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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Η παράγωγος είναι η πρώτη έννοια του λογισμού με την οποία ο φοιτητής 
εισέρχεται βαθιά στον απειροστικό λογισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζει 
καλά τις έννοιες της ακολουθίας, του ορίου και της συνάρτησης από τα προηγούμενα 
κεφάλαια. Μετά, αρχίζοντας με τον ορισμό της παραγώγου, παρουσιάζεται η ύλη 
αυτού του κεφαλαίου. Η ύλη που πρέπει να μάθει ο φοιτητής είναι υπερβολικά 
πολλή για να παρουσιαστεί με όλες τις λεπτομέρειες και έτσι παρουσιάζεται χωρίς 
πλήρεις αποδείξεις στα περισσότερα βιβλία. Με τις παραγώγους το υπολογιστικό 
μέρος του λογισμού αυξάνεται σημαντικά, χρησιμοποιώντας τις τοπικές ιδιότητες 
μιας συνάρτησης, δηλαδή τις ιδιότητες που αναφέρονται στη συμπεριφορά της 
συνάρτησης κοντά σε ένα σημείο.

 Η σχετική θεωρία παρουσιάζεται περιληπτικά στις σελίδες 57-63 του ΑΜ. Ο 
φοιτητής πρέπει να διαβάσει και να μάθει όλη την ύλη αυτών των ενοτήτων και 
ειδικότερα τον ορισμό της παραγώγου, τις παραγώγους από αριστερά και από δεξιά 
(σελ. 57) και την παραγώγιση σύνθετων και πλεγμένων συναρτήσεων. Ο φοιτη τής 
θα χρειαστεί τους Κανόνες Παραγώγισης και τις Παραγώγους Ειδικών Συναρτή-
σεων (σελ. 59-60) στην καθημερινή του εργασία. Συνεπώς, πρέπει να είναι ικανός να 
χρησιμοποιήσει αυτές τους κανόνες χωρίς να αναφέρεται σε βιβλία ή σημειώσεις.

 Τα λυμένα προβλήματα παρουσιάζουν κάποια μέρη της θεωρίας και διάφορα 
προβλήματα με λεπτομέρειες. Ο φοιτητής πρέπει να διαβάσει και να λύσει τα 
προβλήματα 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38 του 
ΑΜ. Επιπλέον, πρέπει να λύσει λεπτομερώς αρκετά από τα άλυτα προβλήματα. 
Συνιστούμε τα προβλήματα 43, 46, 47, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 77, 85, 
93, 94, 99.

 Τα προβλήματα που λύνονται στα δύο αρχεία Problems5G.pdf και Solutions5G.
pdf έχουν επιλεγεί για να τονίσουν μερικές ιδιαίτερες πτυχές της παραγώγισης 
και πρέπει να μελετηθούν με προσοχή. Ο φοιτητής ας διαβάσει επίσης τα αρχεία 
Note501G.pdf και Note502G.pdf για να αποκτήσει μια γενικότερη άποψη της 
παραγώγισης.

 Οι ασκήσεις του αρχείου ACEs5G.pdf πρέπει επίσης να απαντηθούν. Μερικές 
από αυτές τις ασκήσεις είναι εύκολες, ενώ μερικές άλλες απαιτούν κάποιους 
υπολογισμούς. Συνιστάται στο φοιτητή να διαβάσει προσεκτικά τι ζητάει κάθε 
άσκηση και να προσπαθήσει περισσότερες από μια φορά να βρει την απάντηση. 
Ακόμη και αν δεν μπορεί να δει το αποτέλεσμα, ας προσπαθήσει να ταξιδέψει μόνος 
του στο μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό.


