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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Είμαι τόσο πολύ υπέρ του ενεστωτικού απείρου ώστε, αντί να δεχτώ πως η φύση το απεχθάνεται, πιστεύω
πως αυτό την επηρεάζει παντού έτσι ώστε να καταδεικνύει την τελειότητα του Δημιουργού. Έτσι πιστεύω
πως κάθε μέρος της ύλης είναι, δεν λέω διαιρετό αλλά πράγματι διαιρεμένο και επομένως και το πιο μικρό
σωματίδιο θα πρέπει να θεωρείται σαν ένας κόσμος γεμάτος από μια απειρία όντων».
Leibniz, Journal des Savants, 1693

Εξετάζοντας τη διαμόρφωση των αντιλήψεων γύρω από το ιδιαίτερο ζήτημα των
απειροστών και τις σχετικές μ’ αυτά επ’ άπειρον διαδικασίες, η παρούσα διατριβή
συνδέει περιοχές της Ιστορίας με αντίστοιχες της Διδακτικής των Μαθηματικών. Η
διατριβή αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη είναι ιστορική και έχει
ερμηνευτικό χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη που είναι πειραματική στοχεύει αφ’ ενός στη
διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών κειμένων και αφ’ ετέρου στη διαμόρφωση νέων
απόψεων στους φοιτητές γύρω από τις έννοιες του άπειρα μεγάλου, του άπειρα μικρού
και της επ’ άπειρον διαδικασίας. Επιπλέον περιέχονται ως προτεινόμενο νέο διδακτικό
υλικό, μοντέλα και θέματα που προσφέρονται για την ανάδυση και συζήτηση της
έννοιας του απειροστού στην πανεπιστημιακή τάξη για την εκπαίδευση των αυριανών
καθηγητών των Μαθηματικών.
Το δεύτερο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επίδρασης της
διδασκαλίας στη διαμόρφωση νέων απόψεων στους φοιτητές μέσα από την αξιολόγηση
διδακτικών πειραμάτων και επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη με τις αντίστοιχες
απόψεις που συναντήσαμε στην Ιστορία γύρω από την έννοια του άπειρα μικρού, του
άπειρα μεγάλου και των σχετικών διαδικασιών. Η έρευνα αναπτύσσεται συνολικά σε
τέσσερα κεφάλαια.
Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο περιέχει την ιστορική εξέλιξη της έννοιας του
απειροστού και την ανάπτυξη των σχετικών μεθόδων, από την Ελληνική Αρχαιότητα
μέχρι και τον 17ο αιώνα μ.Χ. Το πρωτότυπο στοιχείο αυτού του κεφαλαίου δεν είναι η
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ιστορία των πρώτων βημάτων της Μαθηματικής Ανάλυσης, αλλά η συστηματική
μελέτη και ερμηνεία της διαδρομής της έννοιας του απειροστού από την Ελληνική
Αρχαιότητα μέχρι και τον 17ο αιώνα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι νεότερες εξελίξεις σχετικά με την έννοια του
απειροστού και περιγράφονται οι διάφορες ερμηνείες της, από το 18ο αιώνα μέχρι τη
σύγχρονη εποχή. Πιο συγκεκριμένα, στα εδάφια 2.1 και 2.2 αναλύεται η εξέλιξη και
κριτική διαμάχη γύρω από την έννοια του απειροστού κατά το πρώτο ήμισυ του 18ου
αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ το εδάφιο 2.3 ασχολείται με την τύχη των απειροστών
στον Ελληνικό χώρο, από τον 17ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Στο εδάφιο 2.4 αναλύονται
και ερμηνεύονται οι εξελίξεις που είναι σχετικές με την έννοια του απειροστού στη
Γαλλία, την Κεντρική Ευρώπη και την Ολλανδία. Το εδάφιο 2.5 περιγράφει και
σχολιάζει τη λογική ανακατασκευή της αντίληψης του συνεχούς στον Cauchy από τον
επιστημολόγο Ιmre Lakatos. Στο εδάφιο 2.6 εξετάζεται κυρίως η δραστική αλλαγή που
επέφερε η συμβολή του Weierstrass στη θεμελίωση της κλασσικής Ανάλυσης, το
εδάφιο 2.7 περιγράφει τα μη-Αρχιμήδεια μοντέλα στα τέλη του 19ου αιώνα, και τέλος
το εδάφιο 2.8 ασχολείται με τα απειροστά στη νεότερη γεωμετρία.
Η πρωτότυπη συμβολή του δευτέρου κεφαλαίου συνίσταται: α) στη ρητή και
συστηματική διάκριση και ταξινόμηση των ειδών των απειροστών που εμφανίστηκαν
ιστορικά (εδάφιο 2.9) και β) στη ταξινόμηση των ερμηνευτικών προτύπων των
απειροστών, όπου μέσω της ταξινόμησης αυτής διαμορφώνεται ο ρόλος των
απειροστών για την δημιουργία και ανάπτυξη μιας σύγχρονης διδακτικής προοπτικής
και προτείνονται νέες διδακτικές προσεγγίσεις, που στοχεύουν στην ανάλυση και
ερμηνεία ορισμένων εννοιών της Ανάλυσης σε πλαίσια ευρύτερα απ’ αυτό της ΜηΣυμβατικής Ανάλυσης του Robinson (εδάφιο 2.10).
Η (ήδη δημοσιευμένη) εργασία (7) δείχνει ότι η ιστορική ανάλυσή μας είναι
πρωτότυπη, όσο αφορά τον ειδικό προσανατολισμό της, και διαφέρει από άλλες
σύγχρονες και εξ ίσου σημαντικές ιστορικές μελέτες, όπως της Margaret Baron, του
C.Boyer και άλλων, οι οποίες παρουσιάζουν τη συνολική ιστορική ανάπτυξη του
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Απειροστικού Λογισμού 1. Επίσης ο John Bell, στο πρώτο μέρος του βιβλίου του «The
Continuous and the Infinitesimal in Mathematics and Philosophy» ασχολείται διεξοδικά
με την ιστορία είτε με την εξέλιξη της έννοιας του συνεχούς- και μόνο μέσα από το
πρίσμα αυτό, των απειροστών- στα Μαθηματικά και τη Φιλοσοφία μέχρι τις αρχές του
20ου αιώνα. Υπό την επίβλεψη του Bell, ο Δ.Μεντζενιώτης, στη διδακτορική του
διατριβή με τίτλο “Three views concerning continuity and infinitesimals: non-Standard
Analysis, Topos Theory and Intuitionism” επεξεργάστηκε ειδικότερα τρεις σύγχρονες
μαθηματικές απόψεις για την έννοια των απειροστών και συγκεκριμένα την άποψη της
μη-Συμβατικής Ανάλυσης, της Θεωρίας Τόπων και του Ενορατισμού.
Η δική μας ιστορική ανάλυση διαφέρει τόσο από την ανάπτυξη της Margaret Baron όσο
και από την πραγματεία του J. Bell και την έρευνα του Δ.Μεντζενιώτη, τόσο στο
βασικό άξονα ανάπτυξης όσο και στους επί μέρους στόχους του ενδιαφέροντός μας. Το
ιστορικό μέρος της εργασίας μας, το οποίο επικεντρώνεται στην έννοια του απειροστού
και στην εξέλιξή της, έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, με τη
βοήθεια μιας εκ νέου ανάλυσης και σύγκρισης των αντιλήψεων που εκφράστηκαν από
την αρχαία εποχή μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, αναδύονται τα στοιχεία που
συνετέλεσαν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της έννοιας του απειροστού στα πλαίσια της
Γεωμετρίας και της Κλασσικής Ανάλυσης. Η αναζήτηση και ανάλυση αυτή των
ιστορικών ριζών ήταν αναγκαία για το σχεδιασμό διδακτικών πειραμάτων, την
αιτιολόγηση των διδακτικών μας επιλογών και την ανάλυση των εμπειρικών
δεδομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχηματική διάταξη της παραγράφου 2.10 αποτελεί μια ακόμη
πρωτοτυπία, διότι επιχειρεί να εκφράσει τα ερμηνευτικά πρότυπα (ή μοντέλα) των
απειροστών ποσοτήτων που διακρίναμε μέσα από την Ιστορία των Μαθηματικών και
περιέχει την κατασκευή ενός ερμηνευτικού πλαισίου (όπου διακρίνονται σε κατηγορίες
τα ερμηνευτικά μοντέλα των απειροστών). Το ερμηνευτικό αυτό πλαίσιο,
χρησιμοποιήσαμε στην εμπειρική έρευνά μας και για την δημιουργία του στηριχθήκαμε
1

Σχετικό είναι και το βιβλίο (απευθυνόμενο στους υποψήφιους ή εν ενεργεία δασκάλους των
Μαθηματικών) του Ευστάθιου Γιαννακούλια « Απειροστικός Λογισμός: Η Ιστορική του Εξέλιξη από τον
5ο π.Χ. έως και τον 19ο Αιώνα».
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στις αναλύσεις μας από το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, στο
πειραματικό μέρος της διατριβής, συνδέουμε τις σημερινές αντιλήψεις των φοιτητών με
τα ερμηνευτικά πρότυπα του διαγράμματος, αναλύοντας την επίδραση της διδασκαλίας
και αξιοποιώντας τα ιστορικά κείμενα με στόχο τη διαμόρφωση νέων απόψεων στους
φοιτητές.
Μια σχηματική διάταξη σχετική με αυτή που παραθέτουμε εμφανίζεται στην έρευνα
της ιταλικής ερευνητικής ομάδας G.R.I.M και παρουσιάζεται από τον Filippo Spagnolo.
Η βασική διαφορά των δύο διαγραμμάτων είναι ότι η δική μας σχηματική διάταξη
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των μοντέρνων αντιλήψεων και ερμηνειών μέσα από
την ιστορική εξέλιξη της έννοιας του απειροστού, παραπέμποντας στα σύγχρονα
ερμηνευτικά μοντέλα της μη-Συμβατικής Ανάλυσης, ενώ η σχηματική διάταξη της
ομάδας G.R.I.M παραθέτει τα επιστημολογικά εμπόδια προκειμένου να κάνει δυνατή
μια πρώτη προσέγγιση στην έννοια των υπερπραγματικών αριθμών μέσα από το ζήτημα
των κερατοειδών γωνιών και μάλιστα στη σχολική τάξη.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το πειραματικό μέρος της έρευνας και περιέχει
συνεντεύξεις από τους φοιτητές που συμμετείχαν στα τρία διδακτικά πειράματα,
αναλύσεις και ερμηνείες των αντιλήψεών τους σε σχέση με τα ερμηνευτικά μας
μοντέλα. Οι αντιλήψεις των φοιτητών διερευνήθηκαν με τρεις τρόπους: «διαγνωστικό»
τεστ, «διαγνωστική» διδασκαλία (διδασκαλία που προηγήθηκε της διδασκαλίας του
μοντέλου μας για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες, τις απόψεις και τις γνώσεις των
φοιτητών γι’ αυτή την επιλογή μας) και τέλος συνεντεύξεις πριν και μετά τη
διδασκαλία του μοντέλου. Στη φάση αυτή έχουμε καταγράψει τις αλλαγές στην
αντίληψη των έπ’ άπειρον διαδικασιών που επέφερε η διδασκαλία του μοντέλου που
διδάξαμε, στις αντίστοιχες ομάδες φοιτητών- αυριανών δασκάλων των Μαθηματικών.
Το πειραματικό-διδακτικό μέρος της διατριβής, που αναπτύσσεται στο τρίτο κεφάλαιο,
στηρίζεται σε στοιχεία προερχόμενα από έρευνες που διεξήχθηκαν στο Τμήμα των
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, και ειδικότερα στην λεπτομερή
παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση τριών πειραμάτων, σχετικών με τις διαδικασίες
διαμόρφωσης των εννοιών του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού στους φοιτητές.
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Η μέθοδος που εφαρμόσαμε είναι ποιοτική, τόσο για τη συλλογή των εμπειρικών
δεδομένων, όσο και για την ανάλυσή τους.
Το τέταρτο κεφάλαιο τοποθετεί την έρευνά μας σε σχέση με τις έρευνες άλλων
ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, σχετικά με την έννοια του απειροστού
και επιχειρεί μια σύντομη συγκριτική αντιπαράθεση των διαφόρων σύγχρονων
απόψεων. Μια σχετική έρευνα είναι της Kathleen Sullivan, η οποία είναι ποσοτική και
της οποίας τα αποτελέσματα προκύπτουν από την καταγραφή της συμπεριφοράς
διαφορετικών ομάδων φοιτητών ιδιωτικών και δημοσίων κολεγίων, που διδάχτηκαν
από εθελοντές καθηγητές (οι οποίοι είχαν διδάξει Πραγματική Ανάλυση πολλές φορές)
τις ιδέες της μη συμβατικής Ανάλυσης του Robinson, (πραγματική Ανάλυση του
πρώτου έτους σπουδών). Η δική μας έρευνα διαφέρει από την προαναφερθείσα έρευνα,
διότι αφ’ ενός είναι ποιοτική και όχι ποσοτική, και αφ’ ετέρου επιχειρεί να
διαμορφώσει με ιδιαίτερη φροντίδα, μέσα από τη διδακτική διαδικασία τις αντιλήψεις
των φοιτητών σχετικά με τις έννοιες του άπειρα μεγάλου, του άπειρα μικρού και της
έπ’ άπειρον διαδικασίας με σκοπό την κατανόηση και ερμηνεία δύσκολων και
ευαίσθητων εννοιών της κλασσικής Ανάλυσης και όχι να διδάξει κάποιες έννοιες της
Ανάλυσης μέσω της μη-Συμβατικής Ανάλυσης.
Ακόμη, σχετικά με τις επ’ άπειρον διαδικασίες, έχουν αναφερθεί πολλές έρευνες, που
όμως εντάσσονται προς την κατεύθυνση των επιστημολογικών εμποδίων. Ένα
παράδειγμα έρευνας προς την κατεύθυνση αυτή, είναι της Anna Sierpinska 2, αλλά και
του Filippo Spagnolo. Στην παρ. 2.9 εξηγούμε γιατί δεν υιοθετήσαμε το θεωρητικό
πλαίσιο των επιστημολογικών εμποδίων στην ιστορική και διδακτική μας ανάλυση.
Εντάσσοντας τη δική μας μελέτη στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διδακτικής συζήτησης
στα ζητήματα των επ’ απειρον διαδικασιών, επανεκτιμούμε τα συμπεράσματα της
έρευνας και κάνουμε φανερή τη σημασία, κατά πρώτον, της ερμηνείας και, κατά
δεύτερον, της χρήσης της έννοιας του απειροστού. Η διαδικασία αυτή θεωρούμε ότι: α)
2

Anna Sierpinska., Humanities Students and Epistemological Obstacles Related to Limits., Educational
Studies in Mathematics 18 (1987) 371-397., εκδ., D.Reidel Publishing Company.
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συμβάλλει στον επανα-προσδιορισμό θεμελιωδών εννοιών της Ανάλυσης και στην
επανατοποθέτηση των διδακτικών στόχων και β) αποτελεί ένα νοητικό εργαλείο που
μπορεί να προσφέρει με τον τρόπο του στον αναστοχασμό και στην κριτική κατανόηση
των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής μας (βλ.δημοσιευμένη εργασία
υπ’αριθμ.6 στη συνέχεια). Περιέχονται επίσης ως προτεινόμενο νέο διδακτικό υλικό,
μοντέλα και θέματα που προσφέρονται για την ανάδυση και συζήτηση της έννοιας του
απειροστού στην Πανεπιστημιακή τάξη και στην εκπαίδευση των αυριανών καθηγητών
των Μαθηματικών.
Από τα διδακτικά πειράματα που μελετήσαμε, προέκυψαν τα δεδομένα για τη
συγγραφή και στη συνέχεια δημοσίευση των ακόλουθων εργασιών μας:

1. V. Stergiou & T. Patronis, Exploring a modern path to infinitesimals:
mathematics students’ understanding of the concept of rate of convergence,
εργασία η οποία αναφέρεται στην ταχύτητα σύγκλισης της ακολουθίας και
δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου 2002 vol.33, No 5, σελ.
651-659., στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of
Mathematical Education in Science and Technology, εκδόσεις Taylor&
Francis Journals.
Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι η εξερεύνηση και αξιοποίηση της έννοιας της
ταχύτητας σύγκλισης της ακολουθίας, μέσα από την οποία οι φοιτητές οδηγήθηκαν
διαισθητικά στην έννοια των απειροστών ποσοτήτων και των επ’ άπειρον διαδικασιών.
Η μελέτη της έννοιας του απειροστού θα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν
μερικές από τις θεμελιώδεις έννοιες της Πραγματικής Ανάλυσης.
2. V. Stergiou & T. Patronis., Transforming a Classical Issue: Mathematics’
Students Understanding of Polynomial Approximation to the Sum

S k (n) = 1k + 2 k + .... + n k , for large values of n». Η εργασία παρουσιάστηκε
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στο 3ο Μεσογειακό Συνέδριο, που έγινε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2003
και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου, σελ. 657-663.
Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να περιγράψει κάποια σύγχρονα ενδιαφέροντα
διδακτικά θέματα στην περιοχή των ασυμπτωτικών προσεγγίσεων, αλλά και να
μετασχηματίσει τον τρόπο παρουσίασης και συζήτησης αυτών των θεμάτων στην τάξη.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι φοιτητές ακολούθησαν με ευχαρίστηση διαισθητικά
μονοπάτια στην ευρύτερη περιοχή της Ανάλυσης και χρησιμοποίησαν ασυναίσθητα την
έννοια των απειροστών.
Το μοντέλο που επεξεργαστήκαμε είναι μια προσπάθεια «εκσυγχρονισμού» ενός
κλασσικού μαθηματικού προβλήματος, μέσα από επιστημονικό διάλογο στην τάξη για
την ανακάλυψη μιας «μοντέρνας» διδακτικής εκδοχής. Η εργασία γενικότερα στοχεύει
στην τροποποίηση της κλασσικής –παραδοσιακής διδακτικής μεθοδολογίας κάποιων
δύσκολων μαθηματικών προβλημάτων σε σύγχρονη και περισσότερο ελκυστική για
τους φοιτητές. Επιπλέον γίνεται μια σύγκριση αυτής της μεθόδου με τις συνήθεις
μεθόδους της Κλασσικής Ανάλυσης.
3. Β. Στεργίου και Τ. Πατρώνης., Γεωμετρικές Αναπαραστάσεις και
Γεωμετρικά Μοντέλα: Αντανάκλαση της επικοινωνίας στην τάξη μέσα από
μια διαφορετική οπτική. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο των
Μαθηματικών για τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που έγινε στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Απρίλιο του 2003 και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά
του συνεδρίου που διενεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή.
Η εργασία αναφέρεται στις διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν στη χρήση
γεωμετρικών αναπαραστάσεων και γεωμετρικών μοντέλων και σκοπεύει σε μια
εμπειρική εκτίμηση και αναστοχασμό της επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή από την
επίδραση μιας ανοικτής-διαγνωστικής διδασκαλίας (diagnostic- teaching) σε κλασσικά
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μαθηματικά προβλήματα. Στην εργασία αυτή παρατηρείται η διαδικασία προσέγγισης
του μαθηματικού προβλήματος ανάλογη με αυτή που προτείνει ο G.Polya 3 .
Ειδικότερα, η επεξεργασία ενός μαθηματικού ζητήματος ακολουθεί τα εξής βήματα:
1)Παρουσία και κατανόηση του προβλήματος θέτοντας διακεκριμένους στόχους.
2)Ανάλυση-συζήτηση και μαθηματική προσέγγιση της λύσης. Στο στάδιο είναι
σημαντικός ο μεσολαβητικός ρόλος του δασκάλου και η επεξεργασία του θέματος. Ένα
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η τροποποίηση ενός κλασσικού
μαθηματικού προβλήματος με χρήση γεωμετρικών αναπαραστάσεων σε μαθητές καθώς
και σε φοιτητές μελλοντικούς δασκάλους των Μαθηματικών. Από ερευνητικής πλευράς
είναι αναγκαίο να παρατηρήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και τα
λάθη που γίνονται ασυναίσθητα στη χρήση ακόμη και βασικών μαθηματικών εννοιών.
3)Κατασκευή μιας αλγοριθμικής πορείας η οποία βήμα- βήμα πλαισιώνεται με τις
υποδείξεις και επερωτήσεις του δασκάλου προς τους μαθητές.
Από την εργασία αυτή προκύπτουν πολλά συμπεράσματα, που αφορούν κυρίως στην
αντίδραση των φοιτητών σε μια σύγχρονη διδακτική προοπτική που ανατρέπει τη
κλασσική

παραδοσιακή

διδασκαλία

με

την

εισαγωγή

των

γεωμετρικών

αναπαραστάσεων και γεωμετρικών μοντέλων σ’ αυτή. Παράλληλα αναδύεται η έννοια
του απειροστού μέσα από διαισθητική προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
ιδιαίτερα στο σημείο σύγκρισης ανάμεσα στα μέτρα διαφορετικών διαστάσεων (μήκος,
εμβαδόν, όγκος) η γεωμετρική αναπαράσταση του αθροίσματος S2 έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην ανάδυση της έννοιας του απειροστού στους φοιτητές.
4.

Β. Στεργίου και Τ. Πατρώνης., «Γεωμετρικά μοντέλα και Απειροστικός
Λογισμός: Από τις βασικές Μαθηματικές έννοιες στις επ’ άπειρον
διαδικασίες», 4ο Εντατικό πρόγραμμα Διδακτικής. Πανεπιστήμιο της

Κύπρου.

Λευκωσία

Ιούνιος

2003.

Δημοσιεύτηκε

στο

βιβλίο

«Οι

Αναπαραστάσεις και τα Γεωμετρικά μοντέλα» τόμος ΙΙ, σελ. 3-19,. Λευκωσία
2003, εκδόσεις Πανεπιστημίου Κύπρου.
3

G.Polya., 1990., Πώς να το λύσω, εκδόσεις Καρδαμίτσα, επιμέλεια Τ.Πατρώνης.
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Η εργασία αυτή αναφέρεται 1) σε διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν στη
χρήση Γεωμετρικών μοντέλων και Γεωμετρικών αναπαραστάσεων από τις βασικές
μαθηματικές έννοιες της Ανάλυσης μέχρι τις επ’ άπειρον διαδικασίες, καθώς και 2) σε
ιστορικά «ανάλογα» τέτοιας χρήσης. Η εργασία σκοπεύει σε μια εμπειρική εκτίμηση
και αναστοχασμό μιας ανοιχτής διαγνωστικής διδασκαλίας (diagnostic-teaching) πάνω
σε κλασσικά προβλήματα υπολογισμού αθροισμάτων, με φοιτητές, αυριανούς
δασκάλους των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Στην εργασία

μας

αναλύουμε τις ιδέες ή τις δυσκολίες των φοιτητών στη χρήση των γεωμετρικών
αναπαραστάσεων και γεωμετρικών μοντέλων στην επίλυση προβλημάτων με όρια ή
την ασυμπτωτική εκτίμηση ποσοτήτων –ιδιαίτερα αθροισμάτων.
5. V. Stergiou & T. Patronis., A Carpet on the Base of Eiffel Tower:
Infinitesimal Methods and Indivisibles in Science and Technology
Landscapes. Η εργασία παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο CASTME, που

έγινε στη Λευκωσία τον Απρίλιο του 2004 και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του
συνεδρίου, σελ.151-159.
Η εργασία αυτή στοχεύει στη διαισθητική προσέγγιση κάποιων βασικών εννοιών της
Ανάλυσης μέσα από τις επ’ άπειρον διαδικασίες, δημιουργεί πολλές φορές αντιφάσεις
στην προσπάθεια για αυστηρή θεμελίωση των εννοιών αυτών. Ο τίτλος του άρθρου
οφείλεται σε ένα τριτοετή φοιτητή του Τμήματος των Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει κάποιες από τις
έννοιες αυτές, παρομοίασε ένα αδιαίρετο τμήμα με ένα χαλί στρωμένο στην βάση του
Πύργου του Άϊφελ.
6. Β. Στεργίου και Τ. Πατρώνης., L-SIZE: Μια Αναπαράσταση Μεγέθους
Ανεξάρτητη από τη Γεωμετρική Διάσταση. (Η έννοια του απειροστού είναι

ανεξάρτητη από την διάσταση). Η εργασία παρουσιάστηκε στο 5ο Εντατικό
πρόγραμμα Διδακτικής. Πανεπιστήμιο της Κύπρου που στη Λευκωσία τον

Ιούλιο του 2004. Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Αναπαραστάσεις και Μάθηση των
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Μαθηματικών»,

τόμος

Ι,

σελ.

405-411,

Λευκωσία

2004,

εκδόσεις

Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η εργασία αυτή περιέχει την εισαγωγή και στη συνέχεια ανάπτυξη ενός πλέγματος
(lattice) δύο διαστάσεων, εφοδιασμένου με τη δομή του L-size, μέσω του οποίου
προτείνεται μια δυναμική συνένωση της Μαθηματικής Ανάλυσης και της σύγχρονης
Τεχνολογίας.
7. Β. Στεργίου και Τ. Πατρώνης, John Wallis και Isaac Barrow. Δύο
Διαφορετικές Απόψεις για την Εφαρμογή των Απειροστικών Μεθόδων στα
Μαθηματικά του 17ου Αιώνα. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 5ο Διήμερο
Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, που έγινε στη Θεσσαλονίκη

το Μάρτιο του 2006, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας. Δημοσιεύτηκε στο
βιβλίο Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση, σελ. 109128, Θεσσαλονίκη 2006, επιμέλεια Δ. Χασάπης.
Η εργασία αυτή αναφέρεται στις απόψεις δύο μεγάλων μορφών στα μαθηματικά του
17ου αιώνα, των John Wallis και Isaac Barrow, οι οποίοι, ο καθένας από διαφορετική
οπτική γωνία, οριοθετούν τον Απειροστικό Λογισμό και βάζουν το θεμέλιο λίθο για την
ανάπτυξη του Διαφορικού και του Ολοκληρωτικού Λογισμού. Ο Wallis θεωρεί την
Αριθμητική θεμελιώδη και βασική, ενώ ο Barrow πιστεύει ότι η Αριθμητική περιέχεται
στη Γεωμετρία και η Άλγεβρα ανήκει περισσότερο στη Λογική παρά στα Μαθηματικά.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει: 1) μια σύντομη ιστορική αναδρομή της έννοιας του
απειροστού από τα αδιαίρετα του Cavallieri μέχρι τον Pierre Fermat (όπου γίνεται και η
πρώτη αξιοσημείωτη νύξη της διαφόρισης) 2) ένα παράδειγμα υπολογισμού εμβαδού
χωρίου κάτω από καμπύλη, όπου οι John Wallis και Isaac Barrow προσεγγίζουν με
διαφορετικό τρόπο και 3) συγκριτική μελέτη και αποτελέσματα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΠΕΙΡΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
1.1 . Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Οι πρώτες φιλοσοφικές έννοιες στην προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου καταγράφονται
από τους Μιλήσιους στοχαστές. Η αναζήτηση μιας σταθερής υλικής αρχής πάνω στην
οποία να στηρίζονται όλες οι εξελίξεις των πραγμάτων, όπου στο τέλος όλα τα
πράγματα μετά την φθορά τους επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, ήταν
αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα διλήμματα της ύπαρξης του
κόσμου. Τα ερωτήματα που προβληματίζουν τους στοχαστές είναι η δομή της
σύστασης του κόσμου. Ο κόσμος περιγράφεται από το στατικό είναι ή το διαρκές
γίγνεσθαι 4;
Οι Πυθαγόρειοι μη αποδεχόμενοι τον υλιστικό μονισμό των Μιλησίων, ερμήνευσαν τον
κόσμο πάνω στην αφηρημένη έννοια του αριθμού, θεωρία που όμως δεν είχε τη
δυνατότητα να εξηγήσει την μεταβολή των πραγμάτων. Σύμφωνα με τον Federico
Enriques, η Πυθαγόρεια θεωρία, ήταν ένας γεωμετρικός «ατομισμός», δηλαδή η ύλη
και ο χώρος συνίστανται από απειροελάχιστες ενότητες ή μονάδες, σημεία με
διάσταση, έτσι ώστε π.χ. κάθε γραμμή να αποτελείται από ένα πεπερασμένο αριθμό
σημείων 5 . Η αντίληψη αυτή ανατράπηκε από την ανακάλυψη της ασυμμετρίας της
πλευράς και της διαγωνίου ενός τετραγώνου, η οποία οδήγησε στην αποτυχία της
προσπάθειας των Πυθαγορείων να συνδέσουν απευθείας τα μεγέθη με τους αριθμούς.
4

Δημόκριτος., Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες, Αστρονομία-Κοσμολογία Της Ατομικής Θεωρίας.,
πρόλογος Θεόπης Παρισάκη, σελ. 9-11.,εκδ. Ζήτρος., Θεσ/κη 2004.
5
Federico Enriques & Manlio Mazziotti, Οι Θεωρίες του Δημόκριτου του Αβδηρίτη, 1948, σε μετάφραση
Α.Α.Παπαιωάννου, κεφ. ΙΙ, σελ.21-22., εκδόσεις του Διεθνούς Δημοκριτείου Ιδρύματος, Ξάνθη 1982.
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Μπορεί να θεωρηθεί ότι μια από τις δυσκολίες απετέλεσαν τα απειροστά μεγέθη και οι
σχετικές με αυτά επ’ άπειρον διαδικασίες 6 . Μια «ελάχιστη» μονάδα μήκους (ένα
αδιαίρετο) που θα χωρούσε ταυτόχρονα στη διαγώνιο και στην πλευρά ενός
τετραγώνου, λαμβανόμενη άπειρες φορές, θα μπορούσε να υπάρξει

μόνο σαν

απειροστό. Οι Ίωνες στοχαστές, προκειμένου να εξηγήσουν το φαινόμενο της
μεταβολής και πολλαπλότητας του κόσμου, θεώρησαν τον κόσμο ως μια «Αρχή» η
οποία διασπάστηκε σε πολλά μέρη. Οι Ίωνες ερμήνευσαν την μεταβλητότητα του
κόσμου μέσω της απατηλότητας των αισθήσεων 7 . Τίθεται όμως το ζήτημα της επ’
άπειρον διαιρετότητας. Οι Πυθαγόρειοι δεν αποδέχονται την επ’ άπειρον διαιρετότητα,
ενώ για τον Αναξαγόρα η ύλη είναι επ’ άπειρον διαιρετή, έχει συνθετικό χαρακτήρα και
αποτελείται από απείρως διαιρετά στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι προυπήρχαν.
Η πρώτη έκφραση της έννοιας του αδιαίρετου όντος, αλλά και της έννοιας του απείρου
διαφαίνεται στον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης 8 δεν αποδέχεται την έννοια των πολλών
ούτε τη δυνατότητα μεταβολής τους. Το ον είναι ένα, αδιαίρετο, συνεχές, ομοιογενές,
δεν έχει αρχή και τέλος και αποτελείται από το είναι. Ο Αναξαγόρας με φιλοσοφική
αφετηρία την Παρμενίδεια αρχή, εισήγαγε την έννοια του Νου, ως μια κινητήρια
δύναμη εντελώς ανεξάρτητη από την κινούμενη ύλη. Σύμφωνα με τον Δημόκριτο, ο
Αναξαγόρας απαντώντας στον μαθητή του Παρμενίδη, Ζήνωνα, χαρακτηρίζει τις
6

Είναι γνωστό ότι ενώ οι Πυθαγόρειοι ήταν πανευτυχείς για την ύπαρξη των ρητών λόγων, ήταν αδύνατο
γι’αυτούς να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τους αρρήτους και ιδιαίτερα σε γεωμετρικούς όρους με λόγους
ασύμμετρων μεγεθών. Υπήρξε όμως εποχή, κατά πάσα πιθανότητα γύρω στον πέμπτο αιώνα π.Χ, όταν ο
Αρχαίος Ελληνικός Μαθηματικός κόσμος συμβιβάστηκε με την επίμονη αντίληψη ότι η χρήση των
ακεραίων καθώς και των λόγων τους ήταν αδύνατο να επιτύχουν τον υπολογισμό μερικών θεμελιωδών
στοιχείων απλών γεωμετρικών σχημάτων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαγώνιος του
τετραγώνου σε σχέση με την πλευρά του, αφού δεν υπήρχε κοινή μονάδα μέτρησης η οποία θα μπορούσε
να εκφράζει το ένα τμήμα με όρους του άλλου. Με όρους της (μη-Συμβατικής) Μαθηματικής Ανάλυσης
ένα ευθύγραμμο τμήμα που θα χωρούσε ταυτόχρονα στη διαγώνιο και στην πλευρά ενός τετραγώνου,
λαμβανόμενο «άπειρες φορές», θα μπορούσε να υπάρξει μόνο σαν ένα απειροστό! Πράγματι, σύμφωνα
με τον Ε.Σταμάτη, οι πλευρικοί και διαμετρικοί αριθμοί, των οποίων ο λόγος τείνει προς τον άρρητο
αριθμό (ρίζα του 2) και οι οποίοι στον Νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο Θέωνα τον Σμυρναίο, ορίζονται ως
αναδρομικές ακολουθίες με πρώτους όρους α1 =δ1 =1. Ο Ε.Σταμάτης, ερμηνεύει αυτή την κατασκευή ως
εξής (Ευκλείδου Στοιχεία, Βιβλία V-IX Εισαγωγή, σελ. 8-9): «Κατά τον Θέωνα τον Σμυρναίον, (Θέων
Σμυρν.42-45, E.Hiller, Leipzig, 1878) οι πλευρικοί και διαμετρικοί αριθμοί σχηματίζονται ως εξής:
θεωρούμεν τετράγωνον, του οποίου η πλευρά ισούται προς την μονάδα και η διάμετρος (διαγώνιος)
επίσης.(Ακοκουθεί σημείωση Ε.Σταμάτη ). Τούτο εις την Μαθηματικήν Ανάλυσιν λέγεται: θεωρούμεν
τετράγωνον απειροελαχίστως μικρόν.)(…)».
7
Δημόκριτος., Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες, Αστρονομία-Κοσμολογία Της Ατομικής Θεωρίας.,
πρόλογος Θεόπης Παρισάκη, σελ. 9-11.,εκδ. Ζήτρος., Θεσ/κη 2004.
8
Δημόκριτος., Ο.π. σελ. 12-13.
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αδιαίρετες ποσότητες ως «απειροελάχιστα μόρια στα οποία φθάνουμε με την επ’ άπειρο
διαιρετότητα της ύλης», τα οποία «εξακολουθούν να έχουν κάποιο μέγεθος που δεν
αντιστοιχεί στο μηδέν» 9.
Ο Δημόκριτος θεωρεί ότι τα πρωταρχικά στοιχεία, τα οποία ονομάζει «άτομα» είναι
άπειρα στο πλήθος και αδιαίρετα στο μέγεθος. Για το Δημόκριτο, τα γεωμετρικά
απειροστά διακρίνονται από τα «φυσικά» απειροστά, τα οποία (φυσικά) θεωρούνται
αδιαίρετα (άτομα ή αμερή). Για τους Πυθαγόρειους τα δύο είδη αυτά των απειροστών
ταυτίζονται.
Ο Ζήνωνας, μαθητής του Παρμενίδη, εισήγαγε σχετικά, τέσσερα παράδοξα για το χώρο
και τον χρόνο. Το παράδοξο της «διχοτομίας» σχετίζεται τόσο με τη δυνατότητα
πραγματοποίησης μιας δυνάμει άπειρης διαδικασίας σε πεπερασμένο χρόνο όσο και με
την άπειρο διαιρετότητα ενός διαστήματος, ή αντίθετα με τη μη-δυνατότητα μιας επ’
άπειρον διαίρεσης του διαστήματος (γεωμετρικός ατομισμός). Πριν ένα κινητό διανύσει
μια δοσμένη απόσταση, πρώτα πρέπει να διανύσει τη μισή από αυτή. Αλλά πριν
διανύσει τη μισή απόσταση, θα πρέπει να διανύσει το ένα τέταρτο αυτής και ούτω
καθεξής. Κατ’ αυτό τον τρόπο μέσα από μια σειρά άπειρων τομών, το αντικείμενο δεν
θα μπορέσει ποτέ να κάνει αυτό το ταξίδι. Το παράδοξο του «Αχιλλέα και της χελώνας»
έχει ανάλογη φιλοσοφία, όπου ο Αχιλλέας με μια γρήγορη κίνηση αλλά αργοπορημένη
κατά τα άλλα εκκίνηση δεν θα μπορέσει ποτέ να φθάσει την αργοκίνητη χελώνα, γιατί
κάθε φορά που ο Αχιλλέας θα φθάνει στο σημείο όπου ήταν η χελώνα, εκείνη θα έχει
ήδη μετακινηθεί. Το παράδοξο του «Βέλους» επιτίθεται στην ιδέα της μοναδικότητας.
Ένα βέλος που εκτοξεύεται βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση τη
συγκεκριμένη στιγμή, αλλά τότε η διαφορά από ένα ακίνητο βέλος που βρίσκεται στην
ίδια κατάσταση είναι δυσδιάκριτη, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιο από τα
δύο κινείται. Το παράδοξο του «Σταδίου» αναφέρεται στην έννοια της «κίνησης» και
σημαίνει ότι η «κίνηση» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συντελείται συνεχώς δια μέσου
των διαδοχικά διαιρετών μερών της χωροχρονικής έκτασης. Το παράδοξο αναφέρει ότι
αν θεωρήσουμε τρεις παράλληλες σειρές σωμάτων Α,Β,Γ που καθεμιά συντίθεται από
9

Δημόκριτος., Ο.π. σελ. 15.
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ίσο αριθμό σωμάτων ιδίου μεγέθους, που ξεπερνούν το ένα το άλλο σ’ έναν αγώνα
δρόμου τα οποία κινούνται με ίση ταχύτητα προς αντίθετες κατευθύνσεις, η μια σειρά
κατέχει χώρο ανάμεσα στο τέρμα και στο μέσο του δρόμου ενώ η άλλη κατέχει το χώρο
ανάμεσα στο μέσο και την αφετηρία. Αν θεωρήσουμε ότι ΑΑ τα στατικά σώματα ίσου
μεγέθους, ΒΒ τα σώματα που είναι ίσα, σε αριθμό και μέγεθος προς τα ΑΑ και ΓΓ τα
σώματα που αρχικά κατέχουν το άλλο μισό από το τέρμα ως το μέσο των Α ίσα σε
αριθμό, μέγεθος και ταχύτητα προς τα Β. Τότε θα έχουμε τις εξής περιπτώσεις: 1)καθώς
τα ΒΒ και τα ΓΓ περνούν το ένα το άλλο, το πρώτο Β φθάνει το τελευταίο Γ την ίδια
στιγμή που το πρώτο Γ φθάνει το τελευταίο Β. 2) τη στιγμή αυτή το πρώτο Γ έχει
περάσει όλα τα Β, ενώ το πρώτο Β έχει περάσει τα μισά Α και συνεπώς έχει καταλάβει
μόνο το μισό χρόνο από αυτόν που ήταν κατειλημμένος από το πρώτο Γ, εφόσον κάθε
ένα από τα δυό τους καταλαμβάνει ίσο χρόνο για να περάσει το κάθε σώμα. 3) την ίδια
στιγμή όλα τα Β έχουν περάσει όλα τα Γ, γιατί το πρώτο Γ και το πρώτο Β θα φθάσουν
ταυτόχρονα στα αντίθετα άκρα του δρόμου, εφόσον, σύμφωνα με το Ζήνωνα, ο χρόνος
που καλύπτει το πρώτο Γ όταν περνά κάθε ένα από τα Β είναι ίσος με το χρόνο που
καλύπτει το ίδιο όταν περνά κάθε ένα από τα Α, επειδή τόσο το πρώτο Β, όσο και το
πρώτο Γ καλύπτουν ίσο χρόνο για να περάσουν από όλα τα Α. Σχηματικά η κίνηση
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
ΑΑΑΑ
ΒΒΒΒ ↣
↢ ΓΓΓΓ

Το παράδοξο για το Ζήνωνα είναι ότι «το μισό ενός δεδομένου χρόνου ισούται με το
διπλό αυτού του χρόνου». Αυτό σημαίνει ότι ένα «χωρικό» ελάχιστο (αδιαίρετο) δεν
περνά μέσα σε ένα «χρονικό» ελάχιστο (αδιαίρετο) σε μια στιγμή χωρίς διάρκεια. Το
παράδοξο αυτό αντιτίθεται στην έννοια της κίνησης με το να την ανάγει σε ελάχισταάτομα, χωρικά και χρονικά, μέσα στα οποία η κίνηση αυτή αναιρείται.
Ποιός είναι όμως ο σκοπός αυτών των παραδόξων; Στο ζήτημα αυτό υπάρχουν
διάφορες ερμηνείες. Ο Δ, Αναπολιτάνος στην εργασία του με τίτλο « Φιλοσοφική
Αποτίμηση των παραδόξων του Ζήνωνα» αναφέρει ότι στα δύο πρώτα παράδοξα
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(διχοτομίας και Αχιλλέα), η αντίφαση προκύπτει από την αδυναμία πραγματοποίησης
σε πεπερασμένο χρόνο μιας δυνάμει άπειρης διαίρεσης οποιουδήποτε εκτατού
μεγέθους. Από την άλλη, ο F.Enriques θεωρεί ότι τα επιχειρήματα του Ζήνωνα για την
κίνηση, πρέπει να εννοηθούν ως πολεμική εναντίον του γεωμετρικού ατομισμού των
Πυθαγορείων 10. Σύμφωνα με τον F.Enriques, αν υπήρχε ένα γεωμετρικό αδιαίρετο ε, το
άθροισμα ε+ε/2+ε/3+...(άπειροι το πλήθος προσθετέοι), προσθετέων που έχουν έστω
και κάποια ελάχιστη έκταση, θα έπρεπε να είναι άπειρο. Ο F.Enriques, σημειώνει ότι:
«προλαβαίνεται εδώ, σε αρνητική μορφή, το αίτημα των Ευδόξου-Αρχιμήδη, που λέει
ότι το υπο-πολλαπλάσιο ενός οποιουδήποτε διαστήματος μπορεί πάντα να είναι
μικρότερο από ένα άλλο δεδομένο διάστημα οσοδήποτε μικρό. Δεν ισχυρίζόμαστε
βέβαια ότι ο Ζήνωνας είχε κατά νου το αίτημα αυτό, με τη συγκεκριμένη μορφή που
του δίνει ο Αρχιμήδης, ή ότι είχε ανακαλύψει, σε ξεκαθαρισμένη μορφή, μια ισοδύναμη
πρόταση σαν εκείνη που συναντούμε στον Ευκλείδη, ωστόσο όμως έπρεπε να κατέχει
μια κάποια διαίσθηση (intuition), περισσότερο ή λιγότερο συνειδητή, του γεωμετρικού
γεγονότος⋅ έπρεπε δηλ. να αισθάνεται ότι είναι αδύνατο να εννοήσουμε μέσα σε μια
πεπερασμένη γραμμή άπειρα σημεία, αν αυτά έχουν όλα μια κάποια έκταση ελάχιστη,
όχι ίση με το μηδέν» 11.
Εκτός του Εμπεδοκλή και του Αναξαγόρα, οι Ατομικοί φιλόσοφοι επίσης προσπάθησαν
να τροποποιήσουν την Παρμενίδεια λογική, χωρίς όμως να ξεφύγουν από την βασική
αρχή της, πως οτιδήποτε προυπάρχει δεν έχει γένεση και φθορά 12. Η βασική αρχή της
Ατομικής θεωρίας είναι η ύπαρξη των α-τόμων, τα οποία διατηρώντας τις ιδιότητες της
Παρμενίδειας οντολογίας, θεωρούνται τα έσχατα δομικά υλικά όλων των φυσικών
πραγμάτων. Ο Δημόκριτος, κύριος εκφραστής της Ατομικής θεωρίας, συνέβαλε και
στην ανάπτυξη των Μαθηματικών, δίνοντας απαντήσεις σε γεωμετρικά θέματα, χωρίς
όμως να τα αποδείξει, όπως για παράδειγμα ότι ο κώνος είναι το ένα τρίτο ενός

10

Federico Enriques & Manlio Mazzioti, 1948. Οι Θεωρίες του Δημόκροτου Αβδηρίτη, μετάφραση του
Α.Α. Παπαϊωάννου, έκδοση του Διεθνούς Δημοκρίτειου Ιδρύματος , Ξάνθη, 1982., σελ.22-23.
11
F. Enriques., ο.π., σελ. 23,24.
12
Δημόκριτος .,Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες, Αστρονομία-Κοσμολογία Της Ατομικής Θεωρίας.,
σελ.13.,εκδ. Ζήτρος., 2004.
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κυλίνδρου, η πυραμίδα το ένα τρίτο ενός πρίσματος, αν έχουν την ίδια βάση και το ίδιο
ύψος. Η συμβολή αυτή του Δημόκριτου αναγνωρίζεται, αργότερα, από τον Αρχιμήδη:
(Ann.ad DK 68 B155) Αρχιμ., Περί των μηχανικών θεωρημάτων 3, 84 Mugler 13: «Γι’
αυτό το λόγο και για τα θεωρήματα εκείνα, των οποίων πρώτος ο Εύδοξος βρήκε την
απόδειξη, δηλαδή για τον κώνο και την πυραμίδα, ότι ο κώνος είναι το ένα τρίτο ενός
κυλίνδρου, ενώ η πυραμίδα το ένα τρίτο του πρίσματος, αν έχουν την ίδια βάση και ίσο
ύψος, μεγάλο μερίδιο δόξας θα απένειμε κανείς και στο Δημόκριτο, ο οποίος εξέθεσε
πρώτος, χωρίς απόδειξη, το θεώρημα για τα σχήματα που αναφέρθηκαν».
Όπως σημειώνουν οι σχολιαστές του Αριστοτέλη, ο Δημόκριτος θεωρεί ότι τα
πρωταρχικά στοιχεία, τα οποία ονομάζει «άτομα», είναι άπειρα στο πλήθος και
αδιαίρετα στο μέγεθος: (DK 67 A 49) Σιμπλ., Εις τα Φυσικά Ι84bI5, .. «Οι οπαδοί του
Λεύκιππου και του Δημόκριτου αποκαλούν τα ελάχιστα πρώτα σώματα άτομα…» 14..
Η ύπαρξη ή μη, ατόμων και αμερών αλλά και η αντίθετη άποψη για τη δυνατότητα της
επ’ άπειρον διαίρεσης της ύλης φαίνεται ότι βρέθηκε στο κέντρο του προβληματισμού
της εποχής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο απόσπασμα Περί γεννέσεως και
φθοράς (3Ι6aΙ3) του Αριστοτέλη 15: « Ο Δημόκριτος θα φαινόταν ότι πείστηκε (για την
ύπαρξη των αμερών) από επιχειρήματα ταιριαστά στο ζήτημα και βασισμένα στη φύση.
Αυτό που εννοούμε θα γίνει φανερό στην πορεία. Γιατί, αν κανείς δεχτεί ότι υπάρχει
κάποιο σώμα και μέγεθος εξ ολοκλήρου διαιρετό και θεωρήσει δυνατό αυτό το
ενδεχόμενο, τότε καταλήγει σε αδιέξοδο. Γιατί τι θα είναι αυτό, το οποίο θα απομείνει
από τη διαίρεση; Γιατί, αν κάτι είναι εξ ολοκλήρου διαιρετό και αυτή η διαδικασία (της
διαίρεσης) μπορεί να συμβεί, τότε θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα εξ ολοκλήρου
διαιρεμένο, ακόμη και αν οι διαιρέσεις δεν είχαν γίνει ταυτόχρονα. Και αν αυτό μπορούσε
να συμβεί, το να μην απομείνει τίποτα από τη διαίρεση θα ήταν αδύνατο. Το ίδιο ισχύει
13

Το απόσπασμα είναι από το: Δημόκριτος .,Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες, Αστρονομία-Κοσμολογία
Της Ατομικής Θεωρίας., iv αξιώματα., σελ. 131.,εκδ. Ζήτρος., μετάφραση του Σταύρου
Γκιργκένη.,Θεσ/κη 2004.
14
Δημόκριτος ., Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες, Αστρονομία-Κοσμολογία Της Ατομικής Θεωρίας., σελ.
111.,εκδ. Ζήτρος.,μετάφραση του Σταύρου Γκιργκένη., Θεσ/κη 2004.
15
Ο.π.σελ. 91-97.
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και για τη διαίρεση με (διαδοχική) διχοτόμηση αλλά και γενικά: όταν ένα σώμα είναι εκ
φύσεως εξ ολοκλήρου διαιρετό, αν διαιρεθεί, το να μην απομείνει κάποιο υπόλοιπο είναι
αδύνατο, γιατί ακόμη κι αν έχει διαιρεθεί σε μύρια μέρη διαιρεμένα μυριάδες φορές, το να
μην απομείνει τίποτα είναι αδύνατο. Αν και βέβαια κανείς, ίσως, δε θα μπορούσε να
κάνει τη διαίρεση. Αφού λοιπόν το σώμα είναι εξ ολοκλήρου διαιρετό, ας το διαιρέσουμε.
Τι θα είναι το υπόλοιπο (της διαίρεσης); Μέγεθος; Αδύνατον. Γιατί τότε θα υπάρχει κάτι
που δε διαιρέθηκε, ενώ εμείς υποθέσαμε ότι είναι εξ ολοκλήρου διαιρετό. Αν όμως, το
υπόλοιπο της διαίρεσης δεν είναι σώμα ή μέγεθος, αλλά διαίρεση (=σημείο τομής), τότε
(το αρχικό σώμα) ή θα αποτελείται από σημεία, και επομένως τα συστατικά του δε θα
έχουν μέγεθος, ή δε θα είναι απολύτως τίποτα και, άρα, θα έγινε από το μηδέν και θα
αποτελείται από το μηδέν, με αποτέλεσμα στο σύνολό του να μην είναι παρά κάτι
φαινομενικό. Ομοίως, αν αποτελείται από σημεία, δε θα έχει κανένα μέγεθος. Γιατί όταν
τα σημεία εφάπτονταν και αποτελούσαν ένα μέγεθος και βρίσκονταν μαζί, δεν έκαναν
καθόλου μεγαλύτερο το σύνολο του σώματος. Όταν, πάλι, το (αρχικό) σώμα διαιρέθηκε
σε δύο ή και περισσότερα κομμάτια το σύνολο δεν ήταν ούτε μικρότερο ούτε μεγαλύτερο
από πριν. Άρα, ακόμη κι αν ενωθούν όλα τα σημεία, δεν θα προκύψει κανένα μέγεθος.
Επιπλέον, αν κατά τη διαίρεση ενός σώματος προκύπτει κάτι σαν πριονίδι, με αποτέλεσμα
να αποκόπτονται από το σύνολο του σώματος σωματίδια, ισχύει η ίδια συλλογιστική: με
κάποιο τρόπο αυτό το σωματίδιο θα είναι (επίσης) διαιρετό. Αν αυτό που αποκόπηκε δεν
είναι σώμα, αλλά αποκόπηκε κάποια ξεχωριστή μορφή ή κατάσταση, και είναι το μέγεθος
(=το αρχικό σώμα) σημεία ή επαφές που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, είναι
άτοπο να προκύψει κάποιο μέγεθος από πράγματα που δεν είναι μεγέθη. Ακόμη, σε ποιο
σημείο θα βρίσκονται, είτε είναι ακίνητα είτε κινούνται, τα σημεία; Επιπλέον, μια επαφή
είναι πάντα επαφή δύο πραγμάτων, αφού υπάρχει κάτι πέρα από την επαφή, τη διαίρεση
και το σημείο. Αν λοιπόν υποθέσει κανείς ότι υπάρχει ένα οποιοδήποτε σώμα
οποιωνδήποτε διαστάσεων εξ ολοκλήρου διαιρετό, προκύπτουν όλα αυτά τα παράδοξα.
Επιπλέον, αν διαιρέσω ένα ξύλο ή κάποιο άλλο αντικείμενο και ξαναενώσω τα κομμάτια,
προκύπτει πάλι ένα αντικείμενο ίσο με το προηγούμενο. Το ίδιο θα συμβεί ολοφάνερα
ακόμη κι αν κόψω το ξύλο σε οποιοδήποτε σημείο του. Επομένως είναι δυνάμει διαιρετό
σε όλη του την έκταση. Τι θα απομείνει, λοιπόν, από τη διαίρεση; Γιατί αν απομείνει μια
ιδιότητα, πως το σώμα διαλύεται σε ιδιότητες και γίνεται απ’ αυτές; Ή πώς χωρίζονται
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αυτές οι ιδιότητες; Άρα, αν είναι αδύνατο να αποτελούνται τα μεγέθη από επαφές ή
σημεία, πρέπει αναγκαστικά να υπάρχουν σώματα και μεγέθη αδιαίρετα (=αμερή)…».
Η διαμάχη σχετικά με την ύπαρξη ή μη των αδιαιρέτων ή αμερών υπήρξε σφοδρή.
Συγκεκριμένα

στα

αποσπάσματα

16

που

ακολουθούν

διαφαίνονται

τόσο

ο

προβληματισμός, όσο και οι απόψεις των φιλοσόφων σχετικά με τα αδιαίρετα και την
επ’ άπειρο διαίρεση:
(DK 68 A48) Αέτιος I, I6, 2 «Όσοι κάνουν λόγο για άτομα, ισχυρίζονται ότι η διαίρεση
σταματά στα αμερή και δεν συνεχίζεται επ’ άπειρο». Στοβαίος Ι, Ι4, Ι: « Ο ίδιος (ο
Δημόκριτος) έλεγε ότι η διαίρεση σταματά στα αμερή». (DK 68 A48a) Σχολ. Ευκλ.
Στοιχεία Ι0, 26 Stamatis: «…δεν υπάρχει ελάχιστο μέγεθος, όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί
του Δημόκριτου…».
Αριστοτ., Περί Ουρανού 271 b2 «…ας σκεφτούμε τα υπόλοιπα θέματα και καταρχήν τι
απ’ τα δύο ισχύει; Υπάρχει κάποιο σώμα άπειρο, όπως πίστεψαν οι περισσότεροι από
τους αρχαίοιυς φιλοσόφους, ή αυτό είναι κάτι αδύνατο; …αν κανείς ισχυριζόταν ότι
υπάρχει κάποιο ελάχιστο μέγεθος…αυτός θα ανέτρεπε τις πιο σημαντικές έννοιες των
μαθηματικών».
Θεοδώρητος 17 , Ελληνικών παθημάτων 4,9: «…ο Επίκουρος…γεννήθηκε πέντε γενιές
μετά το Δημόκριτο…Οι οπαδοί του ισχυρίζονται ότι τα πρωταρχικά στοιχεία ονομάζονται
αδιαίρετα, άτομα, ναστά εξαιτίας της απάθειάς τους. Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος,
όμως, θεώρησαν ότι τα πρώτα στοιχεία ονομάζονται έτσι, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά
και, δεν μπορούν να υποστούν τομή και διαίρεση».
Αριστοτ., Περί ψυχής, 409a10: « Θα φαινόταν ότι δε διαφέρει σε τίποτα το να μιλήσει
κανείς για μονάδες ή για μικρά σωμάτια. Γιατί και από τα σφαιρίδια του Δημόκριτου, εάν
γίνουν σημεία…»
16
17

Ο.π. σελ 105.
Ο.π.σελ. 115.
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Ο Αριστοτέλης 18 στο Περί ψυχής αναφέρει πως ο Δημόκριτος και ο Ξενοκράτης
πιστεύουν ότι η ψυχή είναι ένας αριθμός από αδιαίρετα αδιαφοροποίητα στοιχεία.
Φιλόπονος ad loc.167, 20: «Ο Αριστοτέλης θέλει να συνδέσει την άποψη του Ξενοκράτη
μ’ εκείνη του Δημόκριτου…Εάν, λοιπόν, αφαιρέσει κανείς, ισχυρίζεται, από τα άτομα το
μέγεθος, θα γίνουν σημεία…Γιατί δε βλάπτει καθόλου την υπόθεση του Δημόκριτου το να
αφαιρέσει κανείς το συνεχές των ατόμων, αφού υποστήριζε ότι αυτά δεν κινούνται επειδή
είναι συνεχή σώματα, αλλά χάρη στην απώθηση του ενός από το άλλο εξαιτίας του
πλήθους τους».
Ο Αριστοτέλης στο (DK 67 A7) Περί γεννέσεως και φθοράς 325b24 αναφερόμενος
στον Πλάτωνα, σημειώνει 19: «…όπως ακριβώς έχει γράψει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο. Ο
τρόπος έκφρασής του διαφέρει από εκείνον του Λεύκιππου μόνο στο βαθμό που ο
Λεύκιππος θεωρούσε τα αδιαίρετα σώματα στερεά, ενώ ο Πλάτωνας επίπεδα…».
Η διάκριση των ατόμων σε δύο κατηγορίες 20 : τα φυσικά άτομα και τα μαθηματικάνοητά άτομα ή αμερή, αναφέρονται στον Αέτιο, 1,3,27 (Στοβαίος 1,10,16).
Ο Αριστοτέλης δεν αποδέχεται την έννοια των αδιαιρέτων 21 ποσοτήτων και διακρίνει
δύο είδη απείρου: το «εν δυνάμει» άπειρο και το «ενεστωτικό» άπειρο. Αλλά και ο
κόσμος του Μεσαίωνα, στο βαθμό που ακολουθούσε τον Αριστοτέλη, δεν αποδέχτηκε
την έννοια του απείρου ως μια ολότητα, δηλαδή την ενεστωτική φύση του απείρου,
αλλά μόνο την εν δυνάμει μορφή του. Για τον Αριστοτέλη, ο κόσμος είναι
πεπερασμένος και επομένως δεν υπάρχει κανένα φυσικό μέγεθος που μπορεί
πολλαπλασιαζόμενο να δώσει το ενεστωτικό άπειρο.

