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ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ
 Οι κύριες έννοιες του λογισμού είναι η “συνάρτηση” και το “απειροστό”. Για να 
κατανοήσουμε αυτές τις έννοιες μπορούμε να ακολουθήσουμε διάφορους δρόμους. 
Επιλέξαμε να αρχίσουμε με τους αριθμούς και τη βασική άλγεβρα και να συνεχίσουμε 
με τις ακολουθίες, γιατί οι ακολουθίες είναι ένα είδος απλών συναρτήσεων και μας 
δίνουν την ευκαιρία να ορίσουμε τη σημαντική έννοια του ορίου. Έτσι, ο φοιτητής 
προχωράει βαθμιαία από το γνωστό στο άγνωστο, μαθαίνοντας και εξασκούμενος 
στη γοητευτική μαγεία της ανάλυσης. Όμως, θα αφήσουμε για αργότερα τις άπειρες 
σειρές (μια φυσική επέκταση των ακολουθιών), επειδή θέλουμε να μάθουμε περισ-
σότερα για τις συναρτήσεις πριν να μελετήσουμε τις άπειρες σειρές.

 Ο ορισμός μιας ακολουθίας ως κανόνα αντιστοιχίας ή απεικόνισης του συνό-
λου  σε ένα άλλο σύνολο πραγματικών αριθμών U ισοδυναμεί με τον ακόλουθο 
ορι σμό: Ακολουθία είναι ένα σύνολο S διαταγμένων ζευγών (n, u) στοιχείων του 

 × U, όπου U είναι ένα σύνολο πραγματικών αριθμών, τέτοιο ώστε για κάθε 
n ∈  υπάρχει ένα μοναδικό u ∈ U με (n, u) ∈ S (  είναι πάντα το σύνολο των 
πραγματικών αριθμών {1, 2, 3, …}).

 Με αυτό τον ορισμό αποφεύγουμε τη χρήση των όρων “απεικόνιση” ή “αντι-
στοιχία”. Επίσης, αυτή η προσέγγιση του θέματος φαίνεται να είναι πιο ικανοποιη-
τική στους μαθηματικούς, ενώ συγχρόνως αποδίδει την ίδια σημασία: ένας μονα-
δικός πραγματικός αριθμός u αντιστοιχεί σε κάθε n. Συνήθως, γράφουμε un για να 
δηλώσουμε αυτή την αντιστοιχία και {un} για να συμβολίσουμε την ακολουθία.

 Για να δώσουμε μια συγκεκριμένη ακολουθία γράφουμε {u1, u2, u3, …}, όπου 
u1, u2, u3, … είναι οι μοναδικές αριθμητικές τιμές του u για n = 1, 2, 3, …. Αν αυτές 
οι τιμές μπορούν να προκύψουν από μια αλγεβρική έκφραση, γράφουμε αυτή την 
έκφραση μέσα σε αγκύλες. Έτσι γράφουμε {n2}, {(−1)n/n}, {n1/2logn}, κ.ά. Μπορεί 
να υπάρχουν περισσότερες από μια εκφράσεις που δίνουν τον ίδιο πραγματικό αριθμό 
un για κάθε n, αλλά η ακολουθία είναι μία. Για παράδειγμα, οι εκφράσεις {1 + 1/n} 
and {(n + 1)/n} δίνουν την ίδια ακολουθία. Πρέπει, λοιπόν, να θυμόμαστε πάντα 
ότι δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο για μια συγκεκριμένη έκφραση (από πολλές 
δυνατές) που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε μια ακολουθία, εφόσον δίνουμε το 
ίδιο σύνολο S.
 Ένας άλλος τρόπος για να εκφράσουμε την αντιστοιχία μεταξύ n και un είναι 
να γράψουμε μια αναδρομική σχέση που δίνει την τιμή un από τις προηγούμενες 
(για μικρότερα n) τιμές un−1, un−2, …. Έτσι, π.χ. γράφουμε {un} με u1 = 1, un = 
3un−1 + 2, και αυτή η πληροφορία είναι αρκετή για να δώσει όλα τα ζεύγη (n, u) 
για n ∈ . Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε μια έκφραση 
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ούτε μια αναδρομική σχέση. Η ακολουθία των πρώτων αριθμών είναι ένα καλό 
παράδειγμα. Αυτή η ακολουθία είναι {(1, 2), (2, 3), (3, 5), (4, 7), (5, 11), (6, 13), …} 
και κανείς μέχρι σήμερα (είμαστε στο 2008} δεν μπόρεσε να δώσει μια έκφραση ή 
μια αναδρομική σχέση που να παράγει τους αριθμούς 2, 3, 5, 7, 11, …. Υπάρχουν 
σα φείς κανόνες που δημιουργούν αυτή την ακολουθία, αλλά είναι μάλλον πολύ πλο-
κοι και δεν μπορούν να εκφραστούν με τους συνηθισμένους μαθηματικούς τύπους.


