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ΟΔΗΓΙΕΣ
 Ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο του μαθήματος “Λογισμός μιας Με-
ταβλητής”. Το κύριο βιβλίο για το μάθημα, “Ανώτερα Μαθηματικά”, περιλαμβάνει 
πολύ περισσότερη ύλη στα 17 κεφάλαιά του. Αυτή η ύλη μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση ενός μαθήματος λογισμού δύο ή περισσότερων μεταβλητών, ενός άλλου 
μαθήματος σε ανάλυση Fourier και μια εισαγωγή στις μιγαδικές μεταβλητές. Σίγου-
ρα όμως, η ύλη που καλύπτεται στα οκτώ κεφάλαια αυτού του μαθήματος είναι 
αρκετή για ένα μάθημα ενός εξαμήνου. Το σημαντικό για τον φοιτητή είναι να 
κατανοήσει και να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ύλη αποτελεσματικά.

 Με αυτό το κεφάλαιο φθάνουμε στα σύνορα της περιοχής του “Λογισμού μιας 
Μεταβλητής”. Επεκτείνουμε την έννοια της ολοκλήρωσης για να καλύψουμε τα 
καλούμενα “απλά γενικευμένα ολοκληρώματα” και να πάρουμε μια ιδέα ακόμα πιο 
γενικών ολοκληρωμάτων.

 Το ΑΜ καλύπτει μόνο τα απλά γενικευμένα ολοκληρώματα, αλλά στο αρχείο 
Note801G.pdf ορίζουμε το “γενικευμένο ολοκλήρωμα Riemann”, μια πολύ απλή 
αλλά και αρκετά ουσιαστική γενίκευση. Στο Note802G.pdf δίνουμε τις νέες μορφές 
του Θεμελιώδους Θεωρήματος, που δε διαφέρουν πολύ από εκείνες για το ολοκλή-
ρωμα Riemann. Με αυτούς τους ορισμούς είμαστε σε θέση να λύσουμε προβλήμα-
τα που αλλιώς δεν έχουν νόημα. Στην πράξη, όμως, περιοριζόμαστε σε πιο πρα-
κτικά προβλήματα και αποφεύγουμε τις πολύ “καθαρά μαθηματικές” ασκήσεις.

 Οι πιο σημαντικές επεκτάσεις είναι τα απλά γενικευμένα ολοκληρώματα, δηλ. 
ολοκληρώματα μη φραγμένων συναρτήσεων ή ολοκληρώματα σε άπειρο διάστημα. 
Τέτοια ολοκληρώματα εμφανίζονται αρκετά συχνά στις εφαρμογές και επομένως ο 
φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τη σημασία τους και πώς να τα υπολογίζει.

 Ο φοιτητής πρέπει να μελετήσει τους ορισμούς των γενικευμένων ολοκληρωμά-
των στις σελ. 260 και 263 του ΑΜ. Επίσης σημαντικά είναι τα κριτήρια για σύγκλιση 
στις σελ. 261-262 και 264. Η πρωτεύουσα τιμή του Cauchy της σελ. 263 πρέπει 
να συμπληρωθεί με τον ορισμό που δίνεται στο τέλος του αρχείου Note802G.pdf. 
Η έννοια της ομοιόμορφης σύγκλισης είναι ίσως λιγότερο σημαντική, αλλά είναι 
χρήσιμη, όταν χρειαζόμαστε να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία κάνουμε δύο 
πράξεις, π.χ. ολοκλήρωση ως προς x και παραγώγιση ως προς μια παράμετρο. Η 
υπόλοιπη ύλη για το μετασχηματισμό Laplace είναι μάλλον έξω από το αντικείμενο 
του μαθήματος.

 Ο φοιτητής πρέπει να δώσει περισσότερη προσοχή στα προβλήματα 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30. Επίσης, πρέπει να λύσει τα προβλήματα 
37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 60, 62, 63, 64, 67, 69. Στο αρχείο Prob-
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lems8G.pdf δίνονται 10 επιλεγμένα προβλήματα για να καλύψουν τα σημαντικότερα 
σημεία των γενικευμένων ολοκληρωμάτων στο επίπεδο του μαθήματος. Οι λύσεις 
παρουσιάζονται λεπτομερώς στο Solutions8G.pdf και ο φοιτητής πρέπει να είναι 
ικανός να λύσει παρόμοια προβλήματα. Τέλος, στο αρχείο ACEs8G.pdf ο φοιτητής 
έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Μερικές από 
αυτές τις ασκήσεις είναι λίγο πιο δύσκολες από ότι συνήθως, αλλά βρισκόμαστε στο 
απόγειο του μαθήματος.


