ολοκληρώματα
Κάθε κεφάλαιο περιέχει Οδηγίες, Σημειώσεις, Προβλήματα, Λύσεις και ACEs. 
Όλο το υλικό κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνεται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο, που ο 
φοιτητής μπορεί να κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Βέβαια, η πείρα, 
νέες ιδέες και τα σχόλια από φοιτητές και καθηγητές θα επηρεάσουν το μάθημα. 
Αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ένα μάθημα μέσα από το διαδίκτυο είναι 
ένα εγχείρημα που απαιτεί την ανάμιξη πολλών τεχνών και επιστημών και αυτή 
ακριβώς η απαίτηση είναι το δυσκολότερο εμπόδιο που πρέπει να υπερβούμε.

Βιβλιογραφία

 Για πολλούς λόγους, ένα καλογραμμένο βιβλίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί 
με την ανάρτηση της αντίστοιχης ύλης σε μια ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο ενός 
καλού βιβλίου έχει μελετηθεί και βελτιωθεί πολύ περισσότερες φορές από αυτό μιας 
ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο άνθρωπος διαβάζει πολύ πιο εύκολα από μια τυπωμένη 
σελίδα από ότι από μια οθόνη υπολογιστή. Έτσι, θα βασίσουμε αυτό το μάθημα 
σε ένα βιβλίο που είναι διεθνώς διαθέσιμο, αναγνωρισμένο και χαμηλού κόστους. 
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Επειδή δεν είμαστε υπέρ των μεγάλων συγγραμμάτων (άνω των 500 σελίδων) για 
ένα εξαμηνιαίο μάθημα, η πρώτη μας επιλογή είναι το βιβλίο
 Ανώτερα Μαθηματικά του M. R. Spiegel, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ.
Η ύλη που θα διδαχθεί καταλαμβάνει στο βιβλίο αυτό λιγότερες από 200 σελίδες 
και θα την συμπληρώσουμε με τις κατάλληλες σημειώσεις όπου χρειάζεται. Θα 
αναφερθούμε σε αυτό το βιβλίο πολλές φορές ως ΑΜ. Η πείρα έχει δείξει ότι οι 
φοιτητές δε διαβάζουν υπερβολικά μεγάλα συγγράμματα, γιατί δεν έχουν το χρόνο 
και γιατί είναι κουραστικά.

 Παρόλα αυτά, υπάρχουν μεγαλύτερα και πολύ καλά συγγράμματα για φοιτητές 
στον απειροστικό λογισμό. Για φοιτητές μαθηματικών το
 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός του M. Spivak, Παν. Εκδ. Κρήτης,
φαίνεται να είναι μια πολύ καλή επιλογή, ενώ για φοιτητές φυσικής και σχολών 
μηχανικών το
 Thomas Απειροστικός Λογισμός των R. L. Finney, M. D. Weir, F. R. Giordano, 

Παν. Εκδ. Κρήτης
είναι ένα πιο κατάλληλο βιβλίο. Βέβαια, ο φοιτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε ισοδύναμο σύγγραμμα που έχει συσταθεί από το διδάσκοντα της τάξης 
που παρακολουθεί.

 Όποιο βιβλίο και αν χρησιμοποιήσετε, είναι σκόπιμο να έχετε ένα σύγχρονο 
Μα θηματικό Τυπολόγιο για να συμβουλεύεστε συχνά γενικούς τύπους και να απο-
κτήσετε μια “σφαιρική αντίληψη” των μαθηματικών που μαθαίνετε στα διάφορα 
μαθή ματα. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε το

 Mathematical Handbook του S. Persidis, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, 2007.

Αυτό το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς το παρόν μόνο στην Αγγλική, αλλά είναι εύχρη-
στο και περιλαμβάνει εκτενή βοήθεια στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό διατίθεται 
μόνο μέσα από την ιστοσελίδα www.ifoes.org > English > Mathematical Handbook 
και δε θα το βρείτε σε βιβλιοθήκες. Θα αναφερθούμε συχνά σε αυτό ως ΜΤ.