18

Από τη μετάφραση του Σταύρου Γκιργκένη., Δημόκριτος .,Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες,
Αστρονομία-Κοσμολογία Της Ατομικής Θεωρίας., σελ. 117.,εκδ. Ζήτρος., Θεσ/κη 2004.
19
Ο.π.σελ., 119.
20
Ο.π. σελ., 127, 129.
21
Δημόκριτος .,Μαθηματικά –Φυσικές Επιστήμες, Αστρονομία-Κοσμολογία Της Ατομικής Θεωρίας., σελ.
105,109.,εκδ. Ζήτρος., 2004.
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109.(DK 67 A15) Αριστοτ., Περί ουρανού 303a4 «…ούτε και είναι εύλογες οι συνέπειες
όσων λέγουν κάποιοι άλλοι, όπως ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης. Γιατί
ισχυρίζονται ότι τα πρωταρχικά στοιχεία είναι άπειρα στο πλήθος και αδιαίρετα στο
μέγεθος…Γιατί κατά κάποιο τρόπο και αυτοί μετατρέπουν όλα τα όντα σε αριθμούς και
από αριθμούς. Γιατί ακόμη και αν δεν το δηλώνουν με σαφήνεια, εν τούτοις αυτό είναι
που θέλουν να πουν…Επιπλέον έρχονται αναγκαστικά σε αντίθεση με τις μαθηματικές
επιστήμες όσοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν αδιαίρετα σώματα και, επιπλέον, αναιρούν
πολλά από όσα αποτελούν παραδοχές και εντυπώσεις των αισθήσεων…».
Οι Luis E. Moreno A.και Gullermina Waidegg 22 χρησιμοποιούν ένα είδος γραμματικής
ανάλυσης για να παρουσιάσουν το ρόλο του απείρου στην Αρχαία Ελληνική κουλτούρα:
1. ως ουσιαστικό, εμφανίζεται μόνο όταν εκφράζει ένα μυθολογικό, θεολογικό ή
μεταφυσικό μοντέλο.
2. ως επίθετο, όταν περιγράφοντας ένα ουσιαστικό, το ουσιαστικό είχε τα
χαρακτηριστικά του απολύτου, όπως για παράδειγμα το Σύμπαν, το Όν, ο
χώρος και ο χρόνος. Ο Αριστοτέλης, χρησιμοποιούσε αυτό το μοντέλο
έκφρασης εφόσον η έννοια που περιέγραφε ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την
πραγματική (φυσική) ύπαρξη του απείρου, την οποία η ρεαλιστική
Αριστοτελική φιλοσοφία δεν αποδεχόταν.
3. ως τροπικό επίρρημα, χρησιμοποιείτο για να περιγράψει νοητικές πράξεις, όπως
για παράδειγμα να επεκτείνει, να υποδιαιρέσει, να προσεγγίσει, να συνεχίσει,
να προσθέσει κ.λ.π. Το μοντέλο αυτό του απείρου, αφορά στην δυνητική μορφή
του με την έννοια της άπειρης εξέλιξης μιας διαδικασίας.
Στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά η ύπαρξη του απείρου ήταν αποδεκτή μόνο στην
τρίτη περίπτωση, ενώ η χρήση του απείρου ως επίθετο και ουσιαστικό απαγορευόταν
λόγω των φιλοσοφικών απόψεων που απέρριπταν την ιδεώδη ή την πραγματική ύπαρξη
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Luis E.Moreno A. & Guillermina Waidegg., The Conceptual Evolution of Actual Mathematical
Infinity., Educational Studies in Mathematics., σελ.212-213., Kluwer Academic Publishers.,
Netherlands., 1991.
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των «άπειρων αντικεικένων». Το άπειρο 23 ως επίρρημα, είναι συνδεδεμένο με μια
διαδικασία ως εκ τούτου η παρουσία του δεν μπορεί να θεωρηθεί αναμφίβολη αλλά
είναι αποδεκτή ως ένας εν δυνάμει τρόπος λειτουργίας (modus operandi). Αυτός ο
τρόπος λειτουργίας μπορεί να χαρακτηριστεί από το ότι «τελευταίο» σημείο δεν υπάρχει,
παρόλο που είναι καλά ορισμένο το «αρχικό» σημείο ή το σημείο εκκίνησης. Αυτό
οδηγεί στην αδυναμία εκτέλεσης της αντίστροφης πορείας, οπότε οι πράξεις αυτές
έχουν το χαρακτηριστικό της μη-αναστρεψιμότητας.
Η πρώτη προσπάθεια μαθηματικοποίησης του Ενεστωτικού Απείρου έγινε από τον
Bertrard Bolzano, το 1851, με την εργασία του με τίτλο «Τα παράδοξα του Απείρου»,
όπου εκφράζει την πιθανότητα της εισαγωγής του απείρου στα μαθηματικά, ως
αντικείμενο μελέτης. Η έννοια του Ενεστωτικού Απείρου και των Απειροσυνόλων
αναπτύχθηκε ως επί το πλείστον από τον George Cantor κατά το β΄ ήμισυ του 19ο
αιώνα 24.
Ο αριθμός για τον Αριστοτέλη υπάρχει εν δυνάμει και όχι εν ενεργεία. Ο Αριστοτέλης
επίσης διαχωρίζει τον αριθμό από το μέγεθος λόγω της διαφορετικότητας της φύσης
τους. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο αριθμός μπορεί να αυξάνεται συνεχώς πέραν από
οποιοδήποτε όριο και ενώ προς την κατεύθυνση του ελάχιστου υπάρχει ένα πέρας,
αντίθετα κανένα πλήθος σε επίπεδο πραγματικότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άνω
φράγμα. Από την άλλη μεριά, προς την κατεύθυνση του ελάχιστου, το συνεχές των
μεγεθών είναι επ’ άπειρον διαιρετό, ενώ τα μεγέθη δεν μπορούν να αυξάνονται μέχρι το
άπειρο. Συγκεκριμένα στο Φυσικής Ακροάσεως Γ’ σημειώνει 25: «…μπορεί ακόμη να
23

Luis E.Moreno A. & Guillermina Waidegg., The Conceptual Evolution of Actual Mathematical
Infinity., Educational Studies in Mathematics., σελ., 213., Kluwer Academic Publishers., Netherlands.,
1991.
24
«Το δυναμικό άπειρο κύρια εμφανίζεται, όταν κάποιος έχει μια ακαθόριστη μεταβαλλόμενη
πεπερασμένη ποσότητα, η οποία ή αυξάνει πέρα από οποιοδήποτε όριο, ή ελαττώνεται πέρα από κάθε μικρό
όριο. Γενικότερα, μιλάω για δυναμικό άπειρο οποτεδήποτε έχουμε μια ακαθόριστη ποσότητα που
προσφέρεται για ‘αναρίθμητους’ καθορισμούς (…) με ενεστωτικό άπειρο αντιλαμβανόμαστε μια ποσότητα
η οποία από τη μια μεριά δεν είναι μεταβαλλόμενη, αλλά μάλλον σταθερή και καθορισμένη από τα μέρη της
-μια γνήσια σταθερά- αλλά η οποία ταυτόχρονα υπερβαίνει ποσοτικά κάθε πεπερασμένη ποσότητα του ίδιου
τύπου». (Απόσπασμα βιβλίου του Κ.Δρόσου «Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη».,τομ.1ος: Μαθηματικές
Περιηγήσεις., σελ. 93., Πάτρα 1999).
25
Αριστοτέλους., Φυσικής Ακροάσεως Γ΄., 207b., 208a., σελ.92-95 Μετάφραση Κ.Δ Γεωργούλη.,
εκδόσεις Παπαδήμα, 1972.
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δικαιολογηθεί και το ότι στον αριθμό κατά την κατεύθυνση του ελαχίστου υπάρχει ένα
πέρας, προς την κατεύθυνση όμως της αύξησης ο αριθμός κάθε φορά ξεπερνά
οποιοδήποτε πλήθος· σχετικά όμως με τα μεγέθη συμβαίνει το αντίθετο, προς την
κατεύθυνση του ελαχίστου μπορεί να ξεπεραστεί οποιοδήποτε μέγεθος, προς την
κατεύθυνση όμως της αύξησης δεν υπάρχει άπειρο μέγεθος … ο αριθμός πάλι αποτελείται
από περισσότερα από ένα (μονάδες), που αποτελούν ένα ποσό· ώστε είναι ανάγκη να
σταματήσουμε, όταν φθάσουμε στο αδιαίρετο∙ ... προς την κατεύθυνση όμως της αύξησης
μπορούμε να εννοούμε κάθε φορά και μεγαλύτερο αριθμό, γιατί οι διχοτομίες του
μεγέθους μπορούν να συνεχίζονται επ’ άπειρο. Ώστε ο αριθμός μεγέθους υπάρχει δυνάμει
και όχι ενεργεία∙ συμβαίνει όμως εκείνο που κάθε φορά παίρνουμε να ξεπερνά
οποιοδήποτε πλήθος. Ο αριθμός όμως που προκύπτει από τη διχοτομία δεν έχει
αυθυπόστατη ύπαρξη, ούτε η απειρότητα παρουσιάζεται ως μόνιμη, αλλά βρίσκεται
πάντοτε στο στάδιο της γέννεσης, όπως ο χρόνος και ο αριθμός του χρόνου. Σχετικά με τα
μεγέθη συμβαίνει το αντίθετο∙ το συνεχές δηλαδή παρουσιάζει διαίρεση που προχωρεί
προς το άπειρο, προς την κατεύθυνση όμως της αύξησης δεν είναι άπειρο. Γιατί όσο
μπορεί να είναι δυνάμει, τόσο μπορεί να είναι και ενεργεία. Ώστε επειδή δεν υπάρχει
κανένα αισθητό άπειρο μέγεθος, δεν είναι δυνατό να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε ορισμένο
μέγεθος∙ γιατί σε τέτοια περίπτωση θα υπήρχε ένα πράγμα που θα ήταν μεγαλύτερο από
τον ουρανό ... Η αντίληψή μας αυτή, που δεν παραδέχεται πως υπάρχει κατά την
κατεύθυνση της αύξησης ένα ενεργεία άπειρο, εξ αιτίας του ότι θα ήταν δυνατό να
φθάσουμε καμιά φορά στο τέρμα του, δεν έχει να βλάψει καθόλου τη μαθηματική έρευνα.
Γιατί δεν τους είναι το άπειρο απαραίτητο, ούτε το χρησιμοποιούν, αλλά παίρνουν τα
περερασμένα μεγέθη μόνο στα μήκη που τυχόν τους χρειάζονται∙ μπορεί όμως
οποιοδήποτε άλλο μέγεθος να τμηθεί κατά τις ίδιες αναλογίες όπως και το μέγιστο
μέγεθος. Ώστε από την άποψη της απόδειξης δεν θα σημειωθεί σχετικά με εκείνα τα
μεγέθη καμία διαφορά, η ύπαρξη όμως θα υπάρχει στα πραγματικά μεγέθη».
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Ο Αριστοτέλης άσκησε σφοδρή κριτική στις απόψεις των Ατομικών και του Επίκουρου
σχετικά με την ύπαρξη των αμερών αφού η ύπαρξή τους παρεμποδίζει την επ’ άπειρον
διαίρεση. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του Σιμπλίκιου (DK 67 A13) Εις τα
Φυσικά 231a21, σελ 925,10: « Όσοι αρνούνταν την επ’ άπειρον τομή (διότι τάχα δεν
είμαστε σε θέση να διαιρούμε επ’ άπειρον και να διαπιστώνουμε με αυτόν τον τρόπο το
ακατάλληλο της τομής) ισχυρίζονταν ότι τα σώματα αποτελούνται από αδιαίρετα
σωματίδια και διαιρούνται σε αδιαίρετα σωματίδια. Ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος
θεωρούν ότι δεν είναι μόνο η απάθεια αιτία της μη διαίρεσης των πρωταρχικών σωμάτων,
αλλά επιπλέον το μικρό τους μέγεθος και το ότι δεν έχουν μέρη (=αμερή). Ο Επίκουρος
από την άλλη, σε μεταγενέστερη εποχή, αρνείται την ύπαρξη αμερών, και ισχυρίζεται ότι
τα άτομα είναι αδιαίρετα μόνο εξαιτίας της απάθειάς τους. Ο Αριστοτέλης σε πολλά
σημεία του έργου του απέδειξε ως άτοπη την άποψη του Λεύκιππου και του Δημόκριτου.
Ίσως χάρη σ’ αυτήν την κριτική, η οποία στρεφόταν ενάντια στα αμερή, ο Επίκουρος, ο
οποίος γεννήθηκε αργότερα, αν και συμπαθούσε την άποψη του Λεύκιππου και του
Δημόκριτου για τα πρωταρχικά σώματα, τα διατήρησε απαθή, αρνήθηκε όμως ότι δεν
έχουν μέρη, επειδή ακριβώς πάνω σ’ αυτό το ζήτημα τους άσκησε κριτική ο Αριστοτέλης».
Η διαδικασία της διαίρεσης για τον Αριστοτέλη, είναι μια συνεχιζόμενη χωρίς τέλος
διαδικασία και στην εξέλιξή της δεν υπάρχει κανένα στάδιο από το οποίο αυτή η
διαδικασία να μην προχωρεί ακόμη περισσότερο. Από την άποψη αυτή του Αριστοτέλη
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1) δεν υπάρχουν αδιαίρετα μεγέθη και 2) ο
αριθμός μπορεί να μπορεί να αυξηθεί χωρίς όριο.
Οι απόψεις του Αριστοτέλη για τη φύση του συνεχούς έτυχαν της γενικής αποδοχής των
μαθηματικών φιλοσόφων 26 του 13ου και 14ου αιώνα όπως των Roger Bacon, Albertus
Magnus, Thomas Aquinas, Duns Scotus, William of Ockham, Jean Buridan και η Σχολή
του, Nicole Oresme, Albert of Saxony και πολλών άλλων, οι οποίοι απέρριψαν εξ
ολοκλήρου την άποψη σχετικά με την ύπαρξη κάθε τύπου αδιαιρέτων. Η δυνατή
κατασκευή στερεών από επίπεδα, επιπέδων από γραμμές και γραμμών από σημεία.,
οδήγησε στην θεώρηση ενός «εμπειρικού συνεχούς» φτιαγμένου από αδιαίρετα σημεία,
26
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θεωρία που δημιούργησε ταυτόχρονα πολλές δυσκολίες. Οι προβληματισμοί υπήρξαν
πολλοί. Εύλογα δημιουργήθηκαν τα ερωτήματα: Αφού ένα σημείο δεν έχει διαστάσεις
πως είναι δυνατόν με πολλαπλασιασμό ή άθροισμα σημείων να προκύψει ένα
πεπερασμένο μέγεθος; Και αν βέβαια θεωρηθεί ότι ένα σημείο έχει διαστάσεις κατά
ποια έννοια θα θεωρηθεί σαν αδιαίρετο;
Ένα άλλο σημείο αμφισβήτησης ήταν η αντίληψη ότι μια πεπερασμένη γραμμή ή ένα
πεπερασμένο διάστημα αποτελείται από πεπερασμένο αριθμό σημείων και ότι η
μεγαλύτερη γραμμή ή διάστημα περιέχει ένα μεγαλύτερο αριθμό σημείων. Ένα σχετικό
παράδοξο του Russell, δημιουργεί μια δραστική αμφισβήτηση της σημειακής
κατασκευής του συνεχούς της ευθείας των πραγματικών αριθμών. Σύμφωνα με το
παράδοξο αυτό, αν θεωρήσουμε έναν αριθμό ομόκεντρων κύκλων, η επιβατική ακτίνα
θα τέμνει κάθε έναν από τους κύκλους αυτούς σε ένα μοναδικό σημείο. Δηλαδή
υπάρχει μια «1-1» αντιστοιχία μεταξύ των σημείων των ομόκεντρων κύκλων. Και
βεβαίως προκύπτει το ερώτημα: είναι δυνατόν οι κύκλοι να αποτελούνται από «ίδιο»
αριθμό σημείων;
Η κύρια δυσκολία, που αναδύθηκε από το παράδοξο αυτό, δεν αφορούσε τη σύλληψη
της έννοιας του συνεχούς της ευθείας των πραγματικών αριθμών, αλλά η αντίληψη ότι
μια πεπερασμένη γραμμή (ευθεία ή καμπύλη) αποτελείται από πεπερασμένα σε πλήθος
αδιάστατα σημεία. Τα συμπεράσματα οδηγούν στη θεώρηση ότι μια πεπερασμένη
γραμμή αποτελείται από έναν άπειρο πλήθος σημείων και ακόμη ότι δύο άπειροι
αριθμοί μπορούν να θεωρηθούν ίσοι αν οριστεί η τάξη της απειρίας τους.
Στην πραγματικότητα η πιο πάνω θεώρηση διαφέρει από τη θεωρία των Ατομικών
φιλοσόφων και του Δημόκριτου στο σημείο ότι οι δεύτεροι λαμβάνουν τα αδιαίρετα
που συνθέτουν το συνεχές της ευθείας των πραγματικών αριθμών μάλλον ως φυσικά
μεγέθη και όχι ως αδιάστατα σημεία (Φυσικός και όχι Γεωμετρικός Ατομισμός).
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1.2. ΟΙ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ & ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΩΝ
ΕΥΔΟΞΟΥ-ΑΡΧΙΜΗΔΗ

Η έννοια του απειροστού διακρίνεται μεν -αλλά και αμφισβητείται η χρήση της- στα
γεωμετρικά θέματα. Στα Στοιχεία του Ευκλείδη αναφέρεται ένα είδος μη-συμβατικής
γωνίας, που ήταν γνωστή ως κερατοειδής γωνία, η οποία σχηματίζεται από μια ευθεία
και μια κοίλη περιφέρεια ή τόξα δύο κύκλων που εφάπτονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με
τον Heath 27, παρόλο που ο Ευκλείδης δεν χρησιμοποιεί τον όρο «κερατοειδής γωνία»,
αυτό το όνομα χρησιμοποιείται από τον Πρόκλο σαν ένας όρος ήδη γνωστός. Μέσα στο
σύνολο των γωνιών φαίνεται ότι η ευθύγραμμη γωνία της οποίας οι πλευρές είναι
ευθείες, είναι μια ειδική περίπτωση. Ο F.Enriques υποστηρίζει ότι στο Δημόκριτο δεν
υπάρχει γεωμετρικός ατομισμός 28 , όμως ο Δημόκριτος αποδέχεται τις κερατοειδεις
γωνίες ως απειροστά (όχι ως αδιαίρετα). Ο Ευκλείδης αποδεικνύει

29

ότι κάθε

κερατοειδής γωνία είναι μικρότερη από κάθε ευθύγραμμη γωνία.
Ειδικότερα, η πρόταση ΙΙΙ.16, ή 16 του 3ου Βιβλίου των Στοιχείων του Ευκλείδη,
αναφέρει: Η ευθεία γραμμή που φέρεται στα άκρα μιας διαμέτρου ενός κύκλου και
σχηματίζει ορθές γωνίες με αυτή, θα βρίσκεται έξω από τον κύκλο και στην περιοχή που
ορίζεται μεταξύ της ευθείας γραμμής και της περιφέρειας καμία άλλη ευθεία γραμμή δεν
μπορεί να παρεμβληθεί∙ επιπλέον δε η γωνία του ημικυκλίου είναι μεγαλύτερη ενώ η
εναπομείνασα γωνία μικρότερη από κάθε οξεία ευθύγραμμη γωνία.

27
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Η απόδειξη του δευτέρου μέρους της πρότασης έχει ως εξής 30 : Εάν υπήρχε μια
ευθύγραμμη γωνία μικρότερη από τη γωνία που σχηματίζεται από την περιφέρεια CHA
και την εφαπτομένη AE, τότε η περιοχή μεταξύ της περιφέρειας και της ευθείας θα
παρεμβάλλονταν μια ευθεία γραμμή ΑF και θα σχηματιζόταν μια γωνία αποτελούμενη
από ευθείες πλευρές, η οποία θα ήταν μεγαλύτερη από τη γωνία που σχηματίζεται από την
ευθεία γραμμή ΒΑ και την περιφέρεια και ταυτόχρονα μικρότερη από τη γωνία που
σχηματίζεται από την περιφέρεια και την ευθεία γραμμή ΑΕ. Αλλά έχει αποδείξει ήδη ότι
τέτοια ευθεία γραμμή δεν μπορεί να παρεμβληθεί 31. Επομένως δεν υπάρχει καμία οξεία
γωνία με ευθείες πλευρές που να είναι μεγαλύτερη από τη γωνία που σχηματίζεται από
την περιφέρεια CHA και την ευθεία γραμμή ΒΑ, ούτε αντίστοιχα μικρότερη από τη γωνία
που σχηματίζεται από την περιφέρεια CHA και την ευθεία γραμμή ΑΕ.
Ο ισχυρισμός αυτός οδηγεί στη θεώρηση της κερατοειδούς γωνίας ως ενός γεωμετρικού
απειροστού, άποψη την οποία φαίνεται ότι ο Ευκλείδης να αποδέχεται μεν, αλλά αν
λάβει κανείς υπόψη του ότι για τον ίδιο το γεωμετρικό σημείο έχει θέση και όχι
διαστάσεις, έμμεσα αποκλείει την ύπαρξη και χρήση τέτοιων ποσοτήτων από
γεωμετρικά θέματα 32. Άλλωστε και ο ορισμός για ότι δύο μεγέθη έχουν λόγο (5ο βιβλίο
του Ευκλείδη) έμμεσα αποκλείει τη μελέτη των απειροστών ως μεγεθών. Η φύση της
γωνίας που σχηματίζεται από ένα τόξο και την εφαπτομένη του κύκλου σ’ ένα σημείο
30

Heath, T.L. The 13 Books of Euclid’s, proposition III.16. Εκδ..,Dover, 1963.,τόμος 2ος ,σελ.,39.
Ο Ευκλείδης δεν αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτό, αλλά όπως φαίνεται, θεωρεί την ισχύ της πρότασης
δεδομένη από το σχήμα.
32
Κ.Δρόσος «Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη».,τομ.1ος: Μαθηματικές Περιηγήσεις., σελ. 243, Πάτρα
1999).
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του τόξου αυτού διακρίνεται και στην εργασία του Δημόκριτου με τίτλο «περί διαφορῆς
33

γνώμονος ἢ περί ψαύσιος κύκλου καί σφαίρης» (420-400 B.C) .

Η παραπάνω πρόταση έχει ιστορικό ενδιαφέρον, καθόσον παρατηρήθηκαν σφοδρές
αμφισβητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά με το θέμα αυτό για τέσσερις περίπου
αιώνες, δηλαδή από τον 13ο μέχρι και τον 17ο αιώνα. Ένα αμφισβητούμενο σημείο της
πρότασης αυτής του Ευκλείδη είναι ότι αν μια γωνία μπορεί να διαιρεθεί από μια
γραμμή, θα πρέπει να είναι ‘μέγεθος’, αλλά τότε όλα τα ομογενή μεγέθη που είναι
πεπερασμένα μπορούν έχουν λόγο συγκρινόμενα μεταξύ τους οπότε και όλες οι
ομογενείς επίπεδες γωνίες θα έχουν λόγο συγκρινόμενες μεταξύ τους. Αυτό
συνεπάγεται ότι και μια ‘κερατοειδής γωνία’ θα έχει λόγο συγκρινόμενη με μια
ευθύγραμμη γωνία (συμβατική). Αλλά αν δύο μεγέθη έχουν λόγο και το μικρότερο
πολλαπλασιαστεί με τον κατάλληλο αριθμό, το παραγόμενο μέγεθος θα μπορεί να
ξεπεράσει το μεγαλύτερο οπότε και η κερατοειδής γωνία θα μπορεί αντίστοιχα να
ξεπεράσει την ευθύγραμμη γωνία, πράγμα που είναι αδύνατο αφού ο Ευκλείδης έχει
αποδεχθεί την κερατοειδή γωνία μικρότερη από την ευθύγραμμη. Η πρόταση όπως
αναφέρεται στο 5ο αξίωμα του Αρχιμήδη είναι: «Ἔτι δέ τῶν ἀνίσων γραμμῶν καί τῶν
ἀνίσων ἐπιφανειῶν καί τῶν ἀνίσων στερεῶν τό μεῖζον του ἐλάσσονος ὑπερέχειν τοιούτῳ, ὃ
συντιθέμενον αὐτό, ἑαυτῷ δυνατόν ἐστίν ὑπερέχειν παντός τοῦ προτεθέντος τῶν πρός ἄλληλα
λεγομένων» 34.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις πολλών σχολιαστών της πρότασης αυτής του
Ευκλείδη και συγκεκριμένα, ο Johannes Campanus 35, ο οποίος εξέδωσε τον 13ο αιώνα
τα Στοιχεία του Ευκλείδη, παρατηρεί ότι στην αρχή μετάβασης από το μικρότερο στο
μεγαλύτερο καθώς και στην αντίστροφη σχέση της πρότασης ΙΙΙ.16, υπάρχει ασάφεια
αφού θεωρείται ότι λαμβάνουν μέρος όλες οι ενδιάμεσες ποσότητες επομένως και η
ισότητα. Δηλαδή ο Campanus ισχυρίστηκε ότι αν η διάμετρος του κύκλου μετακινείται
συνεχώς μέχρις ότου πάρει τη θέση εφαπτομένης του κύκλου, τότε εφόσον αυτή τέμνει τον
33

Heath, T.L. The 13 Books of Euclid’s, proposition III.16. Εκδ..,Dover, 1963.,τόμος 2ος , σελ.,40.
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sphérpoïdes» , collection des Universités de France, eds : Société d’ edition «Les Belles Lettres» , Παρίσι
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κύκλο, θα σχηματίζει γωνία μικρότερη από τη ‘γωνία του ημικυκλίου’ αλλά τη στιγμή που
θα σταματήσει να τέμνει τον κύκλο (εδώ εννοείται ότι η διάμετρος έχει πάρει τη θέση της
εφαπτομένης) θα σχηματιστεί μια ορθή γωνία μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ‘ γωνία του
ημικυκλίου’(τη γωνία του τόξου του ημικυκλίου και της διαμέτρου).
Παράλληλα ο Cardano (1501-1576), παρατήρησε ότι μια ποσότητα μπορεί συνεχώς να
αυξάνεται απεριόριστα ενώ μια άλλη να ελαττώνεται επίσης απεριόριστα και η μεν πρώτη
παρότι αυξανόμενη, μπορεί να είναι μικρότερη από τη δεύτερη την συνεχώς ελαττούμενη.
Ο ισχυρισμός αυτός του Cardano παραπέμπει στην θεώρηση ότι η πρώτη ποσότητα
που αντιστοιχεί στην ‘γωνία επαφής’ (η γωνία αυτή μπορεί να αυξάνεται συνεχώς
γράφοντας μικρότερους κύκλους που εφάπτονται στο ίδιο σημείο με την εφαπτομένη
ευθεία) θα είναι μικρότερη από οποιαδήποτε οξεία γραμμική γωνία οσοδήποτε μικρή.
Ο Γάλλος Γεωμέτρης Peletier36 ο οποίος εξέδωσε το 1557 τα Στοιχεία του Ευκλείδη,
είχε σοβαρές ενστάσεις γύρω από το θέμα αυτό και οι απόψεις του έτυχαν μεγάλης
προβολής. Όπως παρατηρείται στην έκδοση των Στοιχείων του 1607 από τον Clavius,
μεταξύ του Peletier και Clavius υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση, τα επιχειρήματα των
οποίων καλύπτουν ένα μεγάλο αριθμό σελίδων. Ο Peletier θεωρεί ότι η ‘γωνία επαφής’
δεν είναι γωνία στην πραγματικότητα, για παράδειγμα η ‘επαφή δύο κύκλων’ (δηλαδή η
γωνία που σχηματίζεται από δύο κύκλους που εφάπτονται εσωτερικά ή εξωτερικά)
στην πραγματικότητα δεν θεωρείται ποσότητα, ως εκ τούτου και η γωνία που
σχηματίζεται από έναν κύκλο και μια εφαπτομένη σ’ ένα σημείο του δεν είναι
ποσότητα. Κατά συνέπεια οι γωνίες που σχηματίζονται από μια διάμετρο και την
περιφέρεια του κύκλου εσωτερικά ή εξωτερικά δεν είναι ορθές γωνίες ούτε και ίσες με
τις ορθές γωνίες που έχουν ευθείες πλευρές και επίσης όλες οι γωνίες που
σχηματίζονται από τη διάμετρο και την περιφέρεια για όλους τους κύκλους είναι ίσες.
Η απόδειξη στην τελευταία πρόταση, την οποία έστειλε ο Peletier με επιστολή στον
Cardano, αναφέρει τα εξής 37:

36
37

. Heath, T.L. The 13 Books of Euclid’s, proposition III.16. Εκδ..,Dover, 1963., τόμος 2ος σελ., 41.
Ο.π., σελ.,41.
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Αν δύο ημικύκλια, το ένα μεγαλύτερο από το άλλο, είναι τέτοια ώστε οι διάμετροί τους να
καταλήγουν σε ένα κοινό σημείο και να βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία τότε η γωνία
του μεγαλύτερου ημικυκλίου προφανώς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη γωνία του
μικρότερου 38. Ούτε μπορεί η γωνία του τελευταίου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη
γωνία του προηγούμενου, γιατί αν ήταν έτσι τότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε μια
άλλη γωνία ενός ημικυκλίου μεγαλύτερη που να προέρχεται από ένα μεγαλύτερο
ημικύκλιο έτσι ώστε τελικά να πάρουμε μια γωνία ενός ημικυκλίου που να είναι
μεγαλύτερη από την ορθή: το οποίο είναι αδύνατο. Και λόγω του προηγουμένου
γεγονότος οι γωνίες των ημικυκλίων πρέπει να είναι ίσες, και οι διαφορές μεταξύ τους
‘τίποτα’.
Α
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Ο Clavius 39, διαφώνησε με την άποψη ότι η γωνία επαφής δεν μπορεί να διαιρεθεί από
το τόξο ενός μεγαλύτερου κύκλου, με την άποψη ότι οι γωνίες δύο ημικυκλίων
διαφορετικών μεγεθών (ακτινών) δεν μπορεί να είναι ίσες, όπως και ότι οι γωνίες
επαφής δεν είναι ποσότητες αλλά επισήμανε ότι είναι αναγκαίο να γίνει μια διάκριση των
γωνιών αυτών από τις γωνίες που έχουν πλευρές ευθείες. Τέλος για να ενισχύσει την
άποψή του χαρακτηριστικά σημείωσε, ότι αν η γωνία επαφής ήταν ένα ‘τίποτα’, ο
Ευκλείδης δεν θα έμπαινε σε τόσο μεγάλο κόπο για να αποδείξει ότι η κερατοειδής γωνία
είναι μικρότερη από οποιαδήποτε οξεία γραμμική γωνία.

38

Γωνία του ημικυκλίου θεωρείται η γωνία που σχηματίζεται από την διάμετρο και το τόξο του
ημικυκλίου.
39
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Σημαντικές αντιρρήσεις για την φύση της κερατοειδούς γωνίας σημειώνονται επίσης
από τους Vieta (1540-1603) και Galileo Galilei ( 1564-1642), οι οποίοι δεν αποδέχονται
την ‘γωνία επαφής’ ως γωνία, ασπαζόμενοι την άποψη του Peletier ενώ στη συνέχεια ο
John Wallis στην εργασία του με τίτλο De angulo contactus et semicirculi tractatus που
δημοσίευσε το 1656, υποστηρίζει ότι μια τέτοια γωνία δεν μπορεί να είναι αληθινή
γωνία επομένως δεν μπορεί να είναι ποσότητα. Ο Wallis στηριζόμενος στον ορισμό,
της γωνίας του Ευκλείδη και χρησιμοποιώντας την έννοια της κλίσης, συμπεραίνει ότι η
‘γωνία επαφής’ δεν μπορεί να είναι γωνία. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι η ‘γωνία
επαφής’ δεν είναι γωνία, γιατί στο σημείο επαφής η ευθεία γραμμή δεν είναι κεκλιμένη ως
προς τον κύκλο αλλά κείται «ακλινώς» σ’ αυτόν αλλά ούτε και συμπίπτει με αυτήν (την
ευθεία) 40 . Ο Πρόκλος 41 όπως ήδη αναφέραμε χρησιμοποιεί τον όρο ‘κερατοειδής
γωνία’ (horn-like ή cornicular angle) και κάνει μια μεγάλη και πολύπλοκη ταξινόμηση
των επιπέδων (αλλά και των στερεών γωνιών), η οποία περιέχει τις εξής κατηγορίες:

ευθεία-κυρτή

μικτή

κερατοειδής

αμφίκυρτη

ευθύγραμμη γωνία,

αμφίκοιλη

Ο Εύδοξος (407-354 π.Χ) εισάγει την μέθοδο της εξάντλησης με σκοπό να εξομαλύνει
τα προβλήματα που δημιούργησε η χρήση των απειροστών στη Γεωμετρία. Στην ουσία
ο Εύδοξος προσπάθησε να εξοβελίσει τα απειροστά από τη Γεωμετρία, με μια
αυστηρότερη προσέγγιση. Εφαρμόζοντας την μέθοδο της εξάντλησης ο Εύδοξος,
40
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προκειμένου να μην προσδιορίζει τις αριθμητικές τιμές των μεγεθών, σύγκρινε μόνο
δύο λόγους (σύμμετρων ή ασύμμετρων μεγεθών) ορίζοντας πότε είναι ίσοι και στην
αντίθετη περίπτωση ποιος είναι ο μεγαλύτερος 42.
Η θεωρία αυτή έδωσε στους Έλληνες ένα λογικό θεμέλιο για τους λόγους των
ασύμμετρων μεγεθών και άνοιξε κατά κάποιο τρόπο το δρόμο για την εξέλιξη της
Γεωμετρίας από τον 4ο π.Χ. αιώνα και μετά. Το σημείο αναφοράς του Ευδόξου ήταν ο
ορισμός του 5ου βιβλίου του Ευκλείδη, ότι δύο ομοειδή μεγέθη έχουν λόγο (δηλαδή ο
λόγος α/β υπάρχει) εάν μπορούμε να βρούμε δύο φυσικούς αριθμούς μ και ν τέτοιους
ώστε μ.α>β και ν.β>α. Ο παραπάνω ορισμός όμως χρησιμοποιείται εκτενώς από τον
Αρχιμήδη ο οποίος τον χαρακτηρίζει ως αξίωμα, ενώ κατά τα άλλα θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μια «μετρική» έκφραση της αντίληψης του Ευκλείδη ότι κάθε σημείο
έχει θέση αλλά όχι διάσταση. Τελικά η πρόταση αυτή αποδόθηκε στον Εύδοξο αλλά
είναι σήμερα γνωστή ως αξίωμα Ευδόξου-Αρχιμήδη. Ερμηνεύοντας την Αρχιμήδεια
ιδιότητα, θεωρώντας ένα οσοδήποτε μικρό διάστημα της ευθείας των πραγματικών
αριθμών και λαμβάνοντας το διάστημα αυτό πεπερασμένες το πλήθος φορές, τότε
μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα διάστημα το οποίο να είναι οσοδήποτε μεγάλο
επιλέξουμε.
Η Αρχιμήδεια ιδιότητα στα σύγχρονα Μαθηματικά προσδιορίζει την δομή της
πραγματικής ευθείας του ℝ. Ο Κ.Δρόσος θεωρεί τη δομή του ℝ ως ένα είδος
«μακροσκοπικής θεώρησης» στην περίπτωση που ισχύει η Αρχιμήδεια ιδιότητα, ενώ
στην αντίθετη περίπτωση θεωρεί μια «μικροσκοπική» θεώρηση της ευθείας.
Και σημειώνει: «Τα απειροστά παίζουν ένα ρόλο μικροσωματίων στα πλαίσια της
μαθηματικής ύλης της πραγματικής ευθείας» 43.
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Ο ορισμός της έννοιας της αναλογίας από το βιβλίο V των Στοιχείων του Ευκλείδη, σε απόδοση από
τον Α.Πατρώνη, Αλγεβρικοί Χαρακτηρισμοί για τα Διατεταγμένα Σύνολα- Είδη Δομής και Είδη Μεγεθών
(Διδακτ.Διατριβή στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών., 1980) έχει ως εξής: Λέμε ότι ο
λόγος των μεγεθών Α προς Β είναι ίσος με το λόγο των μεγεθών Γ προς Δ, όταν για κάθε ακέραιο
πολλαπλάσιο ν∙Α και μ∙Β είναι ν ∙Α≤μ∙Β αν και μόνον αν ν ∙Γ≤μ·Δ.
43
Κ.Δρόσος., Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη.,τομ. 1ος : Μαθηματικές Περιηγήσεις., σελ. 243-245.,
Πάτρα 1999.
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Η βάση της μεθόδου εξάντλησης περιέχεται στην ακόλουθη πρόταση, όπως
διατυπώνεται ως Θεώρημα 1 του Βιβλίου Χ των Στοιχείων του Ευκλείδη:
« Δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων, ἐάν ἀπό τοῦ μείζονος ἀφαιρεθῆ μεῖζον ἤ το

ἥμισυ, καί τοῦ καταλειπομένου μεῖζον ἤ τό ἥμισυ, καί τοῦτο ἀεί γίγνηται,
λειφθήσεταί τι μέγεθος, ὅ ἔσται ἔλασσον τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος μεγέθους».

Ερμηνεύοντας την πρόταση αυτή στη σύγχρονη γλώσσα:
«Όταν παρουσιάζονται δύο μεγέθη άνισα (σε ελεύθερη απόδοση: για οποιοδήποτε
άνισα μεγέθη), εάν από το μεγαλύτερο τμήμα αφαιρεθεί ένα τμήμα μεγαλύτερο από
το μισό του και από αυτό που απομένει ένα τμήμα μεγαλύτερο από το μισό του, και
αυτό γίνεται διαρκώς, θα απομείνει ένα μέγεθος το οποίο θα είναι μικρότερο από το
αρχικά μικρότερο μέγεθος».

Η σημασία της πρότασης αυτής είναι ότι αποκλείει τη ρητή αναφορά σε κάθε ιδέα του
«απείρου» ή ακριβέστερα του «άπειρα μεγάλου» και «άπειρα μικρού». Μέσω της
μεθόδου αυτής έμμεσα δηλωνόταν ότι, οι έννοιες του απείρου και του απειροστού δεν
ήταν αποδεκτές, παρότι για τον Αρχιμήδη ήταν δελεαστικές αντιλήψεις. Λέγεται ότι ο
Αρχιμήδης (287-212 π.Χ) χαρακτήριζε τις έννοιες αυτές τεχνάσματα χωρίς κρίση 44 .
Επομένως, αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην εξερεύνηση προβλημάτων
που χρησιμοποιούν επιφάνειες και όγκους (τα οποία ο ίδιος εξερεύνησε με τον τρόπο
αυτό), δεν ήταν αποδεκτές έννοιες σε μια αυστηρή απόδειξη, κατά το πρότυπο των
Στοιχείων του Ευκλείδη. Ο Αρχιμήδης, ασχολήθηκε με την έννοια των απειροστών,
χρησιμοποιώντας την αποδεικτική μέθοδο της εξάντλησης, απέφευγε όμως να
χρησιμοποιήσει «επίσημα» την έννοια του απείρως μεγάλου και του απειροστού.
Ο Αρχιμήδης στον «Ψαμμίτη», αναφέρεται στο έργο του Αρίσταρχου του Σαμίου 45,
όπου διαφαίνονται οι έννοιες του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού.

44

Carl B.Boyer., The History of the Calculus and its Conceptual Development, p. 96, εκδόσεις Dover.
Κ. Γαβρόγλου, Δ.Διαλέτης, Γ.Χριστιανίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε)., «Αντιλήψεις
για την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονομία», Πρακτικά του Δ΄Πανελληνίου Συνεδρίου με
Διεθνή Συμμετοχή «Αρίσταρχος ο Σάμιος», Σάμος 2003, σελ.75-79.

45
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Ο Αρίσταρχος 46 τον 3ο αι. π.Χ. δεν προέβη σε κάποιον αριθμητικό υπολογισμό του
μεγέθους του κόσμου, απλά θεωρούσε ότι ο «κόσμος» είναι πολύ μεγαλύτερος από
αυτόν που θεωρούσαν οι παλαιότεροι 47. Από τις προτάσεις του Αρίσταρχου για την
σύσταση του «κόσμου» εκείνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μελέτη
μας είναι η ακόλουθη:
«Η ακτίνα της τροχιάς της γης έχει προς την ακτίνα της ουράνιας σφαίρας τον λόγο
που έχει το κέντρο μιας σφαίρας προς την επιφάνεια».

Στην πρόταση αυτή διαφαίνεται η αντίληψη ενός άπειρα μεγάλου λόγου, όπως είναι ο
λόγος του κέντρου προς την επιφάνεια της ουράνιας σφαίρας, δηλαδή ο λόγος ενός
σημείου (που δεν έχει διαστάσεις) προς μια επιφάνεια, λόγος ο οποίος στερούνταν
νοήματος 48 για τους αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς (ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
Ευκλείδειας παράδοσης) αφού όπως είναι γνωστό δινόταν ιδιαίτερη σημασία στην
αυστηρότητα της μαθηματικής διατύπωσης. Όπως ήδη αναφέραμε, κατά τον Ευκλείδη
(4ος ορισμός του πέμπτου βιβλίου) «λόγον ἒχειν πρός ἂλληλα μεγέθη λέγεται, ἃ
δύναται πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων υπερέχειν». Αυτό σημαίνει ότι όσες φορές και

αν ληφθεί το σημείο δεν είναι δυνατόν να υπερέχει οποιασδήποτε επιφάνειας, επομένως
δεν ορίζεται λόγος κέντρου προς επιφάνεια. Ο Αρχιμήδης σημειώνει ότι προφανώς αυτό
δεν μπορεί να ισχύει, χωρίς να αναφέρεται στον Αρίσταρχο. Θα μπορούσαμε να
θεωρήσουμε ότι ο Αρίσταρχος έκανε συνειδητά μια διαισθητική υποδήλωση της
έννοιας του απειροστού, θέλοντας να δηλώσει ότι η απόσταση των απλανών αστέρων
από τη γη είναι άπειρα μεγάλη. Άλλωστε την έκφραση «σημείου λόγον έχει» τη
συναντούμε σε πολλά αρχαία κείμενα, όταν χρειαζόταν να δηλωθεί ότι ένα μέγεθος
είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση προς ένα άλλο.

46

Βλέπε «Αριστάρχου Περί Μεγεθών και Αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης» το οποίο διασώζεται μέχρι
σήμερα.
47
Ο Αρχιμήδης στον Ψαμμίτη αναφέρει: «Εκδεκτέον δε τον Αρίσταρχον διανοείσθαι τόδε ό,τι λόγο έχει η
γη προς τον κόσμο, έχει και η σφαίρα στην οποία ανήκει ο κύκλος πάνω στον οποίο κινείται η γη, προς τη
σφαίρα των απλανών».
48
Για να έχουν λόγο δύο μεγέθη θα έπρεπε να είναι «ομοειδή».
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Ο Αρίσταρχος χρησιμοποίησε ανάλογη διατύπωση σε σωζόμενο έργο του «Περί
μεγεθών και αποστημάτων ηλίου και σελήνης» για να συγκρίνει το μέγεθος της γης με το
μέγεθος της τροχιάς της σελήνης, γεγονός που βεβαιώνει την άποψη, ότι υποδήλωνε τη
μη ορίσιμη έννοια του άπειρα μεγάλου για την απόσταση της σφαίρας των απλανών από
τον ήλιο, καθώς και την έννοια του απειροστού ως σημείου 49.
Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος τον 2ο αιώνα π.Χ. θεωρεί την Αστρονομία κλάδο των
Μαθηματικών και όχι της Φυσικής. Ο Πτολεμαίος εισάγει και υιοθετεί ένα μαθηματικό
μοντέλο προκειμένου να προσδιορίσει την ακριβή θέση των ουρανίων σωμάτων κάθε
χρονική στιγμή. Στα «Κείμενα Μαθηματικής Αστρονομίας», που είναι το κύριο μέρος
της «Μαθηματικής Συντάξεως» και αναφέρονται στη μελέτη του ουρανού, περιέχονται
τα στοιχεία που αποτελούν τη δομή του σύμπαντος, τα οποία υπακούουν σε πέντε
αξιώματα. Η έννοια του απειροστού διακρίνεται στο τέταρτο αξίωμα όπου αναφέρει ότι
η Γη έχει διαστάσεις σημείου ως προς το Σύμπαν. Χαρακτηριστικά το 4ο αξίωμα
επισημαίνει: «… ότι σημείου λόγον έχει προς τα ουράνια η γη», όπου ο Πτολεμαίος
υποθέτει ότι ο παρατηρητής βρίσκεται στο κέντρο της Γης και παρά το σφαιρικό σχήμα
της, η Γη επέχει θέση σημείου σε σχέση με το τεράστιο σύμπαν 50 .

1.3. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ & Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΩΝ
Α. Ο Αρχιμήδης των Συρακουσών υπήρξε αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη φυσιογνωμία

των Μαθηματικών της αρχαιότητας, ο οποίος βάζοντας το θεμέλιο λίθο στο
οικοδόμημα του Λογισμού του Απείρου άνοιξε το δρόμο στους Kepler, Cavalieri,
Fermat, Leibniz και Newton για την ανάδυση των εννοιών της παραγώγου και του
ολοκληρώματος. Στις αποδείξεις των θεωρημάτων του ο Αρχιμήδης χρησιμοποίησε την
αποδεικτική μέθοδο της εξάντλησης προσπαθώντας να συνδυάσει κατά κάποιο τρόπο
τη μέθοδο της εξάντλησης με απειροστικές θεωρήσεις τις οποίες είχαν ήδη διακρίνει η

49

Κ. Γαβρόγλου, Δ.Διαλέτης, Γ.Χριστιανίδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε)., «Αντιλήψεις για
την κίνηση της γης στην αρχαία ελληνική αστρονομία», Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή
Συμμετοχή «Αρίσταρχος ο Σάμιος», Σάμος 2003, σελ.75-79.
50
Βασίλης Κάλφας., Φιλοσοφία και Επιστήμη στην Αρχαία Ελλάδα., εκδ. Πόλις ,2005., σελ.161-173.
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Δημοκρίτεια και η Πλατωνική σχολή. Η εργασία

51

του «Μέθοδος», όπου

παρουσιάζεται η διαδικασία (μέθοδος) που εφήρμοσε, εστάλη στον Ερατοσθένη στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά στην πορεία χάθηκε και παρέμεινε άγνωστη για
μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι το 1906, όπου και ανακαλύφθηκε εκ νέου από τον
Heiberg. Στη «Μέθοδο», ο Αρχιμήδης, συνδύασε το νόμο της ισορροπίας των σωμάτων
με την άποψη ότι μια επιφάνεια συνίσταται από γραμμές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η απόδειξη της πρότασης 52 ότι το εμβαδόν ενός παραβολικού χωρίου που
περιέχεται ανάμεσα σε ένα τόξο και της αντίστοιχης χορδής του, είναι τα 4/3 του
τριγώνου (AVB) που έχει την ίδια βάση με το χωρίο (τη χορδή) και κορυφή το σημείο
V της παραβολής «που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τη βάση» .

