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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Με αυτό το κεφάλαιο για άπειρες σειρές και το επόμενο για γενικευμένα ολο-
κληρώματα μπαίνουμε στα ανώτερα τμήματα του Λογισμού, που λειτουργούν 
και σαν εισαγωγή στην ανώτερη μαθηματική ανάλυση. Στις άπειρες σειρές η 
βασική ιδέα είναι η εξής: Οι απλούστερες μαθηματικές κατασκευές που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να αντιπροσωπεύσουν μεγέθη του πραγματικού κόσμου 
είναι οι αριθμοί και οι συναρτήσεις. Οι επόμενες (λίγο πιο πολύπλοκες μαθημα-
τικές κατασκευές) είναι τα αθροίσματα αριθμών και συναρτήσεων. Επειδή στις 
περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα αθροίσματα περιλαμβάνουν άπειρο πλήθος 
αριθμών ή συναρτήσεων, χρειαζόμαστε τις άπειρες σειρές.

 Το κεντρικό πρόβλημα των άπειρων σειρών είναι το άπειρο πλήθος των όρων. 
Η έννοια του “απείρου” είναι δύσκολη (βλέπε Note103G.pdf). Επειδή μια άπειρη 
σειρά έχει άπειρο πλήθος όρων, δεν μπορούμε να τους γράψουμε όλους σε ένα χαρτί 
ή σε ένα σκληρό δίσκο ούτε να τους μετρήσουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Αλλά 
είμαστε αρκετά έξυπνοι ώστε να ορίσουμε “οριακές διαδικασίες”, όπως κάναμε στο 
κεφάλαιο 4 για τα όρια. Όταν σε αυτό το κεφάλαιο ορίζουμε, π.χ., την έννοια της 
σύγκλισης μιας σειράς, δίνουμε ουσιαστικά ένα κριτήριο, το οποίο χρησιμοποιούμε 
για να ορίσουμε το άθροισμα άπειρων αριθμών ή συναρτήσεων. Έτσι, δε χρειά-
ζεται να προσθέσουμε όλους τους αριθμούς μέχρι τον 100...000100...000στό και πέρα 
από αυτόν για να βρούμε το άθροισμα της σειράς.

 Το Ανώτερα Μαθηματικά (ΑΜ) προσφέρει στο κεφάλαιο 11 μια πολύ καλή 
εισαγωγή στις άπειρες σειρές και ο φοιτητής πρέπει να διαβάσει όλη την ύλη των 
σελ. 224-231 πολλές φορές μέχρι να κατανοήσει τις έννοιες και είναι ικανός να 
λύσει προβλήματα. Οι υπόλοιπες σελ. 232-234 μπορούν να παραλειφθούν. Η έννοια 
της σύγκλισης (σελ. 224) και τα κριτήρια σύγκλισης (σελ. 225-226) είναι τα πιο 
σημαντικά. Ακολουθούν η ομοιόμορφη σύγκλιση (σελ. 228) και τα σχετικά κριτήρια 
και θεωρήματα (σελ. 228-229). Τα αναπτύγματα σε σειρές δυνάμεων (σελ. 229-
231) είναι πάλι πολύ σημαντικά. Για τις εφαρμογές, μεγάλη σπουδαιότητα έχουν οι 
μέθοδοι υπολογισμού, που μπορούν να βρεθούν στα παραδείγματα και τα λυμένα 
προβλήματα.

 Αρχίζοντας από τη σελ. 234, ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει ιδιαίτερα τα 
προβλήματα 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 38, 41, 44, 49. Ο φοιτητής πρέπει να λύσει τα προβλήματα 53, 56, 58, 59, 63, 66, 
67, 69, 71, 73,  74, 75, 78, 80, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96, 102, 103, 105, 121, 123, 
Οι σημειώσεις Note701G.pdf, Note702G.pdf, Note703G.pdf προσφέρουν μερικές 
αποσαφηνίσεις βασικών εννοιών, αλλά δεν προσθέτουν ουσιαστικά περισσότερη 
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ύλη. Τα λυμένα προβλήματα (Problems7G.pdf) και οι λύσεις τους (Solutions7G.pdf) 
είναι πολύ χρήσιμα στο φοιτητή για να διαβάσει και να κατανοήσει τις μεθόδους 
χρήσης των άπειρων σειρών. Τέλος, στο αρχείο ACEs7G.pdf δίνεται ένα πλήθος 
ασκήσεων με τις απαντήσεις τους. Αυτές οι ασκήσεις μπορεί να φαίνονται πιο 
δύσκολες από τις αντίστοιχες ασκήσεις των προηγούμενων προβλημάτων. Αυτή η 
δυσκολία οφείλεται στις άπειρες σειρές. Χρειάζεται, λοιπόν, υπομονή και επιμονή.


