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ΑΠΕΙΡΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
 Αρχίζουμε με έναν ακριβή ορισμό της έννοιας της άπειρης σειράς:
Αν {un} είναι μια ακολουθία πραγματικών αριθμών, τότε η άπειρη σειρά που δη-
μιουργείται από την {un} είναι η ακολουθία {sn} που ορίζεται από τις σχέσεις s1 = u1, 
s2 = s1 + u2, s3 = s2 + u3, …, sn = sn−1 + un, ….

 Αυτός είναι ουσιαστικά ο ορισμός που δίνεται στο ΑΜ (σελ. 224), λίγο διαφο-
ρετικά διατυπωμένος. Οι όροι un χρησιμοποιούνται για να σχηματιστούν τα μερικά 
αθροίσματα sn. Η άπειρη σειρά ή απλά σειρά συμβολίζεται με
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Με τον ίδιο τρόπο συμβολίζεται το άθροισμα όλων των όρων un ή το όριο του sn, 
καθώς το n τείνει στο άπειρο. Αυτό το όριο μπορεί να υπάρχει και να είναι ένας 
πεπερασμένος αριθμός ή μπορεί να μην υπάρχει. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια 
συγκλίνουσα σειρά, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε μια αποκλίνουσα σειρά.

 Η παρουσίαση των άπειρων σειρών στο κεφάλαιο 11 του ΑΜ είναι πολύ καλή και 
δίνει σχεδόν όλη την απαραίτητη ύλη για το θέμα. Λίγα πρόσθετα είναι τα εξής:
(1) Το κριτήριο σύγκλισης του Cauchy (από τη σελ. 43 του ΑΜ). Μια σειρά Σun 
συγκλίνει αν και μόνο αν για κάθε δεδομένο ε > 0 υπάρχει ένα n0 ∈  τέτοιο ώστε 
για κάθε l, m με n0 < m < l να έχουμε

|sl − sm | = |um+1 + um+2 + … + ul | < ε

(2) Σειρά με φραγμένα μερικά αθροίσματα. Μια σειρά Σun με μη αρνητικούς όρους 
(un ≥ 0) συγκλίνει αν και μόνο αν η ακολουθία {sn} των μερικών αθροισμάτων sn = 
u1 + u2 + … + un είναι φραγμένη.
(3) Ομαδοποίηση των όρων. Για να βρούμε το άθροισμα μιας συγκλίνουσας σει-
ράς μπορούμε να πάρουμε γειτονικούς όρους σε ομάδες χωρίς να μεταβάλουμε τη 
“σειρά” με την οποία τους παίρνουμε (δηλ. ποιον παίρνουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 
κτλ.). Όμως, αν η σειρά αποκλίνει και πάρουμε τους όρους σε ομάδες, μπορεί να 
πάρουμε μια συγκλίνουσα σειρά, που βέβαια είναι λάθος. Ένα καλό παράδειγμα 
είναι η σειρά 1, −1, 1, −1, 1, −1, …, που μπορεί να δώσει ένα άθροισμα 0 ή 1, που 
εξαρτάται από τον τρόπο ομαδοποίησης των όρων.

 Μια γενική αναδιάταξη των όρων της σειράς δεν επιτρέπεται πάντοτε, όπως 
φαίνεται από το επόμενο θεώρημα:
“Έστω ότι η σειρά Σan συγκλίνει και Σbn είναι μια αναδιάταξη της Σan, δηλ. η Σbn 
προκύπτει από την Σan, αν πάρουμε όλους τους όρους της και μόνο αυτούς, αλλά με 
διαφορετική “σειρά”. Αν η Σan συγκλίνει απόλυτα, τότε Σan = Σbn και η Σbn συγκλί-
νει απόλυτα. Αν η Σan δε συγκλίνει απόλυτα, τότε υπάρχει μια αναδιάταξη τέτοια 
ώστε το άθροισμα Σbn να ισούται με οποιοδήποτε αριθμό δεδομένο από πριν.”