Στο παραπάνω σχήμα η κορυφή της παραβολής είναι V και BC η εφαπτομένη στο Β, με
BD=DP, οπότε αν X είναι οποιαδήποτε σημείο του τμήματος ΑΒ, γνωρίζουμε ότι οι
ιδιότητες της παραβολής για τυχαία θέση του Χ, είναι

XX ′′′ AB
BD
DP
=
=
=
.
XX ′
AX DX ′′ DX ′′

Αλλά το Χ΄΄ είναι το κέντρο βάρους της ΧΧ΄΄΄, οπότε από το νόμο της ισορροπίας της
δοκού, βλέπουμε ότι το ΧΧ΄ εξισορροπεί με το ΧΧ΄΄΄, αν στην προκειμένη περίπτωση το
P είναι σημείο της ευθείας που περνάει από το μέσον του ΧΧ΄΄΄. Αυτό ισχύει για όλες

τις θέσεις του Χ πάνω στην ΑΒ. Και αφού το τρίγωνο ABC αποτελείται από τις ευθείες
51

Carl B.Boyer., The History of the Calculus and its Conceptual Development., σελ., 48., εκδ. Dover,.
1959.
52
T.L.Heath., The Method of Archimedes, πρόταση Ι, σελ.,15-18.
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γραμμές ΧΧ΄΄΄ και όμοια το παραβολικό χωρίο AVB από τις γραμμές ΧΧ΄, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι το τρίγωνο ABC στην παρούσα φάση εξισορροπεί στο D με το
παραβολικό χωρίο, όταν το D μεταφέρεται στο P που θεωρείται κέντρο βάρους του
σχήματος. Αλλά το κέντρο βάρους του τριγώνου ABC βρίσκεται πάνω στην BD και
είναι το 1/3 της απόστασης του D από το B, τότε το χωρίο AVB είναι 1/3 του του
τριγώνου ABC ή 4/3 του τριγώνου AVB 53.
Το αξιοσημείωτο της παραπάνω πρότασης του Αρχιμήδη είναι η εισαγωγή της έννοιας
των αδιαιρέτων ποσοτήτων στη διαδικασία της απόδειξης, αφού ο ίδιος θεωρεί ότι μια
επιφάνεια αποτελείται από γραμμές. Δεν είναι όμως σαφές κατά ποια έννοια ο
Αρχιμήδης εκλάμβανε μια τέτοια υπόθεση, αφού δεν έκανε χρήση της έννοιας ενός
απείρου αριθμού στοιχείων που αποτελούσαν μια δοσμένη επιφάνεια, αλλά μάλλον
υπέθετε ότι μια επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από όλα τα στοιχεία που βρίσκονται
μέσα σ’ αυτή. Θεωρώντας τα στοιχεία αυτά ως μαθηματικά άτομα (όχι σαν τρόπο
έκφρασης αλλά ως συλλογή στοιχείων που θα μπορούσε κανείς να ζυγίσει με μηχανικό
τρόπο), εισήγαγε μια μηχανική μορφή υπολογισμού με την οποία μέσα από την αρχή
της ισορροπίας των σωμάτων, μπορούσε να συγκρίνει ανόμοια σχήματα. Οι
απειροστικές θεωρήσεις του Αρχιμήδη, όπως και ο ίδιος γνώριζε, δεν είχαν μια
αυστηρά θεωρητική βάση, παρόλα αυτά ανακάλυψε πολλές αλήθειες και επέτυχε έναν
αξιοσημείωτο αριθμό αποτελεσμάτων. Η σημαντικότερη όμως προσφορά του είναι η
πρόβλεψη της ιδέας των αδιαιρέτων ποσοτήτων, η οποία καλλιεργήθηκε τον 14ο αιώνα
και στη συνέχεια αναπτύχθηκε περισσότερο τον 17ο αιώνα, δίνοντας ένα ισχυρό
κίνητρο για την ανάπτυξη της Ανάλυσης.
Ενώ το έργο του Αρχιμήδη με τίτλο Μέθοδος περιέχει τη διαδικασία ανάλυσης και
υπολογισμού του εμβαδού του παραβολικού χωρίου, όπως παραπάνω, αντίθετα στο
έργο Τετραγωνισμός της Παραβολής, περιέχονται περισσότερο τυπικές γεωμετρικές
αποδείξεις των προτάσεών του όπου φαίνεται να κάνει χρήση της μεθόδου της

53

Η απόδειξη του θεωρήματος αναφέρεται στο βιβλίο: Carl B.Boyer The History of the Calculus and its
Conceptual Development., σελ., 49-50., εκδ. Dover,. 1959.
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εξάντλησης, αποφεύγοντας όμως να κάνει χρήση των εννοιών του άπειρα μεγάλου και
του άπειρα μικρού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη του Henry Mendel 54 για τη μέθοδο του Αρχιμήδη
σε σχέση με τις αδιαίρετες ποσότητες, όπως φαίνεται στην εργασία του με τίτλο:
«Μηχανική μέθοδος του Αρχιμήδη με αδιαίρετα», για τον υπολογισμό του εμβαδού του
παραβολικού χωρίου ο Αρχιμήδης χρησιμοποίησε τις αδιαίρετες ποσότητες
στηρίζοντας τις μηχανικές αποδείξεις του πάνω σε ορισμένες αρχές. Μια από τις
βασικές αρχές που χρησιμοποίησε ήταν η αρχή της ισορροπίας, που είναι περίπου η
εξής:
« Αν θεωρήσουμε δύο βάρη Α και Β πάνω σε ένα βραχίονα ο οποίος στηρίζεται
πάνω σε ένα υπομόχλιο F με α την απόσταση του F από το Α και β την απόσταση
του F από το Β, για να ισορροπεί η ράβδος πρέπει να ισχύει Α:Β= β: α», δηλαδή τα

βάρη

Α και

Β είναι

αντιστρόφως

ανάλογα

των

αποστάσεων

a και

b.

54

Henry Mendel ., Archimedes’ Mechanical Method with indivisibles, Cal. State U., L.A, κείμενο στο
διαδίκτυο., ArchMethodIntro.html.
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Ένα απλό μοντέλο (επινοημένο από τον Henry Mendel), στο οποίο φαίνεται ο τρόπος
που εφαρμόζεται η παραπάνω αρχή της ισσοροπίας σε συνδυασμό με τις αδιαίρετες
ποσότητες, είναι το ακόλουθο: Θεωρούμε ένα παραλληλόγραμμο ABCD από ομογενές
υλικό και ένα εγγεγραμμένο σ’ αυτό τρίγωνο AEB, όπου DE = CE. Θα δείξουμε ότι το
εμβαδόν του τριγώνου ισούται με ½ του εμβαδού του παραλληλογράμμου.

Ενώνοντας τα μέσα των πλευρών του παραλληλογράμμου κατασκευάζουμε ευθείες
παράλληλες προς τις πλευρές του. Έστω ότι αυτές τέμνονται στο σημείο F. Το σημείο
αυτό είναι το κέντρο βάρους του παραλληλογράμμου( η απόδειξη είναι προφανής).

Η EF που τέμνει την ΑΒ στο G. Αφού Ε είναι το μέσο της CD και αφού F είναι μέσο
του τμήματος παράλληλου της ΑΒ τότε θα είναι και G μέσο της πλευράς ΑΒ.
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Προεκτείνουμε την EG μέχρι το Η ώστε HE=EG. Θεωρούμε ότι HG είναι ένας δοκός
ισορροπίας με υπομόχλιο το Ε.

Ας πάρουμε τώρα οποιαδήποτε ευθεία παράλληλη στην ΑΒ, όπως την MNOPR. Είναι
προφανές ότι ο λόγος (NP / MR) = (DM / AD). Μπορεί να το δει κανείς αυτό,
χρησιμοποιώντας όμοια τρίγωνα. Οπότε (NP / MR)= (DM / AD) =(EO / AD)=
(EO / EG) = (EO / ΕH) όπου EH= EG.

Αφού (NP / MR)=(EO / ΕH), αν μεταφέρουμε το NP στο Η σαν LK τότε το τμήμα LK
θα ισορροπεί με το MR.
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Αν φανταστούμε τώρα ότι με τον ίδιο τρόπο μεταφέρουμε όλες τις παράλληλες τομές
(όπως η NP-στο παρακάτω σχήμα απεικονίζονται από τις κίτρινες γραμμές) που
απαρτίζουν το τρίγωνο ΑΕΒ πάνω στο τμήμα KL που άγεται από το Η ως ίσο και
παράλληλο με CD, τότε το βάρος όλων αυτών μαζί θα ισορροπεί με το βάρος του
παραλληλογράμμου. Αλλά το κέντρο βάρους του παραλληλογράμμου θα είναι το F.
Επομένως το παραλληλόγραμμο ACBD προς το τρίγωνο ΑΕΒ θα έχει λόγο:
(ΕΗ/ΕF)=2:1
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Β. Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα οι έννοιες του απείρως μεγάλου και του

απειροστού, αλλά ακόμη και κάποιες άλλες έννοιες όπως της μεταβλητής και του
συνεχούς, συζητήθηκαν πολύ και στα πλαίσια της Θεολογίας και της Σχολαστικής
Φιλοσοφίας. Στα Μαθηματικά αυτής της εποχής διακρίνεται ένας ιδιαίτερος
ενθουσιασμός για τις Αρχιμήδειες μεθόδους (παρά την επίδραση των δογμάτων των
Σχολαστικών φιλοσόφων), οι οποίες οδήγησαν βαθμιαία στην ανάπτυξη της Ανάλυσης.
Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, αλλά και αργότερα, διακρίνονται προσπάθειες των
μαθηματικών να συμβιβάσουν τις απόψεις του Αρχιμήδη με τις νέες ανακαλύψεις που
αφορούν στις μεθόδους των απειροστών 55 ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τα
απειροστά με περισσότερη ευκολία. Το μαθηματικό οικοδόμημα αυτό είναι γνωστό ως
μεσαιωνικό αμάλγαμα 56.

Κατά τους νεότερους χρόνους, ο Johann Kepler (1571-1630) στην πρώτη του εργασία
για τον υπολογισμό των εμβαδών καμπυλόγραμμων χωρίων, όπως το παράδειγμα του
υπολογισμού του εμβαδού του κύκλου, εγκαταλείποντας (ως ένα βαθμό την Αρχιμήδεια
θεωρία) έκανε χρήση των εννοιών των απείρως μεγάλων και των απειροστών
ποσοτήτων. Με την χρήση « πολύ λεπτών » δίσκων και πολύ λεπτών τριγώνων έκανε να
φανεί η διαφορά ανάμεσα στην «μέθοδο των απειροστών» όπως αυτή τελικά
ονομάστηκε και στην διαδικασία που χρησιμοποίησε ο Galileo, την οποία ονόμασε
«μέθοδο των αδιαίρετων». Σύμφωνα με την μέθοδο των απειροστών του Kepler, ένα

γεωμετρικό σχήμα ή σώμα αντίστοιχα (γεωμετρικό αντικείμενο όπως το αποκαλούσε),
αποτελούνταν από αντικείμενα μιας μικρότερης διάστασης, έτσι όπως και ο Αρχιμήδης

55

Ιδιαίτερα σχετικά με τις προσπάθειες για τον προσδιορισμό του κέντρου βάρους ενός σώματος, κατά
το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα, βλ. Margaret Baron, The Origins of the Infinitesimal Calculus, Dover
Publ., 1969, κεφ.3, σελ 90-107.
56
Σύμφωνα με τον Κ.Δρόσο, με την έκφραση μεσαιωνικό αμάλγαμα χαρακτηρίζεται το οικοδόμημα που
περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες θεμάτων: 1) τα υπολογιστικά προβλήματα του Αρχιμήδη 2) η
ανάπτυξη αυστηρών υπολογιστικών τεχνικών και δεξιοτήτων και 3) η ελευθερία διαχείρισης των εννοιών
του απείρου και του απειροστού μέσα από τις διαδικασίες της διαίσθησης. (Κ.Δρόσος., Εισαγωγή στη
Μαθηματική Σκέψη.,τομ. 1ος : Μαθηματικές Περιηγήσεις., σελ. 245., Πάτρα 1999).
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θεώρησε τα επίπεδα σχήματα αποτελούμενα από γραμμές και τα σώματα αντίστοιχα
από επιφάνειες. Ο ίδιος ο Kepler αναφέρει 57:
«Θα έλεγα ότι είναι πολύ αληθές και αναγκαίο ότι μια γραμμή αποτελείται από
σημεία και στη συνέχεια από αδιαίρετα(......) Αναγνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι το
συνεχές διαιρείται πάντα σε μέρη που είναι επίσης διαιρετά, μόνον και μόνον επειδή
αποτελείται από αδιαίρετα. Και εφόσον η διαίρεση και η υποδιαίρεση αυτή είναι
δυνατόν να συνεχιστεί για πάντα, πρέπει κατ’ ανάγκην να υπάρχει τόσο μεγάλος
αριθμός τμημάτων ώστε να μην μπορεί να βρεθεί άλλο τμήμα πέραν αυτών, έτσι
ώστε τα τμήματα αυτά να είναι άπειρα (σε πλήθος), διαφορετικά η υποδιαίρεση θα
τελειώσει κάποια στιγμή και αν αυτά είναι άπειρα δεν θα πρέπει να έχουν καθόλου
μέγεθος, γιατί ένας άπειρος αριθμός τμημάτων που έχουν μέγεθος συνθέτουν ένα
άπειρο μέγεθος».

Ο Kepler θεώρησε τον κύκλο σαν ένα κανονικό πολύγωνο με άπειρο αριθμό πλευρών.
Τα τρίγωνα, των οποίων οι βάσεις ήταν οι πλευρές του πολυγώνου και τα ύψη τους τα
αποστήματα από το κέντρο του κύκλου, είχαν εμβαδόν απειροστού μεγέθους, το δε
άθροισμά τους δινόταν ως το ήμισυ του γινομένου της περιμέτρου και του αποστήματος
ή της ακτίνας 58. Ο Kepler δεν περιορίστηκε μόνον στο παραπάνω επιχείρημα, αλλά
χρησιμοποιώντας επιδεξιότητα και φαντασία, το εφάρμοσε σε μεγάλο αριθμό
προβλημάτων. Έτσι έδειξε ότι ο όγκος της σφαίρας είναι το 1/3 του γινομένου της
ακτίνας της επί το εμβαδόν της επιφανείας της, θεωρώντας έναν άπειρο αριθμό κώνων
με απειροστή βάση, των οποίων οι κορυφές ήταν το κέντρο της σφαίρας και οι βάσεις
συνέθεταν την επιφάνειά της. Θεώρησε επίσης ότι ο κώνος και ο κύλινδρος
αποτελούνταν από άπειρο αριθμό απειροστά λεπτών κυκλικών ελασμάτων, ή τους
θεώρησε ως άθροισμα επιφανειών αποτελούμενο από κατακόρυφες ή κεκλιμένες τομές.
Ο όγκος αυτών των σωμάτων υπολογίστηκε από τον Kepler εφαρμόζοντας παρόμοιες
τεχνικές. Επεκτείνοντας την δουλειά του υπολόγισε εμβαδά επιφανειών και όγκους
στερεών, τα οποία προέρχονταν από την περιστροφή κυκλικών τμημάτων γύρω από την
57

Αναφέρεται στο βιβλίο του Victor J.Katz., “A History of Mathematics”, second edition, κεφ. 12, σελ.
476.
58
J.L.Heiberg., “Archimedes, Opera Omnia” IV, 557-58.
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αντίστοιχη χορδή τους και για τα οποία χαρακτηριστικά έλεγε ότι είχαν σχήμα «μήλου
ή κίτρου» 59 . Αργότερα ο Ιταλός μαθηματικός Cavalieri χρησιμοποιεί παρόμοιες

τεχνικές για την απόδειξη των παραπάνω αποτελεσμάτων. Στην τόσο σημαντική
εργασία του Kepler, παρόλα αυτά, παρατηρούνται πολλές ασάφειες και λάθη στην
χρήση βασικών εννοιών. Για τον υπολογισμό των εμβαδών και όγκων χρησιμοποιεί
απειροστά στοιχεία της ίδιας διάστασης τα οποία ενίοτε μετατρέπονται σε αδιαίρετα
όπως τα παρουσίασε μετέπειτα ο Cavalieri. Στις εργασίες του Kepler δεν παρουσιάζεται
ενιαία πορεία μεταξύ των αποδείξεων, αφού εμπλέκονται συχνά η μέθοδος εξάντλησης,
η ιδέα του ορίου, τα απειροστά στοιχεία ή τα αδιαίρετα.
Στην εργασία του Kepler Doliometria ή Stereometria doliorum φαίνεται η μεγάλη
επίδραση των απειροστικών θεωρήσεων, ενώ είκοσι χρόνια αργότερα μετά την
δημοσίευση του έργου αυτού, δημοσιεύεται στην Ιταλία η εργασία του Bonaventura
Cavalieri, Stereometria doliorum η οποία συναγωνίστηκε σε δημοσιότητα την
προηγούμενη. Ο Cavalieri αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε έμπνευση από τις μεθόδους
του Kepler, πιθανολογείται όμως ότι και οι δύο έμμεσα είχαν επηρεαστεί από την
δουλειά του Galileo. Λέγεται ότι ο Galileo είχε σχεδιάσει μια εργασία σχετικά με τα
αδιαίρετα η οποία δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, οι απόψεις του όμως πάνω στο θέμα αυτό
φαίνονται ξεκάθαρα στην κλασσική πραγματεία του «Δυο Νέες Επιστήμες», που
δημοσιεύτηκε τρία χρόνια αργότερα μετά την « Geometria...» του Cavalieri.
Ο Cavalieri (1598-1647) υπήρξε μαθητής του Galileo και από τα έργα και των δύο
φαίνεται ότι οι απόψεις του Galileo έχουν μεγάλη ομοιότητα με τις απόψεις του μαθητή
του. Με την ιδέα των αδιαίρετων ποσοτήτων που εισάγει ο Cavalieri στις εργασίες και
παρόλο που δεν διευκρινίζει τι ακριβώς εννοεί με την έννοια «αδιαίρετο»,σε κανένα
σημείο της εργασίας του, βάζει την βάση για την Γεωμετρική αποδεικτική μέθοδο στην
Ανάλυση, η οποία γίνεται πολύ δημοφιλής, ενώ ο Galileo ασχολείται με την Φυσική. Η

59

Wolf (History of Science, Technology and Philosophy in the Sixteenth amd Seventeenth Centuries, σελ.
(204-205) ο οποίος πολύ σωστά υπογράμμισε ότι η λέξη citrium, την οποία ο Kepler χρησιμοποίησε σ’
αυτό το σημείο μεταφράζεται ως «κολοκύθα» ο Kepler όμως παρέλειψε να την χρησιμοποιήσει ο ίδιος
έτσι, στην γερμανική του έκδοση μεταφράζεται ως «κίτρο». Opera omnia, V, 526. Βλέπε σχετ. και
Margaret Baron, The Origins of the Infinitesimal Calculus, Dover Publ. 1969,σελ.110-116.
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μέθοδος των αδιαιρέτων στηρίζεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι κάθε μέγεθος μπορεί
να διαιρεθεί σε άπειρο αριθμό μικρών ποσοτήτων οι οποίες μπορούν να αποτελούν
κάθε ζητούμενο λόγο. Η μέθοδος αυτή του Cavalieri έχει μεγάλη σημασία, αφού
θεωρείται ως ένα από τα πρώτα βήματα για την μετέπειτα ανάπτυξη του Απειροστικού
Λογισμού.
Η κεντρική ιδέα των εργασιών του Cavalieri ήταν ότι η επιφάνεια ενός επιπέδου
σχήματος είναι ένα σύνολο γραμμών (χρησιμοποιούσε την έκφραση «όλες οι γραμμές»)
που ορίζονται από τις τομές που σχηματίζει ένα επίπεδο κάθετο στο επίπεδο του
δοσμένου σχήματος αν θεωρήσουμε ότι το κάθετο επίπεδο κινείται παράλληλα στον
εαυτό του από το ένα άκρο του δοσμένου σχήματος στο άλλο, έτσι ώστε να καλύπτει
όλη την επιφάνεια του δοσμένου σχήματος. Οι γραμμές αυτές, που θεωρούσε ότι έχουν
μια διάσταση μεγέθους (μήκος), δημιουργούσαν ένα σύνολο το οποίο κατά μια αίσθηση
αποτελούσε το δοσμένο σχήμα. Ο ίδιος όμως ο Cavalieri ήταν πολύ προσεκτικός όταν
ήθελε να συγκρίνει το σύνολο αυτό των γραμμών με το ίδιο το σχήμα. Στη συνέχεια
γενίκευσε

την

ιδέα

αυτή

θεωρώντας

αντικείμενα

μεγαλύτερης

διάστασης,

χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «όλα τα τετράγωνα» ή «όλοι οι κύβοι» ενός δοσμένου
σχήματος ή σώματος 60. Ένα παράδειγμα από το έργο του Cavallieri είναι το ακόλουθο:
Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα, θεωρώντας ότι η μια κάθετη πλευρά (βάση) αποτελείται από n
στοιχεία ή αδιαίρετα (indivisibles) και αν θεωρήσουμε επίσης ότι η άλλη κάθετη πλευρά

(ύψος) αποτελείται από n⋅α σημεία, τότε οι συνιστώσες που αντιστοιχούν στα στοιχεία
της βάσης θα περιέχουν α, 2⋅α, 3⋅α, .. n⋅α στοιχεία. Έτσι ο αριθμός των σημείων της
επιφάνειας είναι α +2∙α +3∙α+ .. + n∙α.

60

Victor J.Katz., “A History of Mathematics”, δεύτερη έκδοση., κεφ. 12, σελ. 477-478.
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Το άθροισμα αυτό ισούται με

να απαλείψουμε το

1 2
1
n a + na . Επειδή το n είναι πολύ μεγάλο μπορούμε
2
2

1
1
na , αφού συγκρινόμενο με το n 2 a είναι αμελητέο. Τώρα το
2
2

εμβαδόν ισούται με το

1
1
(na )n δηλαδή (βάση) x (ύψος), (η βάση είναι αντίστοιχα
2
2

ίση με n, αφού τόσα είναι τα στοιχεία που απαρτίζουν τη βάση και το ύψος αντίστοιχα
με nα στοιχεία). Δεν είναι καθόλου δύσκολο να κριτικάρει κανείς μια τέτοια απόδειξη,
η οποία όπως παρουσιάστηκε είναι μάλλον αστήρικτη, το νόημά της όμως είναι
απόλυτα καθαρό. Είναι γεγονός ότι το παραπάνω παράδειγμα είναι ένα μικρό δείγμα
της δουλειάς του Cavalieri πάνω στην μέθοδο των αδιαιρέτων αλλά θα ήταν μάλλον
άστοχο να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο
γράφτηκε αργότερα και σκιαγραφεί την μέθοδο των αδιαιρέτων είναι το ακόλουθο:

Εδώ ζητείται να υπολογιστεί το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται «έξω» από την
παραβολή APC και ορίζεται από την καμπύλη, την εφαπτομένη της καμπύλης στο Α
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και την DC που είναι παράλληλη στην ΑΒ . Συμπληρώνουμε το παραλληλόγραμμο

ABCD . Διαιρούμε την AD σε n ίσα κομμάτια και ας θεωρήσουμε ότι το τμήμα AM
αντιστοιχεί σε r το πλήθος τμήματα από αυτά, επομένως το MN θα είναι r+1 τάξης.
Φέρνουμε την NQ παράλληλη στην ΑΒ, και την PR επίσης παράλληλη στην AD. Όταν
το n γίνει άπειρα μεγάλο η καμπυλόγραμμη περιοχή APCD θα είναι το όριο του
αθροίσματος όλων των παραλληλογράμμων MNRP .
Ο λόγος των εμβαδών

( MNRP) ( MP).( MN )
=
. Χρησιμοποιώντας τώρα τις ιδιότητες
( ABCD) ( DC ).( AD)

της παραβολής έχουμε:
λόγος

( MN ) 1
( MP) ( AM ) 2 r 2
=
= 2 και επίσης
= . Επομένως ο
2
( AD) n
( DC ) ( AD)
n

( MP).( MN ) r 2
( MNRP) r 2
= 3 . Έτσι ο λόγος των εμβαδών θα είναι:
=
, οπότε
( DC ).( AD) n
( ABCD) n 3

τελικά θα προκύπτει:

( APCD ) 12 + 2 2 + ... + (n − 1) 2 1 (n − 1) ⋅ n ⋅ (2n − 1)
. Για πολύ
=
=
( ABCD )
6
n3
n3

μεγάλες τιμές του n ο λόγος αυτός προσεγγίζει την τιμή 1/3 61.
Ο Cavalieri απέδειξε ότι αν γενικότερα m είναι ένας θετικός ακέραιος, τότε ισχύει η
σχέση:

1m + 2 m + ... + n m
1
≈
όταν n είναι πολύ μεγάλο. Η μέθοδος των αδιαιρέτων
m +1
m +1
n

του Cavalieri, δίνει την αίσθηση μιας έννοιας ισοδύναμης με τη σημερινή έννοια του
a

ορισμένου ολοκληρώματος

a m +1
∫0 x dx = m + 1 . Ο Cavalieri και οι διάδοχοί του
m

χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αυτή για να βρουν το λόγο δύο εμβαδών, όγκων ή μεγεθών,
η ιδέα όμως σύγκρισης ενός μεγέθους με μια μονάδα του ίδιου είδους μάλλον
αποδίδεται στον Wallis.

Η εργασία του Cavalieri εμφανίστηκε το 1635 με τον τίτλο Geometria indivisibilibus

continuorum nova quadam ratione promota 62 και τη μέθοδο αυτή ανέπτυξε ακόμη
61

Η απόδειξη αυτή περιλαμβάνεται σε μια συλλογή μαθηματικών βιογραφιών του W.W.Rouse Ball, «A
Short Account of the History of Mathematics», 4η έκδοση, 1908.
62
G. Loria, «Ιστορία των Μαθηματικών», τόμος 2ος, Μετάφραση Μ. Κωβαίου εκδόσεις Ε.Μ.Ε.
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περισσότερο 12 χρόνια αργότερα με το έργο του Exercitationes geometricae sex. Η
άποψή του για το άπειρο διέφερε από την Αριστοτελική αντίληψη του δυνητικού
απείρου αλλά και των Luca Valerio (1604) και Simon Stevin (1586), η αντίληψη των
οποίων συγκλίνει περισσότερο προς τη μέθοδο των ορίων. Επίσης είναι φανερό ότι ο
Cavalieri δεν θεωρεί την έννοια του απείρου με την μεταφυσική ερμηνεία την οποία
θεωρούν οι Nicolas of Cusa και Kepler. Στην πραγματικότητα ο ίδιος χρησιμοποίησε το
άπειρο μόνο σαν βοηθητική έννοια, εφόσον, σύμφωνα με τον ίδιο από τη φύση του το
άπειρο δεν ήταν αναγκαίο να έχει ξεκάθαρη φύση. Το άπειρο δεν υπεισέρχεται με
σαφήνεια στα επιχειρήματα του Cavalieri λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε στάδιο
απόδειξης επικεντρώνεται στην αντιστοιχία μεταξύ των αδιαιρέτων ποσοτήτων δύο
σχημάτων παρά πάνω στο σύνολο των αδιαίρετων μέσα σε ένα απλό εμβαδόν ή όγκο.
Στην παρακάτω πρόταση που είναι γνωστή στην Στερεομετρία ως θεώρημα του

Cavalieri είναι χαρακτηριστική η προσέγγιση : Εάν δύο στερεά έχουν ίσα ύψη και αν οι
τομές που σχηματίζονται από παράλληλα επίπεδα στις βάσεις και σε ίσες αποστάσεις από
αυτές έχουν τον ίδιο λόγο τότε οι όγκοι των στερεών έχουν επίσης τον ίδιο λόγο, επίσης
μια εξίσου σημαντική πρόταση με την προηγούμενη την οποία χρησιμοποιούσε για τον
υπολογισμό όγκων και εμβαδών επιφανειών είναι η ακόλουθη: Εάν δύο επίπεδα

σχήματα έχουν ίσα ύψη τα οποία περιέχονται μεταξύ δύο παραλλήλων γραμμών ε και ε΄
και αν φέρουμε ευθείες παράλληλες στις ε και ε΄ που τέμνουν τα επίπεδα σχήματα τότε ο
λόγος των τμημάτων που δημιουργούνται από τις ευθείες αυτές είναι ίσος με τον λόγο των
εμβαδών των επιπέδων σχημάτων 63.
Η τυπικότητα των προτάσεων, όπως παραπάνω, στη μέθοδο των αδιαιρέτων και στη
συνέχεια η περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου έδωσε ένα μεγάλο αριθμό θεωρημάτων
πάνω στις γραμμές (αδιαίρετα) του παραλληλογράμμου και των συνιστώντων τριγώνων
του. Σε μια από αυτές τις προτάσεις ο Cavalieri αποδεικνύει ότι το εμβαδόν του
παραλληλογράμμου είναι διπλάσιο από το εμβαδόν καθενός από τα τρίγωνα στα οποία
χωρίζεται από μια διαγώνιο, με την εξής διαδικασία περίπου: Αν θεωρήσουμε ότι ένα
παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ διαιρείται από την διαγώνιό του σε δύο τρίγωνα τότε το
63

Geometria indivisibilibus, pp.113-15;Exercitationes geometricae sex, pp.Cf.also Evans, “Cavalieri’s
Theorem in His Own Words.”,αναφέρεται στο βιβλίο του The History of the Calculus and its Conceptual
Development του Carl Boyer.
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παραλληλόγραμμο είναι ίσο με το διπλάσιο καθενός τριγώνου 64. Αυτό αποδεικνύεται
δείχνοντας ότι, αν αποκόψουμε τμήματα ΕΒ=ΔΖ πάνω στις πλευρές του
παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ και φέρουμε τις παράλληλες ΕΗ και ΘΖ της ΒΓ ( Η και Θ
είναι τα σημεία τομής των παραλλήλων με την διαγώνιο ΒΔ) τότε οι γραμμές ΕΗ και
ΘΖ είναι ίσες. Έτσι όλες οι γραμμές των τριγώνων ΒΕΗ και ΔΖΘ είναι αντίστοιχα ίσες
μεταξύ τους που σημαίνει ότι τα τρίγωνα ΒΕΗ και ΔΖΘ είναι ίσα μεταξύ τους
επομένως το άθροισμα των γραμμών του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι διπλάσιο από
το άθροισμα των γραμμών καθενός από τα τρίγωνα που το αποτελούν. Στη συνέχεια ο
Cavalieri με παρόμοιο αλλά περισσότερο πολύπλοκο τρόπο απέδειξε ότι το άθροισμα
των τετραγώνων των γραμμών του παραλληλογράμμου είναι τριπλάσιο του
αθροίσματος των τετραγώνων των γραμμών καθενός από τα τρίγωνα που το αποτελούν.
Χρησιμοποιώντας αυτή την πρόταση εύκολα απέδειξε ότι όγκος του κώνου είναι το 1/3
του όγκου του περιγεγραμμένου κυλίνδρου και ότι το εμβαδόν του παραβολικού
τμήματος είναι τα 2/3 του εμβαδού του περιγεγραμμένου τετραγώνου 65.
Ο Kepler στην εργασία του Stereometria προκάλεσε όλους όσους ασχολούνταν με την
γεωμετρία, να υπολογίσουν τον όγκο του στερεού που δημιουργείται από την
περιστροφή ενός τμήματος μιας παραβολής γύρω από μια χορδή της. Ο Cavalieri
υπολόγισε αυτόν τον όγκο βασιζόμενος σε κάποια λήμματα που θα μπορούσαμε να
πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις αντιστοιχίζονται στο «διωνυμικό» θεώρημα. Το έργο
του Cavalieri ήταν μια γενίκευση των αποτελεσμάτων του Αρχιμήδη και των Αράβων,
παρόλο που βασίστηκε κατά κάποιο τρόπο σε διαφορετικές απόψεις.
Είναι γεγονός ότι η παρουσίαση αυτή του Cavalieri, που έλαβε χώρα το 1639 και
αντιπροσωπεύει την πρώτη δημοσίευση αυτού του θέματος, έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη των απειροστικών μεθόδων κατά την περίοδο από το 1636 μέχρι το
64

Geometria indivisibilibus, Proposition XIX,pp. 146-47; Exercitationes geometricae sex, Proposition
XIX,pp. 35-36. Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B. Boyer The History of the Calculus and its conceptual
Development, εκδόσεις Dover.
65
Geometria indivisibilibus,Proposition XXIV ,pp. 159-60; Exercitationes geometricae sex, Proposition
XXIV,pp. 50-51. Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B. Boyer The History of the Calculus and its
Conceptual Development, εκδόσεις Dover.
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1655, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει κάποιο όραμα σχετικά με την νέα Ανάλυση, την
οποία ανέπτυξαν αργότερα οι Newton και Leibniz.
Η χρήση των αδιαιρέτων (indivisibles) στην Γεωμετρία δέχτηκε πολλές κριτικές, όπως
ότι οδηγούσε σε παράδοξα και λάθη, παρόλα αυτά πέτυχε να γίνει αμέσως δημοφιλής
εξαιτίας των επιτυχών εφαρμογών της και να θεωρηθεί ως η μόνη πηγή των
μαθηματικών της εποχής που ασχολήθηκαν με τις απειροστικές θεωρήσεις στο χώρο
της Γεωμετρίας.
Ο Evangelista Torricelli (1608-1647), μαθητής του Cavalieri, μελέτησε την μέθοδο των
αδιαιρέτων και την χρησιμοποίησε με περισσότερη ευκρίνεια από τον δάσκαλό του. Ο
ίδιος, όπως και οι Kepler και Cavalieri, χρησιμοποιούν την Γεωμετρία για να
υπολογίσουν γεωμετρικά θέματα όπως εμβαδά και όγκους. Ο Torricelli στο έργο του

“De dimensione paraboliae” αποδεικνύει είκοσι μία προτάσεις πάνω στον
τετραγωνισμό της παραβολής. Το 1641 απέδειξε ότι ο όγκος του στερεού που γεννιέται
από την περιστροφή τόξου ισοσκελούς υπερβολής απείρου μήκους, γύρω από μια
ασύμπτωτη, είναι πεπερασμένος και η απόδειξη αυτή περιέχεται στο έργο του “Opera

Geometrica”.
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Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της απόδειξης του πιο πάνω θεωρήματος του
Torricelli θα μπορούσαμε να πούμε ότι δοθείσης μιας υπερβολής χμ . ψν = κ, ο λόγος
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των εμβαδών (ΕΔΓΖ) και (ΔΓΒΗ) ισούται με τον λόγο ν / μ. Με την παρουσίαση του
προβλήματος με όρους μοντέρνου συμβολισμού υπάρχει η αίσθηση ότι στην εργασία
αυτή ο συγγραφέας είχε συλλάβει κάποιες έννοιες που μελετήθηκαν αργότερα. Παρόλα
αυτά αναλυτικές μελέτες πάνω στο έργο του Torricelli δείχνουν ότι δεν υπήρχε καμία
ένδειξη ότι ο ίδιος είχε οποιαδήποτε επιθυμία να δημιουργήσει ένα αλγοριθμικό κανόνα
για να τον εφαρμόσει σε άλλες περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα παρέμεινε ως μια απλή
γεωμετρική πρόταση πάνω στο λόγο των εμβαδών, παρόλο που είχε θεμελιώδη
σημασία για την μετέπειτα ανάπτυξη του Απειροστικού λογισμού 66.

1.4. ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Giles Persone de Roberval ( 1602- 1675), χωρίς αμφιβολία, ασπάζεται τη μέθοδο
των αδιαιρέτων του Cavalieri, αλλά η δική του άποψη για τα αδιαίρετα διαφέρει ριζικά
από την προηγούμενη παράδοση. Αναφέρει σαφέστατα στη μέθοδό του ότι μια
επιφάνεια δεν σχηματίζεται από γραμμές και ένα στερεό από επιφάνειες, αλλά στην
πραγματικότητα είναι φτιαγμένο από ομοδιάστατα μικρά κομμάτια ή επιφάνειες και
στερεά αντίστοιχα, απειροστά πράγματα (infinite things) όπως τα ονομάζει, τα οποία
παρατηρούμε σαν να ήταν αδιαίρετα 67. Μια επιφάνεια, όπως λέει, διαιρείται σε άπειρο
πλήθος από μικρές επιφάνειες, που είναι ίσες μεταξύ τους ή διαφέρουν κατά ίσες
ποσότητες ή αυξάνονται κατά κανονικό τρόπο όπως τα τετράγωνα ή οι κύβοι των
φυσικών αριθμών 68 . Οι προτάσεις του Roberval πάνω στα αδιαίρετα, αναγνωρίζει
κανείς, έτσι, ότι «προοιωνίζουν» τον Ολοκληρωτικό Λογισμό, μερικές δε εκ των
προτάσεων αυτών είναι παρόμοιες (αλλά σε νόημα σαφώς διαφορετικές) με τον
υπολογισμό των ορισμένων ολοκληρωμάτων των αλγεβρικών και των τριγωνομετρικών
συναρτήσεων. Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς την έκταση της επιρροής της
δουλειάς του Roberval στους μαθηματικούς της εποχής του, αφού το έργο του Traité
66

Carl B.Boyer, “The history of the Calculus and its conceptual Development” ,εκδόσεις Dover, pp. 128
Walker, A Study of thε “ Traite des Indivisibles” of Roberval , p.16 .Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl
B.Boyer, “The Ηistory of the Calculus and its conceptual Development” ,εκδόσεις Dover, σελ. 141.
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Margaret Baron, The Origins of the Infinitesimal Calculus, Dover Publ. 1969, σελ.154.
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des Indivisibles δεν δημοσιεύτηκε πριν το 1663, οπότε πλέον ο Απειροστικός Λογισμός
είχε αρχίσει να αναπτύσσεται. Είχε όμως χωρίς αμφιβολία ισχυρή επίδραση πάνω στον
Blaise Pascal του οποίου ο πατέρας ήταν στενός φίλος του Roberval.
Στον Blaise Pascal (1623-1662) εμφανίζεται μια συζήτηση της μεθόδου των
απειροστών συνδεδεμένη με την Αριθμητική και την Γεωμετρία. Ο Pascal 69 από πολύ
μικρή ηλικία μαθαίνει άνευ διδασκάλου γεωμετρία και ανακαλύπτει από μόνος του την
απόδειξη της τριακοστής πρότασης του Ευκλείδη ότι το άθροισμα των γωνιών ενός

τριγώνου ισούται με δύο ορθές. Στα δεκάξι του γράφει το Δοκίμιο περί Κωνικών, όπου
χαράσσει

70

το λεγόμενο «μυστικό εξάγραμμα», μια εφαρμογή της Προβολικής

Γεωμετρίας, αποδεικνύοντας ότι τα σημεία τομής των απέναντι πλευρών ενός εξαγώνου
ή των προεκτάσεών τους, εγγεγραμμένου σε μια κωνική τομή (έλλειψη, υπερβολή,
παραβολή) είναι συνευθειακά. Ο Pascal επέδειξε αξιοσημείωτη κλίση στην επιστήμη
της Υδροστατικής, επηρεαζόμενος αρχικά από τις εργασίες του Torricelli, στη συνέχεια
όμως γενικεύοντας και διατυπώνοντας την αρχή της υδροστατικής, αντλεί ταυτόχρονα
συμπεράσματα όχι μόνο για τις έννοιες της φυσικής αλλά και της φιλοσοφίας.
Οι μαθηματικές εργασίες του Pascal πάνω στην Γεωμετρία χωρίζονται σε δύο
περιόδους, αφού μεσολαβεί ένα διάστημα μαθηματικής απραξίας από το 1654 μέχρι το
1658 όπου και αποσύρεται στη Μονή του Port Royal ασχολούμενος με την Θεολογία.
Σε αυτές τις δύο περιόδους εκτός των άλλων χαρακτηρίζεται από τον ίδιο η φύση των
απειροστών από διαφορετικές οπτικές. Σημαντικές είναι δύο εργασίες του Pascal που
φαίνεται ότι έγραψε κατά τη δεύτερη περίοδο: το Περί του Γεωμετρικού Πνεύματος και
το Περί της Τέχνης της Πειθούς.
Η Γεωμετρία 71 σύμφωνα με τον Pascal πραγματεύεται τρεις έννοιες: την κίνηση, τον

αριθμό και το χώρο, οι οποίες αποτελούν ολόκληρο το σύμπαν. Αυτό οδηγεί στη
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θεώρηση ότι οι έννοιες αυτές έχουν κοινές ιδιότητες, η γνώση των οποίων θα μπορούσε
ερμηνεύσει τα μεγαλύτερα θαύματα της φύσης. Η σημαντικότερη από τις ιδιότητες
αυτές αφορά στην έννοια του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού.
Χαρακτηριστικά ο Pascal σημειώνει 72 : «…για οποιαδήποτε κίνηση, οποιονδήποτε

αριθμό, οποιονδήποτε χώρο και οποιονδήποτε χρόνο υπάρχει πάντα το αντίστοιχο
μεγαλύτερο και το αντίστοιχο μικρότερο: έτσι που όλα βρίσκονται ανάμεσα στο μηδέν και
το άπειρο, όντας πάντοτε απείρως απομακρυσμένα από αυτά τα δύο άκρα. Όλες αυτές οι
αλήθειες δεν μπορούν να αποδειχθούν κι όμως είναι τα θεμέλια και οι αρχές της
γεωμετρίας». Και συνεχίζει: «…Κι επίσης ποιος μπορεί να αμφισβητήσει πως ένας
αριθμός, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν μπορεί να διαιρεθεί κατά το ήμισυ, και το ήμισύ
του επίσης στο δικό του μισό; Αυτό το μισό μπορεί μήπως να ισοδυναμεί με το τίποτα;
Και πως θα ήταν τότε δυνατόν δύο μηδενικά να μας κάνουν έναν αριθμό; …Γνωρίζω
όμως ορισμένους, ικανότατους κατά τ’ άλλα, που διαβεβαιώνουν ότι ένας χώρος μπορεί
να διαιρεθεί σε δύο αδιαίρετα μέρη, σ’ όποιον παραλογισμό κι αν οδηγεί αυτό. Βάλθηκα
να ερευνώ ποιες θα μπορούσαν να είναι εν προκειμένω οι αιτίες αυτής της σύγχυσης και
διαπίστωσα πως δεν υπήρχε παρά μια κυρίως: το ότι αδυνατούν να αντιληφθούν ένα
περιεχόμενο διαιρετό επ’ άπειρον, κι έτσι συμπεραίνουν πως είναι αδιαίρετο. …Δεν
υπάρχει γεωμέτρης που να μην πιστεύει στον απείρως διαιρετό χώρο. Δεν μπορεί κανείς
να είναι γεωμέτρης χωρίς αυτή την αρχή, όπως δεν μπορεί να είναι άνθρωπος δίχως
ψυχή».
Στο έργο του Pascal διακρίνονται δύο επιχειρήματα κατά της ύπαρξης των αδιαιρέτων
στοιχείων, όπως φαίνεται από τα παρακάτω δύο αποσπάσματα 73: «Θα ήθελα να ρωτήσω

όσους έχουν αυτή την άποψη, αν θεωρούν σαφώς ότι δύο αδιαίρετα εφάπτονται (και με
ποιο τρόπο): αν τούτο συμβαίνει παντού τότε δεν είναι παρά ένα και το αυτό, και τότε και
τα δύο μαζί θα έπρεπε να είναι ένα αδιαίρετο. Και αν δεν εφάπτονται παντού, τότε
εφάπτονται σε ένα μόνο τμήμα τους: άρα έχουν τμήματα, άρα δεν είναι αδιαίρετα».
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Το δεύτερο επιχείρημα κατά της ύπαρξης αδιαιρέτων ποσοτήτων παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Εδώ ο Pascal, χρησιμοποιώντας την έννοια της ασυμμετρίας
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εκμεταλλεύεται την αδυναμία τοποθέτησης ενός αριθμού αδιαιρέτων σημείων σε
τετραγωνική διάταξη, γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει ένας αριθμός να είναι
τετράγωνος τόσον ο ίδιος όσο και ο διπλάσιός του, πράγμα αδύνατο 75.

Έστω πως ο χώρος συντίθεται από έναν πεπερασμένο αριθμό αδιαιρέτων στοιχείων· και
έστω δύο τετράγωνοι -δηλαδή ισόπλευροι-χώροι, εκ των οποίων ο ένας είναι διπλάσιος
του άλλου‧ θα συνεπαγόταν τότε ότι ο ένας θα περιείχε τον διπλάσιο αριθμό αδιαιρέτων
απ’ ότι ο άλλος. Ας έχουν λοιπόν κατά νου τούτο το συμπέρασμα, κι ας προσπαθήσουν εν
συνεχεία να τοποθετήσουν σημεία σε τετράγωνα, μέχρις ότου δημιουργήσουν δύο
τετράγωνα που το ένα να έχει τα διπλάσια σημεία του άλλου - κι αν τα καταφέρουν, εγώ
θα βάλω να υποκλιθούν μπροστά τους όλοι οι γεωμέτρες του κόσμου! Εάν όμως αυτό
είναι φύσει αδύνατον, εάν υπάρχει αξεπέραστη αδυναμία να διαταχθούν σημεία σε
τετράγωνα έτσι που το ένα τετράγωνο να είναι διπλάσιο του άλλου, όπως θα μπορούσα να
αποδείξω ευθύς αμέσως αν άξιζε τον κόπο..-τότε να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
Αξίζει να επισημανθεί για άλλη μια φορά ότι, οι απειροστικές θεωρήσεις, που σύμφωνα
με τον Pascal φαντάζουν ακραίες και παρουσιάζουν μια εμφανή αδυναμία εφαρμογής
σε κλασσικά μαθηματικά ζητήματα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μέσα από τις
έννοιες της Συνολοθεωρίας και της Μη-συμβατικής Ανάλυσης (Non-Standard
Analysis).
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Μέσα από τα επιχειρήματα κατά της ύπαρξης των αδιαιρέτων ποσοτήτων, ο Pascal
φαίνεται να απαντά στο παράδοξο του Ζήνωνα, λέγοντας ότι οι παραπάνω δυσκολίες με
τις αδιαίρετες ποσότητες προέρχονται από το ότι κάποιοι θεωρούν ότι ένας χώρος που
τον διατρέχουμε σε πολύ λίγο χρόνο, δεν μπορεί να αποτελείται από άπειρα διαιρετά
στοιχεία. Το απόσπασμα 76 που ακολουθεί περιγράφει τον ισχυρισμό του Pascal με
σαφήνεια:…δεν ωφελεί να συγκρίνει κανείς πράγματα τόσο δυσανάλογα όπως η απειρία

των διαιρετών (στοιχείων) με τον μικρό χρόνο κατά τον οποίο τα διατρέξαμε.
Σε κάποιο άλλο σημείο της εργασίας του σημειώνει 77: …γιατί το μηδέν δεν είναι του

ίδιου είδους με τους αριθμούς, εφόσον πολλαπλασιαζόμενο δεν μπορεί να τους ξεπεράσει.
Έτσι λοιπόν, το μηδέν είναι πράγματι ένας αδιαίρετος αριθμός, όπως και το αδιαίρετο
είναι πράγματι μια μηδενική έκταση…Θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχει μια πλήρης
αντιστοιχία ανάμεσα σ’ αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα αυτά τα μεγέθη είναι διαιρετά επ’
άπειρον, χωρίς να καταλήγουν στα αδιαίρετά τους, έτσι που όλα βρίσκονται πάντοτε
ανάμεσα στο μηδέν και το άπειρο. Να λοιπόν ποια είναι η θαυμαστή σχέση με την οποία η
φύση συνέδεσε αυτά τα πράγματα, και οι δύο εκπληκτικές απειρίες (εννοεί το άπειρα
μεγάλο και το άπειρα μικρό) που πρότεινε στους ανθρώπους, όχι για να μπορούν να τις

συλλάβουν αλλά για να τις θαυμάζουν…αυτά τα δύο άπειρα, αν και διαφορετικά, είναι
όμως σχετικά το ένα με το άλλο, με τέτοιο τρόπο που η γνώση του ενός οδηγεί
υποχρεωτικά στη γνώση του άλλου.
Σύμφωνα με τον Pascal τα δύο αυτά άπειρα (το μεγάλο και το μικρό), υπογραμμίζουν
στην γεωμετρία όρους, όπως είναι ο χρόνος, η κίνηση και το διάστημα. Υποστηρίζει
επίσης ότι η διαφορά μεταξύ των διακριτών και συνεχών μεγεθών στην
πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη, αφού η διαφορά αυτή εκμηδενίζεται μέσα από
την διάχυση και διάδοση των αναλυτικών μεθόδων της γεωμετρίας.
Η αντίληψη του Pascal ότι τα δύο άπειρα σχετίζονται μεταξύ τους (δηλαδή οι έννοιες
του άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου), επαναλαμβάνεται στις σημερινές
76
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αυθόρμητες αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά τις οποίες θα περιγράψουμε στο τρίτο
κεφάλαιο που περιέχει το πειραματικό μέρος της έρευνάς μας.
Είναι γνωστό ότι δύο ήταν τα κυρίαρχα ενδιαφέροντά του Pascal στα Μαθηματικά: η
Γεωμετρία και η Θεωρία των Αριθμών. Κατά το τέλος της πρώτης από τις δύο
περιόδους που προαναφέραμε, το κυρίαρχο στοιχείο στις μαθηματικές μελέτες του ήταν
η εφαρμογή απειροστικών διαδικασιών στην εργασία του πάνω στο αριθμητικό

τρίγωνο, που έγραψε το 1653, αλλά η εργασία του αυτή δεν δημοσιεύτηκε πριν το 1665.
Ο Pascal ασχολήθηκε με θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης και το 1654 παρουσίασε τις
εργασίες του σ’ ένα υπόμνημα 78 προς την Παρισινή Ακαδημία των Μαθηματικών,
καθώς και με το πρόβλημα της διανομής στα τυχερά παιχνίδια και τα χαρτοπαίγνια,
επηρεαζόμενος από την αλληλογραφία που είχε με τον Pierre Fermat και θέτει τα
θεμέλια του Λογισμού των Πιθανοτήτων. Το 1658, μαζί με τις εργασίες του πάνω στην
κυκλοειδή καμπύλη 79, ολοκληρώνεται η Πραγματεία του Αριθμητικού Τριγώνου.
Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε το 1665, τρία χρόνια μετά το θανατό του Pascal. Η
μορφή αυτή του αριθμητικού τριγώνου ήταν γνωστή 80 στην Κίνα και σύμφωνα με τον
Yunze He η πρώτη εφαρμογή του έγινε τον 12ο αιώνα κατά τη διάρκεια της Δυναστείας
των Song από τον μαθηματικό ερευνητή Hue Yang, πήρε όμως το όνομα του πρώτου
δυτικού μελετητή, που ήταν ο Pascal. Το σχήμα του αριθμητικού τριγώνου είναι το
ακόλουθο:
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Ο.π.σελ., 99.
Κυκλοειδής καμπύλη λέγεται η καμπύλη την οποία διαγράφει ένα σημείο ενός κύκλου, όταν ο κύκλος
κινείται χωρίς να ολσθαίνει κατά μήκος μιας ευθείας. Ο όρος «κυκλοειδής» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη
φορά από τον Γαλιλαίο το 1599, ενώ ο Pascal χρησιμοποιούσε τον όρο roulette για όλες τις καμπύλες
που έχουν σχέση με τον κύκλο, όρος που είναι αποδεκτός μέχρι σήμερα.
80
Πληροφορία από το διαδίκτυο στην διεύθυνση http:/www.probabilitytheory.inf/topics/pascal.
79
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Στο τρίγωνο αυτό η πρώτη σειρά και η πρώτη στήλη αποτελείται από μονάδες
θεωρούμενες και ως σημεία μιας γραμμής. Κάθε στοιχείο μιας δεδομένης σειράς
αντιπροσωπεύει το άθροισμα των αριθμών της προηγούμενης σειράς, που βρίσκονται
αριστερά και πάνω από αυτό το στοιχείο. Έτσι για παράδειγμα ο πέμπτος αριθμός της
πέμπτης σειράς θα ισούται με 70, που προκύπτει από το άθροισμα: 1+4+10+20+35=70.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι αριθμοί της δεύτερης σειράς μπορούν να θεωρηθούν ως

αθροίσματα σημείων ή μονάδων παραστατικά ως γραμμές, ενώ διαδοχικά της τρίτης
σειράς ως τρίγωνα, της τέταρτης ως πυραμίδες.
Μια ερμηνεία του αριθμητικού τριγώνου είναι η πιθανοθεωρητική. Η μελέτη του
τριγώνου του Pascal παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον σ’ όσους ασχολούνται με τα
τυχερά παιχνίδια. Το πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παίκτες των τυχερών
παιχνιδιών συνήθως είναι ο υπολογισμός συνδυασμών και μεταθέσεων. Στην απλή
γλώσσα σημαίνει ότι οι παίκτες θέλουν να γνωρίζουν πόσες φορές μπορεί κανείς να
πάρει ένα μικρότερο αριθμό στοιχείων από ένα μεγαλύτερο σύνολο, όπως για
παράδειγμα σε μια ιπποδρομία να επιλεγεί ο αριθμός τεσσάρων αλόγων από ένα
σύνολο οκτώ επιλογών ή να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασμούς στα παιχνίδια
της ρουλέτας. Ερμηνεύοντας την διαδικασία υπολογισμού των στοιχείων του
αριθμητικού τριγώνου του Pascal στη σύγχρονη γλώσσα, αν n ο αριθμός των στοιχείων
και k ο αριθμός των επαναλήψεων, ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών υπολογίζεται
από τον τύπο: n!/((n-k)! · k!).
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Μια άλλη πιθανή ερμηνεία του τριγώνου του Pascal είναι η ακόλουθη 81:

.....
.........
....................
.............................

