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ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ
 Ο ορισμός του ολοκληρώματος (κατά) Riemann μιας συνάρτησης δέχεται ότι 
(α) το διάστημα ολοκλήρωσης είναι κλειστό και φραγμένο και (β) η συνάρτηση 
είναι φραγμένη σε αυτό το διάστημα. Έτσι, έχουμε μελετήσει μια μεγάλη κλάση 
συναρτήσεων, τις ολοκληρώσιμες συναρτήσεις (κατά) Riemann R[a, b]. Οι εφαρ-
μογές, όμως, δεν έχουν έλεος. Μας παρουσιάζουν συνεχώς νέες συναρτήσεις, που 
δεν ανήκουν σε αυτή την κλάση, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση πρέπει να ολο-
κληρωθούν. Επιπλέον, οι μαθηματικοί επινοούν περίεργες συναρτήσεις και μετά 
απαιτούν από αυτές να είναι ολοκληρώσιμες κατά κάποια έννοια. Η απάντηση σε 
αυτά τα προβλήματα είναι η γενίκευση της έννοιας της ολοκληρωσιμότητας έτσι 
ώστε να περιληφθούν περισσότερες συναρτήσεις.

 Το βιβλίο “Ανώτερα Μαθηματικά”, στο οποίο βασίζεται αυτό το μάθημα, κα-
λύπτει τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις γενίκευσης, εκείνες του άπειρου διαστή-
ματος ολοκλήρωσης και της μη φραγμένης συνάρτησης. Ο φοιτητής, όμως, πρέπει 
να γνωρίζει ότι υπάρχουν πιο γενικές μέθοδοι ολοκλήρωσης, που δεν είναι πολύ πιο 
δύσκολες από αυτές που ήδη γνωρίζει. Για το λόγο αυτό, και έχοντας υπόψη αυτούς 
που θέλουν να μάθουν περισσότερα, παρουσιάζουμε εδώ, όσο πιο απλά γίνεται, 
μια γενική προσέγγιση στην ολοκλήρωση μιας συνάρτησης μιας μεταβλητής. Αυτή 
η προσέγγιση οφείλεται στους R. Henstock και J. Kurzweil (περίπου πριν από 50 
χρόνια), περιλαμβάνει ως μερικές περιπτώσεις τις ολοκληρώσεις Riemann και 
Lebesgue και φαίνεται να είναι απλή. Παρουσιάζουμε αυτή την πρόσθετη γνώση 
σαν κάτι που ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει, όχι σαν κάτι που πρέπει 
απαραίτητα να μάθει και να χρησιμοποιεί στις ασκήσεις.

Διαχωρισμοί και βαθμίδες

 Για ορίσουμε τις ολοκληρώσιμες συναρτήσεις κατά Riemann εισαγάγαμε στο 
αρχείο Note601G.pdf την έννοια του διαχωρισμού ως εξής:

 Για ένα κλειστό και φραγμένο διάστημα I = [a, b] επιλέγουμε σημεία xk, k = 0, 
1, …, n με a = x0 < x1 < x2 < … < xn−1 < xn = b. Το σύνολο P = {x0, x1, …, xn} είναι 
ένας διαχωρισμός του I. Χωρίζει το I σε n υποδιαστήματα Ik = [xk−1, xk], k = 1, 2, …, 
n. Σε κάθε υποδιάστημα Ik επιλέγουμε ένα σημείο tk, σαν ετικέτα στο Ik. Έτσι έχουμε 
ένα σύνολο ετικετών, T = {tk}. Αυτές οι έννοιες ήταν αρκετές για τον ορισμό του 
ολοκληρώματος Riemann στο αρχείο Note601G.pdf ως η οριακή τιμή του S( f, P, 
T ), όταν το μέγιστο πλάτος d των υποδιαστημάτων τείνει στο μηδέν.

 Θεωρούμε τώρα τη βαθμίδα, μια αυστηρά θετική συνάρτηση δ(x) ορισμένη στο 
I (καμία σχέση με τη συνάρτηση δέλτα). Για κάθε tk έχουμε δ(tk) > 0 και το διάστημα  
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Ik′ = [tk − δ(tk), tk + δ(tk)]. Αν Ik ⊆ Ik′, λέμε οτι ο διαχωρισμός P είναι δ-λεπτός, γιατί το 
πλάτος dk = xk − xk−1 του Ik περιορίζεται από το πλάτος του Ik′, δηλ. από τη βαθμίδα 
και τις ετικέτες. Είναι εύκολο να δείξουμε ότι, αν δοθεί ένα x ∈ I υπάρχει ένα tk 
τέτοιο ώστε |x − tk | ≤ δ(tk).

