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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Οι σημαντικές έννοιες που εισάγονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι αυτές της 
ακολουθίας και του ορίου. Και οι δύο επεκτείνουν τις ικανότητές μας να κάνουμε 
υπολογισμούς με αριθμούς που είναι απείρως μεγάλοι ή πολλοί ή εκφράζουν κάτι 
πολύ μακριά από εμάς στο χώρο ή στο χρόνο.

 Στην ελληνική έκδοση του ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΜ) οι ακολουθίες και 
τα όρια για τις ακολουθίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3, μετά από τις συναρτήσεις 
που εισάγονται στο κεφάλαιο 2. Όμως, έχουμε τη γνώμη ότι από διδακτική άποψη 
είναι προτιμότερο να μάθει ο φοιτητής πρώτα για τις ακολουθίες και τα όριά τους 
και μετά για τις συναρτήσεις. Αυτή η σειρά διδασκαλίας βοηθάει στην καλύτερη 
κατανόηση των εννοιών, αφού από τα πιο απλά (δηλ. τις ακολουθίες) προχωράμε 
στα πιο δύσκολα και περίπλοκα (δηλ. τις συναρτήσεις). Άλλωστε, οι ακολουθίες 
είναι ένα είδος απλών συναρτήσεων, συνεπώς είναι σκόπιμο να αρχίσουμε από 
αυτές και μετά να πάμε στις συναρτήσεις (που περιλαμβάνουν και μερικά παράξενα 
κατασκευάσματα της ανθρώπινης διανόησης). Το γεγονός ότι το κεφάλαιο 3 έπεται 
του κεφαλαίου 2 στο ΑΜ δεν πρέπει να ανησυχήσει το φοιτητή.

 Ο φοιτητής πρέπει να αρχίσει διαβάζοντας, κατανοώντας και αποστηθίζοντας 
τους ορισμούς της ακολουθίας και του ορίου της σελ. 41 του ΑΜ. Μετά πρέπει να 
μελετήσει τουλάχιστο μερικά από τα λυμένα προβλήματα 1-7 του κεφαλαίου 3. Το 
επόμενο βήμα πρέπει να περιλαμβάνει τα θεωρήματα για όρια στις σελ. 41-42 και 
μετά τα αντίστοιχα λυμένα προβλήματα, ειδικότερα τα 8, 9, 12, 13, 14.

 Το επόμενο που πρέπει να μελετηθεί είναι οι φραγμένες, μονότονες ακολουθίες 
στη σελ. 42. Οι έννοιες είναι σημαντικές, αλλά η ουσία βρίσκεται στο θεώρημα ότι 
κάθε φραγμένη μονότονη ακολουθία έχει ένα όριο. Από τα λυμένα προβλήματα ο 
φοιτητής πρέπει να μελετήσει τα 15, 16 και να προσέξει ιδιαίτερα τα 18 και 19, στα 
οποία εισάγεται η βάση e των φυσικών λογαρίθμων.

 Στην πρώτη ανάγνωση τα φράγματα και τα πέρατα μπορούν να διαβαστούν 
γρήγορα χωρίς ιδιαίτερη προσοχή, αλλά σε ένα μετέπειτα στάδιο μελέτης θα πρέπει 
να προσεχθούν και να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οριοθετούν την 
ακολουθία. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό το κριτήριο σύγκλισης του Cauchy, 
αν και το κριτήριο αυτό δεν είναι τόσο χρήσιμο στα προβλήματα που θα αντιμετω-
πίσει ο φοιτητής.

 Ο ορισμός της άπειρης σειράς στη σελ. 43 είναι μια καλή γνώση, αλλά τις άπειρες 
σειρές θα γνωρίσουμε ουσιαστικά και θα μελετήσουμε αργότερα.
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 Γενικά, ένας φοιτητής των μαθηματικών πρέπει να μελετήσει όλη την ύλη 
προσεκτικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν το ε. Ένας φοιτητής φυσικής 
ή πολυτεχνείου πρέπει να εστιάσει περισσότερο την προσοχή του στις βασικές 
έννοιες και τον υπολογισμό ορίων. Τα προβλήματα πρέπει να επιλεγούν με τα ίδια 
κριτήρια.

 Ο φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει να λύσει τα εξής άλυτα προβλήματα: 33, 35, 
37, 40, 42, 45, 53, 54, 57, 61, 62, 63, 64, 72.

 Μερικά πρόσθετα θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) για ακολουθίες, σύγκλιση 
και γραφήματα δίνονται στις σημειώσεις (Notes). Στο αρχείο Problems2G.pdf δί-
νονται μερικά επιλεγμένα προβλήματα για να τονιστούν τα πιο σημαντικά χαρα κτη-
ριστικά των ακολουθιών. Ο φοιτητής πρέπει να προσπαθήσει να λύσει τα περισσό-
τερα από αυτά και να τα καταφέρει. Οι λύσεις δίνονται λεπτομερώς στο αρχείο 
Solutions2G.pdf. Τέλος, ο φοιτητής πρέπει να απαντήσει επιτυχώς και μετρώντας το 
χρόνο στις ασκήσεις του αρχείου ACEs2G.pdf.