Σημειώσεις

 Επιπλέον των προηγούμενων συγγραμμάτων, το μάθημα ενισχύεται με ένα 
πλήθος σημειώσεων σε αρχεία pdf, τα οποία δίνονται από την ιστοσελίδα του μα-
θήματος. Κάθε σημείωση εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα για να βοηθήσει 
το φοιτητή που ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τις διάφορες έννοιες ή για 
περισσότερη αυστηρότητα ή για περισσότερες γνώσεις και εφαρμογές. Ο διδάσκων 
μπορεί να συστήσει κάποιες σημειώσεις, να αποφύγει άλλες ή ακόμα να δώσει και 
κάποιες δικές του, ανάλογα με την κατεύθυνση και τις ανάγκες του μαθήματος.
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 Η μορφή pdf για τα αρχεία έχει επιλεγεί, επειδή μπορούμε να περιλάβουμε σε 
αυτή εύκολα κείμενο, μαθηματικά και γραφικά και να παραμένουν όλα όπως είναι,  
σε όλες τις πλατφόρμες, ανεξάρτητα από την οθόνη και την ανάλυσή της.

Ασκήσεις

 Ο λογισμός, και γενικότερα τα μαθηματικά, δεν μπορούν να κατανοηθούν και 
να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά με απλή ανάγνωση των εργασιών άλλων ανθρώπων. 
Ο φοιτητής πρέπει να ασκείται συνεχώς απαντώντας σε ερωτήσεις, λύνοντας προ-
βλήματα και αναλύοντας εφαρμογές ενεργητικά. Για το λόγο αυτό ένα από τα 
κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε αυτό το μάθημα είναι τα διάφορα είδη των 
ασκήσεων.

 Χρησιμοποιώντας μερικές από τις ιδιότητες ενός αρχείου pdf εισάγουμε τα ACEs 
(Automatically Corrected Exercises = αυτομάτως διορθωνόμενες ασκήσεις). Αυτά 
είναι αρχεία pdf με σχετικά απλές ασκήσεις και προβλήματα, που ο φοιτητής μπορεί 
να απαντήσει, μετά από μερικούς απλούς υπολογισμούς. Στο τέλος, πατώντας ένα 
κουμπί ο φοιτητής μπορεί να δει ποιες από τις απαντήσεις του είναι σωστές και ποιες 
όχι. Έτσι, ο φοιτητής έχει μια προσωρινή εκτίμηση του τι έχει μάθει.

 Στις οδηγίες κάθε κεφαλαίου δίνουμε μερικές υποδείξεις για τη μελέτη της ύλης 
του κεφαλαίου και υποδείχνουμε τα πιο σπουδαία προβλήματα του ΑΜ που πρέπει 
να λύσει ο φοιτητής. Μερικά άλλα προβλήματα, επιλεγμένα για τη διαφορετικότητα 
και τη γενικότητά τους, περιέχονται στα αρχεία Problems1.pdf, Problems2.pdf, κτλ. 
Οι πλήρεις λύσεις τους δίνονται στα αρχεία Solutions1.pdf, Solutions2.pdf, κτλ. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουμε τη λύση ενός προβλήματος με περισσότερες 
λεπτομέρειες και πιο αναπτυγμένη από ότι αναμένεται από ένα φοιτητή. Έτσι, 
απαντούμε από πριν σε πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να εγερθούν σχετικά με το 
πρόβλημα και μπορούν να έχουν εφαρμογές σε παρόμοιες περιπτώσεις.

 Στις λύσεις ορισμένων προβλημάτων κάνουμε μερικές παρατηρήσεις γραμμένες 
με μπλε χρώμα (RiB  = Remarks in Blue). Αυτές είναι γενικές παρατηρήσεις που 
ισχύουν σε παρόμοιες περιπτώσεις και δείχνουν στο φοιτητή μεθόδους ή στρατηγι-
κές για την επίλυση παρόμοιων προβλημάτων.