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ο αριθμός που αντιστοιχεί στη δεύτερη σειρά και τη
δεύτερη στήλη (το άθροισμα δύο σημείων ή μονάδων) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
«στοιχειώδες ευθύγραμμο τμήμα», ο αριθμός που αντιστοιχεί στη δεύτερη σειρά και την
τρίτη στήλη, ή την τρίτη σειρά και την δεύτερη στήλη, ως ένα «στοιχειώδες τρίγωνο», ο
αριθμός που αντιστοιχεί στη δεύτερη σειρά και την τέταρτη στήλη (ή στην τέταρτη
σειρά και τη δεύτερη στήλη) ως ένα «στοιχειώδες τετράεδρο» και ο αριθμός που
αντιστοιχεί στην τρίτη σειρά και την τρίτη στήλη ως το άθροισμα δύο στοιχειωδών
τριγώνων ή ως ένα «στοιχειώδες τριγωνικό πρίσμα».
Στο σημείο αυτό σταματά η γεωμετρική ενόραση, τα αθροίσματα όμως μπορούν να
συνεχιστούν αναλογικά. Από τις γεωμετρικές αυτές θεωρήσεις και την αριθμητική
σχέση των στοιχείων του τριγώνου, ο Pascal οδηγήθηκε στην κατασκευή του
αθροίσματος των δυνάμεων των θετικών ακεραίων. Ανακαλώντας τα αποτελέσματα
των προηγούμενων γεωμετρικών διαδικασιών, για τα αθροίσματα των τετραγώνων και
των κύβων των ακεραίων 1,2,3,4.....n και εφόσον διαπίστωσε ότι αυτές οι διαδικασίες
δεν ήταν εφαρμόσιμες σε δυνάμεις με μεγαλύτερους εκθέτες, ανέπτυξε μια γενική
μέθοδο για τον προσδιορισμό του αθροίσματος των δυνάμεων των ακεραίων υψωμένων
σε οποιοδήποτε δεδομένη δύναμη (σε σημερινό συμβολισμό 1p+ 2p+ 3p+….np).
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Cf. Bosmans “Sur l’ interprétqtion géométrique donnée par Pascal à l’espace à quatre dimensions”.,
Αναφέρεται στο: Carl B.Boyer,“The Ηistory of the Calculus and its conceptual Development” ,εκδόσεις
Dover, σελ.148.
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Ο Pascal εξέφρασε τα αποτελέσματα των εργασιών του με ρητορικό τρόπο
υποστηρίζοντας ότι είναι προφανές σε όλους όσους ασπάζονται το δόγμα των
απειροστών, ότι το άθροισμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στον υπολογισμό
καμπυλόγραμμων εμβαδών. Έτσι η γεωμετρική ενόραση των αδιαιρέτων μικρότερης

διάστασης στην εργασία του μετεφέρθηκε μέσα από την αριθμητική για να
επιβεβαιώσει την ανυπαρξία των όρων μικρότερου βαθμού στο τελικό αποτέλεσμα.
Έτσι ο Pascal, κατά την πρώτη περίοδο της μαθηματικής του δραστηριότητας,
προσπάθησε να συγκρίνει τα αδιαίρετα της γεωμετρίας με το μηδέν της αριθμητικής 82.
Ο Pierre Fermat (1601-1665) υπήρξε φίλος του Blaise Pascal και είχε συχνή
επιστημονική αλληλογραφία μαζί του, καθώς και με άλλους σπουδαίους μαθηματικούς
των ημερών του. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Γάλλους μαθηματικούς του 17ου
αιώνα. Από τις διάφορες συνεισφορές του στα μαθηματικά, αυτή που ξεχωρίζει
ιδιαίτερα είναι η θεμελίωση της σύγχρονης θεωρίας των αριθμών. Είναι επίσης
σημαντική η συνεισφορά του στην αναλυτική γεωμετρία, στις πιθανότητες αλλά εξίσου
σημαντική είναι και στην ανάπτυξη του Λογισμού. Η πρώτη αξιοσημείωτη νύξη της
διαφόρισης προέρχεται από τις ιδέες που διατύπωσε ο Fermat, ο οποίος μετέτρεψε την
παρατήρηση του Kepler, ότι δηλαδή η αύξηση μιας συνάρτησης γίνεται αμελητέα στην
περιοχή μιας τοπικά μέγιστης ή ελάχιστης τιμής της, σε διαδικασία προσδιορισμού ενός
τέτοιου μεγίστου ή ελαχίστου. Η μέθοδος του Fermat περιληπτικά είναι η εξής: Αν η

f(x) έχει ένα τοπικό μέγιστο ή ελάχιστο στο x και αν το ε είναι πολύ μικρό, τότε η τιμή
f(x+ε) είναι σχεδόν ίση με την f(x). Επομένως αναπτύσσοντας τη σχέση f(x+ε)≈f(x) θα
πρέπει να θέσει κανείς, μετά από απλοποιήσεις, ε=0. Για παράδειγμα αν f(x)=x2 η σχέση
f(x+ε)≈f(x) γίνεται (x+ε)2≈x2 δηλαδή 2εx+ε2≈0 οπότε 2x+ε≈0 και για ε=0 προκύπτει
x=0. Οι ρίζες της εξίσωσης που σχηματίζεται, δίνουν τις τιμές του x για τις οποίες η f(x)
έχει ακρότατα, χωρίς όμως να μπορεί διακρίνει ανάμεσα σε μια μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.
Η λογική της ανάπτυξης του Fermat δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά η μέθοδός
του είναι ισοδύναμη με την σχέση lim h→0
82

f ( x + h) − f ( x )
= 0 δηλαδή με το να θέσουμε
h

Carl B.Boyer,“The Ηistory of the Calculus and its conceptual Development” ,εκδόσεις Dover, σελ.150.
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την παράγωγο ίση με το μηδέν, μέθοδος με την οποία βρίσκουμε τα ακρότατα μιας
συνάρτησης. Επίσης είναι γεγονός ότι ο Fermat δεν συνειδητοποίησε ότι ο μηδενισμός
της παραγώγου της f(x) είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τον προσδιορισμό
των ακρότατων μιας συνάρτησης. Στο έργο του Fermat επίσης αναφέρεται και μια
διαδικασία με την οποία βρίσκει την εφαπτομένη σε ένα σημείο μιας καμπύλης της οποίας
δίνεται η καρτεσιανή εξίσωση. Με την μέθοδό του ο Fermat βρήκε την εφαπτομένη στην
έλλειψη, στην κυκλοειδή, στην κισσοειδή, στην κογχοειδή, στην τετραγωνίζουσα και στο
φύλλο του Descartes.
Οι Gregory of St. Vincent, Torricelli, Roberval και Pascal, χρησιμοποίησαν στις
εργασίες τους απειροστικές ή κινηματικές έννοιες και κατάφεραν να υπολογίσουν και
να συγκρίνουν καμπυλόγραμμα εμβαδά χωρίων που σχηματίζονται από την περιστροφή
ελικοειδών τόξων με τα αντίστοιχα εμβαδά που σχηματίζονται από τα τόξα των
παραβολών και υπερβολών. Αμέσως μετά το 1660 οι William Neil, Christopher Wren,
Heinrich van Heuraet, John Wallis και άλλοι παρουσίασαν τροποποιημένες τις
μεθόδους υπολογισμού των εμβαδών των καμπυλόγραμμων χωρίων εφαρμόζοντας
διαδικασίες βασισμένες στις θεωρήσεις όχι μόνο των απειροστών αλλά και των ορίων.
1.5. JOHN WALLIS ΚΑΙ ISAAC BARROW:
ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ ΤΟΝ 17Ο ΑΙΩΝΑ.

Ο John Wallis (1616-1703) ακολουθώντας τους Viete, Descartes, Fermat και Harriot,
έγινε γνωστός γιατί εφήρμοσε την Αριθμητική και την Άλγεβρα στα προβλήματα της
Γεωμετρίας. Ο Wallis, προχωρώντας περισσότερο από τους προκατόχους του,
προσπάθησε να απελευθερώσει πλήρως την Ευκλείδεια θεωρία των αναλογιών από τις
γεωμετρικές αναπαραστάσεις (ένας στόχος που μπορούσε κατά την γνώμη του εύκολα
να επιτευχθεί). Πρώτα έδειξε ότι όλα τα θεωρήματα του Ευκλείδη που αναφέρονται στο
βιβλίο V των Στοιχείων, μπορούν να αποδειχθούν αριθμητικά χωρίς δυσκολία,
προβληματίστηκε αρκετά όμως όσον αφορά την ομοιογένεια των όρων μιας εξίσωσης.
Είναι εμφανές ότι τον Wallis δεν τον απασχόλησε πάρα πολύ η αυστηρότητα των
μαθηματικών ισχυρισμών που εισήγαγε. Αντί να ξεκινά από τις υποθέσεις, όπως
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απαιτεί η κλασσική αυστηρή απόδειξη, ο Wallis επηρεασμένος από τις επικρατούσες
ιδέες της εποχής, όπως είχαν αναπτυχθεί στις εργασίες των Cavallieri και Fermat,
επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την έννοια της αναλογίας ελεύθερα, καθόσον οι έννοιες
του απείρου και του απειροστού επίσης δεν είχαν ακόμη οριστεί με αυστηρό τρόπο.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Wallis μέσα από την Αριθμητική, έκανε μια «άμεση»
προσέγγιση της έννοιας των απειροστικών ποσοτήτων, την οποία εξέφρασε με τελείως
διαφορετικό τρόπο από ό, τι οι προκάτοχοί του Stevin, Gregory of St.Vincent και
Tacquet.
Το 1656 o Wallis παρουσίασε μια πολύ σημαντική εργασία η οποία δημοσιεύτηκε με
τίτλο Arithmetica Infinitorum. Στην εργασία αυτή εργάστηκε αριθμητικά και παρόλο
που χρησιμοποίησε τη μέθοδο των αδιαιρέτων, παρουσίασε μια διαφορετική
προσέγγιση από τον Cavalieri. Προκειμένου να προσδιορίσει το λόγο των εμβαδών του
ημιπαραβολικού χωρίου που ορίζεται από την αρχή των αξόνων και ένα
απομακρυσμένο σημείο της καμπύλης y = x 2 και του άξονα των x, και του ορθογωνίου
παραλληλογράμμου που έχει την ίδια βάση και ύψος με το χωρίο αυτό (σχήμα Ι),
εργάστηκε (όπως προκύπτει από το πρωτότυπο κείμενό του), ως εξής 83: θεώρησε στη
βάση του χωρίου μια αριθμητική πρόοδο ευθυγράμμων τμημάτων με κοινή αρχή την
αρχή των αξόνων και μήκη 0,1,2,3,…. Στο πέρας κάθε τέτοιου τμήματος ύψωσε ένα
τμήμα κάθετο στη βάση και δημιούργησε έτσι στο εσωτερικό του χωρίου μια
ακολουθία ευθυγράμμων τμημάτων (τεταγμένων) με μήκη 02,12,22,32,…Έτσι
οδηγήθηκε στο να υπολογίσει το λόγο του αθροίσματος ενός απεριορίστου (ή απείρου
όπως έγραψε ο ίδιος) πλήθους ευθυγράμμων τμημάτων προς ένα αντίστοιχο άθροισμα
ίδιου πλήθους ευθυγράμμων τμημάτων ίσων με το «τελευταίο» από τα προηγούμενα
τμήματα. Στη σημερινή γλώσσα θα λέγαμε ότι ο Wallis θέλησε να προσδιορίσει
ασυμπτωτικά ένα λόγο ο οποίος, στο πλαίσιο της Κλασσικής Ανάλυσης εκφράζεται ως
εξής:

83

D.Struik., A Source Book in Mathematics, 1200-1800, Harvard University Press, 1969, σελ. 244-253.
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lim n→∞

0 2 + 12 + 2 2 + ..... + n 2
n 2 + n 2 + n 2 + .... + n 2

Για να υπολογίσει τον οριακό αυτό (ή ασυμπτωτικό)

λόγο επιχείρησε να εφαρμόσει διάφορες τεχνικές και όπως φαίνεται παρακάτω
υπολόγισε σταδιακά τους όρους:
0 +1 1 1 1
= = +
1+1 2 3 6

στη

συνέχεια

0 +1+ 4
5 1 1
=
= +
4 + 4 + 4 12 3 12

....,

γενικότερα

0 2 + 12 + 2 2 + ...n 2 1 1
= +
και τελικά συμπέρανε ότι αν ο αριθμός των όρων του
n 2 + n 2 + ........n 2 . 3 6n
αριθμητή και παρονομαστή ήταν άπειρος, δηλαδή αν οι ευθείες x=x0 «γέμιζαν» την
δοσμένη επιφάνεια τότε ο παραπάνω λόγος θα ήταν ίσος ακριβώς με

1
.
3

Σχήμα Ι
Ο Wallis 84 εφάρμοσε την ίδια μέθοδο για τον υπολογισμό του λόγου του αθροίσματος
ενός απεριορίστου πλήθους κύβων προς το αντίστοιχο άθροισμα ίδιου πλήθους κύβων
ίσων με τον «τελευταίο» από τους προηγούμενους βρήκε ότι αυτός ο λόγος ισούται με
1
και γενίκευσε τα αποτελέσματά του σε δυνάμεις με ρητούς, άρρητους, ακόμα και
4
αρνητικούς εκθέτες. Δηλαδή ακολουθώντας την πορεία αυτή οδηγήθηκε περίπου

«επαγωγικά», στο συμπέρασμα ότι για οποιονδήποτε θετικό ακέραιο m και για
0 m + 1m + 2 m + ...n m
1
άπειρους το πλήθος όρους θα ισχύει:.
≈
.
m
m
m
m +1
n + n + ..... + n

84

Victor J.Katz., “ A History of Mathematics: an introduction”, second edition, Copyright 1998 by
Addison-Wesley Educational Publishers, Inc., Chapter 12.2.4 , pp. 485-487.
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Εφαρμόζοντας αυτή την ανακάλυψή του ο Wallis, υπολόγισε έτσι το εμβαδόν της
περιοχής που περιέχεται μεταξύ της καμπύλης ψ=χm , του άξονα χχ΄ και της
κατακόρυφης χ=h, και απέδειξε ότι ο λόγος του εμβαδού του χωρίου αυτού προς το
εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου με την ίδια βάση h και το ίδιο ύψος hm
αντίστοιχα, (βλ.σχήμα) είναι 1/(m+1).

Σχήμα ΙΙ
Το επόμενο βήμα στις μελέτες του ήταν να γενικεύσει το αποτέλεσμα αυτό και σε
δυνάμεις με ρητούς εκθέτες, με την χρήση αναλογιών. Ο Wallis γενίκευσε τα
συμπεράσματά του με ένα θεώρημα, το οποίο χρησιμοποίησε στη συνέχεια
προκειμένου να υπολογίσει το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζεται κάτω από την
καμπύλη y = x

p

1

σχέση αυτή:

∫x
0

(για την y = x
85

p

q

q

p

και βρήκε ότι αυτό ισούται με

q

dx =

1
p
+1
q

1
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p
+1
q

. Σήμερα θα συμβολίζαμε την

. Ο Wallis δεν απέδειξε την αλήθεια της πρότασης αυτής

1
q

), εκτός από την περίπτωση της y = x .

Struik, Source Book, p.247.
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Ο Wallis γενίκευσε τις ιδέες του αντικαθιστώντας τους εκθέτες με αρνητικούς ή και
άρρητους αριθμούς και έδειξε ότι και στην περίπτωση αυτή η παραπάνω σχέση
υπακούει στον εκθετικό νόμο. Συνάντησε όμως δυσκολίες και προσέκρουσε σε
αντιφάσεις όταν επιχείρησε να λύσει το πρόβλημα του υπολογισμού του εμβαδού που
σχηματίζεται κάτω από καμπύλες της μορφής y = x − k .
Στην πραγματικότητα ο βασικός κανόνας που χρησιμοποιούσε ο Wallis στην
περίπτωση που ο εκθέτης ήταν ίσος με -1 έδινε σχέση της μορφής

1
1
= , ενώ
−1+1 0

στην περίπτωση που ο εκθέτης ήταν ίσος με -2, ο λόγος θα έδινε κλάσμα της μορφής
1
. Φαίνεται λογικό λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο το εμβαδόν που βρίσκεται κάτω
−1
από την υπερβολή y =
η καμπύλη y =

1
1
ισούται με ή άπειρο, όπως επίσης και το εμβαδόν που ορίζει
x
0

1
1
είναι ίσο με
. Επίσης θεωρώντας τους εκθέτες 3,2,1,0
2
−1
x

αντίστοιχοι λόγοι που προκύπτουν για τον υπολογισμό των εμβαδών θα είναι

οι

1 1 1 1
, , ,
4 3 2 1

οπότε, αναπτύσσοντας τους όρους μιας τέτοιας αύξουσας ακολουθίας, συμπέρανε ότι ο
λόγος

1
που σχηματίζεται όταν ο εκθέτης είναι ίσος με -2 θα πρέπει να είναι
−1

μεγαλύτερος από

1
1
για τον εκθέτη -1 αντίστοιχα, δηλαδή με άλλα λόγια, ο λόγος
0
−1

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του απείρου! Ο Wallis στο έργο του δεν ξεδιάλυνε
ποτέ τις ασάφειες αυτές 86. Η επιδεξιότητα όμως του Wallis να βρίσκει αριθμητικούς
τρόπους εργασίας χρησιμοποιώντας την επαγωγική μέθοδο, τον οδήγησε στην
ανακάλυψη της αρχής της συνέχειας. Και παρόλο που οι ανακαλύψεις αυτές προερχόταν
από αριθμητικές μεθόδους δεν δίστασε να εφαρμόσει τα αποτελέσματα του σε
γεωμετρικά προβλήματα. Ο στόχος του ήταν να ενοποιήσει τη μαθηματική επιστήμη με
προτεραιότητα την άλγεβρα.
86

Victor J.Katz., “ A History of Mathematics: an introduction”, second edition, Copyright 1998 by
Addison-Wesley Educational Publishers, Inc., κεφ., 12.2.4 , σελ. 485-487.
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Οι ιστορικοί 87 κατατάσσουν τον Wallis στην μοντέρνα σχολή μαθηματικού ‘στυλ’, αφ’
ενός γιατί οι μαθηματικές εργασίες του μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλγεβρικές και
αφ’ ετέρου γιατί έδινε περισσότερη έμφαση στη διαδικασία ανακάλυψης παρά στην
απόδειξη αυτή καθεαυτή και για ένα τρίτο λόγο γιατί εισήγαγε νέους συμβολισμούς .
Το 1685 ο Wallis δημοσίευσε μια Άλγεβρα, όπου εισάγει νέα αλγεβρικά σύμβολα και
κανόνες και κάνει συστηματική χρήση μαθηματικών τύπων. Η μέθοδος που
χρησιμοποιείται είναι γνωστή ως «αριθμητικοποίηση της Γεωμετρίας» 88. Ένα δοσμένο
μέγεθος παρουσιάζεται σαν αριθμητικός λόγος ο οποίος προέρχεται από σύγκριση με
μια μονάδα του ίδιου μεγέθους. Ο Wallis χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το σύμβολο του
«∞» για το άπειρο, ενώ το «

1
» χρησιμοποιεί για να συμβολίσει τα απειροστά ή non∞

quanta όπως τα ονομάζει 89 . Ένα παραλληλόγραμμο που το ύψος του είναι άπειρα
μικρό ή μηδέν «δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γραμμή». Αν έρθουμε τώρα στην
πρόταση που δίνει το εμβαδόν του τριγώνου, ο Wallis υπέθεσε ότι αυτό ήταν
διαιρεμένο σε άπειρο αριθμό γραμμών, παραλλήλων προς τη βάση του. Εξήγησε, όπως
φαίνεται και πιο πάνω, ότι τα εμβαδά αυτών λαμβανόμενα από το ύψος της βάσης
υπακούουν στους νόμους μιας αριθμητικής προόδου αρχίζοντας από το μηδέν.
Επιπλέον, θεωρώντας ότι υπάρχει ένας γνωστός κανόνας που λέει ότι το άθροισμα
όλων των όρων μιας τέτοιας προόδου είναι το γινόμενο του τελευταίου όρου της επί τον
αριθμό που εκφράζει το μισό του πλήθους των όρων αυτής και μην κάνοντας διάκριση
μεταξύ πεπερασμένων και απείρων αριθμών, τότε αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στο
εμβαδόν του τριγώνου. Εάν ονομάσουμε το ύψος και την βάση του τριγώνου Α και Β
αντίστοιχα, το εμβαδόν του τελευταίου όρου τη προόδου θα είναι
εμβαδόν ολοκλήρου του τριγώνου θα είναι

1
.Α.Β. Επομένως το
∞

1
∞ 1
Α.Β. ή .Α.Β 90.
∞
2
2

87

Katherine Hill,. Neither Ancient nor Modern: Wallis and Barrow on the Composition of Continua. Part
One: Mathematical Styles and the Composition of Continua., ( Notes and Records of the Royal Society of
London, Vol.50,No2., July., 1996,. σελ.,167) εκδ. του μη κερδοσκοπικού οργανισμού JSTOR., (ηλεκτρ.
διεύθ. support@jstor.org. )
88
Carl B.Boyer, “The history of the Calculus and its conceptual Development” ,εκδόσεις Dover,σελ.169.
89
Το ίδιο, σελ. 170-171.
90
John Wallis., Opera Mathematica, Vol ΙΙ, Arithmetica Infinitorum,p.2. 16.
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O Wallis, αν και γνώριζε ότι αυτή η διαδικασία ήταν αρκετά ανορθόδοξη με συχνές και
περιττές επαναλήψεις, την αιτιολόγησε λέγοντας ότι μπορεί να επαληθευτεί με γνωστή
επαγωγική μέθοδο για εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα σχήματα. Είπε ακόμη ότι
κάποιος έμπειρος στα μαθηματικά μπορεί να εφαρμόσει εύκολα την μέθοδο αυτή, στην
οποία εναλλάσσονται παλαιές και μοντέρνες μαθηματικές απόψεις 91. Οι διαδικασίες
του Wallis στο έργο του De sectionibus conicis ήταν βασισμένες ως επί το πλείστον
πάνω σε χειρισμούς του συμβόλου του ∞, οι οποίες όμως θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν εντελώς ακατέργαστες.
Οι ιδέες του Wallis σχετικά με τον τρόπο άθροισης ενός απεριόριστου αριθμού
προσθετέων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρόδρομες της μετέπειτα αντίληψης του
Leibniz για το ολοκλήρωμα όχι ως ορίου αθροίσματος αλλά ως καθεαυτού αθροίσματος
(η αντίληψη αυτή θεμελιώθηκε λογικά στο πλαίσιο της σύγχρονης Μη-Συμβατικής
Ανάλυσης). Η άποψη του Wallis για τα απειροστά, όπως φαίνεται από την
αλληλογραφία που είχε με τον Leibniz, είναι ότι αποτελούν ένα «τίποτα», κάτι που ο
Leibniz ποτέ δεν αποδέχτηκε.
Ο Wallis επίσης ενδιαφέρθηκε για την θεώρηση και τη μέτρηση της κερατοειδούς

γωνίας, η οποία σχηματίζεται από δύο καμπύλες που έχουν κοινή εφαπτομένη στο ίδιο
σημείο και με την οποία είχαν ασχοληθεί ο Ευκλείδης, ο Cardan, o Nemorarius και
πολλοί άλλοι. Η συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό ίσως να συντέλεσε αποτελεσματικά
στην διατήρηση της έννοιας του άπειρα μικρού ως έγκυρης οντότητας 92. Στα αξιώματα
του Αρχιμήδη αποκλείεται ολοσχερώς η χρήση τέτοιων γωνιών και γενικότερα η
οποιαδήποτε χρήση των απειροστών, αλλά οι μαθηματικοί του 17ου αιώνα έδειχναν να
εκτιμούν τα απειροστά αφού θεωρούσαν ότι αυτά βοηθούν στην επεξήγηση πολλών
εννοιών. Είναι όμως βέβαιο ότι στους μαθηματικούς κύκλους της εποχής εκείνης
αιωρούνταν το ερώτημα, αν αυτές οι ποσότητες ήταν ίσες ή όχι με το μηδέν. Δύο ήταν
οι λόγοι αυτής της διαφωνίας: ο πρώτος ήταν ότι την περίοδο εκείνη οι ορισμοί των
91

John Wallis., Opera Mathematica, Vol ΙΙ, De sectionibus conicis, σελ.6.
Vivanti, Il concetto, και στο βιβλίο Bibliotheca Mathematica, N.S.,VIII (1894) σαν “Note sur l’histoire
de l’infiniment petit” (αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B.Boyer, “The history of theCalculus and its
conceptual Development” , εκδόσεις Dover, σελ. 173).
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εννοιών δεν ήταν δοσμένοι με αυστηρό τρόπο και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι απέτυχαν
οι προσπάθειες που είχαν σκοπό να διακρίνουν την διαφορά ανάμεσα σε ένα
γεωμετρικό μέγεθος και στο αριθμητικό μέτρο του. Μετά από έναν ολόκληρο αιώνα
αμφιβολιών, οι ορισμοί των εννοιών που διατυπώθηκαν με αυστηρό τρόπο, στήριξαν το
οικοδόμημα του Απειροστικού Λογισμού ο οποίος επαλήθευσε τις αντιλήψεις των
εννοιών με αριθμητικές μάλλον παρά γεωμετρικές θεωρήσεις.
Τα θέματα που ως επί το πλείστον απασχόλησαν τους μαθηματικούς του 17ου αιώνα,
ήταν ο υπολογισμός των εμβαδών των χωρίων που βρίσκονται «κάτω» από τις
καμπύλες των παραβολών και των υπερβολών. Ο Βέλγος Ιησουίτης μαθηματικός
Gregory of St. Vincent (1584-1667) ασχολήθηκε με το πρόβλημα υπολογισμού του
εμβαδού του χωρίου που βρίσκεται «κάτω» από την υπερβολή x.y=1. Το 1647
δημοσίευσε το έργο του Opus geometricum, στο οποίο μάλιστα ισχυρίστηκε ότι
κατάφερε να τετραγωνίσει τον κύκλο, έδειξε ότι αν θεωρήσουμε ένα διατεταγμένο
ζεύγος συντεταγμένων της μορφής (xi,yi) και για i=1,2,3,4 πάρουμε τέσσερα σημεία της
υπερβολής τέτοια ώστε x2: x1 =x4 :x3, τότε το εμβαδόν του χωρίου κάτω από την
υπερβολή στο [ x1, x2 ] ισούται με το εμβαδόν του χωρίου κάτω από την υπερβολή στο
[x3, x4 ]. Για να το αποδείξει αυτό διαίρεσε το διάστημα [x1, x2] σε υποδιαστήματα με τα
σημεία αi,, i=0,1,2,3…n. Επειδή θεωρήσαμε ότι: x2: x1 =x4 :x3=ν τότε θα είναι x3=νx1

και x4=νx2. Όμοια μπορούμε να υποδιαιρέσουμε το διάστημα [x3, x4 ] στα σημεία
bj=ναi i=0,1,2,..n. Εάν τώρα θεωρήσουμε ορθογώνια Αj που έχουν βάση ένα διάστημα
της μορφής: [αj ,αj+1] να εγγράφονται και περιγράφονται στην υπερβολή καθώς και Βj
ορθογώνια με βάση ένα διάστημα της μορφής [bj ,bj+1] να εγγράφονται και
περιγράφονται στην υπερβολή, τότε προφανώς ισχύουν οι παρακάτω ανισότητες:
(a j +1 − a j )

1
a j +1

< A j < (a j +1 − a j )

1
1
1
και (b j +1 − b j )
< B j < (b j +1 − b j ) .
aj
b j +1
bj

Αν τώρα στη δεύτερη ανισότητα αντικαταστήσουμε με bj=ναj , τότε παρατηρούμε ότι η
δεύτερη σχέση γίνεται: (a j +1 − a j )

1
a j +1

< B j < (a j +1 − a j )

1
. Αυτό συνεπάγεται ότι
aj

και οι δύο υπερβολικές περιοχές βρίσκονται ανάμεσα σε ορθογώνια του ίδιου εμβαδού.
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Σύμφωνα με τον Gregory of St. Vincent, τα δύο διαστήματα μπορούν να διαιρεθούν σε
υποδιαστήματα όσο μικρά θέλουμε. Η υπόθεση αυτή τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι
τα δύο παραβολικά χωρία είναι ίσα 93.

Ο επίσης Βέλγος Ιησουίτης Alfonso Antonio de Sarasa ( 1618-1667), μελετώντας την
παραπάνω εργασία του Gregory of St. Vincent το 1649, παρατήρησε ότι ο υπολογισμός
του εμβαδού της περιοχής Α(x) «κάτω» από την υπερβολή, από το 1 μέχρι το x έχει την
λογαριθμική ιδιότητα Α(α·β)=Α(α) + Α(β) (δηλαδή αφού ο λόγος

β
1

=

α .β
, τότε και το
α

εμβαδόν «κάτω» από την υπερβολή από το 1 έως το β ισοδυναμεί με το εμβαδόν από
το α μέχρι το α.β και αφού το εμβαδόν από το 1 μέχρι το αβ είναι ίσο με το άθροισμα
των εμβαδών από το 1 μέχρι το α και από το α μέχρι το αβ, η λογαριθμική ιδιότητα
προκύπτει αμέσως). ΄Έτσι για να υπολογίσει κανείς το εμβαδόν μιας περιοχής κάτω
από την υπερβολή x.y=1 αρκεί να υπολογίσει τους αντίστοιχους λογαρίθμους 94.
Ακόμα είναι γνωστό ότι η έρευνα για τον υπολογισμό αυτών των εμβαδών οδήγησε
στις δυναμοσειρές, με μεθόδους που χρησιμοποίησε ο Newton και άλλοι γύρω στα
1660 και οι οποίες συνετέλεσαν στην δημιουργία του Απειροστικού Λογισμού.
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Σχετικά με την απόδειξη αυτής της πρότασης σε σύγχρονη γλώσσα, καθώς και τη σημασία της για τη
θεωρία των λεγόμενων «Νεπέρειων» λογαρίθμων , βλ. το άρθρο του Γ.Θωμαίδη «Προέλευση και
Εφαρμογές της Θεωρίας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών» Ευκλείδης Γ΄, τεύχος 13.
(Σεπτ.Οκτ.Νοεμβριος 1986), όπως επίσης και το βιβλίο Victor Katz, A History of Mathematics: an
introduction”, second edition, (1998) by Addison-Wesley Educational Publishers, κεφ.12,σελ.492-493.
94
Σχετικά με την επέκταση της θεωρίας των δυναμοσειρών στους λογάριθμους από τον N. Mercator
(1620-1687) βλ. Victor J.Katz., ο.π.,σελ 494, καθώς και Ε.Γιαννακούλιας, ο.π. σελ.215-217.
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Ο τρόπος της αριθμητικής και αναλυτικής προσέγγισης των Wallis, Fermat και Gregory
απεικονίζει την τάση η οποία οδήγησε στον Απειροστικό Λογισμό, αλλά
αντικρούστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα από τον φιλόσοφο Thomas Hobbes και τον
μαθηματικό και θεολόγο Isaac Barrow, οι οποίοι παρουσίαζαν την επίλυση των ίδιων
προβλημάτων μέσα από την γεωμετρική θεώρηση των εννοιών.
Ο Isaac Barrow (1630-1677) εξηγεί και παρουσιάζει την χρησιμότητα της μαθηματικής
γνώσης μέσω της Γεωμετρίας, (ενώ λίγο πριν o John Wallis (1616-1703) εισήγαγε την
χρήση της Άλγεβρας σε Γεωμετρικά θέματα). Ο Barrow ως θερμός υποστηρικτής της
Γεωμετρίας του Ευκλείδη, άσκησε σκληρή κριτική στο έργο του Wallis σχετικά με την
«αριθμητικοποίηση» της Γεωμετρίας, αλλά επίσης και στο έργο του Pierre Fermat που
αναφερόταν στην Αναλυτική Γεωμετρία. Ο Barrow πίστευε ότι η Αριθμητική
περικλείεται στην Γεωμετρία ενώ η Άλγεβρα ανήκει περισσότερο στην Λογική παρά
στα Μαθηματικά 95. Αυτή η άποψη δεν μπορούσε να οδηγήσει στην έννοια του ορίου,
αφού για την έννοια αυτή απαιτείται επιπλέον εκτός της λογικής του ορισμού, η
διευρυμένη αντίληψη του αριθμού. Το γεγονός ότι ο Barrow στις εργασίες του
θεωρούσε την κλασσική αντίληψη του αριθμού και η επιστροφή του στην γεωμετρία,
ίσως να επηρέασαν τον μαθητή του, Newton, να αναζητήσει την ίδρυση του
Απειροστικού Λογισμού στην ιδέα της συνεχούς μεταβλητής ποσότητας όπως
παρουσιάζεται στην κίνηση και στην γεωμετρία και να αποφύγει να χρησιμοποιήσει
την αριθμητική ερμηνεία της έννοιας του ορίου.
Η προσφορά του Barrow στον Διαφορικό αλλά και στον Ολοκληρωτικό Λογισμό είναι
πολύ σημαντική. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί για την εύρεση της εφαπτομένης μοιάζει
με την διαδικασία που χρησιμοποιούμε σήμερα στον διαφορικό λογισμό.
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Barrow, Mathematical Works εκδ από τον W.Whewell, Cambridge,1960, σελ.39, 45-46, 51-53, 56,59.
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Στο έργο του «Geometrical Lectures» υπάρχουν πολλές αποδείξεις

96

για τον

υπολογισμό εμβαδών και όγκων καθώς και μια γεωμετρική απόδειξη του θεμελιώδους
θεωρήματος του απειροστικού λογισμού.
Σύμφωνα με τον Barrow, μέσα από τον συνδυασμό αριθμών και μεγεθών είναι εύκολο
να ανακαλύψουμε και να αποδείξουμε πολλά θεωρήματα, θεωρώντας τους αριθμούς,
εντός των ορίων της Αριθμητικής, διότι μόνο έτσι οι αριθμοί θα μπορούσε να είναι
χρήσιμοι στην έρευνα και στην απόδειξη. Τα Γεωμετρικά Θεωρήματα ερμηνεύουν και
επεκτείνουν Αριθμητικά Θεωρήματα.
Σ’ ένα από τα Αριθμητικά Θεωρήματα ο Barrow αναφέρει τα εξής: «το άθροισμα μιας

άπειρης ή με απροσδιόριστο (indefinite) πλήθος όρους σειράς που ξεκινάει από το
‘τίποτα’, μέχρι ένα κάποιον όρο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος, οι όροι δε της σειράς
αυξάνονται ανάλογα με τις τετραγωνικές ρίζες των αριθμών οι οποίοι συνεχώς
αυξάνονται κατά μια μονάδα ( π.χ. 0,1,√2,√3,..επ’ άπειρον), ισούται με τα 2/3 του
αθροίσματος ενός ίδιου πλήθους όρων ίσων με τον μεγαλύτερο. Κατά την γνώμη μου η
αριθμητική μέθοδος δεν μπορεί από μόνη της να υπολογίσει ακριβώς το παραπάνω
96

Ο Barrow στο έργο του Geometrical Lectures απέδειξε το παρακάτω θεώρημα: «Αν ZGE είναι μια
καμπύλη της οποίας ο άξονας των τετμημένων είναι ο AD και έστω ότι οι τεταγμένες AZ,PG,DΕ συνεχώς
αυξάνουν θεωρώντας ως αρχική τεταγμένη την AZ. Επίσης αν AIF είναι μια καμπύλη τέτοια ώστε, αν η
κλίση των εφαπτομένων στα διάφορα σημεία της να αυξάνεται όπως οι τεταγμένες των ZGE, κάθε γραμμή
EDF κάθετη στην AD τέμνει τις καμπύλες στα σημεία E,F και την AD στο D, τότε το ορθογώνιο που
ορίζεται από την DF και ένα δοσμένο μήκος R ισοδυναμεί με την επιφάνεια που σχηματίζεται από το
ADEZ» (βλ. Victor J.Katz., “ A History of Mathematics: an introduction”, second edition, Copyright
1998 by Addison-Wesley Educational Publishers, Inc., παρ.12.4.3. σελ., 500.

x

Στην σύγχρονη γλώσσα το παραπάνω θεώρημα μπορεί να εκφραστεί με τη σχέση: R⋅g(x)=

∫ f ( x)dx ,
a

όπου αν συμβολίσουμε την καμπύλη ZGE με y=f(x) και την καμπύλη AIF με y=g(x) θα έχουμε μια
έκφραση του Θεμελιώδους Θεωρήματος του Ολοκληρωτικού Λογισμού.
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άθροισμα, αλλά απλά θα το συμπεράνουμε από την γεωμετρία. Γιατί αν η διάμετρος
οποιασδήποτε παραβολής θεωρηθεί επ’ άπειρον διαιρετή σε ίσα μεταξύ τους τμήματα,
τότε οι τεταγμένες που αντιστοιχούν στα διαιρετικά σημεία της διαμέτρου, θα δίνουν τον
ίδιο λόγο, όπως φαίνεται από την Γεωμετρία. Αλλά η παραβολή η οποία αποτελείται από
αυτές τις τεταγμένες ή τα αντίστοιχα (απειροστά) παραλληλόγραμμα θα είναι επίσης ίση
με τα 2/3 του παραλληλογράμμου που θα έχει την ίδια βάση και το ίδιο ύψος και είναι το
ίδιο με το άθροισμα που παράγεται από όλες τις τεταγμένες ή από τα (απειροστά)
παραλληλόγραμμα που είναι ίσα με το μεγαλύτερο. Απ’ όπου, αν δεχτούμε τη συμφωνία
της Αριθμητικής με την Γεωμετρία, όπως εμείς θέλουμε να την επεκτείνουμε, έπεται απλά
ότι η σειρά των αριθμών αυτού του είδους ισούται με τα 2/3 του αθροίσματος ίδιου
πλήθους όρων ίσων με το μεγαλύτερο» 97.
Μεταγραφή και Ανάλυση του Θεωρήματος σε Σύγχρονη Γλώσσα

Ας θεωρήσουμε τη σειρά των αριθμών a1,a2, ….an , … όπου :
1. a0 =0
2. Η σειρά a1,a2, ….an ,…..τελειώνει σε κάποιο αριθμό aN .
3. Ο συνολικός αριθμός των όρων είναι Ν, όπου το Ν μπορεί να θεωρηθεί απεριόριστα
μεγάλο.
4. Ο λόγος an  ׃am = √n √׃m (m=1,2,3,...,Ν και n=0,1,2,3,....N-1)
Θεωρούμε τώρα μια σειρά «απειροστών παραλληλογράμμων» με τη μια τους διάσταση
ίση με √n όπου n= 0,1,2,....,N.
Με άλλα λόγια για κάποιο απειροστό μέγεθος δ, η σειρά είναι η εξής:
δ∙√0, δ·√1, δ∙√2,....., δ∙√n,..
Ας υποθέσουμε ότι ο τελευταίος όρος της σειράς είναι δ.√Ν. Τότε, για απεριόριστα
μεγάλο Ν θα είναι: δ∙√0 +δ·√1+δ∙√2+.....+δ∙√Ν ≈ 2/3 ∙δ∙Ν√Ν.
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Isaaci Barrow Lectiones Mathematicae xxiii; Principia Matheseos generalia exponuntur: Habitae
Cantabrigiae A.D.1664,1665,1666. Η απόδοση του κειμένου βασίζεται στην Αγγλική μετάφραση του
H.Mendel p.30-31, “ Issac Barrow, Usefullness» , www.calstatela.edu/faculty/hmendel.
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Γεωμετρική Ερμηνεία

Ας θεωρήσουμε ένα παραβολικό χωρίο ABC και ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
ΑEFC με βάση την βάση της παραβολής και τέτοιο ώστε η κορυφή της παραβολής να
εφάπτεται στην απέναντι πλευρά του. Αν ΑC είναι η βάση του παραβολικού χωρίου και
ΒD η διάμετρός του τότε (AEFC) =(AC)‧(BD) = Q∙P. Γνωρίζουμε ότι η παραβολή
ABC είναι τα 2/3 του παραλληλογράμμου AEFC δηλαδή (AEFC) = 2/3 (AC)∙(BD)
=2/3 Q∙P Θα υποθέσουμε ότι η παραβολή τέμνεται από παράλληλες προς τη βάση
γραμμές έτσι ώστε y2 = c2∙x ή ισοδύναμα y=c⋅√x. Επομένως μπορούμε να δούμε ότι
το παραλληλόγραμμο ΑEFC αποτελείται από απειροστά παραλληλόγραμμα, οπότε και
η παραβολή αποτελείται από παραλληλόγραμμα με παράλληλες βάσεις στη βάση της
παραβολής, έτσι ώστε να είναι y2 = c2∙x ή αντίστοιχα y=√x. Αν υποθέσουμε ότι d είναι
το κοινό απειροστό ύψος των παραλληλογράμμων που συνθέτουν την παραβολή, τότε
κάθε παραλληλόγραμμο που αποτελεί την παραβολή θα έχει εμβαδόν d∙c·√k
(k=1,2,3,…n,…).
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: Το εμβαδόν της παραβολής ABC είναι ίσο με
d∙c∙0 + d·c∙1 + d·c∙√2 +….+d∙c∙√n +…

+d∙c∙√N . To εμβαδόν του

παραλληλογράμμου AEFC ισούται με d∙AC+ d∙AC + d∙AC +… +d∙AC + ... +d∙AC
όπου κάθε όρος d∙AC του παραλληλογράμμου αντιστοιχεί σε κάποιο όρο d∙c∙√n της
παραβολής, έτσι ώστε ο αριθμός των όρων κάθε σειράς να είναι ο ίδιος.
Ας υποθέσουμε ότι ο αριθμός των όρων κάθε σειράς είναι Ν+1=p/d, όπου p το ύψος
του παραλληλογράμμου AEFC, δ=d∙c και c∙√N=Q, όπου Q η βάση του
παραλληλογράμμου AEFC και της παραβολής ABC.

Το παραπάνω άθροισμα γίνεται: d∙c·0 + d∙c·1 + d∙c·√2 +….+d∙c∙√n +… +d∙c∙√N =
=δ∙√0 +δ∙√1+δ∙√2+.....+δ∙√n+….+δ∙√Ν = παραβολή ABC =
=2/3 παραλληλογράμμου AEFC =2/3 P∙Q =2/3∙ ( N+1) ∙d ∙c∙√N =2/3 ∙δ∙ ( N+1) ∙√N.

Στην πραγματικότητα ο Barrow υπολογίζει το άθροισμα που στη σημερινή γλώσσα
είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα της √x σε ένα διάστημα. Αυτό το ολοκλήρωμα δεν
συνδέεται άμεσα με ένα πεπερασμένο άθροισμα που μπορεί να υπολογιστεί αριθμητικά,
k

όπως το

∑i

2

= 12 + 2 2 + ...n 2 γι’ αυτό ο Barrow υπολόγισε το παραπάνω άθροισμα με

i =1

γεωμετρικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ως δεδομένο τον τετραγωνισμό της παραβολής.
Η γεωμετρική ανάλυση του Barrow αναφέρει «απείρως λεπτά παραλληλόγραμμα» (ως
γινόμενα ενός πεπερασμένου θετικού πραγματικού αριθμού με ένα απειροστό), τα
οποία δεν ορίζονται στην Κλασσική Ανάλυση, ενώ αποκτούν νόημα και παρουσιάζουν
μεγάλο ενδιαφέρον στην σύγχρονη περιοχή της λεγόμενης Συνθετικής Διαφορικής
Γεωμετρίας.
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Οι απειροστικές θεωρήσεις του Barrow καθώς και τα μέγιστα και ελάχιστα στην
ανάλυση του Fermat, αποδίδουν στους δύο αυτούς μαθηματικούς το μεγαλύτερο
μερίδιο συνεισφοράς στο

πρώϊμο στάδιο εμφάνισης του Διαφορικού και του

Ολοκληρωτικού Λογισμού. Ο μεν Fermat επινόησε αναλυτικές μεθόδους για την
διαφόριση και την ολοκλήρωση χωρίς όμως να αντιλαμβάνεται την σχέση που υπάρχει
σ’ αυτούς τους δύο τύπους, ενώ ο Barrow αντίστοιχα φαίνεται ότι ανακάλυψε την
θεμελιώδη αντίστροφη σχέση που τους συνδέει, αλλά επειδή δεν ανέπτυξε
ολοκληρωτικά τις δυνατότητες των λειτουργιών της διαφόρισης καθώς και της
ολοκλήρωσης, δεν ήταν δυνατό να κάνει και μια αποτελεσματική χρήση των
λειτουργιών αυτών. Κανείς από τους παραπάνω ή τους προηγούμενους μαθηματικούς
του 17ου αιώνα δεν κατάφερε να ανακαλύψει πραγματικά ένα εργαλείο επίλυσης
τέτοιων προβλημάτων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα επιμέρους υλικά για την
κατασκευή ενός τέτοιου εργαλείου «ήταν ήδη εκεί», όμως κανένας δεν είχε καταφέρει
να κάνει τη σύνθεση.
1.6. ΤΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ NEWTON ΚΑΙ LEIBNIZ
Α. Ο Isaac Newton (1642-1727) υπήρξε μαθητής του Barrow στο Πανεπιστήμιο του

Cambridge και μάλιστα βοήθησε τον δάσκαλό του να προετοιμάσει την δημοσίευση
του έργου του Geometrical Lectures. Λέγεται ότι ο Isaac Barrow είχε αντιληφθεί τις
ικανότητες του μαθητή του και επειδή ο ίδιος είχε στρέψει το ενδιαφέρον του σε
θεολογικά ενδιαφέροντα παρότρυνε τον Newton να συνεχίσει και να επεκτείνει τις
μαθηματικές μελέτες του, οι οποίες και τον οδήγησαν στην ανακάλυψη των εργαλείων
του Απειροστικού Λογισμού. Σύμφωνα με τον βιογράφο Richard Westfall, η συλλογή
των μαθηματικών εργασιών του Newton, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα από τον Derek
Whiteside, απαρτίζεται από οκτώ ογκώδεις τόμους. Ο Isaac Newton ασχολήθηκε ακόμη
με επιτυχία με την Φυσική αναπτύσσοντας τις βασικές αρχές της Οπτικής και της
Μηχανικής. Η μεγαλύτερη όμως συνεισφορά του ήταν στην προσπάθεια της
κατανόησης του κόσμου που μας περιβάλλει μέσω της νέας σύνθεσης του
Απειροστικού Λογισμού.
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Ο Barrow θεωρούσε την εφαπτομένη μιας καμπύλης όχι μόνο σαν προέκταση των
άπειρα το πλήθος γραμμικών στοιχείων, που συνθέτουν την καμπύλη, αλλά ότι
εκφράζει τη διεύθυνση της κίνησης ενός σημείου που ανήκει μεν αλλά δεν παράγει την
καμπύλη. Ο Barrow, δεν συμφωνούσε με τις απόψεις των Descartes και Fermat, καθώς
επίσης και δεν αναγνώριζε τη σημασία της «αριθμητικοποίησης» του Wallis. Ο Newton
γνώριζε τις απόψεις του Barrow μέσα από το έργο του Geometrical Lectures και
δέχτηκε μεγάλη επιρροή απ’ αυτόν, αναγνώρισε όμως ότι οδηγήθηκε στις πρώτες
ανακαλύψεις του στην Ανάλυση πάνω στις ροές από το έργο του Wallis Arithmetica
Infinitorum 98 . Η αντίληψη επίσης του Newton για την έννοια του αριθμού, μοιάζει
περισσότερο με του Wallis παρά του Barrow, δηλαδή ο Newton δεν θεωρεί τον αριθμό
ως ένα σύνολο μονάδων αλλά περισσότερο σαν ένα λόγο που προκύπτει από την
μεταβολή μιας ποσότητας σε σχέση μ’ αυτό που ήταν αρχικά, ορισμός που θεωρεί και
τα άρρητα κλάσματα ως αριθμούς 99. Ο Newton προχωρώντας περισσότερο από τους
Wallis και Descartes θεώρησε και τους αρνητικούς λόγους ως αριθμούς, κάνοντας κατά
κάποιο τρόπο μια γενίκευση της γεωμετρικής αναπαράστασης του Descartes.
Ο Newton ανέπτυξε τον Λογισμό των ροών γύρω στα 1665-66. Η πρώτη αναφορά του
πάνω σ’ αυτό έγινε το 1669 στο έργο του De analysi per aequationes numero
terminorum infinitas 100, το οποίο δεν δημοσιεύτηκε μέχρι το 1711, κυκλοφόρησε όμως
μεταξύ των φίλων του. Στο έργο του αυτό δεν έκανε σαφή χρήση της ιδέας των ροών
αντιθέτως μάλιστα χρησιμοποίησε τα γεωμετρικά απειροστά (άπειρα μικρά) όπως και τα
απειροστά της ανάλυσης με τον ίδιο τρόπο που τα είχαν χρησιμοποιήσει οι Barrow και
Fermat, επέκτεινε δε την εφαρμογή τους με την χρήση του διωνυμικού θεωρήματος.
Στην εργασία αυτή ο Newton χρησιμοποιώντας την ιδέα ενός απείρως μικρού
ορθογωνίου ή μια «στιγμή» μιας επιφάνειας, τετραγώνισε τις επιφάνειες που ορίζονται
από τις γνωστές καμπύλες ως εξής:

98

More, Isaac Newton, p.184. Βλ. το βιβλίο του Carl B.Boyer ο.π. σελ.190.
Newton, Opera Omnia, I,2. Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B.Boyer, “The History of the Calculus
and its Conceptual Development” , εκδόσεις Dover,σελ. 190.
100
Opera Omnia, I,257-82; Opuscula, I,3-28.( Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B.Boyer ο.π σελ.190).
99

77

Αν θεωρήσουμε μια καμπύλη τέτοια ώστε για την τετμημένη x και την τεταγμένη y ,
το εμβαδόν του χωρίου που σχηματίζεται «κάτω» από την καμπύλη να είναι
z=(

n
)ax
m+n

m+ n
n

.

