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ΑΡΙΘΜΟΙ
 Ο απειροστικός λογισμός διδάσκεται στους φοιτητές των θετικών επιστημών 
στο πρώτο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Επομένως, είναι φυσικό να 
βασίζεται στην αριθμητική και την άλγεβρα που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια και 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο το κεφάλαιο 1 του ΑΜ (Ανώτερα 
Μαθηματικά) συνοψίζει όλη την απαραίτητη ύλη για τους αριθμούς, που θα μας 
χρειαστεί πριν μελετήσουμε τις συναρτήσεις. Ο φοιτητής πρέπει να διαβάσει το 
κεφάλαιο 1 και να το κατανοήσει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα διάφορα 
είδη αριθμών (πραγματικών και μιγαδικών) και στον τρόπο με τον οποίο τους 
μεταχειριζόμαστε. Η λογική της μαθηματικής επαγωγής πρέπει να γίνει πλήρως 
κατανοητή. Ακόμα, ο φοιτητής πρέπει να λύσει πολλές ασκήσεις.

 Τα διάφορα είδη των αριθμών θεωρούνται συνήθως στοιχεία διαφόρων συνό-
λων με τους εξής συμβολισμούς:
 Το σύνολο των φυσικών αριθμών  = {1, 2, 3. …}.
 Το σύνολο των ακεραίων  = {0, 1, −1, 2, −2, …}.
 Το σύνολο των ρητών αριθμών  = {m/n : m, n ∈  και n ≠ 0}.
 Το σύνολο των πραγματικών αριθμών .
 Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών .

 Η αρχή της μαθηματικής επαγωγής μπορεί να διατυπωθεί ως ακολούθως: 
Έστω n0 ∈  και P(n) μια σχέση (πρόταση) που έχει νόημα για κάθε φυσικό αριθμό 
n ≥ n0. Αν (α) η P(n0) είναι αληθής και (β) η P(k) για κάθε k ≥ n0 έπεται την P(k + 1), 
τότε η P(n) αληθεύει για κάθε n ≥ n0.

 Συνήθως έχουμε n0 = 1, αλλά η λογική στην οποία βασίζεται η μέθοδος είναι 
η ίδια για οποιοδήποτε n0. Μερικές φορές, για να αποδείξουμε την P(k + 1) στο 
βήμα (β) χρειαζόμαστε την P(k) για περισσότερες από μία προηγούμενες τιμές του 
k, οπότε αρχίζουμε επαληθεύοντας τις P(1), P(2), κτλ.

Η ιδιότητα της πληρότητας

 Κάθε είδος αριθμών (φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί και πραγματικοί) μπορεί να ορι-
στεί ως ένα σύνολο του οποίου τα στοιχεία έχουν ορισμένες ιδιότητες. Οι πραγμα-
τικοί αριθμοί έχουν τις ιδιότητες της τάξης (ένας πραγματικός αριθμός είναι μικρό-
τερος, ίσος ή μεγαλύτερος από έναν άλλο), τις αλγεβρικές ιδιότητες (που χαρακτη-
ρίζουν την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, τις δύο δυαδικές πράξεις που έχουμε 
ορίσει) και την ιδιότητα της πληρότητας. Συχνά, αυτή η τελευταία ιδιότητα δεν ανα-
φέ ρε ται, αλλά είναι θεμελιώδης στον ορισμό οριακών διαδικασιών και γενικότερα 
στον απειροστικό λογισμό.



 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, © ΕΣΠΙ 2
ΑΡΙΘΜΟΙ Note102G.pdf

 Έστω S ένα μη κενό σύνολο πραγματικών αριθμών (δηλ. ένα υποσύνολο του 
). Αν υπάρχει ένας αριθμός u τέτοιος ώστε s ≤ u για κάθε s ∈ S, τότε το S είναι 

φραγμένο από πάνω και u είναι ένα πάνω φράγμα του S. Αν υπάρχει ένας αριθμός 
υ τέτοιος ώστε s ≥ υ για κάθε s ∈ S, τότε το S είναι φραγμένο από κάτω και υ είναι 
ένα κάτω φράγμα του S. Αν ένα σύνολο S είναι φραγμένο από κάτω και από πάνω, 
καλείται απλά φραγμένο. Το ελάχιστο πάνω φράγμα (αν υπάρχει) καλείται πάνω 
πέρας του συνόλου (supremum). Το μέγιστο κάτω φράγμα (αν υπάρχει) καλείται 
κάτω πέρας του συνόλου (infi mum). Μπορεί εύκολα να δειχθεί ότι ένα σύνολο δεν 
μπορεί να έχει περισσότερα από ένα πάνω πέρας και/ή κάτω πέρας.

 Η ιδιότητα της πληρότητας του  μπορεί τώρα να διατυπωθεί ως εξής: Κάθε 
μη κενό και φραγμένο από πάνω σύνολο πραγματικών αριθμών έχει ένα πάνω πέρας 
που ανήκει στο . Αντίθετα, ένα μη κενό και φραγμένο από πάνω σύνολο ρητών 
αριθμών δεν έχει αναγκαστικά ένα πάνω πέρας που ανήκει στο . Τα ίδια ισχύουν 
για το κάτω πέρας. Επομένως, το  είναι ένα πλήρες σύνολο αριθμών (δηλ. περιέχει 
το κάτω και το πάνω πέρας των φραγμένων υποσυνόλων του), ενώ το  δεν είναι 
ένα πλήρες σύνολο.