Εξετάσεις

 Μια κρίσιμη συνιστώσα σε κάθε μάθημα που μετράει για κάποιο πτυχίο είναι οι 
εξετάσεις. Υπάρχουν πολλών ειδών εξετάσεις. Οι πραγματικές εξετάσεις απαιτούν 
την παρουσία του φοιτητή σε ένα συγκεκριμένο μέρος, όπου πρέπει να αποδείξει 
κάτω από επίβλεψη τι γνωρίζει και είναι ικανός να κάνει. Μπορούν να γίνουν και 
εξετάσεις μέσα από το διαδίκτυο, αλλά προς το παρόν τα αποτελέσματά τους δεν 
μπορούν να θεωρηθούν αρκετά πιστευτά για προφανείς λόγους. Ένα πραγματικό 
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μάθημα (σε τάξη ή μέσα από το διαδίκτυο) πρέπει να ετοιμάσει το φοιτητή για 
πραγματικές (σε τάξη) εξετάσεις. Θα προσπαθήσουμε να προετοιμάσουμε για αυτό 
το σκοπό το φοιτητή με τις ασκήσεις.

 Ένα άλλο θέμα σχετικό με τις εξετάσεις αναφέρεται στο τι μετράει η εξέταση: 
τη μνήμη ή την ικανότητα του φοιτητή. Πιστεύουμε ότι και τα δύο είδη της γνώσης 
πρέπει να εξετάζονται. Ένας φοιτητής πρέπει να μάθει και να θυμάται ορισμένες 
βασικές γνώσεις και επομένως πρέπει να ανταποκρίνεται καλά σε μια γραπτή ή 
προφορική εξέταση χωρίς σημειώσεις, βιβλία ή άλλη βοήθεια. Όμως, η μνήμη είναι 
μια εγκεφαλική λειτουργία πολύ χαμηλότερη από την κριτική σκέψη και δεν πρέπει 
να πιέζουμε τους φοιτητές να απομνημονεύουν πολλά. Επομένως, ένας φοιτητής 
πρέπει να πάρει και μια άλλη εξέταση έχοντας όποια βοήθεια θέλει από σημειώσεις, 
βιβλία, μαθηματικό λογισμικό, κτλ., εκτός από άλλο άτομο.

 Στην πράξη μια εξέταση μνήμης παίρνει πολύ λιγότερο χρόνο από μια εξέταση 
ικανοτήτων. Έτσι, μια εξέταση μπορεί να αποτελείται από μια σύντομη εξέταση 
μνήμης διάρκειας μισής ώρας και μια μεγαλύτερη εξέταση ικανοτήτων διάρκειας 
δυόμισι ωρών. Όλες αυτές οι ιδέες έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και λειτουργούν 
για ορισμένα θέματα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε παραδείγματα τέτοιων εξε-
τάσεων στο λογισμό, αλλά η τελική επιλογή εναπόκειται βέβαια στο διδάσκοντα του 
κάθε μαθήματος.

Σχόλια, Ερωτήσεις και Ελπίδες

 Ελπίζουμε ότι το παρόν μάθημα μέσα από το διαδίκτυο θα βοηθήσει πολλούς 
φοιτητές στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τον απειροστικό λογισμό, ένα 
βασικό μάθημα στα μαθηματικά και πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους. Επί-
σης ελπίζουμε να βοηθήσουμε μερικούς διδάσκοντες προσφέροντας οδηγίες και 
ύλη που θα κάνει το έργο τους ευκολότερο. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, προτάσεις 
και σχόλια είναι ευπρόσδεκτα και αναμφίβολα θα βοηθήσουν. Συγχρόνως, πρέπει 
να θυμόμαστε ότι αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια για να φτιάξουμε ένα τέτοιο 
μάθημα (με αλληλεπίδραση και χαμηλού κόστους)). Επομένως, είναι αναμενόμενο 
να κάνουμε λάθη στη δομή του μαθήματος και στον τρόπο με τον οποίο δίνεται.

 Για όμοιους λόγους δεχόμαστε ερωτήσεις και αντιρρήσεις. Δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε ότι θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά να είστε σίγουροι ότι 
θα τις διαβάσουμε με προσοχή. Επιπλέον, περιμένουμε αντιρρήσεις ακόμα και του 
κλασικού τύπου ότι “ένα μάθημα δεν είναι φαγητό σε κονσέρβα και απαιτεί άμεση 
επικοινωνία ανθρώπου με άνθρωπο”. Αλλά ας είστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε και 
τι γράφουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα εξαντλήσει τις ικανότητες των υπολογιστών ως 
μηχανών Turing.