Αν μεταβάλουμε την τετμημένη κατά μια στιγμή ή ένα απειροστό που σύμφωνα με τον
James Gregory 101 , συμβολίζεται με o , η νέα τετμημένη θα είναι x + o , οπότε το
εμβαδόν του χωρίου θα αυξηθεί κατά το ορθογώνιο με πλάτος o και ύψος y, άρα θα
γίνει ίσο με z + o y = (

n
) a ( x + o)
m+n

m+ n
n

. Εάν εφαρμόσουμε στην σχέση αυτή το

διωνυμικό θεώρημα, διαιρέσουμε όλους τους όρους με το o και διαγράψουμε τους
m
n

όρους που ακόμη περιέχουν το o , θα προκύψει η σχέση y = ax . Αυτό σημαίνει ότι το
εμβαδόν της περιοχής που δίνεται από τον τύπο z = (
m

n
)ax
m+n

m+ n
n

θα προέρχεται από

m

την καμπύλη y = ax n . Συνεπώς αν δοθεί η καμπύλη y = ax n , τότε θα σχηματίζεται
n
χωρίο, εμβαδού z = (
)ax
m+n

m+ n
n
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. Εδώ βέβαια φαίνεται ότι το εμβαδόν δεν

προκύπτει μέσα από τον ορισμό του αθροίσματος των απειροστών εμβαδών ούτε από
τις αντίστοιχες μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι προγενέστεροι του Newton όπως ο
101

Ο James Gregory (1638-1675) κατασκεύασε περιγεγραμμένα πολύγωνα σε κύκλο και υπερβολή
δείχνοντας ότι διπλασιάζοντας συνεχώς τον αριθμό των πλευρών ενός πολυγώνου, η σειρά με όρους τα
εμβαδά των πολυγώνων αυτών, των οποίων οι διαφορές γίνονται όλο και μικρότερες, συγκλίνει στο
εμβαδόν του πολυγώνου που θεωρείται τελευταίο σε κάθε σειρά. Για τον Gregory η διαφορά αυτή μπορεί
να γίνει μικρότερη από κάθε δοσμένη ποσότητα. Ένα παράδειγμα είναι ο υπολογισμός της εφαπτομένης
της καμπύλης y3=x2(α+x), για x=b. Ο Gregory θεωρεί ένα δεύτερο σημείο με τετμημένη μικρότερη «από
το x κατά μια σχεδόν μηδενική ποσότητα o » και σημειώνει χαρακτηριστικά: «εαν τελικά μπορούμε να το
κάνουμε αυτό, βρίσκουμε την αντίστοιχη τεταγμένη y αδιάφορο αν την πάρουμε πάνω στην καμπύλη ή
στην εφαπτομένη». Μετά από κατάλληλες σχέσεις και αναλογίες, διαιρώντας με o και απαλείφοντας
τους όρους στους οποίους παραμένει το o ή σε κάποια δύναμη αυτού, προκύπτει z =

3b 2 + 3ab
. Αν
3b + 2a

και ο Gregory δεν αναφέρθηκε στον Fermat σ’ αυτούς τους υπολογισμούς, είναι φανερό ότι οι μέθοδοι
των δύο ανδρών ήταν απαράλλαχτες με την μόνη διαφορά ότι το Ε του Fermat αντικαταστάθηκε με το o ,
αλλαγή την οποία υιοθέτησε ο Newton ένα ή δύο χρόνια αργότερα επηρεαζόμενος πιθανώς από τη
εργασία αυτή του Gregory. (Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B.Boyer, ο.π σελ 175).
102
Opera Omnia, I, 281, Opuscula, I,26. (Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B.Boyer, ο.π σελ 190-191).
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Pascal, αλλά επικράτησε περισσότερο η θεώρηση της «στιγμιαίας αύξησης» του
εμβαδού, παρόλο που ο Newton χρησιμοποίησε στις αποδείξεις του την έννοια της
απειροστής μαθηματικής ποσότητας.
Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι παρόλο που οι εργασίες του Newton,
περιέχουν τις θεμελιώδεις διαδικασίες της Ανάλυσης, η αιτιολόγηση και η ερμηνεία την
οποία έδωσε δεν ήταν μοναδική, ούτε εντελώς ξεκάθαρη. Για παράδειγμα, ο Newton
δεν επεξήγησε με ποιόν τρόπο αποβάλλονται οι όροι οι οποίοι περιέχουν δυνάμεις του o
από τους παραπάνω υπολογισμούς περισσότερο από ότι ο Fermat ή ο Barrow. Η
συνεισφορά του Newton υπήρξε πολύ σημαντική, εστιαζόταν όμως περισσότερο στην
εργαλιακή διευκόλυνση των υπολογισμών παρά στην διευκρίνηση της λειτουργίας των
εννοιών (απόδειξη). Ο ίδιος μάλιστα ο Newton παραδέχτηκε ότι εν ολίγοις η δουλειά
του είναι εξηγητική παρά αποδεικτική με ακρίβεια.
Από την παραπάνω απόδειξη του Newton, ότι το εμβαδόν που ορίζεται από την
καμπύλη y = ax

m
n

n
δίνεται από τον τύπο z = (
)ax
m+n

m+ n
n

, μπορούμε να πάρουμε μια

ιδέα για την έννοια που είχε κατά νου. Φαίνεται ότι η τεταγμένη y εκφράζει το ρυθμό
μεταβολής του εμβαδού του αυξανόμενου χωρίου, ενώ η τετμημένη x αντιπροσωπεύει
τον χρόνο. Το γινόμενο της τεταγμένης y επί ένα πολύ μικρό διάστημα της βάσης, θα
δώσει ένα επίσης μικρό τμήμα εμβαδού (ενός ορθογωνίου) και το συνολικό εμβαδόν
της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη θα ισούται με το άθροισμα όλων αυτών των
στιγμών του εμβαδού που προκύπτει κάθε φορά. Αυτή η τοποθέτηση του Newton είναι
περίπου ίδια με την αντίληψη των Galileo, Descartes και άλλων, οι οποίοι στις
αποδείξεις τους χρησιμοποιούν την έννοια του απειροστού, με την διαφορά ότι αυτοί
υπολόγισαν το εμβαδόν ως ολότητα μέσα από το άθροισμα τέτοιων στοιχείων, ενώ ο
Newton βρήκε το εμβαδόν από τον ρυθμό της μεταβολής που προέρχεται από την
κίνηση ενός μεμονωμένου σημείου. Αυτό ήταν μια νέα σύνθεση. Είναι πραγματικά
πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε πώς σκέφτηκε ο Newton αυτή την στιγμιαία μεταβολή
της κίνησης. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος την θεώρησε παρόμοια
με την έννοια της ταχύτητας για την οποία είχε μιλήσει ο Galileo, την οποία όμως δεν
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είχε ορίσει με αυστηρό τρόπο. Η θεώρηση αυτή δημιούργησε την βάση του
εκτενέστερου έργου του πάνω στην Ανάλυση, το δεύτερο κατά σειράν έργο του
Newton, με τον τίτλο Methodus Fluxionum et serierum infinitarum 103 , το οποίο
γράφτηκε γύρω στα 1671 και δημοσιεύτηκε γύρω στα 1736. Στο βιβλίο του αυτό
φαίνεται ότι θεώρησε τις μεταβλητές ποσότητες σαν αποτέλεσμα μιας συνεχούς
κίνησης σημείων, γραμμών ακόμη και επιπέδων, παρά σαν μια σύνθεση (άθροισμα)
απειροστών στοιχείων.
Για τον Newton, όπως προανέφερα, οι βασικές ιδέες του Απειροστικού Λογισμού είχαν
σχέση με την κίνηση. Κάθε μεταβλητή μιας εξίσωσης έπρεπε να θεωρηθεί ως
απόσταση εξαρτώμενη από τον χρόνο. Βέβαια η ιδέα της κίνησης δεν ήταν μια νέα
έννοια την οποία ανακάλυψε ο Newton, όμως ο Newton έδωσε στην ιδέα της κίνησης
θεμελιώδη χαρακτήρα.
Θεωρώ τις ποσότητες σαν να δημιουργούνται από μια συνεχή κατά κάποιο τρόπο αύξηση
του διαστήματος (απόσταση) που τις περιγράφει ένα αντικείμενο κινούμενο προς αυτή την
πορεία 104.
Ο Newton θεώρησε ουσιαστικά ως αξίωμα την σταθερή αυτή αύξηση του χρόνου,
οπότε δεν έδωσε ορισμό για την έννοια του χρόνου. Έδωσε όμως τον ορισμό της
•

έννοιας της ροής: Ροή (fluxion) x μιας ποσότητας x εξαρτώμενης από τον χρόνο (την
ποσότητα x ονόμασε ρευστόν ή ρέον (fluent) ), ήταν η ταχύτητα με την οποία αυξανόταν
η μεταβλητή x, δια μέσου της κίνησης η οποία δημιουργούσε την μεταβολή αυτή 105.
•

•

Δηλαδή εάν x και y είναι ρευστά τότε οι ροές τους θα είναι x και y .

Υπάρχουν πολλές σημαντικές ιδέες που διαπιστώνει κανείς στον κανόνα υπολογισμού
των ροών του Newton. Θα περιγράψω σύντομα τρεις από αυτές.
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Opuscula, I,31-200, (Αναφέρεται στο βιβλίο του Carl B.Boyer, ο.π .σελ. 193).
Victor Katz., A History of Mathematics, Addison-Wesley Longman,Inc., 1998. Κεφάλαιο 12,σελ.510.
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Victor Katz., Ο.π ., σελ 510.
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1) Ο Newton δεν υπολογίζει παραγώγους και γενικά δεν αρχίζει με μια συνάρτηση,
εκείνο που υπολογίζει όμως είναι η διαφορική εξίσωση που ικανοποιείται από μια
καμπύλη και ορίζεται από μια εξίσωση. Με άλλα λόγια, δοθείσης μιας εξίσωσης
f(x,y)=0 με x και y αμφότερες συναρτήσεις του χρόνου t, η διαδικασία προσέγγισης
κατά τον Newton δίνει, ό,τι σε σύγχρονη γλώσσα θα γράφαμε ως εξής:

df
dx
∂f dx ∂f dy
dy
+
=0 ή
= fx
+ fy
= 0.
dt
dt
∂x dt ∂y dt
dt
2) O Newton χρησιμοποιεί την ιδέα του πολλαπλασιασμού (όπως και ο Hudde)
χρησιμοποιώντας μια αριθμητική πρόοδο, αρχίζοντας με την μεγαλύτερη δύναμη της
ροής.
3) Εάν οι x και y θεωρηθούν δύο συναρτήσεις του χρόνου t, τότε ο σύγχρονος κανόνας
υπολογισμού των παραγώγων τους χτίστηκε μέσα από τον αλγόριθμο του Newton.
Κάθε όρος που περιέχει αμφότερες τις συναρτήσεις x και y, είναι δύο φορές
πολλαπλασιασμένος και οι δύο όροι προστίθενται. Ο Newton παρουσίασε μια
αιτιολόγηση αυτού του κανόνα χρησιμοποιώντας την έννοια μιας ποσότητας που
ονομάζει στιγμή (moment) του ρέοντος (fluent), δηλαδή ορίζει την μεταβολή (αύξηση)
της ποσότητας σε μια απείρως μικρή χρονική περίοδο. Η αύξηση αυτή του x σε ένα
•

απειροστό χρόνο ο, είναι το γινόμενο της ταχύτητας του x με το o ή με άλλα λόγια x ο.
•

Η τιμή που προκύπτει μετά την χρονική αυτή στιγμή για το x θα είναι, x+ x ο και όμοια
•

για το y θα είναι y+ y ο 106.
Αναλύοντας το έργο του Newton παρατηρεί κανείς ότι ο ίδιος δεν σκεφτόταν

αριθμητικά, όπως κάνουμε σήμερα για να υπολογίσουμε το άθροισμα απείρων όρων
μιας ακολουθίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι ήταν επηρεασμένος από τις αντιλήψεις του 17ου
αιώνα γύρω από τα απειροστά, έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψιν του ακόμη και τα
απόλυτα γεωμετρικά αδιαίρετα. Είναι όμως γεγονός ότι στα έργα του δεν
χρησιμοποίησε ποτέ εκφράσεις όπως, τελικό (ύστατο-ultimate) τόξο, χορδή ή τρίγωνο
106

Victor Katz .,Ο.π σελ. 510
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αλλά μόνο εκφράσεις όπως τελικός λόγος (ultimate) ή τελική μορφή, εκφράσεις που
επιτρέπουν αυστηρά ακριβείς ερμηνείες, όχι όμως τόσο διαισθητικά ελκυστικές
ερμηνείες που προκαλεί η ιδέα των απειροστών.
Ο Newton είχε αντιληφθεί τις δυσκολίες που προκαλούσε η απλοϊκή αντίληψη της
έννοιας των απειροστών και γι’ αυτό στο έργο του Principia mathematica philosophie

Naturalis (1687) απαλείφει φράσεις όπως τελικός λόγος ή τελικές ποσότητες,
αντικαθιστώντας τις έννοιες αυτές με κάτι ανάλογο της σύγχρονης έννοιας του ορίου.
Αυτή μάλιστα είναι η σαφέστερη τοποθέτησή του πάνω στην φύση της έννοιας του

τελικού λόγου (ultimate ratio), παρόλα αυτά όμως στο δεύτερο βιβλίο των Principia
υπάρχει ένα άλλο επιχείρημα, ως συνέχεια του προηγούμενου, στο οποίο αποδέχεται
την εξάρτηση από την έννοια των άπειρα μικρών ποσοτήτων ενώ παράλληλα η έννοια
του ορίου εμφανίζεται κάπως ασαφής ως βασική έννοια. Το έργο του Principia είναι
γραμμένο με το παλιό ύφος της Συνθετικής Γεωμετρίας και οι αναφορές στην μέθοδο
των ροών δεν είναι αριθμητικές. Στο δεύτερο βιβλίο του ίδιου έργου, αποφεύγει
συστηματικά την χρήση απειροστών μεγεθών δεύτερης τάξης, χρησιμοποιεί όμως
απειροστά μεγέθη πρώτης τάξης. Οι αποδεικτικές διαδικασίες που ακολούθησε ο
Newton συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες πορείες του Leibniz, παρουσίαζαν πολλές
διαφορές, δέχτηκαν δε κριτική για την παράλειψη των απειροστών δεύτερης τάξης από
αυτές.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι ο Newton είχε κατά νου τις άπειρα

μικρές ποσότητες, τις οποίες δεν θεωρούσε μετρήσιμες (πεπερασμένες), αλλά ούτε και
ακριβώς ίσες με το μηδέν.
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Όσοι του άσκησαν κριτική 107 , κατά τον 18ου αιώνα, αποκαλούσαν τα απειροστά
φαντάσματα νεκρών ποσοτήτων 108 . Η έννοια του απειροστού δημιούργησε τόσο
μεγάλη δυσκολία στις αντιλήψεις του Newton, ώστε ο ίδιος να επικεντρωθεί στον λόγο

απειροστών ποσοτήτων, ο οποίος είναι εν γένει πεπερασμένος αριθμός. Γνωρίζοντας
αυτόν τον λόγο, μπορεί να αντικαταστήσει κανείς τις απειροστές ποσότητες με κάποια
άλλα πεπερασμένα μεγέθη, που να είναι κατανοητά και να έχουν τον ίδιο λόγο. Τέτοιες
ποσότητες μπορεί να είναι οι ταχύτητες ή οι ροές, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν σε
δεδομένη εξίσωση. Ο Newton έτσι εισήγαγε στο έργο του Principia τρείς μορφές
ερμηνείας στην Νέα Ανάλυση: Εκείνη που χρησιμοποιούσε ως όρους τα απειροστά (την
μορφή αυτή χρησιμοποίησε στο πρώτο έργο του De analysi), εκείνη που
χρησιμοποιούσε ως όρους τους πρώτους και τους τελικούς λόγους ή όρια (εισήχθηκαν
με ιδιαίτερη αυστηρότητα στο έργο του De quadratura) και εκείνη που χρησιμοποιούσε
ως όρους τις ροές (παρουσιάστηκε στο έργο του Methodus fluxionum, η οποία
εμφανίστηκε και ως η πλέον νεωτερική). Ο Newton φαινομενικά προτιμούσε να
διασυνδέσει την μέθοδο των ροών με την ιδέα ενός συγκλίνοντος λόγου, συχνά όμως
χρησιμοποιούσε απειροστά για να αποτελειώσει μια διαδικασία, γι’ αυτό συναντούμε
πολλούς από τους μετέπειτα διαδόχους του να ερμηνεύουν τις ροές (fluxions) σαν

άπειρα μικρές ποσότητες, συγχέοντάς τες με τις στιγμές (moments) του Newton.
Οι εργασίες του Newton πάνω στην Ανάλυση, οι οποίες γράφτηκαν στην περίοδο
ανάμεσα 1665-1676, δεν δημοσιεύτηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύεται ότι
η μεγάλη αυτή καθυστέρηση της δημοσίευσης των πιο πάνω εργασιών του Newton
οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν εντελώς ικανοποιημένος από την λογική
107

Η αυστηρότερη κριτική που δέχτηκε σε πολλά σημείο το έργο του Newton έγινε από το επίσκοπο
George Berkeley (1685-1753) και ειδικότερα για τη χρήση των απειροστών ποσοτήτων. O Newton για
να υπολογίσει την ροή του y = x έδωσε στο x μια απειροστή μεταβολή o , ανέπτυξε το διώνυμο
(x+ o )n, από ανάπτυγμα απάλειψε το xn και το αποτέλεσμα το διαίρεσε με το o . Κατ’ αυτόν τον τρόπο
βρήκε το λόγο μεταβολής της συνάρτησης προς τη μεταβολή της μεταβλητής x. Υπολόγισε τον τελικό
λόγο των μεταβολών, διαγράφοντας όλους τους όρους που περιείχαν το o .Σύμφωνα με τον Berkeley μια
τέτοια διαδικασία δεν ήταν επιτρεπτή, αφού θεωρούσε ότι για να απαλείφει κανείς το o στο τελευταίο
στάδιο των υπολογισμών σημαίνει ότι προσδίδει στην ποσότητα o τις ιδιότητες του μηδενός. Αν όμως
συνέβαινε αυτό δεν θα μπορούσε να διαιρέσει κανείς με την ποσότητα αυτή. Τα απειροστά που
χρησιμοποίησαν ο Newton και ο Leibniz, παρά τις αρχικές τους αδυναμίες, μέσα από τη σύγχρονη
αναδιατύπωσή τους στα πλαίσια της μη-συμβατικής Ανάλυσης αποτελούν ένα κατάλληλο εργαλείο που
απλουστεύει πολλές από τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η Κλασσική Ανάλυση για τον ορισμό των
εννοιών της.
108
Opera omnia ,II,278. ( Βλ. το βιβλίο του Carl B.Boyer,σελ. 200).
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θεμελίωση του αντικειμένου. Εν τω μεταξύ και άλλοι μαθηματικοί ασχολήθηκαν με την
ανακάλυψη γενικών αρχών αναγκαίων για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με
εφαπτόμενες, μέγιστα, ελάχιστα, και εμβαδά. Παράλληλα οι Huygens, Hudde και Sluze
τροποποίησαν τις μεθόδους του Fermat ενώ την ίδια εποχή αναδύεται η πιο πολύπλευρη
ιδιοφυΐα της περιόδου, ο Gottfried Wilhelm von Leibniz.
Β. O Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), όπως και ο Newton, ανέπτυξε

κανόνες και ερμηνευτικούς συμβολισμούς έχοντας σαν στόχο να βάλει τις απειροστές
θεωρήσεις κάτω από μια αλγοριθμική διαδικασία. Το 1675 ο Leibniz επεξεργάστηκε
την εκτενέστερη μαθηματική πραγματεία του με τίτλο «On arithmetical quadrature of

the circle, the ellipse and the hyperbola. A corollary is trigonometry without tables».
Στο έργο του αυτό επεξεργάζεται την θεμελίωση με αυστηρό τρόπο της θεωρίας των
άπειρα μικρών ποσοτήτων ή των ποσοτικοποιημένων αδιαίρετων ποσοτήτων. Ο Leibniz
είχε μελετήσει μεταξύ άλλων, την εργασία του Galileo με τίτλο «Discourses and

mathematical demonstrations concerning two new sciences» με κριτική διάθεση, στην
οποία ο Galileo χαρακτήριζε τα αδιαίρετα ως μη-ποσότητες. Για τον Leibniz τα
μαθηματικά ήταν η επιστήμη των ποσοτήτων, άποψη η οποία δεν θα μπορούσε να
συμβιβαστεί με τις προτάσεις για μη-ποσότητες του Galileo. Αντίθετα ο Leibniz
ερμήνευσε τις άπειρα μικρές ποσότητες ως ποσότητες που είναι μικρότερες από
οποιαδήποτε δοσμένη, αλλά μεγαλύτερες από το μηδέν ενώ τις άπειρα μεγάλες
ποσότητες ως ποσότητες μεγαλύτερες από οποιαδήποτε δοσμένη 109. Σύμφωνα με τον
Leibniz και τα δύο είδη των ποσοτήτων αυτών θα πρέπει να είναι μεταβλητές
ποσότητες. Το αξιοπερίεργο είναι ότι παρόλο οι ποσότητες αυτές είναι δημιούργημα
της φαντασίας, είναι αναμφισβήτητα υπαρκτές ποσότητες. Δεν έχει καμία σημασία αν
εμφανίζονται ή όχι στη φύση, αφού έχουν τόση χρησιμότητα στην συντόμευση της
σκέψης, στην ανακάλυψη και στην απόδειξη. Για τον Leibniz οι «μη-ποσότητες» του
Galileo έγιναν υπαρκτές ποσότητες ικανές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους
μαθηματικούς σε πράξεις και υπολογισμούς. Ο Leibniz δίνοντας σαφώς έμφαση στην
αυστηρότητα και ακρίβεια των μαθηματικών αποδείξεων, έθεσε τα απειροστά ή τις

109

Eberhard Knobloch “ Leibniz’s rigorous foundation of infinitesimal geometry by means of Riemannian
sums” synthese 133: 59-73,2002. Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
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άπειρα μικρές ποσότητες σε μια ασφαλή πεπερασμένη βάση μέσα από την οποία
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι ποσότητες αυτές. Τα αδιαίρετα θα μπορούσαν να
ερμηνευτούν ως άπειρα μικρές ποσότητες αυτού του τύπου, αφού με την πραγματική
σημασία της λέξης τα αδιαίρετα (π.χ σημεία), δεν είναι λιγότερο μαθηματικά
αντικείμενα από ένα άπειρο σε μέγεθος μαθηματικό αντικείμενο (π.χ μια ατελείωτη
ασύμπτωτη ευθεία).
Ο Leibniz εργάστηκε πάνω σε μαθηματικά θέματα ολόκληρη την ζωή του και
θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του 17ου αιώνα με μοντέρνες
αντιλήψεις. Παρόλα αυτά δεν δημοσίευσε κανένα βιβλίο μαθηματικών παρά μόνο λίγα
κομμάτια από το έργο του. Η κύρια συνεισφορά του στα μαθηματικά θεωρείται ότι
είναι στην Ανάλυση. Σήμερα πιστεύεται ότι ο Leibniz ανακάλυψε τον Απειροστικό
Λογισμό ανεξάρτητα από τον Newton, παρότι ο Newton είχε την ιδέα του Λογισμού
νωρίτερα από τον Leibniz. Το όλο σύστημα όμως των χαρακτήρων και συμβόλων του
Λογισμού ήταν αδιαμφισβήτητα ανακάλυψη του Leibniz. Η προσφορά του Leibniz
στον γνωστικό μας χώρο εξαιτίας της ανακάλυψης του Απειροστικού Λογισμού υπήρξε
ανεκτίμητη. Ο Leibniz μέσα από την ανάγκη να δημιουργήσει ένα μεταφυσικό σύστημα
ώστε να συνδέσει τα μαθηματικά με την μεταφυσική, δημιούργησε ένα ολοκληρωτικά
δικό του φιλοσοφικό σύστημα, στο οποίο όμως μπορεί να παρατηρήσει κανείς ίχνη
Αριστοτελικής επίδρασης. Ο Leibniz υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους
φιλοσόφους της Νεότερης εποχής που θεωρούνται ότι ανήκουν στην φιλοσοφική σχολή
των ορθολογιστών (Continental Rationalism). Για τον Leibniz, το πρώτο καθήκον ενός
ερευνητή είναι να δείξει πόσο κοντά στην αλήθεια είχαν έρθει οι προκάτοχοί του. Η
άποψή του διαφέρει από την άποψη του Descartes, ο οποίος θεωρούσε ότι το πρώτο
καθήκον ενός ερευνητή είναι η αμφισβήτηση όλων των συμπερασμάτων των
προηγηθέντων ερευνητών.
Ο κόσμος του Leibniz αποτελείται από μεταφυσικές, κλειστές και διακριτές οντότητες
που η καθεμία αναπαριστάνει όλες τις άλλες, έτσι ώστε να δημιουργείται η εντύπωση
ότι επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Τις
οντότητες αυτές ο Leibniz ονομάζει Μονάδες. Οι Μονάδες δεν επικοινωνούν μεταξύ
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τους και δεν αλληλεπιδρούν. Είναι μοναδικές και δεν φθείρονται ή πεθαίνουν, αλλά
μετασχηματίζονται, αναπαριστάνοντας κάποιο διαφορετικό σχηματισμό.
Τα μαθηματικά είχαν μεγάλη επίδραση στο φιλοσοφικό σύστημα που εισήγαγε ο
Leibniz. Η σπουδαιότητα που έδωσε ο Leibniz στα μαθηματικά, σχετίζεται με το

πρόβλημα του εξωτερικού κόσμου, αφού θεωρεί ότι οι αλλαγές που γίνονται στη φύση
είναι άπειρα μικρές αλλαγές. Η θεωρία που εισήγαγε είναι πολύ κοντά στην αντίληψη
του Απειροστικού Λογισμού. Το 1696 στο περιοδικό Journal des Savans έγραψε ότι η

ύλη είναι ένα σύνολο (συλλογή) από πολλές όμοιες οντότητες, επομένως είναι μια
σύνθεση από πραγματικά μέρη (στοιχεία). Εξήγησε δε ότι τα συμπεράσματα που
προκύπτουν, προέρχονται όχι μόνο μέσα από μια καθαρά αισθητηριακή αντίληψη της
θεώρησης αυτής, αλλά και ως λογική συνέπεια του πιο πάνω συλλογισμού. Ανέφερε
επίσης στο ίδιο άρθρο, ότι οι οντότητες αυτές στις οποίες διαιρείται η ύλη αποτελούν
ένα τόσο μεγάλο σε μέγεθος αριθμό, όσο μεγάλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Επομένως συμπερασματικά προκύπτει ότι κάθε σώμα όσο μικρό και να είναι αποτελεί
έναν κόσμο από άπειρο αριθμό οντοτήτων 110.
Ο Leibniz επεσήμανε ότι ο χώρος (χωροχρονικό σύμπαν) αποτελείται από ύλη που
αντιπροσωπεύεται από μια άπειρη σειρά Μονάδων, χωρίς διάκενα, οι δε Μονάδες
διαφέρουν μεταξύ τους κατά βαθμίδες άπειρα μικρού μεγέθους 111.
Ο Διονύσης Αναπολιτάνος, στο βιβλίο του για τον Leibniz (εκδόσεις Kluwer 1999)
θεωρεί ότι τα φυσικά σημεία και ο χώρος μεταξύ τους είναι εκτατά, δηλαδή έχουν
110

Erdmann, op.cit.1840,p.135.Αναφέρεται στο άρθρο του R.H.Moorman, The Influence of Mathematics
on the Philosophy of Leibniz, National Mathematics Magazine, Vol.19,Issue 3 (1944).
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Σύμφωνα με τον B.Artmann, στην μη- συμβατική Ανάλυση μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τον όρο
“infinitesimally neighboring elements”, χρησιμοποιώντας τον όρο Μονάδα (Monad), όπως και ο Leibniz
αλλά με εντελώς διαφορετική σημασία. Κατά τον B.Artmann το σύνολο S είναι ένα σύνολο που περιέχει
όλα τα όχι άπειρα μεγάλα στοιχεία του *R= {s ∈ *R/ ∃ n ∈ N: -n< s< n }. Προφανώς το σύνολο S είναι
ένας υποδακτύλιος του *R . Μέσα στο S υπάρχει το σύνολο J={t ∈ S| ∀ n ∈ N: -

1
1
< t < }= (το
n
n

σύνολο των απειροστά μικρών στοιχείων) και χρησιμοποιώντας για τον όρο “standard” το st, προκύπτει
ότι ο ομοιομορφισμός st:S → S/ J είναι η μετάβαση στο “standard” τμήμα του s ∈ S και ονομάζει το
υποσύνολο s+J ως Μονάδα του s. Δηλαδή θα λέγαμε ότι για να δώσουμε την περιγραφή ενός
πραγματικού αριθμού που ανήκει σε μια Μονάδα του s θα θεωρήσουμε το “standard” μέρος του s.
B.Artmann., The Concept of Number: from Quaternions to Monads & Topological Fields. Ellis
Horwood,1988., κεφ.7, σελ. 190-191.
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μέγεθος μεγαλύτερο του μηδενός αλλά ταυτόχρονα τόσο μικρό ώστε να θεωρούνται
αμελητέα.
Ο Leibniz μέσα από την χρήση των απειροστών ποσοτήτων και εξαιτίας της αυστηρής
κριτικής που ήσκησε στους καρτεσιανούς νόμους της κίνησης, όρισε και διατύπωσε
κανόνες σχετικά με την αρχή της συνέχειας με τον εξής τρόπο περίπου: «Η ανισότητα

δύο σωμάτων μπορεί να γίνει όσο μικρή επιθυμούμε και η διαφορά ανάμεσα στις δύο
περιπτώσεις...μπορεί να γίνει μικρότερη από οποιαδήποτε διαφορά. Όμως αν ο νόμος ΙΙ
του Descartes είναι αληθινός, όπως είναι ο νόμος 1 112, το αποτέλεσμα θα ήταν αντίθετο
από το αναμενόμενο, γιατί σύμφωνα με τον νόμο ΙΙ, οποιαδήποτε αύξηση, οσοδήποτε
μικρή, του σώματος Α, που ήταν προηγούμενα ίσο με το σώμα Β, θα προκαλούσε τη
μεγαλύτερη δυνατή διαφορά στο αποτέλεσμα, με την έννοια πως θα προκαλούσε μια
απόλυτη αλλαγή διεύθυνσης της ταχύτητας σε μια απόλυτη συνέχιση της κίνησης με την
ίδια ταχύτητα 113. Η ακινησία για τον Leibniz είναι η μεταβολή της κίνησης κατά ένα
απειροστό, ενώ η ανισότητα προσεγγίζει την ισότητα επίσης κατά ένα απειροστό.
Χαρακτηριστικά για την ισότητα αναφέρει: Η ισότητα μπορεί να θεωρηθεί σαν άπειρα

μικρή ανισότητα και η ανισότητα μπορεί να προσεγγίσει την ισότητα όσο πιο κοντά
επιθυμούμε 114».
Η άμεση σχέση των απειροστών με την αρχή της συνέχειας του Leibniz και η επιτυχία
τους στο επίπεδο της μαθηματικής πρακτικής θεωρήθηκαν ιδιαίτερα ελκυστικές
παρόλες τις αδυναμίες και αντιρρήσεις που δημιουργήθηκαν από την χρήση τους. Την
έννοια του συνεχούς ο Leibniz συνέδεε με την έννοια του απείρου. Το άπειρο σε σχέση
με το συνεχές, έχει για τον Leibniz την έννοια της ατελείωτης διαιρετότητας δεδομένων
στοιχείων, οπότε θα μπορούσαμε να το πούμε δυνητικό, αλλά ο ίδιος το θεωρεί ως
112

Οι Νόμοι Ι και ΙΙ του Descartes αναφέρουν τα εξής:
Νόμος Ι. Αν δύο σώματα Α και Β με ίσες μάζες, που κινούνται με ίσες και αντίθετες ταχύτητες
συγκρουστούν κεντρικά, τότε και τα δύο θα κινηθούν αντίθετα με ταχύτητες ίσες με τις προηγούμενές
τους.
Νόμος ΙΙ. Αν δύο σώματα Α και Β με άνισες μάζες, που κινούνται με ίσες και αντίθετες ταχύτητες
συγκρουστούν, τότε το σώμα μεγαλύτερης μάζας συνεχίζει την κίνησή του με την ίδια ταχύτητα και το
σώμα με την μικρότερη μάζα κινείται με ταχύτητα ίση και αντίθετη της προηγούμενής του.
113
L.E. Loemker (Ed.) G.W.Leibniz: Philosophical Papers and Letters, Synthese Historical Library, D.
Reidel publ. Co., Dordrecht,1969, σσ. 515-516. Η μετάφραση του κειμένου αποδίδεται στο βιβλίο του
Δ.Α.Αναπολιτάνου Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών , εκδόσεις Νεφέλη, 1985., σελ. 113.
114
Στο ίδιο, σελ.352.
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πραγματικό (ενεστωτικό). Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Journal des Savants, το 1693
ως απάντηση στον Foucher, αναφέρει τα εξής: «Είμαι τόσο πολύ υπέρ του πραγματικού

απείρου ώστε, αντί να δεχτώ πως η φύση το απεχθάνεται, πιστεύω πως την επηρεάζει
παντού έτσι ώστε να καταδεικνύει την τελειότητα του Δημιουργού. Έτσι πιστεύω πως κάθε
μέρος της ύλης είναι, δεν λέω διαιρετό αλλά πράγματι διαιρεμένο και επομένως και το πιο
μικρό σωματίδιο θα πρέπει να θεωρείται σαν ένας κόσμος γεμάτος από μια απειρία
όντων» 115. Το πραγματικό άπειρο για τον Leibniz αποτελείται από άπειρες Μονάδες,
είναι άπειρα διαιρεμένο και όχι διαιρετό και είναι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Αντίθετα
δεν είναι βέβαιος για την ύπαρξη ευθειών με άπειρο μήκος, ενώ για το χρόνο
υποστηρίζει ότι έχει μια άπειρη συνεχή πορεία. Σε κάποιο σημείο του έργου του
αναφέρει ότι τα άπειρα αποτελούνται από πεπερασμένα όπως ακριβώς τα πεπερασμένα
αποτελούνται από απειροστά 116.
1.7. Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ –ΑΠΕΙΡΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ LEIBNIZ

To 1675 o Leibniz, ευρισκόμενος στο Παρίσι, έγραψε τη μεγαλύτερη εργασία του, με
τίτλο 117: «On the arithmetical quadrature of the circle, the eclipse, and the hyperbola. A

corollary is a trigonometry without tables», την οποία αρχικά ήθελε να υποβάλλει στην
Γαλλική Ακαδημία των Επιστημών προκειμένου να γίνει μέλος της. Η εργασία αυτή
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1693 και αποτελεί μια μελέτη της απειροστικής
γεωμετρίας της οποίας το κύριο θέμα της είναι οι κωνικές τομές και η λογαριθμική
καμπύλη.
Σύμφωνα με τον Eberhard Knobloch 118 με τον όρο «αριθμητικός τετραγωνισμός»
(Arithmetical quadrature) ο Leibniz εννοεί τις συγκλίνουσες άπειρες σειρές που
115

P.P Wiener (Ed) Leibniz: Selections. Ch.Scribner’s Sons,New York,1951,σ.188. Η μετάφραση του
κειμένου αποδίδεται στο βιβλίο του Δ.Α.Αναπολιτάνου Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών,
εκδόσεις Νεφέλη, 1985., σελ. 117.
116
Loemker, σ.669. Αναφέρεται στο βιβλίο του Δ.Α.Αναπολιτάνου Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των
Μαθηματικών , εκδόσεις Νεφέλη, 1985., σελ. 121.
117
Η εργασία αυτή με τίτλο: “Leibniz , Gottfried Wilhelm: 1993, De quadratura arithmetica circuli
ellipseos et hyperbolae cujus corollarium est trigonometria sine tabulis” εκδόθηκε και σχολιάστηκε από
τον Eberhard Knobloch, Gottingen [ Πραγματείες της Ακαδημίας των Επιστημών του Gottingen, Τμήμα
Μαθηματικών και Φυσικής 3; 43].
118
Eberhard Knobloch., Leibniz’s Rigorous Foundation of Infinitesimal Geometry by means of
Riemannian Sums, Synthese 133Q59-73, 2002 Kluwer Academic Publishers. Netherlands,. Σελ.60.
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αποτελούνται από ρητούς αριθμούς, ενώ με τον όρο «τριγωνομετρία χωρίς πίνακες»
(trigonometry without tables), την επέκταση σε άπειρες σειρές των τριγωνομετρικών
συναρτήσεων όπως των ημx, συνx κ.λ.π. Στην εργασία αυτή επίσης ο Leibniz
παρουσίασε μια αυστηρή θεμελίωση της θεωρίας των άπειρα μικρών και των άπειρα
μεγάλων ποσοτήτων, που σύμφωνα με τον Knobloch ονομάζονται ποσοτικοποιημένα
αδιαίρετα.
Για τον Leibniz 119 οι άπειρα μικρές ποσότητες ήταν μικρότερες από οποιαδήποτε άλλη
οσοδήποτε μικρή δοσμένη ποσότητα αλλά μεγαλύτερες από το μηδέν και οι άπειρα
μεγάλες ποσότητες μεγαλύτερες από οποιαδήποτε δοσμένη ποσότητα. Και τα δύο είδη
των ποσοτήτων αυτών είναι μεταβλητές ποσότητες. Στο θεωρητικό πλαίσιο του
μαθηματικού οικοδομήματος του Leibniz στις περιοχές του απείρου και του
απειροστού, όπως φαίνεται στην εργασία που προαναφέρθηκε, περιέχονται δώδεκα
κανόνες, τους οποίους παρόλο που όρισε χωρίς να αποδείξει, έθεσε έτσι ώστε να
υπακούουν στο «νόμο της συνέχειας» ορίζοντας έτσι την «αριθμητική του απείρου». Οι
κανόνες 120 αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
1. Άπειρο + πεπερασμένο = άπειρο.
2.1. Πεπερασμένο ± άπειρα μικρό = πεπερασμένο.
2.2. Αν χ,ψ πεπερασμένα με χ = ψ + άπειρα μικρό, τότε χ-ψ ≈ 0 ( μη προσδιορίσιμη
διαφορά).
3. Άπειρο1 – άπειρο2 = άπειρο3 121 , με την προϋπόθεση ότι το άπειρο1> άπειρο2 και
όταν αν το άπειρο1 διαιρείται με το άπειρο2 και ο λόγος τους είναι διαφορετικός
από τη μονάδα ή από μια σταθερά ≈1.
4. Άπειρο ± άπειρα μικρό = άπειρο.

119

Eberhard Knobloch., ο.π.σελ.,61.
Eberhard Knobloch., ο.π.σελ., 67-68.
121
Οι συμβολισμοί άπειρο1, άπειρο2, άπειρο3 δηλώνουν απλά τρεις διαφορετικές άπειρα μεγάλες
ποσότητες.
120
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5. Πεπερασμένες φορές το άπειρα μικρό = άπειρα μικρό.
άπειρο ή
6. Άπειρες φορές άπειρα μικρό =

πεπερασμένο ή
άπειρα μικρό

7.1. Άπειρες φορές άπειρο =άπειρο
7.2. Αν x n άπειρο τότε και x άπειρο
πεπερασμένο, ή
8. Άπειρο διαιρούμενο με άπειρο =

άπειρο

9. Αν x είναι άπειρα μικρό και y >0 με y < x , τότε y άπειρα μικρό.
10. Πεπερασμένο διαιρούμενο με άπειρα μικρό = άπειρο διαιρούμενο με
πεπερασμένο = άπειρο ( μεγαλύτερο από οποιονδήποτε προσδιορίσιμο λόγο).
11. Άπειρα μικρό διαιρούμενο με πεπερασμένο = πεπερασμένο διαιρούμενο με
άπειρο = άπειρα μικρό ( απειροστό).
12. x διαιρούμενο με

y = ( x +άπειρα μικρό1) διαιρούμενο με ( y + άπειρα

μικρό2).
Ο Leibniz χρησιμοποιώντας τους νόμους αυτούς επεξεργάστηκε προβλήματα της
Γεωμετρίας στα οποία υπολόγισε αθροίσματα απειροστών διαφορών με άπειρους το
πλήθος όρους. Ο Leibniz θεώρησε μια καμπύλη ως πολύγωνο με άπειρες το πλήθος
πλευρές και αφού σε κάθε σημείο συνάντησης δύο πλευρών αντιστοιχεί μια τιμή y του
άξονα των τεταγμένων, συμβολίζοντας με dy την απειροστή διαφορά των τεταγμένων,
απέδειξε ότι το άθροισμα των απειροστών διαφορών (διαφορικών) ενός τμήματος της
καμπύλης ισοδυναμεί με το ίδιο το τμήμα (θεώρησε ότι η αρχική τιμή της τεταγμένης

y είναι ίση με το μηδέν). Ο Leibniz αντικατέστησε τις πεπερασμένες «τεταγμένες» με

90

απειροστά εμβαδά y.dx , όπου dx είναι ένα τμήμα απειροστού μεγέθους του άξονα xx '
οριζόμενο επίσης από τα σημεία τομής των πλευρών ενός πολυγώνου με άπειρες
πλευρές. Έτσι

∫ ydx

122

ονόμασε το εμβαδόν του χωρίου που βρίσκεται κάτω από την

καμπύλη, ενώ ο κανόνας d ∫ ydx = ydx σήμαινε απλά ότι οι διαφορές μεταξύ των όρων
της ακολουθίας των εμβαδών είναι στην πραγματικότητα οι ίδιοι οι όροι ydx .
Για τον Leibniz τα dy και

∫y

συμβόλιζαν μεταβλητές, δηλαδή ήταν εργαλεία για να

χειρίζεται τις άπειρα μικρές μεταβλητές ποσότητες καθώς και τις άπειρα μεγάλες
μεταβλητές

ποσότητες

αντίστοιχα,

της

πεπερασμένης

μεταβλητής

y.

Στην

πραγματικότητα το dy αντιπροσώπευε την «πραγματική διαφορά» μεταξύ δύο
γειτονικών τιμών της μεταβλητής y , ενώ λάμβανε το

∫y

ως το «πραγματικό

άθροισμα» όλων των τιμών της μεταβλητής y ανάμεσα σε δύο καθορισμένες τιμές του

y . Επειδή η dy ήταν επίσης μεταβλητή, με αντίστοιχους χειρισμούς θα μπορούσε
κανείς να βρει ένα διαφορικό δεύτερης τάξης που θα είχε την μορφή ddy ή ένα
διαφορικό ακόμη μεγαλύτερης τάξης. Επομένως οι διαφορές δεύτερης τάξης ddx και

ddy θα εμφανίζονται σαν απειροστές διαφορές μεταξύ των τιμών των μεταβλητών dx dy
και οι αντίστοιχες θεωρήσεις θα επιτρέπουν την κατασκευή μιας ακολουθίας διαφορών
οποιασδήποτε μεγαλύτερης τάξης. Η σημασία της εισαγωγής των διαφορικών δεύτερης
τάξης όπως παραπάνω ποικίλει, καθόσον αυτά άλλοτε φαίνονται σαν γινόμενα
διαφορών της πρώτης τάξης και άλλες φορές σαν μεγέθη που έχουν μεταξύ τους τον
ίδιο λόγο με το λόγο κάποιων διαφορών πρώτης τάξης.
Η αναφορά που κάναμε στο έργο του Leibniz υπήρξε σύντομη, αναζητώντας όμως δια
μέσου του έργου του την κατ’ αυτόν πραγματικότητα γύρω από τις άπειρα μικρές
ποσότητες. Παρακάτω εξετάζουμε λεπτομερώς τις αντιδράσεις της τότε μαθηματικής

122

Το σύμβολο

∫

είναι η επιμήκυνση του γράμματος S, το πρώτο γράμμα της Λατινικής λέξης Summa,

που σημαίνει άθροισμα, ενώ ο τύπος του διαφορικού d είναι το αρχικό γράμμα της Λατινικής λέξης
differentia.
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κοινότητας στις αντιλήψεις αυτές του Leibniz, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία του
Leibniz.
Ο Διαφορικός Λογισμός του Leibniz πέρασε μέσα από αλλεπάλληλες κριτικές
δοκιμασίες, αν και είχε πολλούς υποστηρικτές. Γύρω από τον Leibniz δημιουργήθηκε
ένας κύκλος οπαδών, περιλαμβάνοντας τους αδερφούς Johann και Jacob Bernoulli,
Pierre Varignon και Marquis de l’ Hospital και άλλους γνωστούς μαθηματικούς της
εποχής, οι οποίοι επέκτειναν και ανέπτυξαν την μέθοδο του Leibniz για μια δεκαετία
περίπου από την πρώτη δημοσίευση του έργου του το 1684. Ο Γάλλος μαθηματικός
Malebranche, ο οποίος προσήλθε στην ομάδα του Johann Bernoulli, ήρθε σ’επαφή με
τη νέα Ανάλυση γύρω στο 1690, μελετώντας και αντιλαμβανόμενος σε βάθος τις νέες
απειροστικές

τεχνικές,

υπήρξε

ο

βασικός

καθοδηγητής

της

«Απειροστικής

Επανάστασης» στην Ακαδημία των Επιστημών 123.
Κατά τα μέσα όμως της δεκαετίας του 1690, ο Ολλανδός Bernard Nieuwentijt, ο
Γάλλος Michel Rolle, ο Abbé Jean Gallois και άλλοι, προέβαλαν σημαντικές
αντιρρήσεις χαρακτηρίζοντας τον Λογισμό αρρωστημένο και ανακριβή, τα θεμέλια του
οποίου στερούνταν αυστηρότητας.
Από το 1700 μέχρι το 1706 στην Ακαδημία Επιστημών στο Παρίσι, υπήρξαν δύο
παρατάξεις: από τη μια οι οπαδοί των νέων απειροστικών μεθόδων του Leibniz, με μια
κωδικοποιημένη εκδοχή από τον l’ Hospital, αλλά γενικότερα οπαδοί της ύπαρξης και
πλήρους αποδοχής της έννοιας των απειροστών ποσοτήτων, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν
με τον όρο “infinitesimalists” και από την άλλη η ομάδα των οπαδών των κλασσικών
τεχνικών μεθόδων, αυτών δηλαδή που δεν ήθελαν να προσδώσουν ένα status στις
απειροστικές θεωρήσεις 124.

123

Paolo Mancosu., Historia Mathematica., τεύχος 16., The Metaphysics of the Calculus : A Foundational
Debate in the Paris Academy of Sciences, 1700-1706., σελ. 224-225., εκδ., Academic Press, 1989.
124
Paolo Mancosu., Historia Mathematica.,The Metaphysics of the Calculus : A Foundational Debate in
the Paris Academy of Sciences, 1700-1706., τεύχος 16.,σελ. 226., εκδ., Academic Press, 1989.
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1.8. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ LEIBNIZ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ

Ο Bernard Nieuwentijt 125 επιτέθηκε στον Λογισμό του Leibniz το 1694 μέσα από την
εργασία του Considerationes circa analyseos ad quantitates infinite parvas applicatae

principia et calculi differentialis usum in resolvendis problematibus geometricis.
Ο Nieuwentijt συμφώνησε με την άποψη ότι τα απειροστά μεγέθη είναι μηδέν ή τίποτα
και γι’ αυτό καλώς χρησιμοποιούνται (από όσους χρησιμοποιούνται) με αυτήν την
ιδιότητα, όπως επίσης ότι αν τελικά θεωρηθούν αποδεκτά, δεν υπάρχει καμία
θεωρητική βάση για αποδοχή απειροστών μεγαλύτερης τάξης. Ο Nieuwentijt
προσπάθησε να αναπτύξει μια ανταγωνιστική εκδοχή της αντίληψης του Leibniz,
καθώς ο ίδιος δεν απέρριπτε τα απειροστά αλλά περιόρισε την θεώρησή τους σε
απειροστά πρώτης τάξης. O Nieuwentijt επιχείρησε αρχικά να υποστηρίξει την άποψη

ότι τα απειροστά της πρώτης τάξης είναι μηδενικές ποσότητες, χρησιμοποιώντας ένα
παράδειγμα από το έργο του Barrow, Lectiones Geometricae, στο οποίο μια απειροστή
ποσότητα απαλείφεται κατά την διαδικασία του προσδιορισμού της εφαπτομένης.
Με την άποψή του για την άπειρη διαιρεσιμότητα των γεωμετρικών μεγεθών βεβαιώνει
την «νομιμότητα» κατά κάποιο τρόπο των απειροστών της πρώτης τάξης χωρίς όμως να
αποδέχεται οποιαδήποτε επέκταση του δόγματος των μεγαλύτερων τάξεων του απείρου
ή των απειροστών.
Ως σημαντική προσπάθεια να θεμελιωθεί ο Λογισμός του Leibniz μπορεί να θεωρηθεί
το έργο του L’Hopital Analyse des infiniment petits (1696), που περιέχει αξιωματικές
αναπτύξεις και φιλοσοφικές θεωρήσεις του Απειροστικού Λογισμού, αναφέρεται στο
«νέο σύστημα που περιέχει τις άπειρα μικρές ποσότητες». Στο έργο αυτό ο L’Hopital
διεισδύει στην έννοια του απείρου συγκρίνοντας λόγους απειροστών ποσοτήτων 126 .
Σύμφωνα με τον L’Hopital αυτή η ανάλυση επεκτείνεται και πέραν του απείρου, δεν
αρκείται μόνο στην ύπαρξη των άπειρα μικρών διαφορών, αλλά ανακαλύπτει σχέσεις
125

Douglas M. Josseph., Leibniz Foundation of the Calculus: The Question of the Reality of Infinitesimal
Magnitudes., Perspectives on Science 6.1&2 (1998) σελ.6-40.
126
L’Hopital 1696 ,p.iii .,Αναφέρεται στο: Douglas Μ. Jesseph, ο.π. σελ. 4.
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και διαφορές τέτοιων διαφορών και πάλι των τρίτων διαφορών, των τέταρτων και ούτω
καθεξής χωρίς τέλος. Στην παρουσίαση αυτή του L’Hopital τα απειροστά μεγέθη
παρουσιάζονται με την μορφή ενός αξιωματικού συστήματος, συμπληρωμένου με
ορισμούς, αξιώματα και θεωρήματα.
Ο πρώτος ορισμός δηλώνει ότι μεταβαλλόμενες ποσότητες είναι εκείνες οι οποίες
αυξάνονται ή ελαττώνονται συνεχώς, ενώ σταθερές ποσότητες είναι εκείνες οι οποίες
παραμένουν ίδιες καθώς οι άλλες μεταβάλλονται. Ο δεύτερος ορισμός προσδιορίζει το
άπειρα μικρό τμήμα μέσω του οποίου μια μεταβλητή ποσότητα αυξάνεται ή
ελαττώνεται συνεχώς και το ονομάζει «διαφορά». Στον πρώτο ορισμό φαίνεται ότι ως
πρωταρχικό στοιχείο της παραπάνω θεωρίας είναι η προϋπόθεση της έννοιας μιας
συνεχώς αυξανόμενης ή ελαττούμενης ποσότητας. Η σταθερή ποσότητα θεωρείται
μόνο ως μια ειδική περίπτωση της δεύτερης εκδοχής (της ελαττούμενης ποσότητας )
που στην πραγματικότητα είναι μια μεταβλητή της οποίας η παράγωγος ισούται με το
μηδέν.
Ο δεύτερος ορισμός θεωρεί το dx σαν μια άπειρα μικρή ποσότητα. Αξίζει όμως να
σημειωθεί ότι, ο L’Hopital σε δεδομένο διάγραμμα χαρακτήρισε το dx ως μια
πεπερασμένη αύξηση, πράγμα που άφησε πολλά ερωτήματα 127 . Η πιο σπουδαία
θεώρηση αυτού του συστήματος είναι ότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για τις
εργασίες του δύο ποσότητες οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους κατά μια άπειρα μικρή
ποσότητα ή μια ποσότητα που αυξάνεται ή ελαττώνεται κατά ένα απειροστό 128.
Ο L’Hopital επιπλέον εισάγει δύο αξιώματα 129 : Σύμφωνα με το πρώτο αξίωμα (ή
αίτημα όπως το λέει ο ίδιος), αν μια ποσότητα προστεθεί ή αφαιρεθεί μια άπειρα μικρή

ποσότητα σε σχέση με την αρχική ποσότητα, τότε η αρχική ποσότητα μπορεί να θεωρηθεί
ότι παραμένει η ίδια. Το δεύτερο αξίωμα αναφέρει ότι: μια καμπύλη γραμμή αποτελείται
από άπειρα το πλήθος απειροστά ευθύγραμμα τμήματα, δηλαδή είναι ένα πολύγωνο με
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άπειρο αριθμό πλευρών απειροστού μεγέθους, οι οποίες καθορίζονται από τις κορυφές
του και οι οποίες ορίζουν και την καμπυλότητα της γραμμής.
Τα δύο παραπάνω αξιώματα του L’Hopital, εκφράζουν μια επέκταση των εννοιών: της
ισότητας αφ’ ενός, εκφράζοντας την σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων οι οποίες διαφέρουν
κατά μια άπειρα μικρή ποσότητα, και της έννοιας του πολυγώνου αφ’ ετέρου, η οποία
επεκτείνεται ώστε να περιλάβει και την έννοια της καμπύλης. Για να υπολογίσει το
διαφορικό ενός γινομένου, ο L’Hopital έγραψε τα εξής 130: d(xy)=(x+dx)(y+dy)-xy=

ydx+xdy+dxdy=ydx+xdy, αφού dxdy είναι μέγεθος μικρότερης τάξης από τα ydx και
xdy και επομένως, σύμφωνα με το πρώτο αξίωμα, μπορεί να παραληφθεί..
Η δεύτερη επίθεση που δέχτηκε ο Απειροστικός Λογισμός του Leibniz ξεκίνησε στο
Παρίσι, στην Ακαδημία των Επιστημών, τον Ιούλιο του 1700, όπου ο Michel Rolle
εξέφρασε την αντίθεσή του στην χρήση των απειροστών ποσοτήτων, ως μη αυστηρή
διαδικασία. Την ίδια άποψη με τον Rolle είχαν και πολλοί άλλοι οπαδοί των

συντηρητικών απόψεων, όπως οι Abbé Jean Gallois και Abbé Thomas Gouye, οι οποίοι,
ως λάτρεις της αυστηρότητας των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών, είχαν
σημαντικές ενστάσεις για την χρήση των απειροστικών μεθόδων.
Η δημόσια διαμάχη που θα εξετάσουμε εδώ ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,
διαδραματίστηκε στην Ακαδημία των Επιστημών μεταξύ του Rolle και του Pierre
Varignon (1654-1722) και διήρκεσε περίπου ένα χρόνο (1700-1701). Ο Varignon
χρησιμοποιώντας στη Μηχανική τις εφαρμογές του Απειροστικού Λογισμού, θεώρησε
καθήκον του να υπερασπιστεί την θεωρία της νέας Ανάλυσης. Η διαμάχη κυρίως αφορά
στον προσδιορισμό της φύσης των θεμελίων του Απειροστικού Λογισμού και
επικεντρώνεται στη λογική και μεταφυσική παραδεκτότητα της νέας Ανάλυσης. Οι
προβληματισμοί και οι αντιρρήσεις του Rolle περιλαμβάνουν τα παρακάτω τρία βασικά
επιχειρήματα 131:
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1. ότι ο Διαφορικός Λογισμός εισάγει χωρίς απόδειξη μια ιεραρχία των αυθαίρετα
μεγάλων και του αυθαίρετα μικρών τάξεων του απείρου.
2. ότι μια ποσότητα συν ή πλην το διαφορικό της ισούται με την ίδια ποσότητα,
που αυτό σημαίνει ότι: « το μέρος ισούται με το όλον» .
3. ότι μερικές φορές τα διαφορικά χρησιμοποιούνται σαν μη-μηδενικές ποσότητες
και μερικές φορές σαν απόλυτα ίσες με μηδέν.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρώτες δύο προτάσεις-ενστάσεις στηρίζονται στην
απάρνηση της ύπαρξης των ποσοτήτων που δεν ικανοποιούν το αξίωμα του Αρχιμήδη,
καθώς και την απαίτηση του Ευκλείδη (κοινή έννοια 5) σύμφωνα με την οποία το όλον
είναι μεγαλύτερο του μέρους, ενώ η τρίτη ένσταση αφορά στους χειρισμούς του
Απειροστικού Λογισμού όπου κατά τον Rolle η έννοια του διαφορικού μεταβάλλεται
κατά βούληση κατά τη διάρκεια των υπολογισμών. Στα επιχειρήματα υπέρ της πρώτης
ένστασης, ο Rolle προέβαλε δύο σχετικούς ισχυρισμούς: 1) Ότι παρά τους ισχυρισμούς
του L’Hopital σχετικά με τη χρήση της έννοιας του απειροστού, δεν μπορεί να
αποδειχθεί η ύπαρξη των διαφόρων τάξεων του απείρου. Στην πραγματικότητα ο Rolle
αντέδρασε στον ισχυρισμό του L’Hopital, ο οποίος στον πρόλογο του έργου του

Analyse des infiniment petits, αναφέρει ότι μπορεί να δώσει μια απόδειξη της ύπαρξης
των απειροστών ποσοτήτων χρησιμοποιώντας την αρχαία μέθοδο της εξάντλησης. 2)
Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για διαφορικά, αφού μπορεί να αποδειχθεί ότι τα
διαφορικά είναι απόλυτα μηδενικές ποσότητες.
Για να αποδείξει τον δεύτερο ισχυρισμό του, ο Rolle, πήρε ως παράδειγμα 132 την
εξίσωση της παραβολής y2=ax. Χρησιμοποιώντας τους κανόνες του L’Hopital έφθασε
στη διαφορική ισότητα adx=2ydy. Ακόμη με την υπόθεση ότι το σημείο (x+dx,y+dy)
είναι σημείο της παραβολής, συμπέρανε ότι ax+adx=y2+2ydy+dy2. Θεωρώντας τις
τρεις αυτές εξισώσεις μαζί ως σύστημα και χρησιμοποιώντας τους γνωστούς
αλγεβρικούς κανόνες συμπέρανε ότι dy2=0, οπότε και dy=0. Τελικά αντικαθιστώντας
με dy=0 στην εξίσωση adx=2ydy βρήκε ότι dx=0. Με τους συλλογισμούς αυτούς ο
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Rolle κατέληξε ότι τα απειροστά δεν μπορεί να είναι πραγματικές ποσότητες, αλλά
απόλυτα μηδενικές.
Ο Varignon απαντώντας στην πρώτη ένσταση του Rolle, εισήγαγε μεταξύ των άλλων
ως «απόδειξη» της ύπαρξης απειροστών την παρακάτω πρόταση 133, που αναφέρθηκε
από τον μαθηματικό Charles Reyneau (1656-1728): «Μπορούμε να διαιρέσουμε

απεριόριστα ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε το χρονικό αυτό διάστημα να διαιρεθεί σε
άπειρα μικρά τμήματα, τα οποία ονομάζονται «στιγμές». Θεωρούμε τώρα ένα σώμα Α
που κινείται με σταθερή ταχύτητα για χρόνο Τ. Τα διαστήματα που διανύει αυτό το σώμα
είναι ανάλογα των χρόνων, έτσι ώστε το διάστημα που διανύει το σώμα κάθε «στιγμή»
είναι ως προς ολόκληρο το διάστημα S, (ό,τι) είναι ένας στιγμιαίος χρόνος t για τον χρόνο
Τ. Έτσι το αντίστοιχο διάστημα, για κάθε χρονική «στιγμή» είναι ένα διαφορικό».
Η δεύτερη 134 ένσταση του Rolle εξέφραζε την μη αποδοχή της σχέσης: x+ dx= x, την
οποία ερμήνευσε ως «το μέρος ισούται με το όλον». Και βέβαια για άλλη μια φορά η
απάντηση του Varignon ήταν μια προσπάθεια προκειμένου να προσδιορίσει τη φύση
των απειροστών ποσοτήτων. Ο Varignon 135 επικαλέστηκε το έργο του Newton,

Principia και προκειμένου να στηρίξει τα θεμέλια της Ανάλυσης σε μια αυστηρή βάση,
ο Varignon παραθέτει το σχόλιο του Newton στο Λήμμα ΧΙ του Βιβλίου Ι των

Principia. Δήλωσε μάλιστα ότι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε σύγχυση
απόψεων στον Rolle, ήταν ότι δεν είχε αντιληφθεί την φύση των απειροστών, τα οποία
είναι μεταβλητές ποσότητες (και όχι σταθερές) οι οποίες φθίνουν συνεχώς οπότε και θα
καταλήξουν να γίνουν μηδέν. Αυτές οι ποσότητες, δήλωσε ο Varignon, μπορούν να
θεωρηθούν μόνο την στιγμή που τείνουν να εξαφανιστούν, κάτι ανάλογο με τις ροές
του Newton και φυσικά δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε ως κάτι ούτε ως απόλυτο

μηδέν.