 Τονίζεται ότι το πάνω πέρας ενός συνόλου S μπορεί να ανήκει ή να μην ανήκει 
στο σύνολο. Γεωμετρικά, το πάνω πέρας σημαδεύει στον πραγματικό άξονα ένα 
σημείο u τέτοιο ώστε (α) δεν υπάρχουν σημεία (δηλ. στοιχεία του συνόλου) δεξιά 
του u και (β) κάθε διάστημα (u − ε, u) με ε > 0 περιέχει σημεία (στοιχεία) του S.

 Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της πληρότητας μπορούμε να δείξουμε διάφορες 
ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

(1) Για κάθε x ∈  υπάρχει ένα n ∈  τέτοιο ώστε x < n (ιδιότητα του Αρχιμήδη).

(2) Για κάθε x > 0 υπάρχει ένα n ∈  τέτοιο ώστε 0 < 1/n < x.

(3) Υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός r τέτοιος ώστε r 2 = 2.

 Είναι εύκολο να δείξουμε ότι ένας ρητός αριθμός δεν μπορεί να είναι η τετρα-
γωνική ρίζα του 2. Αλλά είναι πιο δύσκολο να δείξουμε ότι υπάρχει ένας πραγ-
μα τικός αριθμός r με r 2 = 2 και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της 
πληρό τητας. Ένας τρόπος είναι να θεωρήσουμε ένα σύνολο S θετικών πραγ μα-
τικών αριθμών s με s2 < 2. Αυτό το σύνολο έχει ένα πάνω πέρας r. Αποκλείο-
ντας τις περιπτώσεις r 2 < 2 και r 2 > 2 (μετά από υπολογισμούς) φθάνουμε στο 
συμπέρασμα ότι r 2 = 2.

(4) Κάθε θετικός πραγματικός αριθμός a έχει μία μόνο τετραγωνική ρίζα r ∈ .

(5) Το σύνολο  των πραγματικών αριθμών είναι μη αριθμήσιμο. Αυτή η ιδιότητα 
μπορεί να αποδειχθεί με κιβωτισμό, δηλ. χρησιμοποιώντας ένα σύνολο διαδο-
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χι κών διαστημάτων, από τα οποία το καθένα περιέχεται στο προηγούμενό του, 
όπως τα διαστήματα In, n ∈ , με I1 ⊇ I2 ⊇ … ⊇ In ⊇ …. Έπεται ότι και το 
σύνολο {x ∈  : 0 ≤ x ≤ 1} είναι μη αριθμήσιμο.

(6) Δεδομένων δύο οποιωνδήποτε πραγματικών αριθμών, υπάρχει ένας ρητός 
αριθμός μεταξύ τους. Έτσι, το σύνολο των ρητών αριθμών είναι “πυκνό”. Ας 
θυμόμαστε, όμως, ότι το σύνολο των ρητών είναι αριθμήσιμο, ενώ το σύνολο 
των πραγματικών δεν είναι, κάτι που δικαιολογεί τη φράση “υπάρχουν περισ-
σότεροι πραγματικοί αριθμοί από τους ρητούς”.

(7) Ένας θετικός πραγματικός αριθμός είναι ρητός, αν και μόνο αν στη δεκαδική 
του γραφή παρουσιάζει περιοδικότητα (μετά από κάποιο δεκαδικό ψηφίο).

 Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιότητες του συστήματος των πραγματικών αριθμών, 
που παρουσιάζονται και αποδείχνονται στη Θεωρία Αριθμών, έναν άλλο κλάδο των 
μαθηματικών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια είναι εκείνη του πρώτου αριθμού. 
Ένας ακέραιος n > 1 καλείται πρώτος, αν μπορεί να διαιρεθεί (χωρίς να αφήσει 
υπόλοιπο) μόνο από το 1 και τον εαυτό του. Σε αύξουσα σειρά οι πρώτοι αριθμοί 
είναι 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, κτλ. Αξίζει να αναφέρουμε δύο σχετικά θεωρήματα:

Το πρώτο θεώρημα του Ευκλείδη: Αν p είναι ένας πρώτος αριθμός και διαιρεί το 
γινόμενο ab των ακεραίων a και b, τότε ο p διαιρεί τον a ή τον b ή και τους δύο. 
Επομένως, αν ο p διαιρεί τη δύναμη an, τότε διαιρεί και τη βάση a.

Το θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής: Κάθε ακέραιος n > 1 μπορεί να γραφεί σαν 
γινόμενο πρώτων αριθμών κατά ένα μοναδικό τρόπο, δηλ. το γινόμενο περιλαμβάνει 
ορισμένους πρώτους αριθμούς και μόνο η σειρά τους μπορεί να διαφέρει.


