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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Σε αυτό το κεφάλαιο αρχίζει το υπολογιστικό μέρος του λογισμού. Έχουμε τώρα 
τις βασικές έννοιες (αριθμούς, ακολουθίες και κυρίως συναρτήσεις) για να στήσου-
με το ΛΟΓΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΉΣ. Αυτό το κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα 
Όρια και τη Συνέχεια, που είναι τοπικές ιδιότητες μιας συνάρτησης, επειδή ανα φέ-
ρονται στη συμπεριφορά μιας συνάρτησης κοντά σε ένα σημείο.

 Η σχετική θεωρία περιέχεται λίγο-πολύ στις σελίδες 23-26 του ΑΜ. Ο φοιτητής 
πρέπει να διαβάσει και να μάθει όλη την ύλη των ενοτήτων Όριο συναρτήσεως, Όρια 
από δεξιά και από αριστερά, Θεωρήματα για όρια, Άπειρο, Ειδικά όρια, Συνέχεια, 
Συνέχεια από δεξιά και από αριστερά, Συνέχεια σε διάστημα, Θεωρήματα συνέχειας, 
Συνέχεια κατά τμήματα, Ομοιόμορφη συνέχεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
στους ορισμούς του ορίου και της συνέχειας και στα σχετικά θεωρήματα. Αυτά τα 
θεωρήματα μας βοηθούν να βρούμε πολλά όρια ή να δείξουμε ιδιότητες συνέχειας 
εύκολα, χωρίς να καταφύγουμε σε χρήση των ορισμών με ε και δ.

 Ο φοιτητής πρέπει να θυμάται μερικά ειδικά όρια, όπως αυτά της σελ. 24 του 
ΑΜ και της σελ. 56 του MH. Μερικά από αυτά τα όρια μπορούν να δειχθούν εύκολα 
με τον κανόνα L’Hôpital, που ακολουθεί τη θεωρία παραγώγισης του επόμενου κε-
φαλαίου. Επίσης, ο φοιτητής πρέπει να μάθει (α) να αναγνωρίζει εύκολα από την 
έκφραση της f (x) τις τιμές του x στις οποίες μια συνάρτηση μπορεί να είναι ασυ-
νεχής και (β) πώς μπορούμε να εξετάσουμε αυστηρά αν τα σημεία αυτά είναι ή όχι 
πραγματικές ασυνέχειες. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα της 
συνάρτησης σε όλο το πεδίο ορισμού της.

 Όλα τα προβλήματα του AM πρέπει να μελετηθούν και να λυθούν. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στα προβλήματα 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 31. 
Συνιστάται επίσης να λυθούν πολλά από τα άλυτα προβλήματα, κυρίως τα 51, 53, 
56, 65, 68, 70, 71, 77, 82, 83, 90, 91.

 Οι δύο σημειώσεις των αρχείων Note401G.pdf and Note402G.pdf πρέπει να με-
λετηθούν με προσοχή. Ο φοιτητής (ιδιαίτερα σε ένα τμήμα μαθηματικών) πρέπει 
να κατανοήσει τις διαφορές στους δύο ορισμούς για όριο και συνέχεια, αυτών που 
δίνονται στις σημειώσεις και αυτών που δίνονται στα βιβλία. Αν και οι δύο αυτοί 
ορισμοί είναι σχεδόν ίδιοι, η κατανόηση των λεπτών διαφορών τους θα αυξήσει την 
εμπιστοσύνη του φοιτητή στην ικανότητά του να κατανοεί μαθηματικές έννοιες.

 Τέλος, η λύση των προβλημάτων του αρχείου Problems4G.pdf είναι σημαντική. 
Ο φοιτητής πρέπει να χρησιμοποιήσει και να βασιστεί στις ικανότητές του και μετά 
να δει τις λύσεις στο αρχείο Solutions4G.pdf. Το ίδιο ισχύει για το αρχείο ACEs4G.
pdf. Οι σωστές απαντήσεις πρέπει να αναζητηθούν μέσα από μία ή περισσότερες 
προσπάθειες λύσης.


