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ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
 Η σύγκλιση μιας ακολουθίας μπορεί να διατυπωθεί με διάφορους τρόπους. Λέμε 
ότι “η ακολουθία {un} συγκλίνει στο a”, αν limun = a. Ισοδύναμα, μπορούμε να 
πούμε ότι “το un τείνει στο a” ή ότι “για κάθε ε > 0 υπάρχει ένας φυσικός αριθμός M 
τέτοιος ώστε για κάθε n ≥ M έχουμε |un − a | < ε”. Πάντα παίρνουμε το όριο καθώς 
n → ∞, κάτι που παραλείπουμε συνήθως να το επαναλαμβάνουμε.

 Η σύγκλιση μιας ακολουθίας εξαρτάται μόνο από την τελική συμπεριφορά των 
όρων της καθώς n → ∞ και δεν επηρεάζεται από τους πρώτους ή τους ενδιάμεσους 
όρους. Συνεπώς, μπορούμε να αλλάξουμε ένα ορισμένο πλήθος όρων (π.χ. να τους 
αντικαταστήσουμε ή να τους παραλείψουμε τελείως), χωρίς αυτό να επηρεάσει τη 
σύγκλιση της ακολουθίας και το όριό της.

 Η σύγκλιση των ακολουθιών διέπεται από τα ακόλουθα θεωρήματα:

 Αν η ακολουθία {un}, όπου un είναι αριθμοί διάφοροι του μηδενός, συγκλίνει 
στο a ≠ 0, τότε η ακολουθία {1/un} συγκλίνει στο 1/a.

 Έστω {un}, {υn}, {wn} τρεις ακολουθίες πραγματικών αριθμών με un ≤ υn ≤ wn. 
Αν οι {un} και {wn} συγκλίνουν και limun = limwn, τότε η {υn} συγκλίνει και limun 
= limυn = limwn. Αυτό είναι γνωστό ως το θεώρημα σάντουϊτς.

 Έστω {xn} μια συγκλίνουσα ακολουθία με limxn = x. Αν p(z) = anzn + … + a1z 
+ a0 είναι ένα πολυώνυμο του z, τότε η ακολουθία {p(xn)} συγκλίνει στο {p(x)}.

 Αν η ακολουθία {un} συγκλίνει στο a, τότε η ακολουθία {|un|} συγκλίνει στο |a|.

 Αν η ακολουθία {un} με un ≥ 0 συγκλίνει στο a, τότε η ακολουθία { nu } συ-
γκλίνει στο a .

 Αν η ακολουθία {un} έχει un > 0 και lim(un+1/un) = L < 1 (δηλ. το όριο του λόγου 
υπάρχει και είναι μικρότερο από 1), τότε η {un} συγκλίνει και limun = 0. Αυτό είναι 
το κριτήριο του λόγου.

 Η σύγκλιση μιας ακολουθίας μπορεί να δειχθεί με τις εξής μεθόδους:
(1) Απευθείας από τον ορισμό (δηλ. δείχνοντας ότι για κάθε ε > 0 υπάρχει ένα N 
κτλ.).
(2) Δείχνοντας ότι |un − u| < aυn, όπου limυn = 0, a > 0 (a σταθερή) και limun = u.
(3) Χρησιμοποιώντας το θεώρημα σάντουϊτς.
(4) Χρησιμοποιώντας το κριτήριο του λόγου (δηλ. δείχνοντας lim(un+1/un) = L < 1).
(5) Με αλγεβρικές μεθόδους (παραλείποντας όρους, χρησιμοποιώντας άλλες ακο-
λου θίες, κτλ.).
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(6) Δείχνοντας ότι η ακολουθία είναι φραγμένη και μονότονη.
(7) Χρησιμοποιώντας το κριτήριο σύγκλισης του Cauchy.
(8) Δείχνοντας ότι |un+2 − un+1| < c |un+1 − un|, όπου 0 < c < 1 (συρρικνούμενη ακο-
λουθία).