133

Paolo Mancosu., Historia Mathematica.,The Metaphysics of the Calculus : A Foundational Debate in
the Paris Academy of Sciences, 1700-1706., τεύχος 16.,σελ. 231., εκδ., Academic Press, 1989.
134
Ο.π., σελ.,231.
135
Ο Varignon, πίστευε ότι ο Απειροστικός Λογισμός τόσο του Leibniz όσο και του Newton είχαν την
ίδια αξία και ότι η θεμελίωση του Newton ήταν βασισμένη σε αυστηρά μαθηματική βάση.

97

Παρόλα αυτά, ο ίδιος υποστήριξε ότι τα διαφορικά είναι ποσότητες πάντα μικρότερες
από ένα δοσμένο (σταθερό) μέγεθος, και αυτό το «απέδειξε» με έναν τρόπο που, όπως
σημειώνει ο ιστορικός P.Mancosu, στηρίζεται στην αρχαία μέθοδο της εξάντλησης:
«Αφού η φύση των διαφορικών (…) συνίσταται στο να είναι άπειρα μικρές ποσότητες

μεταβαλλόμενες μέχρι να γίνουν μηδέν, (οι ποσότητες αυτές) θα είναι πάντα συνεχώς
μικρότερες από ένα δοσμένο μέγεθος. Πραγματικά, όποια διαφορά και να υπάρχει
ανάμεσα σε δύο μεγέθη που διαφέρουν κατά ένα διαφορικό, η συνεχιζόμενη και
απροσδιόριστη μεταβλητότητα αυτού του άπειρα μικρού διαφορικού καθώς πλησιάζει το
μηδέν, μας επιτρέπει πάντα να βρούμε μια ακόμη μικρότερη

ποσότητα από την

προτεινόμενη διαφορά 136».
Όπως σημειώνει ο P.Mancosu 137 οι Rolle και Varignon δεν μπόρεσαν τελικά να βρούν
κοινό υπόβαθρο για να επιλύσουν τις διαφορές που προέκυψαν. Από τη μια ο Varignon
εισήγαγε έναν κόσμο φτιαγμένο από μεταβλητές ποσότητες («δυναμικές» κατά μια
αίσθηση), όπου οι σταθερές ποσότητες ήταν μόνο μια ειδική περίπτωση των
μεταβλητών, αντίληψη που για τον Rolle ήταν ανοησία. Ο κόσμος του Rolle ήταν
φτιαγμένος αποκλειστικά από πεπερασμένες ποσότητες και το μηδέν, επομένως δεν
υπήρχε χώρος για «ενδιάμεσες» ποσότητες.
Καθόσον οι αντιπαραθέσεις για την φύση της έννοιας των απειροστών ποσοτήτων
συνεχίζονταν δημιουργώντας δύο παρατάξεις, η Ακαδημία των Επιστημών του
Παρισιού αποφάσισε να απαγορέψει στα μέλη της να κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Έτσι,
για παράδειγμα, ο Abbé Gouye, μέσα από το περιοδικό Journal de Trévoux τον Μάιο
του 1701, με αφορμή ένα άρθρο του Johann Bernoulli, επιτέθηκε ανώνυμα στη Νέα
Ανάλυση, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά γι’ αυτό στην Ακαδημία, αφού ως
μέλος της, όφειλε να σιωπά γύρω από τη διαμάχη για τα απειροστά.. Ο Gouye 138
αναφέρθηκε στις διάφορες τάξεις του απείρου σημειώνοντας ότι:
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«…δεν αρκεί στην Γεωμετρία να συμπεράνει κανείς αληθινά, αλλά πρέπει στην
πραγματικότητα να δει καθαρά ότι συμπεραίνει με σωστό τρόπο…».
Ο Leibniz απάντησε στον Gouye, με μια επιστολή στον M.Pinson που έγραψε στις 29
Αυγούστου 1701, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους στο Journal de Trévoux. Στην επιστολή αυτή ο Leibniz, δήλωσε ότι 139:

«… δεν είναι ανάγκη να θεωρήσει κανείς το απειροστό με την αυστηρή έννοια του όρου,

αλλά εννοιολογικά, όπως για παράδειγμα όταν λέμε στην Οπτική ότι οι ακτίνες του ήλιου
που βρίσκονται απείρως μακριά, λαμβάνονται ως παράλληλες».
Και οι αντιρρήσεις του Nieuwentijt δημιούργησαν επίσης ένα κλίμα συζητήσεων και
αμφισβητήσεων στην Ακαδημία των Επιστημών. Αμέσως όμως, μετά την δημοσίευση
του έργου του Nieuwentijt Considerationes circa analyseos ad quantitates infinite

parvas applicatae principia et calculi differentialis usum in resolvendis problematibus
geometricis, υπήρξε γραπτή απάντηση από τον Leibniz, η οποία υπερασπίζεται την
πραγματικότητα των απειροστών, παρόλο που ο Leibniz μιλάει για «ασύγκριτα μικρές

ποσότητες» και όχι άπειρα μικρές ποσότητες. Ο Leibniz δείχνει να συμφωνεί με τον
L’Hopital ενάντια στην άποψη του Niewentijt, ότι ίσες είναι μόνο οι ποσότητες των
οποίων η διαφορά είναι ίση με το μηδέν. Ισχυρίζεται ακόμη ότι και οι ίσες ποσότητες
μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους κατά ένα απειροστό. Η δήλωση του Leibniz ήταν η
εξής:
« Πιστεύω ότι ίσες ποσότητες δεν είναι μόνο αυτές που η διαφορά τους είναι απολύτως

τίποτα, αλλά και εκείνες που η διαφορά τους είναι ασύγκριτα μικρή: αυτή την διαφορά
(ποσότητα) δεν χρειάζεται να την ονομάζουμε ‘απολύτως τίποτα’ και επίσης δεν είναι
ποσότητα συγκρίσιμη με εκείνες με τις πεπερασμένες διαφορές. Όταν προσθέτεις ένα
σημείο μιας γραμμής σε μια άλλη γραμμή ή μια γραμμή σε μια επιφάνεια δεν μεγαλώνεις
το μέγεθος, είναι το ίδιο με το να προσθέσεις σε μια γραμμή μια άλλη, υπαρκτή μεν
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γραμμή αλλά ασύγκριτα μικρότερη. Καμία (πεπερασμένη) αύξηση δεν μπορεί να φανεί
από μια τέτοια κατασκευή 140».
Ο Leibniz αναφέρεται στα ‘ασύγκριτα μικρά’ στοιχεία των γραμμών ή επιφανειών όπως
ακριβώς και στα απειροστά λαμβάνοντάς τα από διαφορετική σκοπιά. Φαίνεται σε
πολλά σημεία του έργου του να χρησιμοποιείται αντί των ‘απειροστών’ ο όρος

‘ασύγκριτα μικρά’ χάριν ευφωνίας. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι οι ασύγκριτα μικρές
ποσότητες είναι δυνατό, πολλές φορές, δίκαια να θεωρηθούν ασήμαντες σε κάποιον
υπολογισμό. Παραπέμπει δε, για πλήρη διευκρίνηση του θέματος 141 σε προτάσεις που
ονομάζει «λήμματα» τα οποία δημοσιεύει τον Φεβρουάριο του 1689. Οι προτάσεις
αυτές περιέχονται στο έργο του Leibniz με τίτλο Tentamen de motuum coelestium

causis 142. Συγκεκριμένα, η παράγραφος που αναπτύσσει αυτά τα λήμματα αρχίζει με
την εξής δήλωση:

«Έχω αναφερθεί στις ασύγκριτα μικρές ποσότητες, όπως για παράδειγμα [στην
περίπτωση όπου] η διαφορά μεταξύ δύο ίδιων ποσοτήτων δεν μπορεί να συγκριθεί με
αυτές τις ίδιες ποσότητες. Και αν θέλει να ασχοληθεί κανείς με τις άπειρα μικρές
ποσότητες, μπορεί να τις θεωρήσει τόσο μικρές όσο κρίνει ο ίδιος, ώστε να μην είναι
συγκρίσιμες και ταυτόχρονα τέτοιες ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ένα σφάλμα που
να μην έχει καμία σημασία, το οποίο μάλιστα [σφάλμα] να είναι ακόμη μικρότερο από
οποιοδήποτε άλλο δοσμένο 143, 144».
Από την αλληλογραφία που αντάλλαξαν Leibniz και Niewentijt, φαίνεται ο Leibniz να
στρέφεται στο ζήτημα της απαλοιφής των απειροστών χρησιμοποιώντας πεπερασμένες
γραμμές που να δίνουν τον ίδιο λόγο με τις διαφορικές αυξήσεις. Η ιδέα της
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στο άρθρο του Douglas M.Jesseph, Leibniz on the Foundation of the Calculus: The Question of the
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αντικατάστασης των λόγων των απειροστών μεγεθών με λόγους πεπερασμένων
ποσοτήτων, σύμφωνα με τον Leibniz, ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της αυστηρότητας.
Η απάντηση του Leibniz στον Niewentijt δημοσιεύτηκε το 1695, ενώ ταυτόχρονα ο
Leibniz άρχισε να αλληλογραφεί με τον Wallis. Τα αρχικά του κίνητρα για αυτή την
αλληλογραφία ήταν να ενημερωθεί για την ανάπτυξη των Μαθηματικών στην Αγγλία
αλλά να προωθήσει επίσης τον δικό του Διαφορικό Λογισμό, τον οποίον θεώρησε ως
θεμελιώδη προέκταση των μεθόδων του Wallis. Οι Leibniz και Wallis αντάλλαξαν
είκοσι επιστολές, οι οποίες περιείχαν διάφορα θέματα, συνδετικός κρίκος όμως μεταξύ
των επιστολών αυτών υπήρξε η φύση του άπειρα μικρού και η διαφορά που υπήρχε
μεταξύ των αντιστοίχων προσεγγίσεων στα μαθηματικά του απείρου. Απαντώντας στο
αίτημα του Leibniz για μια περισσότερη και σε βάθος ανάλυση των μεθόδων του, ο
Wallis εξήγησε ότι οι έρευνές προήλθαν από το πρόβλημα της γωνίας επαφής μεταξύ

ενός κύκλου και της αντίστοιχης εφαπτομένης του (κερατοειδούς γωνίας). Το πρόβλημα
αυτό, γνωστό από την αρχαιότητα, υπήρξε πηγή μεγάλων αμφισβητήσεων, ιδίως
μεταξύ των Jacques Peletier και Christopher Clavius (όπως αναφέραμε στην παρ. 1.2).
Σύμφωνα με τον Wallis η κατανόηση και ερμηνεία της γωνίας επαφής οδηγεί σε μια
μέθοδο προσδιορισμού των καμπυλόγραμμων τόξων και εμβαδού των καμπύλων
επιφανειών. Ο ίδιος, σε επιστολή του στον Leibniz γράφει τα εξής:
«Πήρε πολύ χρόνο μέχρις ότου να αντιληφθώ ότι η γωνία επαφής δεν είναι μέγεθος,

χωρίς να είμαι ο πρώτος που το έκανε αυτό (...) για τον ίδιο λόγο μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η ‘γωνία επαφής’ σε οποιαδήποτε καμπύλη δεν είναι μέγεθος (.....)
αυτό συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε σημείο οποιασδήποτε καμπύλης δεν έχει διεύθυνση,
λόξωση ή κλίση (.....) ως προς τη θετική γραμμή της εφαπτομένης στην ίδια καμπύλη.
Έτσι το σημείο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα απειροστό τμήμα της θετικής αυτής γραμμής.
Το όλο δόγμα της επαναδόμησης καμπυλών πηγάζει από αυτό (.....) ενώ το ίδιο μπορεί να
επεκταθεί στον τετραγωνισμό των καμπύλων επιφανειών 145».

145

Wallis to Leibniz, 30 July 1697; GM IV, p. 30. Στο : Douglas Μ. Jesseph., Ο.π. σελ.6., (δική μας
απόδοση).
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Η ουσία στην διευκρινιστική επεξήγηση του Wallis φαίνεται να είναι ότι η γωνία
επαφής δεν είναι μέγεθος, επομένως και κατ’ επέκταση το απειροστό δεν είναι ακριβώς
μέγεθος. Για τον υπολογισμό των εφαπτομένων ο Wallis εισήγαγε ένα πολύ μικρό
«ασήμαντο» ή «αμελητέο» μέγεθος το οποίο σημείωνε με a και που τελικά
απαλειφόταν. Το μέγεθος a πιθανόν άλλοι να το θεωρούσαν ως ένα απειροστό, αλλά ο
Wallis δήλωνε ότι ήταν ακριβώς ένα «τίποτα». Αυτή η διάκριση θα μπορούσε να ήταν
και μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ του Λογισμού του Leibniz πάνω στα απειροστά
(απείρως μικρά) και της αντίστοιχης μεθόδου του Wallis. Η περιγραφή του Wallis για
το θέμα αυτό είναι η ακόλουθη:

«Βλέπετε ότι οι μέθοδοί μου για τις εφαπτόμενες βρίσκονται περιληπτικά στις
Philosophical Transactions από τον Μάρτιο του 1672, καθώς επίσης στην Πρόταση 95
της Άλγεβράς μου, την οποία έχω αναπτύξει εξονυχιστικά στην Πραγματεία μου πάνω
στις Κωνικές Τομές το 1655 (Treatise of Conic Sections) και αυτές οι μέθοδοι
βασίζονται απλά στις ίδιες αρχές σαν τις δικές σας του Διαφορικού Λογισμού, αλλά με μια
διαφορετική μορφή έκφρασης. Όσο για την ποσότητά μου a, είναι ίδια με την δική σας
dx, εκτός του ότι η δική μου ποσότητα a είναι ‘τίποτα’ ενώ η δική σας ποσότητα dx είναι
‘άπειρα μικρή’. Έτσι όταν εκείνα τα πράγματα είναι αμελητέα, εκείνα τα οποία διατηρώ
πρέπει να θεωρηθούν άνευ σημασίας προκειμένου να συντομεύσω τον υπολογισμό και
αυτό που παραμένει είναι το δικό σας πολύ λεπτό τρίγωνο, το οποίο σύμφωνα με σας
είναι άπειρα μικρό, αλλά σύμφωνα με εμένα είναι ένα «τίποτα» ή κάτι εξαφανισμένο 146».
Ένα σημείο μη αποδοχής από τον Wallis των απόψεων του Leibniz ήταν το αξίωμα του
πολλαπλασιασμού απειροστών ποσοτήτων, χαρακτηριστικά δε σε απόσπασμα μιας
επιστολής του αναφέρει ότι: «είναι περιττό να πω για ένα από τα αξιώματά σας όπου το

άπειρα μικρό που πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό του (......) το οποίο πρέπει να
χρησιμοποιείται με κάποια προσοχή), από τη στιγμή που είναι αυταπόδεικτο (.....) ότι ένα
‘τίποτα’ πολλαπλασιασμένο με οποιοδήποτε αριθμό φορών είναι επίσης ένα ‘τίποτα’ 147».
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Wallis to Leibniz, 30 July 1697; GM IV, p.37. Στο ίδιο σελ 6 (δική μας απόδοση)
Wallis to Leibniz, 22 July 1698; GM IV, p.50. Στο ίδιο σελ 6 (δική μας απόδοση)
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Το δόγμα αυτό δεν έγινε προφανώς δεκτό από τον Leibniz, διότι λαμβάνοντας το
άπειρα μικρό ως ‘τίποτα’ δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς το πλεονέκτημα
της απόρριψης ή διαγραφής των όρων που περιέχουν απειροστούς παράγοντες, εφόσον
τέτοιοι όροι είναι εξ ορισμού ίσοι με το μηδέν. Δημιουργείται πρόβλημα επίσης όταν
ποσότητες διαιρούνται με απειροστά ή όταν λόγοι απειροστών αυξήσεων συγκρίνονται
μεταξύ τους: το αποτέλεσμα θα είναι μια διαίρεση με το μηδέν ή μια σύγκριση
ανύπαρκτων λόγων. Επιπλέον το απειροστό από μόνο του συμπεριφέρεται σαν μια
ποσότητα που περιέχει τα δικά της απειροστά μέρη (απειροστά δεύτερης τάξης), οπότε
δεν θα μπορούσε να ισχύει ο λογισμός των απειροστών της μεγαλύτερης τάξης εάν τα
απειροστά της πρώτης τάξης είναι απλά ίσα με ‘τίποτα’. Τέλος η ιδέα του ‘διαφορικού

τριγώνου’ δίνει ένα τύπο τριγώνου που δεν έχει μέγεθος, επομένως παρουσιάζει το
απειροστό να έχει μια μεταφυσική προβληματική διάσταση. Η απάντηση του Leibniz
υπήρξε άμεση προκειμένου να απαντήσει στον Wallis πάνω στην άποψή του ότι τα
απειροστά μεγέθη είναι ένα ‘τίποτα’ :

«Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο τα στοιχεία ή τα στιγμιαία διαφορικά να θεωρούνται ως
ποσότητες σύμφωνα με τον τρόπο που τα έχω διαμορφώσει, παρά να είναι ‘τίποτα’.
Γι’αυτά υπάρχει ανάγκη να έχουν τις δικές τους διαφορές, και αυτές να μπορούν ακόμη
να αντιπροσωπεύονται από ανάλογα προσδιοριστέες γραμμές. Δεν ξέρω αν είναι θεμιτό
να παίρνει κανείς αυτό το μη προσδιοριστέο τρίγωνο σαν ‘τίποτα’ (.....) στο οποίο
υπάρχει ούτως ή άλλως διατηρημένο το είδος του τριγώνου που απεικονίζεται (.....) έτσι
ώστε να ανήκει σε ένα δοθέν σχήμα που όμως δεν έχει μέγεθος 148».
Ο Leibniz στη συνέχεια επισήμανε ότι πολλές εφαρμογές του Απειροστικού Λογισμού
απαιτούν την χρήση των απειροστών δεύτερης τάξης. Αυτά πρέπει να είναι απείρως
μικρότερα από τα απειροστά της πρώτης τάξης επομένως τα απειροστά της πρώτης
τάξης δεν μπορεί να λαμβάνονται ως ‘τίποτα’ . Σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολή του
στον Wallis γράφει γι’ αυτό το ζήτημα περίπου τα εξής:

«Αν και αναφέρατε ότι δεν υπάρχει λόγος να πολλαπλασιαστεί ένα άπειρα μικρό μέγεθος
με τον εαυτό του, δεν βλέπετε ότι τα [απειροστά] στοιχεία μιας καμπύλης απεικονίζονται,
148

Leibniz to Wallis, 29 December 1698; GM IV, p.54. Στο ίδιο, σελ. 7 (δική μας απόδοση)
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αν υποθέσουμε ότι η θετική γραμμή dx είναι το στοιχείο της τετμημένης x και η θετική
γραμμή dy είναι το στοιχείο της τεταγμένης y; Γι’ αυτό τον λόγο παρατηρώ σ’ αυτά τα
πράγματα ένα είδος νέου νόμου ομογένειας στον απειροστικό λογισμό: το τετράγωνο ενός
διαφορικού ή στοιχείου πρώτου βαθμού είναι ομογενές ως προς ένα ορθογώνιο
κατασκευασμένο από μία πεπερασμένη θετική γραμμή πολλαπλασιασμένη από μια
διαφορά δευτέρου βαθμού, ή με άλλα λόγια το dxdx είναι ομογενές ως προς ddx. Από την
στιγμή που αυτό συμβαίνει το στοιχείο του πρώτου βαθμού είναι ο γεωμετρικός μέσος
μεταξύ της πεπερασμένης θετικής γραμμής και μιας διαφοράς των διαφορών, ενώ μέχρι
τώρα αυτό έχει ληφθεί ως ένα ‘τίποτα’ 149, 150».
Σε αυτές τις ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των Wallis και Leibniz, ο Leibniz φαίνεται να
παίζει τον ρόλο του υπερασπιστή της αλήθειας των απειροστών. Αντικρούει την άποψη
του Wallis περί της ταύτισης των απειροστών με ‘τίποτα’ και υπογραμμίζει ότι η
συνάφεια του Απειροστικού Λογισμού εξαρτάται από την υπόθεση ότι τα απειροστά ή
τα συγκρίσιμα μεταξύ τους μεγέθη είναι θετικές ποσότητες. Επίσης οι απόψεις του
Leibniz συμφωνούν με τις αρχές του L’Hopital.
Ωστόσο είναι φανερό ότι μέχρι το 1699 είχε και ο ίδιος αμφιβολία για την
πραγματικότητα των απειροστών ποσοτήτων, παρόλο που είχε την πρόθεση να
υπερασπιστεί την ύπαρξή τους απέναντι στον Wallis.
Οι επιφυλάξεις, κατά κάποιον τρόπο, του Leibniz για την ύπαρξη των απειροστών
ποσοτήτων φαίνονται στην αλληλογραφία που είχε με τον Johann Bernoulli την ίδια
χρονική περίοδο που αλληλογραφούσε και με τον Wallis. Οι Johann και Jacob
Bernoulli, ο L’Hopital καθώς επίσης και άλλοι Μαθηματικοί της εποχής εκείνης
αντιμετώπιζαν τον Απειροστικό Λογισμό σαν την επιστήμη του απείρου και
συγκεκριμένα ο Johann Bernoulli είχε αποδεχτεί πλήρως την παράδοξη φύση του
απείρου, όπως επίσης ήταν έτοιμος να αποδεχτεί ολόκληρο τον μηχανισμό των της
ύπαρξης απειροστών ποσοτήτων ως εντελώς υπαρκτά και κατανοητά. Παρόλα αυτά ο
149

Leibniz to Wallis, 29 December 1698; GM IV, p.55. Ο.π σελ 7
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Με σύγχρονο συμβολισμό,

dx
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Leibniz φαίνεται να ανησυχεί για την μεταφυσική ερμηνεία των απειροστών, όπως
παρατηρούμε σε απόσπασμα επιστολής του, που απέστειλε στον Johann Bernoulli τον
Ιούνιο του 1698, όπου γράφει τα εξής:

«Αναγνωρίζω (.....) ότι έχετε γράψει κάποια βαθιά και ευφυή πράγματα που αφορούν σε
πολλά άπειρα σώματα (στοιχεία). Πιστεύω ότι αντιλαμβάνομαι την σημασία τους και έχω
συχνά σκεφτεί πολλά σχετικά με αυτά. Όσον αφορά το άπειρο καθώς επίσης και το
άπειρα μικρό έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε, θα έλεγα ότι είναι μεν φανταστικά, αλλά
ήδη κατάλληλα να ορίσουν πραγματικά πράγματα 151».
Σε άλλο σημείο της ίδιας επιστολής αναφέρει ότι η ύπαρξη αυτών των πραγμάτων
φαίνεται να επιβεβαιώνεται κάπως ανάλογα με την προσέγγιση ενός σημείου στο
διάστημα, το οποίο δεν είναι δυνατό να φθάσει κανείς σε χρόνο που μπορεί να μετρηθεί
κινούμενος με οποιονδήποτε μηχανισμό κίνησης 152.
Από όλη αυτή την αλληλογραφία τις δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις,
διακρίνεται ότι οι απόψεις των Γάλλων μαθηματικών οπαδών των απειροστικών
μεθόδων, διέφεραν από τις απόψεις του Leibniz στο ζήτημα της θεμελίωσης των
απειροστών. Κατά τους Γάλλους οπαδούς των απειροστικών μεθόδων, το ζήτημα αυτό
ήταν το θεμέλιο του οικοδομήματος της Ανάλυσης.
Και ενώ πίστευαν ότι για τον Leibniz, αρκούσε η θεώρηση ότι μια ποσότητα και το
διαφορικό της ήταν ασύγκριτες ποσότητες, για αυτούς αυτό ήταν ένα θανάσιμο λάθος.
Θεωρούσαν ότι αν δύο ποσότητες ήταν μόνο ασύγκριτες, τότε η διαφορά τους ήταν
πεπερασμένη ποσότητα οπότε τότε ένα πεπερασμένο σφάλμα θα είχε εισαχθεί στην
Ανάλυση, εκτός από την περίπτωση που το dx ήταν μια άπειρα μικρή ποσότητα. Στην
περίπτωση όμως αυτή το σφάλμα αυτό θα μπορούσε να είναι μικρότερο από
οποιαδήποτε πεπερασμένη ποσότητα.
Ο Leibniz από την άλλη επιχείρησε να δώσει μια πιο έξυπνη και ευέλικτη ερμηνεία,
θεωρώντας τα απειροστά ως υπαρκτές αλλά ταυτόχρονα «φανταστικές» ποσότητες, την
151
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οποία όμως δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν οι Γάλλοι Αναλύστες. Ο Leibniz
υποδεικνύοντας έναν αλγόριθμο μέσα από μια ραφιναρισμένη «φορμαλιστική»
θεμελίωση, εισήγαγε ένα κενό μεταξύ των τυπικών μηχανισμών και των εφαρμογών
τους. Στην πραγματικότητα το σύστημα που εισήγαγε ο Leibniz, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι επέφερε μια εννοιολογική ανατροπή που να ευνοεί ένα συνεπές φορμαλιστικό
καθεστώς.
Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε κατά κάποιον τρόπο τις παραπάνω απόψεις του
Leibniz σχετικά με την ύπαρξη και υπόσταση των απειροστών ποσοτήτων, φαίνεται ότι
ο ίδιος στην πραγματικότητα αρνείται την ύπαρξη των απειροστών ποσοτήτων, ενώ
αντίθετα εργάζεται εντελώς ελεύθερα πάνω στην έννοια του απείρου, επεκτείνοντας τον
Απειροστικό Λογισμό. Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα: Πώς ο Leibniz μετά απ’ όλα
αυτά θεωρεί μια καμπύλη ως πολύγωνο με άπειρο αριθμό πλευρών απειροστού
μεγέθους; Και πως είναι δυνατόν μια φανερά πραγματική καμπύλη πράγματι να
αποτελείται από φανταστικά μέρη;
Μια άποψη της φαινομενικής αυτής δυσκολίας φέρνει τον Leibniz γνώστη ενός
«μυστικού δόγματος» γύρω από την πραγματικότητα των απειροστών παρόλο που ο
ίδιος περιστασιακά δήλωνε ότι δεν αποδεχόταν την έννοια του απείρου 153.
Τα απειροστά μεγέθη αν και μπορεί να είναι ακατανόητα, ίσως ακόμη και φανταστικά,
παρόλα αυτά είναι καλώς εφοδιασμένα με τις κατάλληλες και ακριβείς ιδιότητες γιατί
μέσα στο βασίλειο των μαθηματικών αντικειμένων τα απειροστά είναι οικοδομημένα
έτσι ακριβώς όπως θα έπρεπε να ήταν σαν υπαρκτές ποσότητες. Ο Απειροστικός
Λογισμός απελευθερώνει αλήθειες και αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα, και αυτά τα
λαμπρά αποτελέσματα είναι ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς αν πραγματικά
υπήρχαν οι άπειρα μικρές ποσότητες.

153

Douglas M. Jesseph., Leibniz Foundation of the Calculus: The Question of the Reality of Infinitesimal
Magnitudes., Perspectives on Science 6.1&2 (1998) 6-40, σελ.9.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΟΥ ΩΣ
ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
2.1. Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΟΥ
CAUCHY ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΟ Ι. LAKATOS.

Θα ακολουθήσουμε εδώ την επιστημολογική ερμηνεία του Imre Lakatos για το Συνεχές
στον Cauchy 154. Ο Lakatos μέσα από μια λογική ανακατασκευή στο πλαίσιο της μησυμβατικής Ανάλυσης ερμήνευσε τις αντιλήψεις του Cauchy για την έννοια της
μεταβλητής, της συνέχειας και της σύγκλισης. Η έννοια του απειροστού ως μεταβλητής
154

I.Lakatos, “Cauchy and the Continuum” Philosophical papers vol 2: Mathematics, Science and
Epistemology , Εκδ. J.Worral & G.Curric, Cambridge Univ.Press,1978,σελ.48.
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ποσότητας η οποία προσεγγίζει το μηδέν, όπως φαίνεται στην εργασία του Cauchy,
ήταν μια αντίληψη η οποία παρέμεινε στα εγχειρίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου
αιώνα ως άποψη η οποία στερούνταν της αυστηρής μαθηματικής τεχνικής του
Weierstrass, που δημιουργήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Από την άλλη
μεριά ο Robinson το 1966 νομιμοποίησε εξ’ ολοκλήρου την χρήση των απειροστών
στην Ανάλυση, μέσα από τη λογική θεμελίωση της μη-Συμβατικής Ανάλυσης.
Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Cauchy σημειώνει: « Όταν οι διαδοχικές αριθμητικές τιμές
μιας μεταβλητής ελαττώνονται απεριόριστα έτσι ώστε να γίνονται μικρότερες από
οποιονδήποτε δοσμένο αριθμό, η μεταβλητή αυτή γίνεται αυτό που λέγεται απειροστό ή

άπειρα μικρή ποσότητα 155. Αν και ο Cauchy δεν χρησιμοποίησε ρητά και αποκλειστικά
την έννοια της ακολουθίας για τις μεταβλητές του, η ιδέα αυτή χρησιμοποιήθηκε
σιωπηρά στην πρακτική του 156 και είναι χαρακτηριστικό για την επίδραση των ιδεών
αυτών του Cauchy στους μετέπειτα συγγραφείς διδακτικών βιβλίων πάνω στον
Απειροστικό Λογισμό ότι η έννοια της μεταβλητής αλλά και της άπειρα μικρής
ποσότητας επανεμφανίζεται σε τέτοια κείμενα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Για
παράδειγμα ο Houel (1878) λέει ότι μια ποσότητα άπειρα μικρή είναι μόνον μεταβλητή,
δεν έχει ακριβή τιμή και συνεπώς το μέγεθός της δεν μπορεί να συνδεθεί με
οποιοδήποτε αντίστοιχη εκτίμηση ποσότητας του φυσικού κόσμου 157.
Σύμφωνα με τον Lakatos τα επιχειρήματα του Cauchy δεν λειτούργησαν ως βάση των
θεωρημάτων του Weierstrass, αλλά από μόνα τους αποτέλεσαν μια ανεξάρτητη άποψη
(όπως την αποκαλεί), την «Leibniz- Cauchy» θεωρία. Ο Leibniz με ημι-εμπειρικό τρόπο
παραδέχτηκε ότι το όριο οποιασδήποτε συγκλίνουσας ακολουθίας συνεχών
συναρτήσεων είναι συνεχής συνάρτηση, δήλωσε όμως ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη
απόδειξης και έτσι αυτή η άποψη επικράτησε κατά τον 18ο αιώνα. Ο Lakatos
ανακατασκευάζει λογικά (στηριζόμενος στη Μη-Συμβατική Ανάλυση του Robinson)
την επιχειρηματολογία του Cauchy, διατυπώνοντας ως εξής το ξεκίνημά της 158:
155

Cauchy (1821): Αναφέρεται από τον Lakatos ., ο.π. σελ. 48.
I.Lakatos .,ο.π.σελ.48.
157
Αναφέρεται από τον I.Lakatos., ο.π.,σελ.48.
158
Ο.π., σελ. 48.
156
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Ας υποθέσουμε ότι lim s n ( x) = s( x) , όπου s n ( x) συνεχής (για κάθε n). Για να
αποδείξουμε ότι s (x) είναι επίσης συνεχής σε κάποιο x1 , θα πρέπει να δείξουμε ότι
s ( x1 + a ) − s ( x1 ) είναι απειροστό για όλα τα απειροστά α.

Σύμφωνα με τον Lakatos, ο Cauchy χρησιμοποίησε την έννοια της συνέχειας με τρόπο
που δεν προαναγγέλλει τη θεμελίωση του Απειροστικού Λογισμού, όπως στη συνέχεια
έκανε ο Weierstrass, αλλά μέσα σ’ ένα πλαίσιο επιχειρηματολογίας που από το Leibniz
οδηγεί στον Cauchy».
Ο N. Bourbaki έδωσε την εξής ερμηνεία, που θεωρήθηκε από τον Lakatos ότι δεν
ευσταθεί:

« Ο Cauchy αρχικά δεν παρατήρησε την διαφορά μεταξύ της απλής και της ομοιόμορφης
σύγκλισης (....) το λάθος αυτό ανακαλύφθηκε σχεδόν αμέσως από τον Abel, ο οποίος
απέδειξε ότι όλες οι δυναμοσειρές είναι συνεχείς στο ανοικτό διάστημα που
συγκλίνουν(....)» 159.
Σύμφωνα με τον Lakatos, η θεωρία του Leibniz ( ή, κατά τον Lakatos, «η θεωρία των
Leibniz-Cauchy») σχετικά με την έννοια του απειροστού αμφισβητήθηκε, όχι γιατί
ήταν ασυνεπής αλλά γιατί μπορούσε να αναπτυχθεί μόνον μέσα σε περιορισμένα
πλαίσια. Στη συνέχεια η ανάπτυξη της θεωρίας του Weierstrass έφερε την «εξαφάνιση»
του δόγματος των απειροστών από το προσκήνιο της Ανάλυσης. Παρόλα αυτά, όπως
σημειώνει ο

Lakatos, ικανοί μαθηματικοί μετά τον Weierstrass, όπως οι Dubois-

Reymond και Stolz, είχαν την άποψη ότι η απειροστική θεωρία της Ανάλυσης ήταν
δυνατό να αναπτυχθεί με συνέπεια 160.

159

Bourbaki (1949) και Bourbaki (1960), (αναφέρεται από τον Ι. Lakatos στο “Cauchy and the
Continuum” Philosophical papers vol 2: Mathematics, Science and Epistemology, Εκδ. J.Worral &
G.Curric, Cambridge Univ.Press, 1978,σελ.52).
160
Ι.Lakatos., ο.π.σελ.54.

109

Η ανακατασκευή του Lakatos, καθώς και η γενικότερη άποψή του για την ιστορία της
Ανάλυσης κατά τον 19ο αιώνα, μπορεί να στηριχθεί και από τα λεγόμενα του Felix
Klein, ο οποίος γράφει σχετικά: «Το ερώτημα φυσικά εγείρεται εάν (....) είναι δυνατό να

τροποποιήσει κανείς την παραδοσιακή θεμελίωση του Απειροστικού Λογισμού έτσι ώστε
να περιλαμβάνει τις άπειρα μικρές ποσότητες με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί την
σύγχρονη απαίτηση που είναι η αυστηρή θεμελίωση, με άλλα λόγια, για να κατασκευάσει
κανείς μια μη-Αρχιμήδεια Ανάλυση. Δεν θα πω ότι η πρόοδος προς αυτή τη κατεύθυνση
είναι αδύνατη, αλλά είναι αλήθεια ότι κανείς από τους ερευνητές που ασχολήθηκαν
πραγματικά με τις άπειρα μικρές ποσότητες δεν κατέληξε σε κάτι θετικό» 161.

2.2. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ 18ΟΥ ΑΙΩΝΑ.

Κατά την διάρκεια ολόκληρου του 18ου αιώνα υπήρξε μια γενική αμφισβήτηση τόσο
για την φύση των θεμελίων των μεθόδων των Ροών, όσο και για τον Διαφορικό
Λογισμό. Εκτός από τις επικρίσεις του Rolle η επίσης γνωστή επίθεση στην Νέα

Ανάλυση, έγινε από τον επίσκοπο George Berkeley το 1734 με την εργασία του που είχε
τον τίτλο The Analyst 162. Ο στόχος τόσο του Rolle όσο και του Berkeley ήταν ο ίδιος,
είχαν όμως διαφορετικά κίνητρα. Για τον Rolle, οι αντιρρήσεις περιστρέφονταν γύρω
από την Καρτεσιανή άρνηση αποδοχής των απειροστικών διαδικασιών ως αυστηρής
διαδικασίας, ενώ ο Berkeley στράφηκε εναντίον των επιστημολογικών θεωρήσεων που
είχαν σχέση με τις απειροστικές μεθόδους. Για τον Rolle, οι βασικές αρχές της
Ανάλυσης ήταν λανθασμένες οπότε και κατέληγαν σε εσφαλμένες διαδικασίες, ενώ
αντίστοιχα ο Berkeley ποτέ δεν ασχολήθηκε με ζητήματα της Ανάλυσης και πρότεινε
μια θεωρία βασισμένη πάνω σε διπλά λάθη με σκοπό να αποδείξει πως μέσα από πολλά
λάθη μπορεί κανείς να φθάσει αν όχι στην επιστήμη, αλλά σίγουρα στην αλήθεια 163.

161

F.Klein, (1908), Elementary Mathematics from an advanced Standpoint, εκδόσεις Dover.,σελ. 219,
(αναφέρεται από τον I. Lakatos,.Ο.π. σελ 54).
162
The Works of George Berkeley,Vol.III. Αναφέρεται από τον Carl.B.Boyer στο The History of The
Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο VI. Σελ. 224.
163
Paolo Mancosu., HISTORIA MATHEMATICA,.,The Metaphysics of the Calculus : A Foundational Debate
in the Paris Academy of Sciences, 1700-1706., τεύχος 16.,σελ. 244., εκδ., Academic Press, 1989.
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Η σκληρή κριτική του Berkeley είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν, μέσα στα
επόμενα επτά χρόνια, τριάντα περίπου άρθρα ως υπεράσπιση των εννοιών των
σχετικών με

τις απειροστές ποσότητες. Το πρώτο απ’ αυτά τα άρθρα σε μορφή

φυλλαδίου εμφανίζεται από τον James Jurin το 1734 με τίτλο Geometry No Friend to

Infidelity: or, A Defence of Sir Issac Newton and the British Mathematicians, in a Letter
Addressed to the Author of the Analyst by Philalethes Cantabrigiensis 164.
Στις αντιρρήσεις του Berkeley για τον ορισμό της Ροής κατά τον Newton, όπως δόθηκε
στο έργο του De quadratura, ο Jurin εντελώς αυθόρμητα είπε ότι δεν μπορεί να
θεωρήσει κανείς ότι η αύξηση σ’ αυτή την περίπτωση είναι τίποτα, αλλά ότι τείνει να

εξαλειφθεί 165.
Ο Berkeley το 1735 απάντησε στον Jurin

με την εργασία του A Defence of

Freethinking in Mathematics, στην οποία επαναλαμβάνει τις αντιρρήσεις του πάνω στις
απόψεις του Newton όπως παρουσιάστηκαν στα έργα του De analysi, Principia και De

quadratura 166. Η ανταπάντηση του Jurin, την ίδια χρονιά, στην ουσία επαναλάμβανε
την προηγούμενή του θέση για την «γεννώμενη» αύξηση που «αρχίζει να υπάρχει από

το τίποτα» 167.
Η μη-ικανοποιητική φύση των επιχειρημάτων του Jurin υπογραμμίστηκε από τον
Benjamin Robins στην εργασία του, A Discourse Concerning the Nature and Certainty

of Sir Isaac Newton’s Methods of Fluxions and of Prime and Ultimate Ratios καθώς
και σε άρθρα σε εφημερίδες της εποχής του 168 . Ο Robins, όπως φαίνεται στην
παραπάνω εργασία του, ασχολήθηκε με τις Ροές καθώς και με τους πρώτους και

ύστατους λόγους (first and ultimate ratios), λέγοντας ότι ο Newton χρησιμοποίησε τους
λόγους αυτούς για να διευκολύνει τις αποδεικτικές διαδικασίες, ενώ η μέθοδος των
Ροών κατασκευάστηκε χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο. Ο Robins παραδέχτηκε ότι η
164

Carl.B.Boyer.,The History of The Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο
VI. σελ. 228.
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C.Boyer., Ο.π σελ 228.
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C.Boyer., Ο.π. σελ 228.
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C.Boyer., Ο.π. σελ 228.
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Robins, Mathematical Tracks, Vol.II. (αναφέρεται στο βιβλίο του, Carl.B.Boyer.,The History of The
Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο VI., σελ.229).
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φράση «ο ύστατος λόγος (ultimate ratio) των προς εξαφάνιση ποσοτήτων» ήταν μια
μεταφορική έκφραση, η οποία αναφερόταν όχι σ’ έναν τελευταίο λόγο αλλά σε μια
«μεταβαλλόμενη ποσότητα κατά συνεχή αύξηση ή μείωση, η οποία προσεγγίζει συνεχώς

(.....) και η νέα ποσότητα θα διαφέρει από αυτή κατά κάτι λιγότερο από οποιαδήποτε
ποσότητα, τόσο ασήμαντα ώστε να μην μπορεί να υπολογιστεί (.....) όμως παρόλα αυτά
δεν μπορεί ποτέ να γίνει εντελώς ίση με αυτή 169.
Οι απόψεις του Robins είχαν μεγάλη εκτίμηση στην Αγγλία και υπήρξε καταιγισμός
κειμένων σχετικά με τις Ροές στα 1736 και 1737 με κύριο θέμα την αντιπαράθεση
μεταξύ των Jurin και Robins. Την ίδια εποχή ο Brook Taylor αναγνωρίζει την
σπουδαιότητα της διαδικασίας των Ροών τις οποίες εκφράζει μέσω πεπερασμένων
διαφορών, στο βιβλίο του με τίτλο Methodus incrementorum directa et inverse 170.
Ο Taylor, δεν ήταν εντελώς σαφής στην άποψή του σχετικά με την μετάβαση από τις
πεπερασμένες διαφορές στις Ροές, γι’ αυτό και έγραφε «μηδέν» για τις

«μόλις

γενόμενες αυξήσεις». Πίστευε ότι οι ύστατοι λόγοι είναι εκείνοι των οποίων οι όροι
πλησιάζουν να εξαφανιστούν και να γίνουν ίσοι με μηδέν 171 , μια άποψη η οποία
εμφανίστηκε και στην εργασία του Euler.
Ο Thomas Simpson συμμερίστηκε την άποψη του Taylor για την στιγμιαία ταχύτητα
και έγραψε ένα πολύ δημοφιλές βιβλίο σχετικά με την μέθοδο των Ροών το 1737, το
οποίο εμπλούτισε περισσότερο το 1750. Ο Simpson εισήγαγε το σύμβολο υ αντί του ο
του Newton και όπως ακριβώς ο Newton στο έργο του De analysi παρέβλεπε τους
όρους που περιείχαν ο, έτσι και ο Simpson διέγραφε τις δυνάμεις του υ, αφού οι
δυνάμεις αυτές επέσπευδαν κατά κάποιο τρόπο την κίνηση, γιατί σύμφωνα με τον
ορισμό που ο ίδιος έδινε, η δημιουργούμενη «ταχύτητα κίνησης» ήταν αποτέλεσμα
ομοιόμορφης κίνησης 172.

169

C.Boyer., Ο.π σελ.229.
Αναφέρεται από τον C.Boyer.,The History of The Calculus and its Conceptual Development, Dover
Publ. κεφάλαιο VI., σελ. 234.
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Οι απόψεις των Taylor και Simpson, που ήταν παρόμοιες με αυτές που εξέφρασε ο
Jurin και θεωρείται ότι συνεισέφεραν στην κατά κάποιον τρόπο επανεμφάνιση των
απειροστών ποσοτήτων, με συνέπεια την ευρέως διαδεδομένη χρήση τους στην Αγγλία
για έναν αιώνα μετά τον Newton.
Στην Γερμανία, o Διαφορικός Λογισμός κατέστη δημοφιλής μέσα από τις φιλοσοφικές
εργασίες του Christian Wolff και στην Ιταλία έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό ο Guido
Grandi, επίσης υποστηρικτής των απόψεων του Leibniz. Ο Grandi υπερασπίστηκε την
ύπαρξη του ενεστωτικού απείρου και των απειροστών ποσοτήτων διαφόρων τάξεων.
Τα απειροστά ερμήνευσε ως ποσότητες οι οποίες δίνουν, διαιρούμενες με ένα
πεπερασμένο μέγεθος, μικρότερο λόγο από οποιοδήποτε μέγεθος που μπορεί να
υπολογιστεί, ενώ τα απειροστά μεγαλύτερης τάξης ορίστηκαν με ανάλογο τρόπο. Ο
Grandi θεωρούσε τις ποσότητες που διέφεραν λιγότερο από ένα μη υπολογίσιμο
μέγεθος ίσες 173. Για να υπολογίσει το άθροισμα διαφορικών, προκειμένου να εκφράσει
ένα πεπερασμένο μέγεθος, αναφέρθηκε στο παράδοξο του αθροίσματος:
1
1-1+1-1+....=0+0+.....= . Αναφερόμενος στον Leibniz, είπε ότι αυτό θα μπορούσε να
2
συγκριθεί με τα μυστήρια της Χριστιανικής θρησκείας και την δημιουργία του κόσμου
ο οποίος, δημιουργήθηκε από μια άπειρα μεγάλη δύναμη από το εντελώς τίποτα 174.
Το 1727 ο Γάλλος συγγραφέας Bernard de Fontenelle, εμφανίζει μια εντελώς
δογματική εργασία για την έννοια του απείρου. Χαρακτήρισε το άπειρο σαν ένα
«μυστήριο» και πιστός στις απόψεις του Wallis χρησιμοποίησε το σύμβολο του ∞ σαν
τον τελευταίο όρο της άπειρης ακολουθίας 0,1,2,3,.....αν και αντιλήφθηκε ότι ο τρόπος
που εξελίσσεται η ακολουθία από τα πεπερασμένα στα άπειρα είναι μάλλον
ασύλληπτος 175. Ο Fontenelle γενίκευσε τους υπολογισμούς του όχι μόνο στις ακέραιες
173

Αναφέρεται από τον C.Boyer.,The History of The Calculus and its Conceptual Development, Dover
Publ. κεφάλαιο VI., σελ. 241.
174
Cf.Leibniz, Mathematische Schriften, IV, 215-17 Reiff, Geschichte der unendlichen Reihen, p.66.
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δυνάμεις του απείρου, αλλά ακόμη και σε κλασματικές άπειρες δυνάμεις,
χρησιμοποιώντας σύμβολα όπως

3

∞3/4 καθώς και ∞ ∞ και γράφοντας ισότητες της

μορφής ∞.∞∞-1= ∞∞ . Όπως ο Wallis χρησιμοποίησε το σύμβολο

1
για το άπειρα
∞

μικρό, έτσι και ο Fontenelle παρήγαγε τις τάξεις των απειροστών ως τις αντίστροφες
δυνάμεις του απείρου. Τα διαφορικά dx και dy έλαβε ως μεγέθη της τάξης

1
και τα
∞

παρομοίασε με όρους του διαφορικού τριγώνου του Leibniz 176.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι Wallis, John Bernoulli και Fontenelle προσπάθησαν
να υπολογίσουν με ένα αριθμητικό τρόπο το άπειρα μικρό προσεγγίζοντάς το σαν το
αντίστροφο κλάσμα του άπειρα μεγάλου, ενώ ο Pascal είχε ήδη παρατηρήσει την σχέση
του άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου. Είναι γεγονός ότι οι προσπάθειες αυτές
στερούνταν μαθηματικής αυστηρότητας αφού δεν είχαν δοθεί ικανοποιητικοί ορισμοί
για το άπειρο ούτε για το απειροστό. Παρόλα αυτά η προσφορά αυτών των
προσωπικοτήτων του πρώτου μισού του 18ου αιώνα υπήρξε τεράστια, αφού
κατόρθωσαν να μετασχηματίσουν τις προηγούμενες αντιλήψεις και να επισπεύσουν την
εισαγωγή της Νεότερης Ανάλυσης.
2.3. ΤΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η έννοια του απειροστού αναδύεται και μέσα από τα μαθηματικά έργα και τις
μεταφράσεις των Ελλήνων συγγραφέων της και εστιάζεται κυρίως στους ορισμούς των
βασικών γεωμετρικών εννοιών, αλλά και σε στοιχεία Αριθμητικής και Άλγεβρας.
Ο Ευκλείδειος ορισμός του σημείου χρησιμοποιείται από τους Ανθρακίτη, Θεοτόκη και
Βενιαμίν Λέσβιο: Σημεῖον ἐστίν οὗ

μέρος οὐδέν 177 . Ο Ευγένιος Βούλγαρης

176
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σημειώνει ότι τό ἐν μεγέθει ἀδιαίρετον, παντός μεγέθους ἀρχή, οἵα δή καί
Μονάς ἀριθμοῦ 178. Ο ορισμός του σημείου προηγείται, ενώ της γραμμής έπεται.