 Η βασική ιδιότητα των βαθμίδων εκφράζεται από το επόμενο θεώρημα: “Αν δ 
είναι μια βαθμίδα στο [a, b], υπάρχει ένας διαχωρισμός P με ετικέτες για τον οποίο 
έχουμε Ik ⊆ Ik′.” Επειδή το πλάτος του διαστήματος Ik′ καθορίζεται από την τιμή δ(tk) 
της βαθμίδας στο tk, αυτό το θεώρημα σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ένας δ-λεπτός 
διαχωρισμός με τα πλάτη των Ik να ελέγχονται από τη βαθμίδα.

 Το πλεονέκτημα της χρήσης μιας βαθμίδας αντί για το μέγιστο dk οφείλεται 
στο γεγονός ότι η βαθμίδα μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τα πλάτη των 
υποδιαστημάτων Ik πολύ πιο αποτελεσματικά (με περισσότερες λεπτομέρειες). 
Συνεπώς, μπορούμε να έχουμε μικρότερα Ik, σε μια περιοχή όπου η συνάρτηση 
f (x) (που πρόκειται να ολοκληρωθεί) μεταβάλλεται γρήγορα, και μεγαλύτερα Ik, 
σε μια περιοχή όπου η συνάρτηση f (x) μεταβάλλεται πιο αργά. Έτσι μπορούμε να 
εξαλείψουμε μερικά από τα προβλήματα που η ολοκλήρωση της f (x) μπορεί να 
παρουσιάσει και να διευρύνουμε την κλάση των ολοκληρώσιμων συναρτήσεων.

Γενικευμένες ολοκληρώσιμες συναρτήσεις κατά Riemann

 Δίνουμε τώρα τον ορισμό μιας γενικευμένης ολοκληρώσιμης συνάρτησης κατά 
Riemann:

“Έστω f : [a, b] →  μια συνάρτηση. Αν υπάρχει ένας αριθμός L ∈  τέτοιος ώστε 
για κάθε δεδομένο ε > 0 να υπάρχει μια βαθμίδα δ για την οποία κάθε δ-λεπτός 
διαχωρισμός P, T στο [a, b] έπεται ότι
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τότε το L καλείται γενικευμένο ολοκλήρωμα της f  στο [a, b] και η f  καλείται γενι-
κευμένη ολοκληρώσιμη συνάρτηση κατά Riemann στο [a, b].”

 Ας μελετήσουμε λίγο αυτό τον ορισμό. Για να δείξουμε ότι μια συνάρτηση f (x) 
είναι γενικευμένη ολοκληρώσιμη κατά Riemann πρέπει να βρούμε έναν αριθμό L 
τέτοιον ώστε να ισχύουν τα εξής: Για κάθε δεδομένο ε > 0 μπορούμε να βρούμε μια 
βαθμίδα δ έτσι ώστε |S( f, P, T) − L| < ε για κάθε δ-λεπτό διαχωρισμό. Στην πράξη δεν 
είναι τόσο απλό να βρούμε το L, αλλά προσπαθούμε να το βρούμε υπολογίζοντας 
το S( f, P, T). Επιπλέον, μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερες ολοκληρώσιμες 
συναρτήσεις από άλλες γνωστές γενικευμένες συναρτήσεις, όπως ακριβώς κάναμε 
και για τις ολοκληρώσιμες συναρτήσεις κατά Riemann. Και έτσι προχωράμε.
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 Η κλάση των γενικευμένων ολοκληρώσιμων συναρτήσεων κατά Riemann συμ-
βολίζεται με R*[a, b]. Μπορούν να δειχθούν τα εξής:
“Αν ένα γενικευμένο ολοκλήρωμα κατά Riemann L υπάρχει, τότε είναι μοναδικό.”
“Αν μια συνάρτηση είναι ολοκληρώσιμη κατά Riemann με ολοκλήρωμα L, τότε 
είναι γενικευμένη ολοκληρώσιμη κατά Riemann με γενικευμένο ολοκλήρωμα L.”

 Σε ειδικά βιβλία ανάλυσης δείχνεται ότι μερικές περίεργες συναρτήσεις (ασυνε-
χείς σε άπειρο πλήθος σημείων, κτλ.) έχουν γενικευμένα ολοκληρώματα Riemann, 
ενώ δεν έχουν ολοκληρώματα Riemann. Επιπλέον, μπορεί να δειχθεί ότι οι κανόνες 
υπολογισμού ολοκληρωμάτων εξακολουθούν να ισχύουν, δηλ. ότι
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