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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
 Στο σύγχρονο κόσμο οι πληροφορίες που παίρνουμε βασίζονται όλο και περισ-
σότερο σε εικόνες. Αυτό οφείλεται στην τάση των ανθρώπων να δέχονται ευκο λό-
τερα πληροφορίες από εικόνες και στην αυξανόμενη ευκολία με την οποία μπορούμε 
να φτιάξουμε εικόνες σήμερα.

 Στα μαθηματικά, σε αντίθεση με πολλούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, είναι 
δύσκολο να φτιάξουμε εικόνες που έχουν αληθινά μαθηματικό περιεχόμενο, αλλά 
έχουμε καταφέρει να σχεδιάσουμε μερικά περιγραφικά σχήματα στη γεωμετρία 
και μερικές ωραίες γραφικές παραστάσεις καμπυλών και επιφανειών σε δύο και 
τρεις χωροειδείς διαστάσεις (η χρήση ενός χρονοειδούς άξονα βρίσκεται ακόμα 
σε εξέλιξη). Έτσι, προκύπτει ένα ερώτημα: “Πώς μπορούμε να αποδώσουμε μια 
ακολουθία με μια γραφική παράσταση;”

 Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη γραφική παράσταση ή το γράφημα μιας ακολουθίας, 
δηλ. την από δοση με ένα σχέδιο ή εικόνα των πληροφοριών που περιλαμβάνει μια 
ακο λου θία. Η πρώτη μέθοδος χρησιμοποιεί μια πραγματική ευθεία, δηλ. έναν άξονα, 
πάνω στον οποίο σημειώνουμε τους πραγματικούς αριθμούς από το −∞ μέχρι το 
∞. Επειδή η ακολουθία {un} είναι ένα διαταγμένο σύνολο πραγματικών αριθμών, 
σημειώνουμε με μπλε κουκίδες πάνω στην πραγματική ευθεία τα σημεία που αντι-
στοιχούν στις τιμές u1, u2, u3, κτλ. Έτσι, για την ακολουθία {(−1)nn} έχουμε u1 = −1, 
u2 = 2, u3 = −3, u4 = 4, u5 = −5, κτλ. Αυτές οι τιμές ορίζουν πάνω στην πραγματική 
γραμμή τα αντίστοιχα σημεία, που έχουν σημειωθεί στο επόμενο σχήμα.
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 Για την ακολουθία {[1 + (−1)n]/n} έχουμε u1 = 0, u2 = 1, u3 = 0, u4 = 1/2, u5 = 0, 
u6 = 1/3, u7 = 0, u8 = 1/4, κτλ. Τα σημεία που παριστάνουν τους όρους αυτής της 
ακο λουθίας δίνονται στο επόμενο σχήμα. Ας σημειωθεί ότι όλοι οι όροι με περιτ τό 
n είναι μηδέν και τα αντίστοιχα σημεία συμπίπτουν στο 0. Όλοι οι όροι με άρτιο n 
είναι θετικοί με un = 2/n και επομένως πλησιάζουν στο 0, καθώς το n αυξάνει. Αυτή η 
παρα τήρηση δείχνει ότι η ακολουθία συγκλίνει, αλλά αυτό δεν αποτελεί απόδειξη.
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 Μια άλλη μέθοδος γραφικής παράστασης μιας ακολουθίας βασίζεται στη σχε-
δίαση ενός δισδιάστατου γραφήματος της ακολουθίας. Για το λόγο αυτό χρησιμο-
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ποιούμε δύο άξονες. Η γωνία μεταξύ των δύο αξόνων μπορεί να είναι οποιαδήποτε, 
αλλά η γραφική παράσταση είναι πιο ευανάγνωστη και αποφεύγονται πολλές επι-
πλοκές, αν οι δύο άξονες είναι κάθετοι μεταξύ τους. Στον οριζόντιο άξονα σημειώ-
νουμε τιμές του n και στον κατακόρυφο τις τιμές του un. Έτσι, για τις δύο προ ηγού-
μενες ακολουθίες έχουμε τις επόμενες γραφικές παραστάσεις.

n

u
n

--1

1 2 3 4 5

--2

--3

--4

--5

1

2

3

4

5

  n

u
n

1 2 3 4 5

1

0.5

7 86

       Γραφική παράσταση της {(−1)nn}        Γραφική παράσταση της {[1 + (−1)n]/n}

 Κάθε μπλε κουκίδα αντιπροσωπεύει έναν όρο της ακολουθίας για την αντίστοι-
χη τιμή του n. Το μήκος κάθε μπλε κατακόρυφου ευθύγραμμου τμήματος ισούται 
με |un|. Το ευθύγραμμο τμήμα είναι πάνω από τον οριζόντιο άξονα για θετικό un και 
κάτω από τον οριζόντιο άξονα για αρνητικό un. Οι μπλε κουκίδες είναι απαραίτητες, 
γιατί δίνουν μια εικόνα της ακολουθίας. Τα μπλε ευθύγραμμα τμήματα μπορούν 
να παραλειφθούν, αλλά η γραφική παράσταση φαίνεται πιο παραστατική με αυτά, 
αφού τα τμήματα αυτά εκφράζουν καλύτερα τις ιδιότητες της ακολουθίας (αν αυτή 
αυξάνει, μειούται, κ.ο.κ.).

 Πέρα από την κατασκευή της γραφικής παράστασης μιας ακολουθίας, η επι νοη-
τικότητα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να δώσουν πολλές διαφορετικές 
παρουσιάσεις με γραφικά. Στην επόμενη σελίδα δίνεται σε δύο σχήματα (αρχικά 
κρυμμένα) μια ακολουθία σημείων σε Ευκλείδειο επίπεδο. Κάθε φυσικός αριθμός 
αντιστοιχεί σε ένα σημείο (μια κόκκινη κουκίδα), όχι έναν αριθμό. Έτσι, το n 
αντιστοιχεί στο σημείο rn = e π(n−1)/4, φn = π(n − 1)/4 σε πολικές συντεταγμένες ή 
xn = rcosφn, yn = rnsinφn σε Καρτεσιανές συντεταγμένες. Αν θέλουμε να δούμε το 
n-οστό σημείο, κάνουμε κλικ στο κουμπί με τον αριθμό n. Αν θέλουμε να δούμε όλα 
τα σημεία, κάνουμε κλικ στο κουμπί All. Για να αρχίσουμε από την αρχή, κλείνουμε 
και ανοίγουμε πάλι το αρχείο. Τα σημεία του σχεδίου μπορεί να είναι οι αστέρες 
ενός σπειροειδούς γαλαξία.
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