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ΓΙΑ ΤΟ Γο ΕΞΑΜΗΝΟ
201. ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ
1. Οµοιόµορφα συνεχείς συναρτήσεις : Προκαταρκτική συζήτηση, παραδείγµατα. Ορισµός της οµοιόµορφης συνέχειας. Κριτήριο οµοιόµορφης συνέχειας
µε ακολουθίες. Απόδειξη της πρότασης : κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστηµα είναι οµοιόµορφα συνεχής (µε βάση το θεώρηµα BolzanoWeierstrass). 2. Ολοκλήρωµα κατά Riemann : Προκαταρκτική συζήτηση. Υπολογισµός του εµβαδού του κύκλου. Ορισµός του ολοκληρώµατος.
Παραδείγµατα. Κριτήριο Riemann. Κάθε συνεχής συνάρτηση είναι ολοκληρώσιµη. Κάθε µονότονη συνάρτηση είναι ολοκληρώσιµη. Ιδιότητες του
ολοκληρώµατος (χωρίς λεπτοµερείς αποδείξεις). Θεώρηµα µέσης τιµής του Ολοκληρωτικού Λογισµού. Πρώτο θεµελιώδες θεώρηµα του Απειροστικού
Λογισµού. Δεύτερο θεµελιώδες θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού. Το αόριστο ολοκλήρωµα. 3. Λογαριθµική και εκθετική συνάρτηση: Προκαταρκτική
συζήτηση για τον ορισµό του log x =
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x > 0. Ιδιότητες της λογαριθµικής συνάρτησης. Ορισµός και ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης.

Προσεγγίσεις του λογαρίθµου µε ακολουθίες αλγεβρικών συναρτήσεων. Προσέγγιση της εκθετικής συνάρτησης µε ακολουθίες ϱητών συναρτήσεων. Ο
ρόλος της εκθετικής συνάρτησης στην αντιµετώπιση προβληµάτων (ανισότητες κλπ). 4. Κανόνες ολοκλήρωσης:
Ολοκλήρωση κατά µέρη. Ολοκλήρωση µε αντικατάσταση. Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων. Ολοκλήρωση ριζικών. Ολοκλήρωση ειδικών µορφών
υπερβατικών συναρτήσεων. Υπολογισµός ολοκληρωµάτων µε ειδικά όρια. 5. Θεώρηµα Taylor: Μορφές υπολοίπου στο θεώρηµα Taylor. Αναπτύγµατα
λ

x

Taylor (µε διάφορα υπόλοιπα) των συναρτήσεων e , sin x, cos x, arcsin x, arctan x, log(1 + x), (1 + x) . 6. Σειρές πραγµατικών αριθµών: Σηµεία
συσσώρευσης ακολουθίας,

liman , liman . Κριτήρια σύγκλισης σειρών : κριτήριο Cauchy, κριτήριο ριζών, κριτήριο συµπύκνωσης του Cauchy, κριτήριο

ολοκληρώµατος. Εναλλάσσουσες σειρές. Κριτήριο Dirichlet. 7.Δυναµοσειρές: Θεώρηµα παραγώγισης δυναµοσειρών. Αναπτύγµατα συναρτήσεων σε
δυναµοσειρές (µέσω του θεωρήµατος Taylor).
221.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, θεώρημα Cayley-Hamilton, διαγωνίσιμοι πίνακες, θεώρημα πρωταρχικής ανάλυσης, Ευκλείδειοι
διανυσματικοί χώροι, μοναδιαίοι πίνακες, φασματικό θεώρημα, συμμετρικές διγραμμικές μορφές, τετραγωνικές μορφές.
241.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι

Δειγματικός χώρος και ενδεχόμενα. Αξιωματική θεμελίωση των Πιθανοτήτων, Πεπερασμένοι δειγματικοί χώροι και κλασσική Πιθανότητα.
Δεσμευμένη Πιθανότητα και στοχαστική ανεξαρτησία. Τυχαία μεταβλητή και συνάρτηση κατανομής, Διακριτές και συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Κατανομή
συνάρτησης τυχαίας μεταβλητής. Ροπές τυχαίων μεταβλητών και ιδιαίτερα μέση τιμή και διασπορά. Ανισότητα Chebyshev. Μονοδιάστατες διακριτές
κατανομές και ιδιαίτερα: κατανομή Bernoulli και Διωνυμική, Γεωμετρική κατανομή και κατανομή Pascal, κατανομή Poisson. Μονοδιάστατες συνεχείς
κατανομές και ιδιαίτερα: συνεχής ομοιόμορφη κατανομή, Eκθετική και κατανομή Γάμμα, κατανομή Βήτα, Κανονική κατανομή. Διδιάστατη τυχαία
μεταβλητή και συνάρτηση κατανομής. Διακριτές και Συνεχείς διδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Δεσμευμένες κατανομές και στοχαστική ανεξαρτησία
τυχαίων μεταβλητών. Γεννήτριες πιθανοτήτων και ροπών. Νόμοι μεγάλων αριθμών Bernoulli και Chebyshev. Κεντρικό οριακό θεώρημα των LindebergLevy (χωρίς απόδειξη) και εφαρμογές.
.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
Α) ΣΧΟΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΣΥΔ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ ) ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(π.χ. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ) ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.
Β) ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
201.

ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ

1. Οµοιόµορφα συνεχείς συναρτήσεις : Προκαταρκτική συζήτηση, παραδείγµατα. Ορισµός της οµοιόµορφης συνέχειας. Κριτήριο οµοιόµορφης συνέχειας
µε ακολουθίες. Απόδειξη της πρότασης : κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστηµα είναι οµοιόµορφα συνεχής (µε βάση το θεώρηµα BolzanoWeierstrass). 2. Ολοκλήρωµα κατά Riemann : Προκαταρκτική συζήτηση. Υπολογισµός του εµβαδού του κύκλου. Ορισµός του ολοκληρώµατος.
Παραδείγµατα. Κριτήριο Riemann. Κάθε συνεχής συνάρτηση είναι ολοκληρώσιµη. Κάθε µονότονη συνάρτηση είναι ολοκληρώσιµη. Ιδιότητες του
ολοκληρώµατος (χωρίς λεπτοµερείς αποδείξεις). Θεώρηµα µέσης τιµής του Ολοκληρωτικού Λογισµού. Πρώτο θεµελιώδες θεώρηµα του Απειροστικού
Λογισµού. Δεύτερο θεµελιώδες θεώρηµα του Απειροστικού Λογισµού. Το αόριστο ολοκλήρωµα. 3. Λογαριθµική και εκθετική συνάρτηση: Προκαταρκτική
συζήτηση για τον ορισµό του log x =
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x > 0. Ιδιότητες της λογαριθµικής συνάρτησης. Ορισµός και ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης.

Προσεγγίσεις του λογαρίθµου µε ακολουθίες αλγεβρικών συναρτήσεων. Προσέγγιση της εκθετικής συνάρτησης µε ακολουθίες ϱητών συναρτήσεων. Ο
ρόλος της εκθετικής συνάρτησης στην αντιµετώπιση προβληµάτων (ανισότητες κλπ). 4. Κανόνες ολοκλήρωσης:
Ολοκλήρωση κατά µέρη. Ολοκλήρωση µε αντικατάσταση. Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων. Ολοκλήρωση ριζικών. Ολοκλήρωση ειδικών µορφών
υπερβατικών συναρτήσεων. Υπολογισµός ολοκληρωµάτων µε ειδικά όρια. 5. Θεώρηµα Taylor: Μορφές υπολοίπου στο θεώρηµα Taylor. Αναπτύγµατα
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Taylor (µε διάφορα υπόλοιπα) των συναρτήσεων e , sin x, cos x, arcsin x, arctan x, log(1 + x), (1 + x) . 6. Σειρές πραγµατικών αριθµών: Σηµεία
συσσώρευσης ακολουθίας,

liman , liman . Κριτήρια σύγκλισης σειρών : κριτήριο Cauchy, κριτήριο ριζών, κριτήριο συµπύκνωσης του Cauchy, κριτήριο

ολοκληρώµατος. Εναλλάσσουσες σειρές. Κριτήριο Dirichlet. 7.Δυναµοσειρές: Θεώρηµα παραγώγισης δυναµοσειρών. Αναπτύγµατα συναρτήσεων σε
δυναµοσειρές (µέσω του θεωρήµατος Taylor).
221.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ

Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, θεώρημα Cayley-Hamilton, διαγωνίσιμοι πίνακες, θεώρημα πρωταρχικής ανάλυσης, Ευκλείδειοι
διανυσματικοί χώροι, μοναδιαίοι πίνακες, φασματικό θεώρημα, συμμετρικές διγραμμικές μορφές, τετρα γωνικές μορφές.

122. ANΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Διανυσματικός Λογισμός και εφαρμογές, αναλυτική γεωμετρία στο επίπεδο, στοιχεία από την αναλυτική γεωμετρία στο χώρο, η Ευκλείδεια γεωμετρία στο
χώρο
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