Ερμηνεύοντας την παραπάνω πρόταση φαίνεται ότι το σημείο ως όρος σύγκρισης είναι
ό,τι η μονάδα για τον αριθμό.

Ο Κούμας 179 ορίζει την Γεωμετρία ως την επιστήμη των εκτάσεων Γεωμετρία ἐστίν
ἐπιστήμη τῶν τῆς ἐκτάσεως ἰδιοτήτων ἐξεταστική.

Ορίζει την γραμμή:

Γραμμή καλεῖται ἡ κατά μῆκος ἔκτασιν καθώς και το σημείο ως απειροστό μέρος

της. Σημεῖον ἐστί μέρος ἀπειροστόν τῆς γραμμῆς. Στο πόρισμα Α΄ σημειώνει
επίσης ότι: Τό ἂρα σημεῖον οὐκ ἐστί ποσόν ἀπόλυτον, ἀλλ’ ἁπλῶς μόνον
ὅρος συγκρίσεως, ἤ ἀναλογίας και σχολιάζει: θεωρούμε την γραμμή διαιρεμένη σε

άπειρα το πλήθος τμήματα ίσα μεταξύ τους, καθένα δε από αυτά είναι αυτό που καλούμε
σημείο 180. Το πόρισμα Β΄ αναφέρει: Δύο σημεῖα ἐπί γραμμῶν μήκει διαφερουσῶν
κείμενα, ἀπείρως ὄντα μικρά, οὔκ ἔσονται μέντοι ἰσάλληλα* αλλ’ ἀνάλογα
ἕκαστον ταῖς ἑαυτῶν γραμμαῖς 181.

Ο Κούμας εκφράζει την αντίθεσή του στον Ευκλείδειο ορισμό του σημείου (ως μέρος
χωρίς έκταση). Σε σχόλιό του αναφέρει ότι αν θεωρηθεί το σημείο ως μέρος μη εκτατό
της

γραμμής τότε ολόκληρο το οικοδόμημα της Γεωμετρίας καταρρέει

182

.

Συγκεκριμένα σημειώνει ότι τα σημεία : εἰσί πάντων τῶν περί ἅ ἡ Γεωμετρία, τό

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

(17ος -19ος αι.).Επιστημονική επιμέλεια

Γιάννης Καράς., Εκδόσεις Μεταίχμιο.
Ο.π. σελ.202.
179
Μετάφραση από τον Κ.Μ.Κούμα, με τίτλο Σειράς Στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών
Πραγματειών, τόμος Β΄, εκ τυπογραφίας Γεωργίου Βενδιώτου 1807.,σελ. 169-170, από το πρωτότυπο
έργο του φιλοσόφου και μαθηματικού Jean Claude Fontaine (1715-1807)., Cours encyclopedique et
elementaire de Mathematiques et Physique., Βιέννη 1799-1800. Αναφέρεται στο άρθρο του Δημητρίου
Καραμπερόπουλου «Η ιατρική σκέψη μέσα από τα βιβλία Φυσικής της προεπαναστατικής περιόδου» στο
περιοδικό Οι Επιστήμες στον Ελληνικό Χώρο., σελ 223-248., Αθήνα 1997., εκδόσεις Τροχαλία.
180
Κ.Μ.Κούμας., Ο.π. σελ.170.
181
Κ.Μ.Κούμας., Ο.π. σελ 170.
182
Κ.Μ.Κούμας ., Ο.π. σελ. 171., Σχόλιο Α΄.
178
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μέν στερεόν ἐξ ἐπιφανειῶν, ἡ δ’ ἐπιφάνεια ἐκ γραμμῶν, γραμμή δέ πᾶσα ἐκ
σημείων ἔχει τήν σύνεσιν 183.

Και συνεχίζει: ἀποδοτέον ἄρα τῶ σημείῳ ἔκτασίν τινα ἐλαχίστην, καί ὅσον οὗ
νοητήν ἐπεί δ’ ἡμῖν ὥρισται το ἀπειροστόν εἶναι τῆς γραμμῆς, εἴτ’ οὖν
ἐκτάσεως πεπερασμένης, ἕξει ἄρα ἔκτασιν ἀπειροστήν, ὅσην ἀπονεμητέαν
σημείῳ κρίνομεν 184. Ερμηνεύοντας τις παραπάνω απόψεις του Κούμα, θα πρέπει να

αποδώσουμε στην γραμμή ελάχιστο πλάτος, ενώ στην επιφάνεια ελάχιστο βάθος. Η
ευθεία γραμμή είναι αυτή : ἧς ἅπαντα τά σημεῖα ἐπί τῆς αὐτῆς κεῖται φορᾶς.
Ο Κούμας και ο Θεοτόκης δίνουν τον ίδιο ορισμό για την έννοια της καμπύλης
γραμμής της οποίας: ἅπαντα διηνεκῶς παρεκτρέπεται ἀπειροστῶς τῆς ἐν
ἀρχῃ ὁδοῦ 185 . Στα Στοιχεία Μαθηματικών του Θεοτόκη η μόνη καμπύλη που

μελετάται είναι ο κύκλος. Ο Κούμας για να αποδώσει την έννοια του κύκλου γράφει:
Νοείπω ἡ ΠΖ εὐθεῖα περιαγομένη περί τό Π σημεῖον ἀκινητοῦν, καί ὅλην
περιαγωγήν διανύουσα. Τό οὖν Ζ σημεῖον, πέρας ὄν ταύτης τῆς εὐθείας,
ἐφ’ ἑκάστου ἀπειροστοῦ διαβήματος ἴσως τε καί ἀπειροστῶς ἀποστήσεται
τῆς ἑαυτοῦ προτέρας

φορᾶς, καί τήν ὁλοσχερῆ καμπύλην Α β κ ΟΖ

καταγράψει 186.

Ο Βενιαμίν Λέσβιος, ισχυρίζεται ότι το σημείο, η γραμμή καθώς και η επιφάνεια είναι
αποτέλεσμα της ανθρώπινης αφαιρετικής ικανότητας. Χαρακτηριστικά σημειώνει ότι:
εἶναι φανταστά καί γεννῶνται διά τῆς ἀφαιρέσεως. Σύμφωνα με τον Βενιαμίν

183

Γιώργος Βλαχάκης, Δημ.Καραμπερόπουλος, Γιάννης Καράς, Νίκος Καστάνης, Θεόδ.Κρητικός,
Μιχ.Λάμπρου, Νίκος Ματσόπουλος, Ευθ. Νικολαίδης, Χρ.Ξενάκης, Αλ. Παπαδημητρίου, Μαρία
Τερδήμου., ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (17ος -19ος αι.). Επιστημονική
επιμέλεια Γιάννης Καράς., Εκδ. Μεταίχμιο. Από το τμήμα:Τα Μαθηματικά –Γεωμετρία. Α΄, Ευκλείδειος
Γεωμετρία που υπογράφει η Μαρία Τερδήμου., σελ.196-216.
184
Μ.Τερδήμου., Ο.π. σελ. 202.
185
Μ. Τερδήμου., Ο.π.σελ. 203
186
Κ.Μ.Κούμας, Σειρά Στοιχειώδης των Μαθηματικών και Φυσικών Πραγματειών, τόμος Β΄, εν Βιέννη
της Αυστρίας, εκ τυπογραφίας Γεωργίου Βενδιώτου 1807. Σελ. 175-176.
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τον Λέσβιο οι μονάδες δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους γιατί συμπεφύκασι
διά παντός εἰς πᾶν σῶμα ἐκ φύσεως καί εἶναι τῶν ἀδυνάτων νά διαιρεθῶσι
πραγματικῶς ἀπ’ ἀλλήλων 187.

Και για τους τέσσερις η γραμμή ἐστί μῆκος, οὗ πλάτος καί βάθος οὐδέν.
Γραμμῆς δέ πέρατα σημεῖα, όπως ορίζονται στον Ευκλείδη. Ο Βούλγαρης και ο

Θεοτόκης ορίζουν την γραμμή ως αποτέλεσμα κίνησης του σημείου ενώ για τον
Βενιαμίν ἡ ἰδέα τῆς γραμμῆς γεννᾶται ἀπό την ἰδέα τῆς ἐπιφανείας δια της
αφαίρεσης του πλάτους 188.
Ο Μ. Κορρές στο βιβλίο του Στοιχεία Γεωμετρίας, χρησιμοποιεί την έννοια του
απειροστού προκειμένου να ορίσει την επιφάνεια, το σημείο και την καμπύλη, αλλά
επίσης και στην απόδειξη θεωρημάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
Ἡ ἐπιφάνεια δύναται νά θεωρηθῆ ἀποτελουμένη ἐκ μερῶν • τά δέ ὅρια
μέρους ἐπιφανείας ἀποτελοῦσιν ἐν συνόλῳ τήν λεγομένην γραμμήν. Ὅπως
πᾶσα

ἐπιφάνεια,

οὕτω

καί

πᾶσα

γραμμή

δύναται

νά

θεωρηθῆ

ἀποτελουμένη ἐκ μερῶν • τά ἄκρα λοιπόν μέρους γραμμῆς, ἤ ὁλοκλήρου
γραμμῆς πεπερασμένης, καλοῦνται σημεῖα. Ἐπειδή δέ πᾶσα γραμμή δύναται
νά θεωρηθῆ ἀποτελουμένη ἐξ ἀπειροστῶν μερῶν, τά δέ ἄκρα τοῦ μέρους
τούτου, ὅσον μικρόν καί ἄν ὑποτεθῆ, εἶναι σημεῖα, ἕπεται ὅτι δυνάμεθα νά
φαντασθῶμεν

τήν

γραμμήν

ἀποτελουμένην

ἐκ

συνεχοῦς

σειρᾶς

ἀπειραρίθμων σημείων.

187

Κ.Μ.Κούμα., Ο.π σελ 202.
Ευγένιος Βούλγαρις, Στοιχεῖα Γεωμετρίας, Νικηφόρος Θεοτόκης, Στοιχεῖα Μαθηματικῶν,
τόμος Α΄. Αναφέρεται στο βιβλίο Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών στον Ελληνικό Χώρο (17ος 19οςαι.). Επιστημονική επιμέλεια Γιάννης Καράς., Εκδ. Μεταίχμιο που γράφουν οι :Γιώργος Βλαχάκης,
Δημ. Καραμπερόπουλος, Γιάννης Καράς, Νίκος Καστάνης, Θεόδ. Κρητικός, Μιχ. Λάμπρου, Νίκος
Ματσόπουλος, Ευθ. Νικολαίδης, Χρ.Ξενάκης, Αλ. Παπαδημητρίου, Μαρία Τερδήμου.
188
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Καμπύλη καλεῖται ἡ γραμμή ἡ διαγραφομένη ὑπό σημείου κινουμένου καί
κατά πᾶσα στιγμήν μεταβάλλοντος διεύθυνσιν. Οὕτω δυνάμεθα νά
θεωρήσωμεν τήν καμπύλην γραμμήν ὡς τεθλασμένην, ὧν (μερών) ἕκαστον
εἶναι ἀπειροστόν 189.

Στα μαθηματικά έργα των Ελλήνων συγγραφέων στα οποία αναφερθήκαμε και
ιδιαίτερα στους ορισμούς των βασικών γεωμετρικών εννοιών εμφανίζονται, έτσι, οι
απειροστές ποσότητες να παίζουν σημαντικό ρόλο, είτε μέσα από την Ευκλείδεια
θεώρηση των εννοιών αυτών είτε μέσα από την έννοια της κίνησης. Εκτός όμως από τις
αναφορές στην έννοια του απειροστού που σχετίζονται με το πεδίο της Γεωμετρίας,
παρατηρείται η χρήση των απειροστικών τεχνικών και στον τομέα της Αριθμητικής και
της Άλγεβρας. Στα Στοιχεία Φυσικής του Νικηφόρου Θεοτόκη (1731-1800)
χρησιμοποιούνται απειροστικές έννοιες για την επεξεργασία θεμάτων σχετικών με το
διαφορικό και το ολοκλήρωμα, όπως για παράδειγμα ορίζει το διαφορικό d ως εξής:
«το d στοιχείον εμφαίνει μέρος ελάχιστον οποιασούν αορίστου ποσότητος, οίον το dx,

ελάχιστον μέρος του x» 190.
Μια αξιοσημείωτη αναφορά στην έννοια του απειροστού φαίνεται στο βιβλίο του Αββά
δέλα Καϊλλέ, με τίτλο Στοιχεία Αριθμητικής και Γεωμετρίας, που εκδόθηκε το 1797,
μέσα από τον πρόλογο του Έλληνα μεταφραστή, Σπυρίδωνα Ασάνη 191. Συγκεκριμένα
αναφέρεται στη νέα Άλγεβρα όπου περιέχονται προτάσεις που χαρακτηρίζονται από
εκφράσεις όπως:« …τον υπολογισμόν των απειράκις ελαχίστων» ή «…υπολογισμόν παρ’

αυτού μεν καλούμενον, των ρεύσεων και ρεόντων∙ παρά δε Λεϊβνιτίου υπολογισμόν, των
απειροστών και ολοσχερετικών».

189

Μ.Κορρές., Στοιχεία Γεωμετρίας, Εν Αθήναις., Εκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος, 1903.
Ν.Καστάνης., Η Νευτώνεια Φυσική και η Διάδοσή της στον Ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο, Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1996., σελ.218.
191
Ν.Καστάνης., Η Νευτώνεια Φυσική και η Διάδοσή της στον Ευρύτερο Βαλκανικό Χώρο, Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1996., σελ.219.
190
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Ο τρίτος τόμος των Στοιχείων Μαθηματικών του Θεοτόκη που εκδόθηκε το 1799, στο
δεύτερο μέρος του περιέχει την λεγόμενη « μέθοδον των απείρων», η οποία συνίσταται
από δύο μέρη, όπου η έννοια του απειροστού είναι θεμελιώδης: «παντός μεγέθους μέρος

τι ελάχιστον, όπερ τω όλω προστιθέμενον ή αφαιρούμενον, ουδεμίαν αυτώ αισθητήν
αύξησιν επιφέρει ή μείωσιν, αυτώ τε τω όλω προβαλλόμενον ως ουδέν εστίν, οι μεν
(εννοεί τους Λεϊβνίτιο και Ουόλφιο) Διαφορικόν, οι δε (εννοεί τον Νεύτωνα) Ροήν,
πολλοί δε Απειροστημόριον ή Απειροστόν καλούσι», χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως
«ρέοντα ή ολόκληρα μεγέθη λέγεται τα των απειροστών όλα». Ο Θεοτόκης
χρησιμοποίησε τον όρο «απειροστό» για την έννοια του διαφορικού και τον όρο
«ολόκληρο» για την έννοια του ολοκληρώματος 192.
Ο Θεοτόκης ορίζει τα απειροστά ανώτερης τάξης και συμβολίζει ως εξής:

«δx ή δ1x το απειροστό πρώτης τάξης του x
δ2x, δ3x,.. το απειροστό δεύτερης τάξης, τρίτης τάξης, κ.λ.π.
δ-1x

για το ολόκληρο του x

δ-2x, δ-3x,…για το ολόκληρο του δ-1x, δ-2x, κ.λ.π. Και με το σύμβολο δ0x σημειώνει το x».
Ο Ν. Καστάνης 193 εξηγεί: «το ανέβασμα κατά μια δύναμη εκφράζει το απειροστό της

προηγούμενης και το κατέβασμα κατά μια δύναμη το ολόκληρο της αρχικής» και
παρατηρεί ότι ο Θεοτόκης διατήρησε ίσες αποστάσεις από τους Newton και Leibniz
σχετικά με τις δύο έννοιες: του διαφορικού και του ολοκληρώματος. Συγκεκριμένα, ο
Ν.Καστάνης αναφέρει ότι ο Θεοτόκης αντιμετωπίζει τον διαφορικό λογισμό με τρόπο
που θυμίζει τις τεχνικές του L’Hospital, δηλαδή στην πραγματικότητα συμβολισμούς
και τεχνικές μεθόδους που αναπτύσσει ο Leibniz, διακρίνοντας όμως κάποιες
αποκλίσεις στα θέματα συμβολισμού, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει ότι παρατηρούνται
στοιχεία Νευτώνειας προσέγγισης στο πλαίσιο της αιτιολόγησης 194. Ο Θεοτόκης, δεν
θεωρεί το ολοκλήρωμα ως άθροισμα απειροστά μικρών ποσοτήτων (όπως ο Leibniz)
αλλά αντιμετωπίζει τις ολοκληρωτικές μεθόδους κατά κάποιο τρόπο ως την αντίστροφη
διαδικασία της διαφόρισης (αντιδιαφόριση), μια αντίληψη αποδεκτή μέχρι τον Cauchy.
192

Ο.π.σελ. 220.
Ο.π.σελ. 221.
194
Ο Ν.Καστάνης παραθέτει την απόδειξη της ιδιότητας (όπως την αντιμετωπίζει ο Newton και όχι ο
Leibniz): δ(xy)= xδ(y)+yδ(x), η οποία στηρίζεται στην απειροστική μεγέθυνση των πλευρών ενός
ορθογωνίου παραλληλογράμμου με πλευρές x και y όπου η επάλειψη του δxδy γίνεται αφού θεωρείται ότι
αυτό είναι απειροστό ως προς δx, οπότε αμελητέο με τη χρήση της αναλογίας 1:δy:δx:δxδy. Ο.π. σελ., 222.
193

119

Ο Κωνσταντίνος Κούμας

195

στο έργο του Σειρά Μαθηματικών και Φυσικών,

πραγματεύεται απειροστικές μεθόδους στις τριγωνομετρικές και λογαριθμικές
συναρτήσεις όπου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υπολογισμός του
διαφορικού λογαρίθμου.
Στη μέθοδο 196 υπολογισμού του απειροστού λογαρίθμου, θεωρεί μια γεωμετρική
πρόοδο με α, α΄ τους δύο πρώτους όρους της και υ,υ΄ δύο τυχαίους διαδοχικούς όρους
της. Στη συνέχεια θεωρεί την αριθμητική πρόοδο με β,β΄ τους δύο πρώτους όρους της
και x, x΄ τους όρους που αντιστοιχούν στην τάξη των υ, υ΄. Η σχέση

α (υ΄ − υ )
μα (υ΄ − υ )
= α΄ − α (1), που ισχύει, γίνεται
= x΄ − x όταν μ(α΄-α )= β΄-β .
υ
υ
Αν τώρα το υ΄ είναι απειροστό κοντά στο υ, η διαφορά υ΄-υ γίνεται δυ και η x΄- x =δx. Η
σχέση (1) γίνεται

μα δυ
δυ
= δx . Για α=1 και μ=1 γίνεται
= δx = δ (λυ ) , όπου x=λυ.
υ
υ

Ο Κυπάρισσος Στέφανος 197, στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ομιλία του στο τότε Εθνικό
Πανεπιστήμιο

αναφέρει:

Οὕτως

ἔχομεν

τρεῑς

καθαράς

μαθηματικάς

ἐπιστήμας: την ἐπιστήμην τῶν ἀφηρημένων ποσῶν, την ἐπιστήμην τοῡ
χώρου

ἢ

γεωμετρίαν

καί

τήν

μηχανικήν…Ἐν

τῷ

διαφορικῷ

καί

ὁλοκληρωτικῷ λογισμῷ γίνεται συστηματική χρῆσις τῶν ἀπειροστῶν,
ποσοτήτων δηλ. μεταβλητῶν ἐχουσῶν ὅριον το μηδέν 198. Διά τόν λόγον

195

Ο Ν. Καστάνης αναφερόμενος στο θέμα αυτό σημειώνει : «η κύρια ιδέα της προσέγγισης αυτής είναι η
εξής: με βάση τον ορισμό των λογαρίθμων ως αντιστοιχία μεταξύ μιας γεωμετρικής και μιας αριθμητικής
προόδου, να διαμορφωθεί μια σχέση του απειροστού μιας ποσότητας με το απειροστό του αντίστοιχου
λογαρίθμου της». Ο.π.σελ.,232.

196

Ο.π. σελ., 232-233.
Κυπαρίσσου Στεφάνου., Περί της Εξελίξεως και της σημασίας των Θετικών Επιστημών, Εν Αθήναις .,
Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου., 1910., Λόγος απαγγελθείς εν τῶ Εθνικῶ Πανεπιστημίω, την 1η Μαρτίου
1909.
198
Ο Κ.Στέφανος παρατηρεί τα απειροστά με την αντίληψη του Cauchy, δηλαδή ως μεταβλητές που
έχουν όριο το μηδέν.
197
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τοῡτον ὁ διαφορικός καί ὁ ὁλοκληρωτικός λογισμός καλοῡνται πολλάκις
διά κοινοῡ ὀνόματος λογισμός τῶν ἀπειροστῶν…

Ἡ ἒρευνα τῶν ἀρχῶν τῆς γεωμετρίας ἀπέδειξεν ὅτι λογικῶς δυνατά καί
καθ’ ἑαυτά ἁρμονικά οἰκοδομήματα γεωμετρίας δύνανται νά ὑπάρξωσι καί
ἄλλα, πλήν τῆς κοινῆς, εὐκλειδείου κληθείσης, γεωμετρίας, προκύπτοντα
ἄν ἀρχαί τινες ἐκ τῶν παραδεδεγμένων ἐν τῇ Εὐκλειδείῳ γεωμετρίᾳ
ἀντικατασταθῶσι δι’ ἄλλων λογικῶς συμβιβατῶν προς τάς λοιπάς τῆς
γεωμετρίας

ἀρχάς.

(Lobatschewsky, Bolyai, Riemann)…Ἐπίσης

ἄν

δέν

παραδεχθῶμεν τήν σήμερον συνήθως ὀνομαζομένην ἀρχιμήδειον ἀρχήν,
καθ’ ἥν πολλαπλασιάζοντες τμῆμά τι εὐθείας δυνάμεθα νά ὑπερβῶμεν
οἱονδήποτε ἄλλο δοθέν τμῆμα, ἀγόμεθα εἰς ἕτερον σύστημα γεωμετρικῶν
ἀληθειῶν, ὀνομαστέν γεωμετρίαν μή ἀρχιμήδειον ἀναπτυχθέν ὑπό τῶν κ.κ
Veronese καί Hilbert.
2.4. EULER - D’ ALEMBERT - LAGRANGE - CARNOT

Ο Leonhard Euler (1707-1783) ήταν ο πρώτος μαθηματικός ο οποίος προώθησε,
οργάνωσε και έθεσε σε συστηματική βάση την Νεότερη Ανάλυση. Ο Euler
διακρίνοντας με οξύνοια το ρόλο της συνάρτησης, έκανε μια συστηματική μελέτη και
ταξινόμηση όλων των στοιχειωδών συναρτήσεων.
O Απειροστικός Λογισμός για τον Euler ήταν η διαδικασία προσδιορισμού του λόγου
των προς εξαφάνιση αυξήσεων, δηλαδή μια πορεία που βοηθάει στον προσδιορισμό της
έκφρασης

0
. Στην αιτιολόγηση 199 των επιχειρημάτων του Euler στον Διαφορικό
0

Λογισμό, όπου αναφέρεται η απάλειψη των απειροστών μεγαλύτερης τάξης, υπήρχε
έλλειψη διαφάνειας. Στην έκφραση dx ± dx2 σημείωνε ότι το dx2 εξαφανίζεται πριν από
199

Victor Katz., A History of Mathematics,. Addisson-Wesley Educational Publ.,Inc 1998 κεφ.13.5.3,
σελ.586.
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το dx. Κατά τον τρόπο αυτό η άπειρα μικρή ποσότητα dx2 θα εξαφανιστεί, επομένως
μπορεί να διαγραφεί, δηλαδή

(dx 2 ± dx) dx (1 ± dx)
=
= 1 ± dx = 1 . Επίσης για να ορίσει
dx
dx

το διαφορικό του x2 επέτρεπε στο x να γίνει x+ω. Ο λόγος των αυξήσεων του x και x2
ήταν

1
1
(το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό από τον λόγο
έστω και αν
2x + ω
2x

εξαφανίζεται το ω). Ο Euler αντικατέστησε το ω με το 0 και έτσι κατέληξε στην σχέση

dx 2 2 x
κατά παρόμοιο τρόπο μ’ αυτόν, που ο Taylor έβρισκε την Ροή του x2 . 200
=
1
dx
Ο Euler υιοθέτησε εν μέρει τις απόψεις των Wallis και Fontenelle σχετικά με το άπειρο.
Και αφού το άθροισμα της σειράς 1+2+3+.... μπορεί να είναι μεγαλύτερο από
οποιαδήποτε πεπερασμένη ποσότητα, θα πρέπει να είναι άπειρο και επομένως μπορεί
να εκφραστεί με το σύμβολο ∞ 201. Σε κάποιο άλλο σημείο δήλωσε ότι το άπειρο ∞ ήταν
ένα είδος ορίου (συνόρου) μεταξύ των θετικών και των αρνητικών αριθμών στον
αντίποδα του μηδενός 202 υπονοώντας πιθανά έτσι ένα κυκλικό σχήμα για την ευθεία
των αριθμών, παρόμοιο με αυτό της σύγχρονης παραβολικής ευθείας. Κάπως ανάλογα
έγραψε ότι η σχέση

a
= ∞ μπορεί να σημαίνει ότι μηδέν φορές το άπειρο μπορεί να
0

δώσει ως αποτέλεσμα ένα πεπερασμένο μέγεθος. Επιπλέον, καθώς ο λόγος

a
μπορεί
dx 2

να γίνει άπειρο δεύτερης τάξης, κατ’ αντιστοιχία προς την διάταξη των διαφορικών, θα
υπάρχει ένας άπειρος αριθμός τάξεων του απείρου 203. Ακόμη υποστήριζε ότι αν το x
είναι άπειρο, μεταξύ του 1 και του x1000 θα υπάρχουν 1000 τάξεις του απείρου 204.
Ο Euler ανέπτυξε δυναμοσειρές για τις εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις πάνω
σε μια αυθαίρετη βάση α, χρησιμοποιώντας το διωνυμικό θεώρημα 205. Στην τεχνική
200

Opera Omnia, X,71. Αναφέρεται από τον C.Boyer., Ο.π σελ. 245
C.Boyer.,, Ο.π σελ. 245.
202
C.Boyer.,, Ο.π σελ. 245.
203
C.Boyer.,, Ο.π σελ. 245.
204
Opera Omnia,XV,298., Αναφέρεται από τον C.Boyer.,Ο.π σελ.245, 246.
205
Victor katz., A History of Mathematics,.Addisson-Wesley Educational Publishers,Inc 1998. κεφ 13,
σελ.568-569.
201
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που χρησιμοποίησε έκανε σημαντική χρήση των εννοιών των «άπειρα μεγάλων» καθώς
και των «άπειρα μικρών» αριθμών. Παρατήρησε π.χ. ότι αφού α0=1 θα πρέπει να ισχύει
ότι αω=1+ψ όπου αμφότερα τα ω και ψ είναι απείρως μικρά. Έτσι το ψ, που εξαρτάται
και από το α, πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του ω και αω=1+kω ή ω=logα(1+kω). Επίσης
χειριζόταν κάθε άπειρη σειρά ως ένα άθροισμα α1+α2+α3+…+αΝ « για Ν απείρως
μεγάλο» 206.
Το έργο του Euler υπήρξε πολυδιάστατο, αν και οι απόψεις του πάνω στις θεμελιώδεις
αρχές της Ανάλυσης δεν είχαν μια εικόνα ακρίβειας και αυστηρότητας, όπως αυτή που
εισήγαγαν αργότερα οι μαθηματικοί του 19ου αιώνα. Παρόλα αυτά στην εργασία του,
παρατηρείται μια φορμαλιστική τάση, ενώ διακρίνεται η προσπάθεια να απελευθερώσει
τη «νέα» Ανάλυση από τη γεωμετρική της εποπτεία 207 . Έκανε εκτός των άλλων,
περισσότερο αποδεκτή την αριθμητική ερμηνεία, η οποία αργότερα ήρθε να
επιβεβαιωθεί στην Ανάλυση μέσα από την έννοια του ορίου (την οποία όμως έννοια ο
Euler είχε αμελήσει). Η επιρροή που δέχτηκε o Euler από τους Leibniz και Bernoulli
ήταν φανερή αφού εργάστηκε με επιτυχία θεωρώντας τα διαφορικά ως απειροστές
ποσότητες.
Την ίδια εποχή ο Jean le Rond D’Alembert (1717-1783) δήλωνε ότι αποδεχόταν το
δόγμα των διαφορικών με ανάλογο τρόπο που στη σύγχρονη γλώσσα αποδεχόμαστε
σήμερα. Ο D’Alembert ερμήνευσε την φράση του Newton «πρώτος και τελευταίος
λόγος» (first and ultimate ratio) όχι σαν τον πρώτο ή τον τελευταίο λόγο δύο
ποσοτήτων, αλλά σαν όριο. Ονόμασε όριο μιας ποσότητας, μια άλλη ποσότητα εφόσον
η δεύτερη μπορεί να προσεγγίσει την πρώτη καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ποσότητα
ή έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ αυτών να είναι εντελώς ασήμαντη. Όσον αφορά τα
απειροστά ο D’Alembert έκανε την εξής δήλωση:

206

Βλ. σχετ. Ευστ.Γιαννακούλιας, ο.π. σελ. 311-315.
Cf. Merz, A History of European Thought in the Nineteenth Century, I, 103.(αναφέρεται στο βιβλίο
του Carl.B.Boyer., The History of The Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο
VI., σελ.246).
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Μια ποσότητα είναι κάτι ή τίποτα: εάν είναι κάτι, δεν έχει ήδη εξαφανιστεί, εάν είναι
τίποτα, είναι κυριολεκτικά εξαφανισμένη. Η υπόθεση ότι υπάρχει ένα ενδιάμεσο στάδιο
ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο είναι χίμαιρα 208.
Ο D’Alembert όρισε τα απειροστά της δεύτερης και της μεγαλύτερης τάξης με μια
ορολογία ανάλογη του ορισμού ενός συγκλίνοντος λόγου. Σύμφωνα με τον D’Alembert
ο ορισμός των απειροστών μεγαλύτερης τάξης υποδηλώνει μια γενική μέθοδο
ερμηνείας των ποσοτήτων αυτών, στερείται όμως διαύγειας και ανάλυσης. Χωρίς
αμφιβολία δεν φαίνεται να δηλώνει ότι το όριο του λόγου είναι μηδέν για τα απειροστά
της μεγαλύτερης τάξης. Παρόλα αυτά, σε εργασίες άλλων μαθηματικών, η ερμηνεία
του άπειρα μικρού ως απειροστού συνεχίστηκε παρά την αντίδραση του D’Alembert.
Η ερμηνεία του D’Alembert σχετικά με το άπειρο, ήταν ανάλογη με την άποψη του
Euler, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι ο λογάριθμος ενός απείρου αριθμού είναι ένας
άπειρος αριθμός, μικρότερης τάξης από την οποιανδήποτε ρίζα ενός απείρου
αριθμού 209. Βέβαια η παραπάνω άποψη σχετικά με την έννοια του απείρου, δεν έχει
καμία σχέση με την αυστηρή θεμελίωση του Απειροστικού Λογισμού που έλαβε χώρα
τον 19ο αιώνα. Ο D’Alembert, όπως και οι περισσότεροι σύγχρονοί του δεν κατάφεραν
να δημιουργήσουν την μοντέρνα έννοια του ενεστωτικού ή ενεργού απείρου ( actual
infinity). Στην Γεωμετρία, ο D’Alembert ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να
θεωρήσει κανείς την έννοια του ενεστωτικού απείρου, αφού η ύπαρξή της δεν αφορά
στα μαθηματικά. Και ενώ η μοντέρνα (συνολοθεωρητική) έννοια του απείρου βασίζεται
σε αριθμητικές έννοιες, οι ερμηνείες του D’Alembert ήταν κατά κανόνα με χρήση
γεωμετρικών όρων - αν και στον πρόλογο της Γαλλικής

“Encyclopedie”

210

, οι

απειροστικές θεωρήσεις εισήχθηκαν περισσότερο μέσα από την Άλγεβρα και όχι από
την Γεωμετρία.
Είναι γεγονός ότι καθ’ όλη την διάρκεια του 18ου αιώνα οι περισσότερες εργασίες πάνω
στην Ανάλυση αναφέρονται στα απειροστά, τις ροές ή τους μηδενικούς λόγους. Πολλοί
208

Melanges de literature, d’histoire, et de philosophie, pp.249-50. (C.Boyer., Ο.π σελ 248).
Euler., Opera Omnia, XV,300 (C.Boyer.,Ο.π. σελ.249).
210
Συλλογικό έργο Γάλλων εκπροσώπων του Διαφωτισμού, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ονόματα
των Diderot και D’Alembert.
209
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από τους μαθηματικούς της εποχής αυτής, πίστευαν ότι το άπειρα μικρό δεν μπορούσε
να θέσει την Ανάλυση πάνω σε μια ικανοποιητική βάση 211. Παρόλα αυτά, υπήρξε μια
σημαντική εξαίρεση: Joseph Louis Lagrange, ο οποίος εξέφρασε μια σκεπτικιστική
άποψη για το άπειρα μικρό και ακολουθώντας τον επίσκοπο Berkeley εξέφρασε επίσης
την άποψη ότι η ακρίβεια των αποτελεσμάτων του Διαφορικού Λογισμού, προέκυψε ως
αποζημίωση των λαθών που δημιουργήθηκαν στην Ανάλυση 212.
O Lagrange το 1784 στο Βερολίνο προσπάθησε να επηρεάσει την μαθηματική
κοινότητα ώστε να εστιάσει την προσοχή της σε θεμελιώδη προβλήματα, γιατί ήταν ο
πρώτος που αναγνώρισε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Απειροστικός Λογισμός.
Μετά από μερικά χρόνια, αφού δεν ικανοποιήθηκε από τις λύσεις που παρουσιάστηκαν,
άρχισε να εργάζεται πάνω σε μια νέα προσέγγιση στην Ανάλυση. Η εργασία του ήταν
μια ερμηνευτική μορφή αλγεβρικού τύπου και ήταν εμπνευσμένη από την εκτίμηση του

σφάλματος στις πολυωνυμικές προσεγγίσεις των συναρτήσεων μέσα από το ανάπτυγμα
του Taylor 213.
Φυσικά οι αμφιβολίες σχετικά με την αληθή βάση στα θεμέλια της Ανάλυσης
συνέχισαν να υπάρχουν όπως και πριν. H πιο γνωστή προσπάθεια προκειμένου να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές έγινε το 1797 από τον Lazare N.M Carnot, που
δημοσίευσε την εργασία του με τίτλο: Reflexions sur la Metaphysique du Calcul

Infinitesimal. Η εργασία του Carnot έτυχε μεγάλης δημοσιότητας, δημοσιεύτηκε σε
πολλές γλώσσες και σε μεγάλο αριθμό εκδόσεων 214.
211

Moritz Cantor, Vorlesungen, IV, section XXVI (αναφέρεται στο βιβλίο του, Carl.B.Boyer.,The History
Of The Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο VI., σελ.251).
212
Lagrange, Oeuvres, VII, 598 και IX,17 ( C.Boyer., Ο.π σελ. 251).
213
J.Grabiner, The Origins of Chauchy’s Rigorous Calculus, Cabridge 1981, pp. 64-69.,βλ. ακόμη της
ίδιας, “Who gave you the epsilon? Cauchy and the Origins of Rigorous Calculus” Summer Meeting of
the Math.Asssosiation of America in Ann Ardor, Michigan., March 1980.
214
Η πρώτη έκδοση έγινε το 1797 στο Παρίσι, ακολούθησε μια εμπλουτισμένη έκδοση επίσης στο
Παρίσι το 1813. Η πρώτη έκδοση μεταφράστηκε στην Αγγλική γλώσσα από τον W.Dickson στο
Philosophical Magazine VIII (1800), 222-40; 335-52; IX (1801) 39-56.H δεύτερη έκδοση, σε μετάφραση
του W.R.Browell, κυκλοφόρησε στην Οξφόρδη το 1832, με τίτλο Reflections on the Metaphysical
Principles of the Infinitesimal Analysis. Επίσης άλλες Γαλλικές εκδόσεις κυκλοφόρησαν κατά τα έτη
1839,1860,1881,1921. Μεταφράστηκε στα Πορτογαλικά και εκδόθηκε στην Λισσαβόνα το 1798 στα
Γερμανικά το 1800 στην Φρανκφούρτη και στα Ιταλικά το 1803 στην Παβία.,(αναφέρεται στο βιβλίο του
Carl.B.Boyer.,The History of The Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο VI.,
σελ.257) .
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Ο Carnot στην προσπάθειά του να κάνει ακριβές το θεωρητικό τμήμα της Ανάλυσης
και λαμβάνοντας υπόψη του πολλές συγκρουόμενες ερμηνείες των θεμάτων που
περιέχει, μελέτησε σε βάθος το πνεύμα της Απειροστικής Ανάλυσης

215

.

Παραφράζοντας τον Leibniz, ο Carnot είπε ότι οποιαδήποτε ποσότητα μπορεί να
αντικατασταθεί με κάποια άλλη που διαφέρει από αυτή κατά ένα απειροστό και ότι οι

«μη υπολογίσιμες ποσότητες» είναι μόνο βοηθητικές και χρησιμοποιούνται όπως και οι
φανταστικοί αριθμοί, μόνον για να διευκολύνουν τους υπολογισμούς και απαλείφονται
πριν φθάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα 216.
Ο Carnot αναφέρθηκε στο νόμο της συνέχειας, στον οποίο είχε αναφερθεί και ο Leibniz.
Σημείωσε ακόμη ότι μπορεί κανείς να παρατηρήσει την Απειροστική Ανάλυση μέσα
από δύο οπτικές γωνίες, ανάλογα με το αν τα απειροστά ληφθούν ως «πραγματικές

ποσότητες» ή αν παρατηρηθούν ως «ποσότητες απόλυτα μηδενικές». Όμως ο Leibniz,
όπως παρατηρεί ο Carl Boyer, δεν αποδεχόταν ότι τα απειροστά μπορεί να είναι
απολύτως ίσα με μηδέν, παρά μόνο σε σχέση με άλλες ποσότητες 217.
Επίσης σύμφωνα με τον Boyer 218, ο Carnot, μέσα από την δημιουργία μιας «αληθούς

μεταφυσικής» για τον Απειροστικό Λογισμό, προσπάθησε να δείξει ότι οι διάφορες
απόψεις πάνω στα θέματα αυτά ήταν δυνατό να αναχθούν στην ίδια βάση. Στο πνεύμα
αυτό ο Carnot υποστήριξε ότι οι μέθοδοι του Cavallieri και του Roberval θα μπορούσαν
να θεωρηθούν ως αποδεκτές συνέπειες της μεθόδου της εξάντλησης. Επίσης ο Carnot
θεώρησε ότι η μέθοδος των ορίων δεν ήταν διαφορετική από εκείνη των πρώτων και
ύστατων λόγων ( first and ultimate ratios), οπότε ήταν επίσης μια απλοποιημένη μορφή
της μεθόδου της εξάντλησης 219 .
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Reflexions sur la metaphysique du calcul infinitesimal, p.1.(C.Boyer., Ο.π .σελ. 257)
C.Boyer., (Ο.π. σελ.258).
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C.Boyer., (Ο.π. σελ.258).
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C.Boyer., (Ο.π. σελ.258).
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Ο Boyer παρατηρεί εύστοχα ότι παρόλο που η εργασία του Carnot υπήρξε ευρέως
διαδεδομένη, μετά δυσκολίας μπορεί να πει κανείς ότι οδήγησε σε μια σαφέστερη
αντίληψη των δυσκολιών που υπήρχαν στη Νεότερη Ανάλυση. Ο Carnot αντιλήφθηκε
ότι τα διαφορικά θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να οριστούν ως μεταβλητές (όπως τα
όρισε μετά απ’ αυτόν ο Cauchy). Όμως, όπως ο Leibniz, έτσι και ο Carnot σκεφτόταν
περισσότερο με όρους εξισώσεων παρά με τη βοήθεια της έννοιας της συνάρτησης, η
οποία όμως οδήγησε τον Cauchy να ορίσει ως θεμελιώδη έννοια την έννοια της

παραγώγου 220.
2.5. 19ος ΑΙΩΝΑΣ: ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ή ΛΑΘΡΑ ΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΠΕΙΡΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ;

Σύμφωνα με τον I. Lakatos, η Ιστορία των Μαθηματικών διαστρεβλώθηκε από τις
λανθασμένες φιλοσοφικές θεωρήσεις πάνω στις διαχρονικές «αλήθειες» 221, ενώ αυτές
οι αλήθειες θα έπρεπε να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτες παρά τις εξελίξεις των
εποχών. Οι προσπάθειες που έγιναν για να «διασωθούν» οι γιγάντιες αυθεντίες του
παρελθόντος, με σκοπό να δοθεί μια πιο κομψή και μοντέρνα τοποθέτηση των ιδεών
τους, υπήρξαν πάρα πολλές και εστιάστηκαν πάνω στον Απειροστικό Λογισμό. Κάποια
από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προ-Weierstrass εποχής πέρασαν κατ’ αυτόν
τον τρόπο απαρατήρητα και κάποια άλλα δεν έγιναν κατανοητά εξαιτίας των
μετασχηματισμών που επιχειρήθηκαν στη βάση της σύγχρονης Λογικής. Το 1817 οι
θεμελιώδεις έννοιες της Ανάλυσης δέχτηκαν μια αυστηρότερη τοποθέτηση από έναν
από τους πιο πρωτοπόρους Μαθηματικούς και φιλοσόφους του 19ου αιώνα, τον
Bernhard Bolzano 222 . Ο Bolzano (1781-1848) έδωσε τον ορισμό της συνεχούς
συνάρτησης και για πρώτη φορά έγινε σαφές ότι η έννοια της συνέχειας προϋποθέτει
γνώση της έννοιας του ορίου. Για τον Bolzano, μια συνάρτηση f (x) σε ένα διάστημα
220

C.Boyer., (Ο.π.σελ.259).
I.Lakatos., “Cauchy and the Continuum” Philosophical Papers, vol.2., Mathematics, Science &
Epistemology.Εκδόσεις J.Worrall &G.Curric, Cambridge Univ.Press, 1978.
222
Το έργο του Bolzano., Rein Analytischer Beweis des Lehrsatzes dass zwischen je zwei Werthen, die ein
entgegengesetztes Resultat gewahren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege., θεωρείται ότι
σηματοδοτεί την απαρχή της περιόδου της μαθηματικής αυστηρότητας στην Ανάλυση (J.Pierpont,
Mathematical Rigor, pp.32- 34).
221
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είναι συνεχής αν για κάθε τιμή του x που ανήκει μέσα στο διάστημα αυτό, η διαφορά

f ( x + Δx) − f ( x) γίνεται και παραμένει μικρότερη από οποιαδήποτε δοσμένη
ποσότητα, με Δx επαρκώς μικρή ποσότητα, θετική ή αρνητική 223. Ο ορισμός αυτός δεν
διέφερε αισθητά από εκείνον που έδωσε αργότερα ο Cauchy, ο οποίος είναι θεμελιώδης
στην Ανάλυση. Ο Bolzano δεν αποδέχτηκε την ύπαρξη των άπειρα μεγάλων και των
άπειρα μικρών ποσοτήτων. Παρόλα αυτά ασπάστηκε την άποψη του Galileo για την
πιθανότητα ύπαρξης ενός ενεργού απείρου. Την ίδια εποχή περίπου, ο Cauchy
παρουσίασε με επιτυχία παρόμοιες ιδέες, δημιουργώντας τα θεμέλια της Ανάλυσης.
Ο Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) συναγωνιζόμενος τον Euler στην μαθηματική
παραγωγικότητα, συνέβαλε στην Ανάλυση με 800 περίπου βιβλία και άρθρα,
αναπτύσσοντας πάρα πολλά θέματα 224. Η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν η εισαγωγή
μεθόδων μεγάλης αυστηρότητας στην Ανάλυση μέσα από τρεις μεγάλες διατριβές του:

Le Cours d’ analyse de l’ Ecole Polytechnique (1821), Resume des lessons sur le calcul
infinitesimal (1823) και Lessons sur le calcul differential (1829). Ο D’Alembert,
L’Huillier και Lacroix προετοίμασαν το έδαφος για τον Cauchy, εκλαϊκεύοντας κατά
κάποιο τρόπο στις εργασίες τους την έννοια του ορίου. Παρόλα αυτά, μέχρι τον
Cauchy, η αντίληψη γύρω από την έννοια του ορίου, παρέμεινε ευρέως γεωμετρική
(γεωμετρική ερμηνεία της έννοιας του ορίου) 225.
Ο Cauchy ανέπτυξε την έννοια του ορίου με μια σχεδόν αριθμητική πραγμάτευση, όπως
υπήρχε ήδη και στην σκέψη του Bolzano. Οι ορισμοί που έδωσε ο Cauchy σχετικά με
την έννοια του ορίου, στηρίχτηκαν στις έννοιες του αριθμού, της μεταβλητής και της
συνάρτησης περισσότερο παρά στην διαισθητική προσέγγιση μέσα από την Γεωμετρία.
Εισάγοντας την έννοια του ορίου, δήλωσε ότι ένας άρρητος αριθμός είναι το όριο των
διαφόρων ρητών κλασμάτων, τα οποία δημιουργούνται συνεχώς από κατάλληλες τιμές
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Carl.B.Boyer.,The History of The Calculus and its Conceptual Development, Dover Publ. κεφάλαιο
VI., σελ.268.
224
Valson, La Vie et les travaux du Baron Cauchy, ξαναγράφτηκε από τον Boncompagni, p.57.,
(αναφέρεται στο βιβλίο του Carl.B.Boyer.,The History of The Calculus and its Conceptual Development,
Dover Publ. κεφάλαιο VI.,σελ. 271).
225
Carl.B.Boyer .,Ο.π. σελ.272.
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των όρων τους 226 . Πάνω στην βάση αυτή, ο Boyer όπως και άλλοι ιστορικοί των
Μαθηματικών θεωρούν ότι ο Cauchy προσπάθησε, μέσα από την αριθμητική
προσέγγιση του ορίου, να αντικαταστήσει την «ασαφή» έννοια του απειροστού 227. Ο
επιστημολόγος Lakatos όμως, όπως είδαμε στην παράγραφο 2.1., έχει πειστικά
αμφισβητήσει αυτή την ερμηνεία. Ο Cauchy μάλλον απλώς, σύμφωνα με τον Lakatos,
περιγράφει τις «άπειρα μικρές ποσότητες» ως μεταβλητές με όριο το μηδέν.
« Λέει κανείς ότι μια μεταβλητή ποσότητα γίνεται άπειρα μικρή, όταν η αριθμητική τιμή

της, ελαττώνεται συνεχώς με τρόπο ώστε να συγκλίνει με όριο το μηδέν» 228.
O Lakatos, ερμηνεύοντας τον Cauchy, θεωρεί ότι ένα απειροστό είναι μια μεταβλητή, η
οποία δεν ήταν διαφορετική από άλλες μεταβλητές, εκτός του ότι οι τιμές της
μεταβλητής αυτής ήταν τέτοιες ώστε να συγκλίνουν στο μηδέν. Και προσθέτει ότι ο
Cauchy, προκειμένου να κάνει την έννοια του απειροστού περισσότερο χρήσιμη για να
αξιοποιήσει στη συνέχεια τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας της, πρόσθεσε και τους
ορισμούς των απειροστών της ανώτερης τάξης, άποψη που παραπέμπει στον Leibniz
229

. Από τις παρατηρήσεις αυτές όμως δεν απορρέει λογικά ότι (όπως γράφει ο Boyer) ο

Cauchy, έφτασε στο να «ορίσει την ασαφή έννοια του απειροστού» μέσα από την έννοια
της μεταβλητής. Η έννοια της μεταβλητής χρησιμοποιείται από τον Cauchy, χωρίς να
οριστεί η ίδια. Το παραπάνω απόσπασμα των Oeuvres είναι πολύ αμφίβολο αν
ισοδυναμεί με έναν αυστηρό ορισμό ή είναι απλά μια περιγραφή που γίνεται λεκτικά,
με διαισθητικό τρόπο. Το πιο πάνω απόσπασμα είναι μια διαισθητική περιγραφή παρά
ένας ορισμός της έννοιας του απειροστού που γίνεται περισσότερο εμφανές αν
αναλογιστούμε ότι ο Cauchy δίνει, όπου χρειάζεται, πολύ ακριβείς ορισμούς, όπως:

226

Oeuvres (2),III,19,341., (αναφέρεται στον C.Boyer,. Ο.π.σελ.273).
C.Boyer .,Ο.π.σελ. 273.
228
Oeuvres (2), III,19, IV,16., (αναφέρεται στον C.Boyer Ο.π.σελ.273).
229
C.Boyer.,Ο.π. σελ.273-274.
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«ένα

απειροστό

lim x→0, y →0 (

y
x

n +ε

y = f (x)

τάξης

n»

εάν

lim x →0 , y →0 (

y
x

n −ε

)=0

και

) = ±∞ , όπου ε μια θετική σταθερά πάρα πολύ μικρή 230.

