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Ορισμοί και ιδιότητες

Στην παράγραφο αυτή δίνονται συνοπτικά κάποιες βασικές ιδιότητες των ακολουθιών.
Ο απαιτητικός αναγνώστης θα πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξει σε κάποιο μαθηματικό σύγγραμα για περισσότερο αυστηρή θεμελίωση της θεωρίας και των ιδιοτήτων των
ακολουθιών.
Οι ακολουθίες είναι λίστες διατεταγμένων αντικειμένων, συνήθως αριθμών (φυσικών
ή πραγματικών). Διαφέρουν από τα σύνολα, με την έννοια πως το {1, 2, 3} είναι διαφορετικό από το {3, 2, 1}. Ως σύνολα είναι ίδια, αλλά η διάταξη είναι διαφορετική. Ενώ
η διάταξη των στοιχείων των συνόλων δεν παίζει κάποιο ρόλο, στις ακολουθίες είναι σημαντική.
Μια ακολουθία είναι επίσης μια απεικόνιση από το σύνολο N στο σύνολο A:
a:N→A
το σύνολο A μπορεί επίσης είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών, ή (συνηθέστερα) το
σύνολο των πραγματικών αριθμών R, ή οποιοδήποτε άλλο σύνολο. Συνήθως είναι το
σύνολο R, οπότε έχουμε μια ακολουθία πραγματικών αριθμών, ή αλλιώς μια πραγματική
ακολουθία:
a:N→R
Μια ακολουθία μπορεί να είναι πεπερασμένη, πχ {a, b, c . . . z} (το λατινικό αλφάβητο)
ή άπειρη {1, 2, 3 . . .} (το σύνολο των φυσικών αριθμών).
Μια ακολουθία είναι επίσης ένα σύνολο διατεταγμένων τιμών. Για παράδειγμα 1 → α,
2 → β, 3 → ς κτλ. μας δίνουν τα ζεύγη (1, α), (2, β), (3, ς). Τονίζεται πως η διάταξη έχει
σημασία στις ακολουθίες, άλλο πράγμα είναι ένα σύνολο τιμών, και άλλο πράγμα ένα
διατεταγμένο σύνολο τιμών.
Η γνωστότερη ακολουθία, είναι η ακολουθία των φυσικών αριθμών:
α : {1, 2, 3 . . .} → {1, 2, 3 . . .}
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΄Εστω η ακολουθία a:

ο πρώτος όρος της ακολουθίας
1
1
ισχύει: a1 = 1, a2 = , a3 = ,
2
3
της ακολουθίας.
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1 1 1
1, , , , . . .
2 3 4
συμβολίζεται με a1 , δεύτερος όρος με a2 κτλ. Επομένως
1
a4 = κτλ. Γενικά, ο όρος an συμβολίζει το n−οστό όρο
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Κατασκευή μιας ακολουθίας με το Excel/OpenCalc

Η κατασκευή μιας αριθμητικής ακολουθίας είναι σχετικά απλή. Ανάλογα με την τύπο
της ακολουθίας θα χρειαστεί να τοποθετηθούν οι αρχικές τιμές. Πχ για την ακολουθία
an = an−1 + 1, a1 = 0 χρειάζεται μόνο ο πρώτος όρος a1 = 0, ας πούμε στο κελί a2. Στο
κελί a3 μπορεί να δοθεί ο τύπος:
= a2 + 1

και με ανάπτυξη του τύπου κατά στήλη να υπολογιστούν οι επόμενες τιμές:

Για την ακολουθία an = an−1 +2, a1 = 0 μπορεί επίσης να δοθεί ο πρώτος όρος a1 = 0,
στο κελί a2, και στο κελί a3 να δοθεί ο τύπος:
= a2 + 2

και με ανάπτυξη του τύπου κατά στήλη να υπολογιστούν οι επόμενες τιμές:

Προσέξτε πως ο τύπος που φαίνεται στο κελί b3 είναι πλασματικός (δεν υπάρχει στην
πραγματικότητα) αλλά δείχνει τι έχει πληκτρολογηθεί στο κελί a3.
Με τον τρόπο αυτό φαίνονται οι τιμές της ακολουθίες αλλά όχι οι δείκτες. ΄Ετσι, είναι
προτιμότερο να κατασκευάζονται δύο στήλες: μία για τους δείκτες και μία για τις τιμές
της ακολουθίας. Οι δείκτες είναι πάντα φυσικοί αριθμοί. Η ακολουθία ωστόσο μπορεί να
έχει πεδίου ορισμού το σύνολο R, πχ:
a2n−1
an =
, a1 = 3.5
n+1
2

Η κατασκευή της μπορεί να γίνει αν το πρώτο ζεύγος (1,3.5) τοποθετηθεί στα κελιά
a2 και b2 αντίστοιχα, ενώ στα κελιά a3 και b3 δοθούν οι τύποι:
= a2 + 1
= b2^2 / (a2+1)

αν οι τύποι των κελιών a3 και b3 αναπτυχθούν κάθετα, θα πάρετε μια παρόμοια εικόνα:
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Σύγκλιση ακολουθιών

Μια ακολουθία μπορεί να είναι άπειρη (ο δείκτης τείνει στο άπειρο, έχει άπειρους όρους),
οι τιμές της ωστόσο μπορεί να συγκλίνουν σε μια τιμή. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως οι
διαδοχικοί όροι της ακολουθίας είναι ο ίδιος αριθμός (πιο σωστά σχεδόν ο ίδιος αριθμός),
ή πως η διαφορά δύο διαδοχικών όρων είναι πρακτικά μηδενική. Για παράδειγμα, η ακοa2n−1
, a1 = 3.5 όπως είδαμε λίγο πιο πάνω τείνει στο μηδέν. Δηλαδή, όσο
λουθία an = n+1
μεγαλώνει το n το an μεταβάλλεται όλο και λιγότερο, από ένα σημείο και μετά πρακτικά
δε μεταβάλλεται.
Τη σύγκλιση των ακολουθιών την υπολογίζουμε με τη διαφορά
|an − an−1 |
δηλαδή την απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο διαδοχικών όρων. Αν η διαφορά αυτή συνεχώς μικραίνει, όσο το n αυξάνεται τότε η ακολουθία συγκλίνει. Το όριο της ακολουθίας
δεν είναι πάντα το μηδέν. Για παράδειγμα είναι γνωστό πως ο άρρητος και υπερβατικός αριθμός e (η βάση των φυσικών λογαρίθμων) μπορεί να υπολογιστεί ως το όριο της
ακολουθίας:
n

1
an = 1 +
, a1 = 1, n = 1, 2, 3, . . .
n
Αν ορίσουμε τη απόλυτη διαφορά δύο διαδοχικών όρων ως:

n = |an − an−1 | =

1
1+
n

n


− 1+
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1
n−1

n−1
, n = 2, 3, 4, . . .

τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τους διαδοχικούς όρους των ακολουθιών an και n και
να δούμε πως n → 0, δηλαδή η ακολουθία συγκλίνει και πως an → e, δηλαδή τον αριθμό
2,71828182845904.
Η υλοποίηση στο Excel/OpenCalc μπορεί να γίνει ως εξής:
1. Τοποθετείστε τις επικεφαλίδες
a1,b1,c1)

n=,



an=,



en= στην πρώτη γραμμή (κελιά



2. Τοποθετείστε τις αρχικές τιμές n = 1 και a1 = 1 στη δεύτερη γραμμή και αφήστε
το κελί c2 κενό
3. Οι τύποι των κελιών a3,b3,c3 είναι
= a2+1
= (1+1/a2) ^2
= abs(b2-exp(1))

4. Αναπτύξτε (συμπληρώστε) τους τύπους κάθετα ως το n = 1000
Το αποτέλεσμα θα μοιάζει ως εξής:
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