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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Αυτό είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο του Λογισμού. Μαζί με το προηγούμενο 
κεφάλαιο για τις παραγώγους, αποτελούν το ουσιαστικό τμήμα της διαδικασίας 
για την ανάλυση των φυσικών και ανθρώπινων εξελίξεων. Χρησιμοποιούμε ένα 
μεγεθυντικό φακό για να δούμε τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά και μετά ένα 
τηλεσκόπιο για να συλλάβουμε ολόκληρη την εικόνα ή το φαινόμενο.

 Ο φοιτητής πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει καλά το ολοκλήρωμα κατά 
Riemann. Η παράγωγος και το ολοκλήρωμα είναι δύο έννοιες που πρέπει να είναι 
σαφείς και πάντα ζωντανές στο μυαλό μας, αν θέλουμε να μάθουμε μαθηματικά. 
Μετά πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε αυτές τις έννοιες (ΑΜ, σελ. 81-82) και τη 
σχέση μεταξύ παραγώγου και ολοκληρώματος, όπως εκφράζεται από το Θεμελιώδες 
Θεώρημα του Λογισμού.

 Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να μάθει όλες τις διαθέσιμες μεθόδους ολο-
κλήρωσης (τον ορισμό, την αλλαγή μεταβλητής, την ολοκλήρωση κατά παράγοντες, 
το ανάπτυγμα σε απλά κλάσματα, κτλ.), όπως δίνονται στις σελ. 83-85 του ΑΜ. 
Πρέπει επίσης να μάθει απέξω μερικά ολοκληρώματα στοιχειωδών συναρτήσεων, 
που δίνονται στις σελ. 83-84 του ΑΜ ή καλύτερα στις σελ. 66-67 του ΜΗ. Τα 
ολοκληρώματα που περιέχουν secx, cscx, sechx, cschx μπορούν να παραλειφθούν, 
αφού μπορούν να αναχθούν σε άλλα με πιο συνηθισμένες τριγωνομετρικές συναρ-
τήσεις. Γενικές μέθοδοι υπολογισμού ολοκληρωμάτων δίνονται στις σελ. 64-65 
του ΜΗ. Οι διάφορες μορφές του θεωρήματος μέσης τιμής είναι επίσης χρήσιμες, 
κυρίως σε γενικά ή θεωρητικά προβλήματα.

 Ο φοιτητής μπορεί να έχει μια σύντομη εισαγωγή στα γενικευμένα ολοκληρώ-
ματα (σελ. 85 του ΑΜ), αλλά ένα ολόκληρο κεφάλαιο θα αφιερωθεί αργότερα σε 
αυτά τα “μη κατά Riemann” ολοκληρώματα. Οι αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού 
ολοκληρωμάτων ανήκουν ουσιαστικά σε ένα άλλο και σημαντικό πεδίο των μαθη-
ματικών, την Αριθμητική Ανάλυση. Το ΑΜ δίνει μερικές βασικές συνταγές στη σελ. 
85, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας καλός αριθμητικός υπολογισμός είναι τέχνη 
και επιστήμη και απαιτεί βαθιά γνώση μαθηματικών και λογισμικού. Τέλος, ο κάθε 
φοιτητής, και ειδικότερα ο φυσικός και ο μηχανικός, πρέπει να δώσει προσοχή και 
να λύσει πολλά προβλήματα εφαρμογών.

 Ο φοιτητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα λυμένα προβλήματα 9, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 33 του ΑΜ. Πρέπει επίσης να λύσει αρκετά 
από τα άλυτα προβλήματα, ειδικά τα 53, 54, 58, 59, 61, 71, 76, 78, 84, 94, 95, 96, 
97. Πρέπει τέλος να μελετήσει τις σημειώσεις (notes 601, 602, 603), τα λυμένα 
προβλήματα (Solutions6G.pdf) και να απαντήσει στα ACEs. Καλή τύχη!