Οι βασικές έννοιες της Ανάλυσης ορίστηκαν συστηματικά και φάνηκε ότι απέκτησαν
μια αυστηρότερη θεμελίωση με τον Cauchy, όπως θεωρούν ο Boyer και άλλοι ιστορικοί
των Μαθηματικών. Για τον λόγο αυτό ο Cauchy θεωρήθηκε ως ο ιδρυτής της
σύγχρονης αντίληψης του Διαφορικού Λογισμού

231

, ιδιαίτερα της θεωρίας της

συνέχειας, της παραγώγου, του διαφορικού και του ολοκληρώματος. Τα θέματα της
Ανάλυσης, όπως τα παρουσίασε ο Cauchy στα βιβλία και στα κείμενά του έγιναν
δημοφιλή και θεωρούνται γενικώς αποδεκτά ακόμη και σήμερα-παρόλο που, όπως θα
δούμε στις επόμενες παραγράφους, η αντίληψή του για το Συνεχές των Πραγματικών
Αριθμών δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με την αντίληψη του Weiersrass που επικράτησε
τελικά τον 19ο αιώνα στην Ανάλυση.
Ο Cauchy χρησιμοποιούσε τον όρο «απειροστό» συνεχώς. Οι ιστορικοί ερμήνευσαν
την επαναλαμβανόμενη αυτή χρήση της έννοιας του απειροστού λέγοντας ότι επρόκειτο
απλά για ένα τρόπο έκφρασης, ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, χρησιμοποιούσε τη λέξη

«απειροστό» για να δηλώσει «τίποτα περισσότερο από μια μεταβλητή η οποία συγκλίνει
προς το μηδέν» 232 . Οι ορισμοί που έδωσε ο Cauchy σχετικά με την έννοια του ορίου,
αναφέρονται στην αρχή του έργου του Cours d’ Analyse όπου χαρακτηριστικά λέγεται
ότι: εάν οι διαδοχικές τιμές που παίρνει η ίδια μεταβλητή προσεγγίζουν απεριόριστα μια

συγκεκριμένη τιμή έτσι ώστε τελικά να διαφέρουν από αυτή λιγότερο από όσο επιθυμεί
κανείς, η τελευταία αυτή τιμή καλείται όριο όλων των άλλων 233. Δίνοντας αυτό τον
ορισμό του ορίου ο Cauchy, μπόρεσε στη συνέχεια, να δώσει και τον ορισμό της
θεμελιώδους έννοιας της συνέχειας μιας συνάρτησης. Ενώ για τον Euler μια συνεχής
230

Oeuvres (2),IV, 281., (C.Boyer., Ο.π.σελ. 274).
F. Klein, Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint, σελ..213.
232
C. Boyer, Ο.π., p.273. Η φράση σε italics μεταφέρεται εδώ όπως είναι διατυπωμένη (με σκοπό την
κριτική της) στο άρθρο του I.Lakatos, “ Cauchy and the Continuum” ., Philosophical papers vol 2:
Mathematics,Science and Epistemology, Εκδ. J.Worral & G.Curric, Cambridge Univ. Press,1978.,σελ.45.
233
Victor Katz, A History of Mathematics, eds. Addison – Wesley, 1998 , παρ. 16.1.1, σελ. 708.
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συνάρτηση εκφραζόταν για τα διαφορετικά τμήματα του πεδίου ορισμού της με
διαφορετικές εκφράσεις (σχέσεις), ο Cauchy αντιλήφθηκε ότι ένας τέτοιος ορισμός
ήταν αντιφατικός, αφού για παράδειγμα η συνάρτηση: « f(x) = x, για x >0 και f(x) =-x ,

για x <0 » θα πρέπει σύμφωνα με τον Euler να είναι ασυνεχής 234.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη του τις εργασίες του Lagrange, ο Cauchy έδωσε τον δικό
του ορισμό της συνέχειας ως εξής: «Η συνάρτηση f(x) ορισμένη ανάμεσα σε δύο

δεδομένες τιμές του x, θα είναι συνεχής για αυτά τα x, αν για κάθε τιμή του x μεταξύ
αυτών των ορίων, η αριθμητική (απόλυτη) τιμή της διαφοράς f ( x + a) − f ( x)
ελαττώνεται απεριόριστα ανάλογα με την τιμή του α» 235. Είναι αξιοσημείωτο εδώ ότι η
έκφραση «για κάθε τιμή του x, μεταξύ αυτών των ορίων» δεν ερμηνεύεται κατ’ ανάγκη
με τον «εψιλοντικό» ορισμό της συνέχειας που έδωσε αργότερα ο Weierstrass, αλλά θα
μπορούσε η τιμή του α να είναι ένα απειροστό, καθώς και η διαφορά f ( x + a ) − f ( x)
να είναι επίσης ένα απειροστό.
Το έργο του Cauchy άργησε να βρει απήχηση στην Ευρώπη, ενώ στην Αγγλία δεν
μεταφράστηκε ποτέ το Calcul Infinitesimal (1823). Την ίδια χρονιά που ο Cauchy
δημοσίευσε το έργο του αυτό, ο Ολλανδός μαθηματικός Jacob de Gelder (1765-1848)
δημοσίευσε το βιβλίο του πάνω στην Ανάλυση και φαίνεται να επηρεάστηκε από τις
εργασίες του Lagrange. Παρόλο που φαίνεται να ήταν ενήμερος για το ότι οι σειρές
του Taylor δεν μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιηθούν σαν βάση του ορισμού της
παραγώγου, συνέχισε να πιστεύει ότι μπορούσε να γίνει η θεμελίωση της Ανάλυσης
χωρίς να χρησιμοποιηθούν οι έννοιες του ορίου ή του άπειρα μικρού, ισχυρίστηκε δε
ότι ο Απειροστικός Λογισμός θα μπορούσε να στηριχθεί σε περισσότερο στοιχειώδεις
αλγεβρικές έννοιες 236 . Ο De Gelder όρισε, την παράγωγο θεωρώντας στο πηλίκο
διαφορών το Δx = 0 . Η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε από τους Ολλανδούς απόλυτα
234

Victor Katz ., Ο.π.σελ.709.
Victor Katz ., Ο.π.σελ.710. Βλέπε ακόμη σχετ. το άρθρο της Judith Grabiner “ Who gave you the
epsilon? Cauchy and the Origins of Rigorous Calculus” Summer Meeting of the Math.Asssosiation of
America in Ann Ardor, Michigan., March 1980.
236
Τα στοιχεία που ακολουθούν σχετικά με τη διδασκαλία της Ανάλυσης στην Ολλανδία του 19ου αιώνα
βασίζονται στο: D.J.Beckers., Definitely Infinitesimal: Foundation of the Calculus in the Netherlands,
1840-1870., Annals of Science, 58 (2001).
235

131

αυστηρή και παρέμεινε σαν κοινή αντίληψη για την θεμελίωση του Λογισμού μέχρι τις
αρχές του 1840 237, ενώ στην εργασία του Cauchy δεν δινόταν μεγάλη σημασία παρόλο
που ήταν γνωστή αλλά όχι ευρέως διαδεδομένη.
Λίγο πριν το 1850 και ενώ ο De Gelder ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει μια συνέχεια του
βιβλίου του, δημοσιεύτηκε στην Ολλανδία το βιβλίο του J. Badon Ghyben (1798-1870).
Ο Ghyben ήταν προσκολλημένος στις έννοιες του 18ου αιώνα. Μια συνάρτηση ήταν
(όπως για τον Euler) μια αναλυτική έκφραση. O Ghyben 238 έγραφε: «Εάν όλοι οι

αριθμοί στους οποίους μπορεί να αναφερθεί κανείς είναι τόσο μικροί ώστε να εκφράσουν
το λόγο A a δύο αριθμών, τότε το a ονομάζεται άπειρα μικρό συγκρινόμενο με το A και
το A άπειρα μεγάλο συγκρινόμενο με το a ».
Η άποψη του Badon Ghyben σχετικά με τις άπειρα μικρές και άπειρα μεγάλες
ποσότητες θεωρείται ότι ήταν εμπνευσμένη από τις δημοφιλείς για την εποχή θεωρίες
της γεωμετρίας, όπου για παράδειγμα μια γωνία οριζόταν ως μια άπειρη επιφάνεια που
οριοθετούνταν από τις πλευρές της 239.
Έτσι στην Ολλανδία το 1850 τα απειροστά «επέστρεψαν» στην Ανάλυση 240. Το 185152 ο Εβραϊκής καταγωγής καθηγητής Μαθηματικών του Ολλανδικού Πολυτεχνικού
Ινστιτούτου Rehuel Lobatto (1797-1866) δημοσίευσε πάνω στην Ανάλυση ένα
εγχειρίδιο την εισαγωγή του οποίου αναφέρει ότι ακολούθησε την πορεία του Cauchy.
Στην πραγματικότητα ο Lobatto ασχολήθηκε πολύ περισσότερο από τον Cauchy με τα
απειροστά, τα οποία είχαν γι’ αυτόν διαφορετικό νόημα απ’ ότι για τον Cauchy. Ο
Lobatto αφιέρωσε πολλές σελίδες πάνω στο πρόβλημα των διαφορετικών τάξεων του
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D.J.Beckers., ‘Lagrange in Netherlands’ Historia Mathematica, 26 (3). (August 1999), 224-38.
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άπειρα μικρού συνδέοντας την εργασία του, με αυτή του Badon Ghyben. Στο σημείο
που ο Cauchy ανέπτυξε τα όρια των συναρτήσεων που εμφάνιζαν την μορφή

0 ∞
ή
,ο
0 ∞

Lobatto ανέπτυξε μια θεωρία σχετικά με το άπειρα μικρό και τις διάφορες τάξεις του.
Ένα απειροστό για παράδειγμα τάξης k είχε την μορφή

a
όπου n να τείνει στο
nk

άπειρο και a κάποιος πεπερασμένος (πραγματικός) αριθμός. Από τον ορισμό αυτό
συμπέρανε ότι τα απειροστά αυτά υπακούουν σε κάποιους κανόνες. Για παράδειγμα,
εάν το a ήταν απειροστό τάξης n και το β απειροστό τάξης n + m , τότε

β
ήταν
α

απειροστό τάξης m και ήταν επίσης άπειρα μικρό συγκρινόμενο με την μονάδα 241 .
Έκτοτε η θεωρία αυτή για τις τάξεις των απειροστών επαναλαμβάνεται στα εγχειρίδια
της Ανάλυσης έως και τον 20ο αιώνα, χαρίζοντας σ’ αυτά μια λάθρα βίωση στην έννοια
του απειροστού, μέσα από τη διδασκαλία των εννοιών της Ανάλυσης.
2.6. O WEIERSTRASS ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Καθ’ όλη την περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ του Gottfried Leibniz και του Abraham
Robinson, περίπου γύρω στα 300 χρόνια τα απειροστά χρησιμοποιήθηκαν στην
Ανάλυση χωρίς να είναι εντελώς κατανοητά. Τα πρώτα 200 χρόνια, τα απειροστά
πολλές φορές λαμβάνονταν ως αριθμοί που είτε οι ίδιοι είτε οι δυνάμεις τους
θεωρούνταν μηδέν. Ο Cauchy βέβαια θεώρησε τα απειροστά ως μεταβλητές, των
οποίων το όριο ήταν το μηδέν. Όμως το βασικό εμπόδιο ήταν ότι κατά τον τρόπο αυτό,
δεν μπορούσε να τεθεί σε ακριβή και αυστηρά μαθηματική βάση, το σύστημα των
πραγματικών αριθμών. Γύρω στα 1870 η Ανάλυση μπήκε σε αυστηρή θεωρητική βάση
την οποία προετοίμασαν οι Cauchy και Bolzano αλλά συμπλήρωσε ο Karl Weierstrass
εξοβελίζοντας τα απειροστά από τα τυπικά μαθηματικά.
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Προκειμένου να εξασφαλίσει μια λογική ακρίβεια και αυστηρότητα στα Θεμέλια της
Ανάλυσης, ο Weierstrass (1815-1897) προσπάθησε να θεμελιώσει τον Απειροστικό
Λογισμό (και τη θεωρία των συναρτήσεων) στηριζόμενος μόνο πάνω στην έννοια του
πραγματικού αριθμού, την οποία και διαχώρισε εντελώς από την γεωμετρική της
εποπτεία. Για να στηρίξει την θεωρία του θεώρησε αναγκαίο να δώσει τον ορισμό του
άρρητου αριθμού, ο οποίος έπρεπε να είναι ανεξάρτητος από την έννοια του ορίου.
Στις εργασίες του δεν εισήλθε βαθύτερα στην φύση των ακεραίων αριθμών (όπως
έκαναν αργότερα ο Dedekind και ο Peano). Ο Weierstrass έλυσε κατά κάποιον τρόπο το
πρόβλημα της ύπαρξης του ορίου μιας «ακολουθίας Cauchy» από τους ρητούς
αριθμούς, θεωρώντας την ακολουθία αυτή καθεαυτή (είτε μια κλάση «ισοδυνάμων»
της) ως (πραγματικό) αριθμό. Ο ίδιος όμως δεν δημοσίευσε ποτέ αυτού του είδους τη
θεμελίωση, η οποία όπως λέγεται, έγινε γνωστή μόνο από το έργο των μαθητών και
ακροατών των διαλέξεών του 242.
Η θεωρία του Weierstrass υπήρξε επαναστατική, αφού η γνωστή μέχρι τότε Ανάλυση
μπορούσε να ερμηνευτεί πλήρως και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο με τους
πραγματικούς αριθμούς που εισήγαγε ο Weierstrass. Σύμφωνα με τον Lakatos 243, oι

πραγματικές μεταβλητές του Cauchy μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τους
πραγματικούς αριθμούς του Weierstrass, τα απειροστά καθώς και τους αριθμούς οι
οποίοι διαφέρουν από τους πραγματικούς αριθμούς του Weierstrass κατά άπειρα
μεγάλους ή κατά άπειρα μικρούς αριθμούς. Με μια αυστηρή έννοια, οι μεταβλητές του
Cauchy 244, είναι ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Οι άπειρα μεγάλοι αριθμοί είναι
κλάσεις αυξουσών και μη συγκλινουσών ακολουθιών πραγματικών. Οι άπειρα μικροί
αριθμοί, είναι κλάσεις ακολουθιών οι οποίες κατά την Weiersrtassian έννοια
συγκλίνουν στο μηδέν.
Κατ’ αυτή την έννοια τα απειροστά, τα οποία δεν μπορούν να είναι πραγματικοί
αριθμοί, αλλά αριθμοί οι οποίοι καταστρατηγούν κατά κάποιον τρόπο την Αρχιμήδεια
242
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συνθήκη, στην οποία υπακούει το σύστημα των πραγματικών αριθμών. (Παρόλα αυτά
τα απειροστά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται άτυπα). Στη Γεωμετρία, όπου τα
διαφορικά εκφράζονται γεωμετρικά, υπήρξε διαφωνία σχετικά με την τυπική έκφρασή
τους, γιατί τα απειροστά, πέραν από αυτά της πρώτης τάξης, αγνοούνταν. Ο Bolzano
σχολιάζει 245: « …έχουμε απείρως πολλές απείρως μικρές ποσότητες, με τη μια να παίρνει

τη θέση της άλλης σε καθορισμένο λόγο….[και] μεταξύ των άπειρα μικρών ποσοτήτων,
έχουμε...έναν άπειρο αριθμό διαφορετικών τάξεων».
Ο Cantor υπήρξε φανατικός ανταγωνιστής και αρνητής της αντίληψης σχετικά με την
υπόσταση των απειροστών ως αριθμών και έκανε σκληρή κριτική στις εργασίες των
Paul du Bois-Reymond (1870-1871), Otto Stolz (1882-1883), Giuzeppe Veroneze
(1889), Rodolfo Bettazzi ( 1890) και Tullio Levi-Civita (1892-1893), οι οποίες είχαν
στόχο την αυστηρή ανάπτυξη των θεωριών αυτών.
Ο Joseph Dauben 246 σημειώνει, ότι ο Cantor πιστεύει ότι η γραμμικότητα του
συστήματος των αριθμών και η απαραίτητη ισχύ της Αρχιμήδειας ιδιότητας κάνει
αδύνατη την ύπαρξη των απειροστών. Σε επιστολή προς τον Weierstrass, το 1887 ο
Cantor 247 έγραψε: Οι μη –μηδενικοί γραμμικοί αριθμοί (εν συντομία οι αριθμοί που

μπορεί να θεωρηθούν ως οριακές τιμές συνεχών διαστημάτων της ευθείας γραμμής) οι
οποίοι μπορεί να είναι μικρότεροι από οποιοδήποτε αυθαίρετα μικρό πεπερασμένο
αριθμό, δεν υπάρχουν, που σημαίνει ότι διαψεύδουν την έννοια των γραμμικών αριθμών.
Συμπερασματικά, από την αρχή του 18ου έως και τον 19ο αιώνα οι επικρατέστερες
θεωρίες (ρητά διατυπωμένες ή όχι) σχετικά με τα θεμέλια της Ανάλυσης είναι δύο:
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σελ.,8.
246
Francines F. Abeles., The Enigma of the Infinitesimal: Toward Charles L. Dodgson’s Theory of
Infinitesimal., Modern Logic, vol.8, Number 3 & 4. ,Μάιος 2000-Οκτώβριος 2001, σελ.,8.
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Α. Η θεωρία του Leibniz, η οποία από το Αρχιμήδειο συνεχές επεκτάθηκε σ’ αυτό που

σήμερα ονομάζουμε «μη-Αρχιμήδειο Σώμα» προσθέτοντας τα απειροστά και τους
άπειρα μεγάλους αριθμούς.
Β. Η θεωρία του Weierstrass, η οποία είναι μέχρι και σήμερα αποδεκτή. Με σημερινούς

όρους, ο Leibniz κατασκεύασε τον σκελετό της θεωρίας των υπερ-πραγματικών

αριθμών, ενώ ο Weierstrass ανέπτυξε και ολοκλήρωσε την θεωρία των πραγματικών
αριθμών.
Από την άλλη μεριά, ο Robinson το 1966 νομιμοποίησε εξ’ ολοκλήρου τη χρήση των
απειροστών στην Ανάλυση, μέσα από τη λογική θεμελίωση της μη-Συμβατικής
Ανάλυσης. Ο Robinson¸ χρησιμοποιώντας μεθόδους Μαθηματικής Λογικής σε
πρωτοβάθμια γλώσσα, επέκτεινε την υπάρχουσα Μαθηματική Ανάλυση με την
προσθήκη του «άπειρα μεγάλου» και των «απειροστών αριθμών» όπου οι συνήθεις
νόμοι της Αριθμητικής και των πραγματικών αριθμών συνεχίζουν αν ισχύουν.
2.7. ΜΗ-ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ.

Σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία 1870-80, ο Paul du Bois-Reymond (18311889) διαμορφώνει μια θεωρία σχετικά με το μαθηματικό συνεχές, στην οποία θεωρεί
τις συναρτήσεις διατεταγμένες σύμφωνα με το όριο του πηλίκου τους 248.
Βασικός άξονας στη θεωρία του ήταν η εισαγωγή των ακόλουθων σχέσεων: f(x)> φ(x),

f(x)∼φ(x), f(x)< φ(x) οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα ως εξής: lim x →∞
lim x→∞

f ( x)
=∞ ,
φ ( x)

f ( x)
f ( x)
είναι πεπερασμένο και διάφορο του μηδενός και lim x →∞
=0. Ως
φ ( x)
φ ( x)

παράδειγμα ας πάρουμε: ex>x>logx και xp>x, για κάθε p>1, ενώ cxr∼xr για κάθε c≠0
248

G. Fisher, (1981)., The infinite and infinitesimal quantities of du-Bois-Reymond and their reception,
Archieve for History of Exact Sciences., 24 (2) σελ.101-163. Αναφέρεται στον J.Bell., The Continuous
and the Infinitesimal in Mathematics and Philosophy., Polimetrica., International Scientific Publisher,
σελ.,190.
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και r. Η σχέση f(x)>φ(x) αποδίδεται ως: « f(x) είναι απείρως μεγαλύτερη από την φ(x)»,
ενώ όταν η f(x)<φ(x), η f(x) μπορεί να θεωρηθεί ως απειροστό συγκρινόμενη με την

φ(x). Ο du Bois-Reymond θεωρεί ακολουθίες συναρτήσεων γραμμικά διατεταγμένες με
τις σχέσεις < και >. Ο ίδιος ο du Bois-Reymond αναφέρει 249:

(…) μεταξύ δύο συναρτήσεων, (που βρίσκονται) όσο θα θέλαμε κοντά η μια στην άλλη

(σχετικά με τις απειρότητές τους), μπορεί κανείς να φανταστεί ένα ενδιάμεσο άπειρο
εισάγοντας ένα είδος μετάβασης από την πρώτη στη δεύτερη (…)
Όπως παρατηρεί ο J.Bell, ο du Bois-Reymond 250 παρόλο που χρησιμοποιεί τον όρο
«απειρότητες» (infinities) για να συνδέσει τη διάταξη των συναρτήσεων που εισήγαγε,
δεν μιλάει στο σημείο αυτό για άπειρους αριθμούς ή για ενεστωτικό άπειρο. Παρόλα
αυτά, σε μεταγενέστερο άρθρο του λέει 251:

«(…) σε προηγούμενα άρθρα μου, έχω διακρίνει τις διαφορετικές απειρότητες των
συναρτήσεων ως προς τα διαφορετικά τους μεγέθη και έτσι σχηματίζεται ένα πεδίο
ποσοτήτων με την απαίτηση ότι η απεικόνιση της φ(x) να θεωρείται ως μεγαλύτερη από
(την απειρότητα) της ψ(x) ή ίση με αυτή …ανάλογα με το αν ο λόγος φ(x)/ψ(x) είναι
άπειρος ή πεπερασμένος. Έτσι στο απεριόριστο (infinitary domain) πεδίο των ποσοτήτων,
το πηλίκο αντικαθιστά τη διαφορά στο συνηθισμένο (ordinary domain) πεδίο των
αριθμών. Μεταξύ δύο πεδίων υπάρχουν πολλές αναλογίες (…). Μπορώ να προσθέσω
επιπλέον ότι υπάρχει πλήρης συμμετρία μεταξύ των συναρτήσεων που τείνουν να γίνουν
μηδενικές ή να γίνουν άπειρες, ανάλογα με τους θετικούς αριθμούς (που αντιστοιχούν
στις απειριζόμενες συναρτήσεις), τους αρνητικούς (που αντιστοιχούν στις μηδενιζόμενες)
και το μηδέν (που αντιστοιχεί στις συναρτήσεις που μένουν πεπερασμένες και διάφορες
του μηδέν)».
249
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Έτσι, ο du Bois-Reymond συγκρίνει το σύστημα των συναρτήσεων και των
«απειροτήτων τους» με αυτό των «συνηθισμένων» αριθμών. Δηλαδή ο du BoisReymond, εισάγει μια διαφορετική για τα μέχρι στιγμής ιστορικά δεδομένα
προσέγγιση, κατά την οποία προκειμένου να συγκρίνει συναρτήσεις σχετικά με τις
«απειρότητές» τους, χρησιμοποιεί το πηλίκο τους αντί τη διαφορά τους (που
χαρακτηρίζει τη διάταξη των πραγματικών αριθμών). Χαρακτηριστικά ο ίδιος αναφέρει
ότι η χρήση της διαφοράς αφορά στους «συνηθισμένους» αριθμούς και όχι τις
συναρτήσεις. Ο du Bois-Reymond εισάγει ένα κριτήριο σύγκρισης μέσω του οποίου
ταξινομεί τις συναρτήσεις σε συναρτήσεις που «τείνουν» να γίνουν μηδέν, ή «τείνουν»
να γίνουν άπειρες και σ’ αυτές που παραμένουν πεπερασμένες και διάφορες του
μηδενός.
Ο du Bois-Reymond αναφέρει: 252 «Αν φανταστούμε δύο διαφορετικές συναρτήσεις που

αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό τότε όλες οι ενδιάμεσες (καμπύλες) από τη μια ως την άλλη
είναι κατανοητές και παρούσες στο μυαλό μας. Δεν μπορούμε όμως να αντιληφθούμε το
οποιοδήποτε κενό μεταξύ των δύο καμπύλων που αυξάνονται και τείνουν όλο και
περισσότερο προς το άπειρο ή στη γειτονιά (περιοχή) μιας τέτοιας καμπύλης, το οποίο
(κενό) δεν θα μπορούσε να καλυφθεί από καμπύλες (…). Από την άλλη, κάθε τέτοια
καμπύλη συνοδεύεται από άλλες καμπύλες οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά σ’ αυτή και
στο άπειρο».
Και συνεχίζει

253

: «(…) όπως στο συνηθισμένο πεδίο ποσοτήτων μπορούμε να

εκφράσουμε τις ποσότητες αριθμητικά με ακρίβεια, δηλαδή με ρητούς αριθμούς, αφού οι
άλλοι (οι άρρητοι αριθμοί) δεν είναι «πραγματικοί αριθμοί» (actual numbers) αλλά είναι
μόνο όρια τέτοιων αριθμών: κατ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε τις
«απειρότητες» των συναρτήσεων με καλώς ορισμένες συναρτήσεις, εκ των οποίων έχουμε
στη διάθεσή μας μέχρι τώρα μόνο εκείνες που ανήκουν στην οικογένεια των λογαρίθμων,
των δυνάμεων και των εκθετικών συναρτήσεων».
252
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Ο du Bois-Reymond σημειώνει, όμως, τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της
«προσεγγιστικής συμπεριφοράς» των πραγματικών αριθμών και εκείνης των
«απειροτήτων» των συναρτήσεων. Ο ίδιος γράφει 254: «Δεν μπορεί κανείς να προσεγγίσει

μια δοσμένη απειρότητα λ(x) με κάποια ακολουθία συναρτήσεων φp(x), p=1,2,3,..κατά
κάποιο τρόπο δεν μπορεί κανείς πάντα να προσδιορίσει μια συνάρτηση ψ(x) η οποία για
αυθαίρετα μεγάλες τιμές του p να ικανοποιεί τη σχέση: λ(x)≻ψ(x)≻φp(x)».
Το 1882, ο du Bois-Reymond στο βιβλίο του με τίτλο Die allgemeine

Functionentheorie, παρουσιάζει τις απόψεις του για την ύπαρξη και τη φύση των
απειροστών. Δηλώνει ότι για να αναλύσει κανείς την έννοια των «συνεχών

μαθηματικών ποσοτήτων» πρέπει να αρχίσει με την «γεωμετρική ποσότητα» και
σημειώνει ότι πρέπει να συνδεθούν και άλλες ποσότητες με αυτή. Έτσι οι πεπερασμένοι
δεκαδικοί προσδιορίζονται σε σχέση με ένα ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή με «σημεία». Ο
συσχετισμός αυτός μεταξύ πεπερασμένων δεκαδικών και σημείων επεκτείνεται και
στους άπειρους δεκαδικούς με τη διαδικασία του ορίου. Αλλά το σύνολο τέτοιων
σημείων δεν μπορεί ποτέ να συμπληρώσει ένα ευθύγραμμο τμήμα γιατί «τα σημεία

είναι αδιάστατα οπότε μια οσοδήποτε πυκνή ακολουθία σημείων δεν μπορεί ποτέ να
καλύψει μια απόσταση 255».
Επομένως ένα ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να περιέχει και «κάτι άλλο» εκτός από τους
πεπερασμένους και τους άπειρους δεκαδικούς. Αυτό το «κάτι άλλο» σύμφωνα με τον
Du Bois-Reymond είναι τα απειροστά τμήματα: «υπάρχουν άπειρα εξ αυτών μέσα σε

κάθε ευθύγραμμο τμήμα».
O J.Bell παρατηρεί ότι ο du Bois-Reymond εισάγει κάποιους κανόνες για τον
υπολογισμό των απειροστού μεγέθους τμημάτων, ανάλογους με αυτούς που

254
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χρησιμοποίησαν οι μαθηματικοί του 17ου και του18ου αιώνα 256 , όπως π.χ. τους
ακόλουθους: «(…) Ένας πεπερασμένος αριθμός απείρως μικρών τμημάτων που

ενώνονται το ένα με το άλλο μεταξύ τους, δεν σχηματίζουν ένα πεπερασμένο τμήμα, αλλά
πάλι ένα απείρως μικρό τμήμα». (…) «Θα πω ότι δύο πεπερασμένα τμήματα είναι ίσα
όταν δεν υπάρχει καμία πεπερασμένη διαφορά ανάμεσά τους». «(…) δύο πεπερασμένες
ποσότητες των οποίων η διαφορά είναι απείρως μικρή είναι ίσα το ένα με το άλλο».

«(…) μια πεπερασμένη ποσότητα δεν αλλάζει αν μια

απείρως μικρή ποσότητα

προστίθεται ή αφαιρείται από αυτή».
Η ερμηνεία που δίνει ο J.Bell 257 για τα απειροστά του Bois-Reymond είναι ότι
μπορούμε να φανταστούμε το απειροστό «μέσα στον εαυτό του» και να
παρατηρήσουμε ότι αυτό συμπεριφέρεται όπως ακριβώς το πεπερασμένο: «Το άπειρα

μικρό είναι μια μαθηματική ποσότητα που όλες οι ιδιότητές της είναι κοινές με αυτές του
πεπερασμένου».
Η άποψη του du Bois-Reymond σχετικά με την φύση της έννοιας του απειροστού,
ανάγεται στην κατηγορία των απειροστών που θα χαρακτηρίζαμε με τους όρους

ομογενή και intensional απειροστά. (στην παρ.2.9 εισάγουμε ένα σχηματικό διάγραμμα
που διακρίνει όλα είδη των απειροστών που συναντήσαμε

στην Ιστορία των

Μαθηματικών).

2.8. ΤΑ ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ο Cantor από την άλλη, εισάγοντας τα απειροσύνολα (infinite point sets) οδηγήθηκε
στη

θεώρηση

των

υπερ-πεπερασμένων

αριθμών

(transfinite

numbers),

την

αντικειμενική ύπαρξη των οποίων αναγκάστηκε να αποδεχτεί πέραν κάθε αμφιβολίας.
Παρόλα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθηματικής του καριέρας παρέμεινε
ακλόνητος στις απόψεις του σχετικά με την μη ύπαρξη των απειροστών, επιτιθέμενος
256
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στις προσπάθειες των du Bois-Reymond και Veronese οι οποίοι επιχείρησαν να
διατυπώσουν αυστηρές θεωρίες σχετικά με την έννοια του απειροστού, όπως για
παράδειγμα απέρριψε τα «απειροστικά» στοιχεία που εισήγαγε στην θεωρία του ο
Veronese (1854-1917) 258. Ο Cantor θεωρούσε ότι τα απειροστά βρίσκονταν πέραν από
το βασίλειο του «πιθανού» και

τα χαρακτήριζε ως «κάστρα του αέρα» ή απλά

«ανοησίες» 259.
Ο Cantor πίστευε ότι η θεωρία των υπερ-πεπερασμένων αριθμών (transfinite numbers)
θα μπορούσε να διαλύσει για πάντα την έννοια των απειροστών. Σκοπός του ήταν να
διαψεύσει όλες τις προσπάθειες θεωριών που περιλάμβαναν ή συνδέονταν με τα
απειροστά χρησιμοποιώντας την άρνηση της αρχιμήδειας ιδιότητας (δηλαδή τον
ισχυρισμό ότι για οποιουσδήποτε θετικούς αριθμούς α<β, υπάρχει ένας φυσικός
αριθμός ν ικανοποιητικά μεγάλος ώστε να ισχύει η σχέση: να>β).
Ο Cantor 260 το 1887 σε μια εργασία του επιχείρησε να αποδείξει ότι η αρχιμήδεια
ιδιότητα ήταν αναγκαία συνέπεια της «έννοιας της γραμμικής ποσότητας» (concept of
linear quantity) αλλά και «βασικό θεώρημα της θεωρίας ων υπερ-πεπερασμένων
αριθμών» (certain theorems of transfinite number theory), οπότε σύμφωνα μ’ αυτό το
γραμμικό συνεχές δεν θα μπορούσε να περιέχει απειροστά. Και συμπέρανε ότι το

«αποκαλούμενο αρχιμήδειο αξίωμα δεν είναι καθόλου αξίωμα, αλλά θεώρημα που
ακολουθεί τη λογική αναγκαιότητα της έννοιας της γραμμικής ποσότητας» 261. Ο Bell 262
σχολιάζοντας το παραπάνω συμπέρασμα του Cantor αναφέρει ότι το επιχείρημα του
Cantor βασίστηκε στη θεώρηση ότι το γινόμενο ενός θετικού απειροστού με έναν υπερ-
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πεπερασμένο αριθμό δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πεπερασμένο 263. «Αλλά από τη

στιγμή που ο ισχυρισμός αυτός του Cantor δεν είχε αποδειχθεί, συνεχίζει ο Bell, τότε και
η δήλωσή του για τα απειροστά ότι δεν είναι ‘υπαρκτά’ δεν είναι καθόλου πειστική».
Δεδομένου ότι σύμφωνα με το Αρχιμήδειο αξίωμα, για οποιαδήποτε τμήματα ΑΒ και
ΓΔ υπάρχει ένας πεπερασμένος φυσικός αριθμός ν τέτοιος ώστε αν επιλεγεί το ΓΔ ως
μονάδα μέτρησης, τότε το μήκος του ΑΒ είναι το πολύ ν φορές το μήκος του ΓΔ, αν
αντιστρέψουμε τους ρόλους των ΑΒ και ΓΔ, τότε με ΑΒ ως μονάδα μέτρησης το μήκος
του ΓΔ θα είναι τουλάχιστον 1/ν φορές το μήκος του ΑΒ. Αυτό σημαίνει ότι αν
επιλέξουμε ένα τμήμα ως μονάδα μέτρησης, κανένα άλλο τμήμα δεν μπορεί πλέον να
θεωρηθεί απείρως μικρό ως προς αυτό. Επομένως τα απειροστά αυτομάτως εξαιρούνται
από τη γεωμετρία, αν αποδεχτούμε το Αρχιμήδειο αξίωμα. Και βέβαια αν επανέλθουμε
στον Ευκλείδη, παρατηρούμε ότι στο έργο του αποφεύγεται η χρήση των άπειρα
μεγάλων και άπειρα μικρών ποσοτήτων, ώστε τα μεγέθη να ικανοποιούν το Αρχιμήδειο
αξίωμα. Όταν όμως το βασικό πλήρες διατεταγμένο σώμα είναι μη-Αρχιμήδειο, τότε η
γεωμετρία αυτή θα περιέχει στοιχεία, όπως τμήματα, γωνίες, τόξα, κ.λ.π, των οποίων τα
μεγέθη θα είναι απείρως μικρά.
Έτσι ο Veronese, στο έργο του Fondamenti di Geometria, κατασκεύασε απείρως
μεγάλα και απειροστά τμήματα, τα οποία θεώρησε ως στοιχεία ενός διατεταγμένου μηΑρχιμήδειου σώματος 264. Η προσέγγιση όμως αυτή παρουσίασε κάποιες ατέλειες, τις
οποίες συμπλήρωσε ο μαθητής του Levi-Civita, προσεγγίζοντας το πρόβλημα
αριθμητικά, ολοκληρώνοντας το οικοδόμημα αυτό το 1893. Γενικεύοντας την
κατασκευή του ο Levi-Civita εισήγαγε απειροστά με έναν συνεπή τρόπο,
263

Ο Fraenkel το 1976 παρατηρεί ότι οι αριθμοί του Cantor αποτελούν μη-Αρχιμήδειο πεδίο λόγω του
ότι αν ένας αριθμός α είναι πεπερασμένος και ο β υπερ-πεπερασμένος (transfinite), τότε nα<β για κάθε n.
Αποδεχόμενος τη νομιμότητα ενός μη-αρχιμήδειου πεδίου όπως αυτό των du Bois-Reymond και
Veronese, ο Fraenkel ξεχωρίζει το μη-αρχιμήδειο πεδίο του Cantor από τα άλλα μη-αρχιμήδεια πεδία για
το λόγο ότι κάθε πληθικός αριθμός (cardinal number) του Cantor μπορεί να προσεγγιστεί από μια
επανειλημμένη πρόσθεση της μονάδας, ενώ στην άλλη περίπτωση κάθε τέτοια διαδικασία δεν μπορεί
ακόμη να προσδιοριστεί. (Αναφέρεται στην εργασία του J.Bell., The Continuous and the Infinitesimal in
Mathematics and Philosophy., Polimetrica., International Scientific Publisher, σελ., 167).
264
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κατασκευάζοντας το 1898 ένα μη-Αρχιμήδειο διατεταγμένο σώμα του οποίου τα
στοιχεία ήταν τυπικές δυναμοσειρές 265.
Ο F.Klein αργότερα, στα 1908 παραθέτει ένα μη-Αρχιμήδειο μοντέλο ερμηνείας των

κερατοειδών

γωνιών

με

τη

βοήθεια

συναρτήσεων

που

αναπτύσσονται

σε

δυναμοσειρές 266. Κατά πάσα πιθανότητα το μοντέλο αυτό οφείλεται στους Veronese,
και Levi-Civita, αλλά δεν υπάρχει σχετική αναφορά από τον Felix Klein. Ο F. Klein πιο
συγκεκριμένα, αναφέρει: …[υπάρχει] ένα διακεκριμένο σύστημα γεωμετρικών μεγεθών,

το οποίο δεν ικανοποιεί το Αρχιμήδειο αξίωμα, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί
ήταν ήδη γνωστό και πολυσυζητημένο στον Αρχαίο κόσμο και στους Μεσαιωνικούς
χρόνους. Αναφέρομαι στις καλούμενες κερατοειδείς γωνίες, δηλαδή, σε γενικές γραμμές,
τις γωνίες μεταξύ των καμπυλών 267.

Ο F. Klein, εξηγεί 268 ότι οι γωνίες που σχηματίζονται από δύο εφαπτόμενες στο σημείο
επαφής τους καμπύλες ή από έναν κύκλο και την εφαπτομένη του είναι πάντα
μηδενικές, αν θεωρηθούν ως κοινές γωνίες στα πλαίσια του Αρχιμήδειου συστήματος:
(…) συμπεραίνουμε ότι η κερατοειδής γωνία μεταξύ δύο καμπυλών είναι το τμήμα του

επιπέδου που περικλείεται από τις καμπύλες αυτές στο σημείο επαφής τους και θα δούμε
ότι ο ορισμός αυτός ανταποκρίνεται στην έννοια του μη-Αρχιμήδειου μεγέθους, δηλαδή
265

Η εργασία του Levi-Civita, επεκτάθηκε περισσότερο από τον Hans Hahn, το 1908, διατυπώνοντας μια
αυστηρή θεωρία σχετικά με τους απειροστούς αριθμούς, χωρίς όμως να μπορεί να εφαρμοστεί στην
Ανάλυση, αφού δεν μπορούσε να εξασφαλίσει τις ιδιότητες συναρτήσεων όπως lnx, sinx,ex. Ο.π.σελ.9.
266
F.Klein (1908), Elementary Mathematics from an advanced Standpoint, εκδόσεις Dover.,σελ. 219,
(αναφέρεται από τον Ι. Lakatos στο “Cauchy and the Continuum” Philosophical papers vol
2:Mathematics, Science and Epistemology , Εκδ. J.Worral & G.Curric, Cambridge Univ.Press,
1978,σελ.54).
267
Felix Klein., Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: Geometry., ( translated from the
German by E.R.Hedrick and C.A.Noble) Dover eds., σελ.203.
268
Ο.π.,σελ.204.
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στην έννοια που δεν ικανοποιεί αυτό το αξίωμα…Από δύο κύκλους που εφάπτονται, ο
ένας με την μεγαλύτερη ακτίνα θα σχηματίζει με την κοινή εφαπτομένη τους την
μικρότερη γωνία, αφού ο ένας περνά «κάτω» από τον άλλο…έτσι ώστε το σύνολο των
κερατοειδών γωνιών είναι απλά (ολικά) διατεταγμένο, όπως σήμερα θα έλεγε κανείς στη
θεωρία συνόλων, ακριβώς όπως και στην περίπτωση της διάταξης των πραγματικών
αριθμών.

Κάθε γωνία επίσης εξηγεί ο F. Klein, η οποία σχηματίζεται από ένα κύκλο και την
εφαπτομένη του, θα είναι εξ ορισμού μικρότερη από οποιαδήποτε και οσοδήποτε μικρή
γωνία της οποίας οι πλευρές είναι ευθείες, αλλά σαφώς διάφορη του μηδενός. Και
σημείωσε ότι μια τέτοια υπόθεση, που αφορά τέτοιους αριθμούς διαφορετικούς από το
μηδέν, δεν πληροί τις συνθήκες του «συνεχούς» (συμπάγειας και πληρότητας) των
πραγματικών αριθμών αλλά (η συνθήκη αυτή) χαρακτηρίζει τις ποσότητες αυτές

αληθώς άπειρα μικρές 269.
Ο F. Klein επιπλέον σημειώνει

270

: «Με τις μοντέρνες μεθόδους, μπορούμε να

επεκτείνουμε το πεδίο των κερατοειδών γωνιών, σε τρόπο ώστε οι ορισμοί γίνονται
ευρύτεροι και απλούστεροι (…) εάν θεωρήσουμε όλες τις καμπύλες που περνούν από το
Ο. Κάθε μια τέτοια καμπύλη, θα δίνεται από δυναμοσειρά της μορφής y=ax+βx2+γ
x3+…. Αν έχουμε δύο καμπύλες y1=a1x+β1 x2+γ1 x3+…και y2=a2 x+β2 x2+γ2 x3…,θα
πούμε ότι η γωνία της καμπύλης 1 με τον άξονα x είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη
γωνία της καμπύλης 2 με τον άξονα x, αν, αντίστοιχα, ισχύει α1>α2 ή α1<α2. Αν εντούτοις
α1=α2 τότε η σχέση εξαρτάται από τις ανισότητες β1<β2 ή β1>β2, ενώ αν β1=β2 τότε η
269
270

Ο.π., σελ.204-205.
Ο.π., σελ. 205-206.
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απόφαση στηρίζεται στις ανισότητες γ1< γ2 ή γ1 >γ2 κ.λ.π. Είναι σαφές ότι κατ’ αυτόν τον
τρόπο, οι γωνίες όλων των αναλυτικών καμπύλων εκφράζονται ως ένα καθορισμένο
απλά (ολικά) διατεταγμένο σύνολο».
Το παραπάνω σύστημα μεγεθών, είναι μη-Αρχιμήδειο, όπως δείχνει 271 ο F. Klein: «Η

καμπύλη της οποίας η αντίστοιχη δυναμοσειρά αρχίζει με x2(α=0) μετά τον
πολλαπλασιασμό με ένα αυθαίρετα μεγάλο n, θα δίνει πάντα μια μικρότερη γωνία από
ό,τι μια καμπύλη που περιέχει ένα μη-μηδενιζόμενο α…. Στις δυναμοσειρές
y=ax+βx2+γx3+…οι δυνάμεις του x, x2, x3,.., παίζουν το ρόλο των ενεστωτικά απείρως
μικρών μεγεθών διαφορετικής και πάντα αυξανόμενης τάξης. Είναι ενδιαφέρον ότι
μπορούμε να πυκνώσουμε αυτή τη διαδικασία προσθέτοντας κάποιες μη-αναλυτικές
καμπύλες (…). Για παράδειγμα, η καμπύλη που ορίζεται από την συνάρτηση y = e

−

1

x2

δεν

μπορεί να αναπτυχθεί σε δυναμοσειρά, (στην περιοχή του μηδενός), οπότε είναι σαφές ότι
η καμπύλη αυτή περνά τελικά «κάτω» από κάθε αναλυτική καμπύλη (…). Έχουμε έτσι μια
νέα κερατοειδή γωνία μαζί με τα πεπερασμένα της πολλαπλάσια, η οποία είναι μικρότερη
από κάθε γωνία που σχηματίζεται από οποιαδήποτε αναλυτική καμπύλη και τον άξονα x».
Τέλος ο David Hilbert (1862- 1943) ο οποίος ασχολήθηκε με την θεμελίωση τόσο της
Αριθμητικής όσο και της Γεωμετρίας, εισήγαγε το αξίωμα κατά το οποίο το σύστημα
των πραγματικών αριθμών είναι ένα πλήρες Αρχιμήδειο διατεταγμένο σώμα. Ο Hilbert,
κατασκευάζοντας ένα μη-Αρχιμήδειο διατεταγμένο σώμα στην δεύτερη έκδοση της
εργασίας του Grundlagen der Geometrie το 1903, κατασκεύασε μια μη-Αρχιμήδεια
Γεωμετρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης Μαθηματικής Αξιωματικής 272.
Εκτός όμως από τον Veronese, o Charles L.Dodgson (1832-1898), γνωστός στο ευρύ
κοινό από το μυθιστόρημά του «Οι Περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων»,
(που έγραψε με το ψευδώνυμο «Lewis Carrol»), προσπάθησε να βρει τη σχέση που
271

Felix Klein., Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: Geometry., ( translated from the
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συνδέει τις συνεχείς γεωμετρικές γραμμές με τα απειροστά, προκειμένου να ερμηνεύσει
τη φύση των απειροστών. Τόσο ο Dodgson, όσο και ο Veronese, πίστευαν ότι το
Αρχιμήδειο αξίωμα δεν επεκτείνεται στον άπειρο χώρο γιατί δεν υπάρχει τρόπος να
ελέγξει κανείς αν δύο απείρως μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα ικανοποιούν το
Αρχιμήδειο αξίωμα όπως συμβαίνει με δύο πεπερασμένα τμήματα 273.
Τα απειροστά υπήρξαν για τον Dodgson ξεχωριστές οντότητες, γιατί κατά την άποψή
του, ενώ φαίνονται όλα ίσα μεταξύ τους, δεν είναι στην πραγματικότητα. Ισχυρίστηκε
δε ότι το ερώτημα: εάν μια συγκλίνουσα άπειρη σειρά φθάνει ή όχι το όριό της είναι
ισοδύναμο με το ερώτημα εάν ένα απειροστό είναι ίσο ή όχι με το μηδέν,
χρησιμοποιώντας, για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, την άπειρη σειρά
1/2+1/4+1/8+…1/2n, της οποίας το όριο είναι 1, ενώ το νιοστό της άθροισμα ισούται
με (1-1/2n ) 274.
Ο Dodgson μετέφερε τις θεωρήσεις του στη γεωμετρία, παίρνοντας μια απείρου μήκους
‘λωρίδα’ και δείχνοντας ότι το εμβαδόν της μπορεί να είναι πεπερασμένο. Ισχυρίστηκε
ότι το πλάτος της ‘λωρίδας’ αυτής πρέπει να είναι απειροστό, γιατί αν ήταν
πεπερασμένο τότε το εμβαδόν της ‘λωρίδας’ θα ήταν άπειρο. Συγκεκριμένα,
ισχυρίστηκε ότι το εμβαδόν της ‘λωρίδας’ θα είναι ίσο με το γινόμενο ενός μεγέθους
απείρου μήκους Η και ενός απειροστού 1/Η. Και με μια ανάλογη διαδικασία σταδιακά
κατασκεύασε απειροστά μικρότερης τάξης, θεωρώντας ότι το πλάτος μιας απείρως
στενότερης ‘λωρίδας’ (της οποίας το μήκος είναι άπειρο) θα πρέπει να μπορεί να γίνει
ένα απειροστό μεγαλύτερης τάξης από το απειροστό της αρχικής ‘λωρίδας’,
διαφορετικά η στενότερη ‘λωρίδα’ θα πρέπει να έχει πάντα πεπερασμένο εμβαδόν,
όπως η αρχική 275.
2.9. ΙΣΤΟΡΙΚΗ- ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ
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Η σχηματική διάταξη που ακολουθεί παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της έννοιας του
απειροστού μέσα από το μαθηματικό οικοδόμημα της Ανάλυσης και της Γεωμετρίας.
Η πρωτότυπη συμβολή του διαγράμματος συνίσταται στη ρητή και συστηματική
καταγραφή της εξέλιξης των απειροστών όπως εμφανίστηκαν ιστορικά, από τους
Πυθαγόρειους μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Το διάγραμμα αυτό, το οποίο, όπως
προαναφέρθηκε, περιγράφει την ιστορική εξέλιξη των άπειρα μικρών ποσοτήτων,
διαφέρει από άλλες ιστορικές μελέτες. Σημαντικές μελέτες, όπως της Margaret Baron,
του John Bell, του T.L.Heath, του Carl Boyer, του Victor Katz και άλλων
παρουσιάζουν, τη συνολική ιστορική ανάπτυξη του Απειροστικού Λογισμού, ενώ η
δική μας ιστορική μελέτη, αναφέρεται στην έννοια των άπειρα μικρών ποσοτήτων, έχει
ερμηνευτικό χαρακτήρα, στοχεύει στη διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών κειμένων
και συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων απόψεων στους φοιτητές γύρω από τις έννοιες του
άπειρα μεγάλου, του άπειρα μικρού και της επ’ άπειρον διαδικασίας.
Η εξ ίσου σημαντική επίσης πρωτοτυπία του κεφαλαίου αυτού είναι το δεύτερο
σχηματικό διάγραμμα που παραθέτουμε, το οποίο επιχειρεί την ταξινόμηση των
ερμηνευτικών προτύπων (μοντέλων) των απειροστών. Θεωρούμε ότι μέσω της
ταξινόμησης αυτής μπορεί να διαμορφωθεί ο ρόλος των απειροστών για την δημιουργία
και ανάπτυξη μιας σύγχρονης διδακτικής προοπτικής. Προτείνονται επίσης στο
επόμενο εδάφιο, νέες διδακτικές προσεγγίσεις, που στοχεύουν στο διαχωρισμό και την
ερμηνεία ορισμένων εννοιών της Ανάλυσης σε πλαίσια ευρύτερα απ’ αυτό της ΜηΣυμβατικής Ανάλυσης του Robinson.
Μια άλλη σχηματική διάταξη, αλλά εντελώς διαφορετική με αυτή που παραθέτουμε
εμφανίζεται στην έρευνα της ιταλικής ερευνητικής ομάδας G.R.I.M, όπως αυτή
παρουσιάζεται στο άρθρο του Filippo Spagnolo., ‘Obstacles Epistémologiques: Le

Learning in Mathematics & Sciences, University of Cyprus,1999. Στο άρθρο αυτό ο
Spagnolo αναφέρεται στα επιστημολογικά εμπόδια των οποίων την προέλευση ανάγει
στα μαθηματικά αξιώματα και στις μαθηματικές γλώσσες που καθορίζονται στη
συνέχεια, που όμως αμφότερα είναι αποδεκτά και εντελώς απαραίτητα. Η βασική
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διαφορά των δύο διαγραμμάτων είναι ότι η δική μας σχηματική διάταξη επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη των μοντέρνων αντιλήψεων και ερμηνειών μέσα από την ιστορική
εξέλιξη της έννοιας του απειροστού, παραπέμποντας στα σύγχρονα ερμηνευτικά

μοντέλα της μη-Συμβατικής Ανάλυσης, ενώ η σχηματική διάταξη της ομάδας G.R.I.M
παραθέτει τα επιστημολογικά εμπόδια προκειμένου να κάνει δυνατή μια πρώτη
προσέγγιση στην έννοια των υπερπραγματικών αριθμών μέσα από το ζήτημα των
κερατοειδών γωνιών και μάλιστα στη σχολική τάξη.
Στη δική μας ανάλυση, όπως και στη σχηματική διάταξη που ακολουθεί, δεν
χρησιμοποιήθηκε η θεωρία των επιστημολογικών εμποδίων, για την οποία, ας
σημειωθεί, δεν υπάρχει μια γενική συναίνεση για την καταλληλότητά της ως
μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης στη διδακτική των Μαθηματικών. Στην απόφαση να
μη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θεωρία ούτε ως πλαίσιο για την ιστορική μας ανάλυση
έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο το γεγονός ότι η παραδοχή των απειροστών πολεμήθηκε (ως
οδηγούσα σε αντιφάσεις) κατά τον 18ο και 19ο αιώνα για να επανέλθει λογικά
θεμελιωμένη από τον A.Robinson στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Οι «πολέμιοι»
όσο και οι «υπέρμαχοι» των απειροστών είχαν ριζικά αντίθετες διαμορφωμένες
αντιλήψεις για το συνεχές, οι οποίες κρίναμε ότι δεν θα άρμοζε να θεωρηθούν ως
«εμπόδια» για κάποια υποτιθέμενη «τελική εξέλιξη» της έννοιας του συνεχούς.
Στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής επιχειρείται μια συλλογική συσχέτιση της έρευνάς
μας με άλλες σύγχρονες έρευνες που αναφέρονται στο χώρο της διδακτικής των
Μαθηματικών και εξάγονται γενικά συμπεράσματα.

Ίωνες Στοχαστές & Πυθαγόρειοι
(6ος αι. π.Χ)
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Αρχιμήδης : 287-212 π.Χ
Cavalieri: (1598-1647)
Μέθοδος των αδιαιρέτων
Roberval & Pascal
(1623-1662)
Απειροστά & Απειροστικός Λογισμός

John Wallis (1616-1703) & Isaac Barrow (1630-1677)

Leibniz (1646-1716) & Newton (1642-1727)

Ερμηνευτικά Μοντέλα του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα
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Du Bois Reymond:
(1818-1896)
Veronese (1854-1917)

Hilbert :
Μοντέλο της Γεωμετρίας με βασικό σώμα
Μη-Αρχιμήδειο

2.10. ΓΕNΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Βασιζόμενοι στην ιστορική μας ανάλυση, θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις
αυθόρμητες αντιλήψεις των φοιτητών, με σκοπό τη διδακτική αξιοποίηση των
ιστορικών κειμένων και την ανάλυση της επίδρασης της διδασκαλίας στη διαμόρφωση
νέων απόψεων των φοιτητών. Μέσα από τις θεωρήσεις των διαφόρων εννοιών που
προβλημάτισαν τους στοχαστές από το 17ο αιώνα (εννοιών όπως του αριθμού, του
μεγέθους, του απείρου και του πεπερασμένου, των αδιαιρέτων και της επ’ άπειρον
διαίρεσης), προέκυψαν πολλά ερωτήματα που επικεντρώθηκαν τελικά τον 18ο αιώνα
στην κριτική της έννοιας των απειροστών ποσοτήτων. Για παράδειγμα, μπορεί μια
άπειρα μικρή ποσότητα να θεωρηθεί ως πολλαπλάσια ποσότητα μιας άλλης; Μπορούν
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όλες οι απειροστές ποσότητες να θεωρηθούν ως ποσότητες του ιδίου μεγέθους
(συγκρινόμενες μεταξύ τους) και ως ομοειδείς με τις πεπερασμένες ποσότητες; Και το
μέγεθος ενός αδιαιρέτου μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο από τη διαδικασία διαίρεσης
από την οποία προκύπτει;
Ερωτήματα όπως αυτά απασχόλησαν και τους φοιτητές που συμμετείχαν στα
πειράματά μας (3ο κεφάλαιο της διατριβής). Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τις
αντιλήψεις που σχετίζονται με τον παραπάνω προβληματισμό, εκφράσαμε τα
ερμηνευτικά πρότυπα (ή μοντέλα) των απειροστών ποσοτήτων που διακρίναμε μέσα
από την Ιστορία των Μαθηματικών και τις σύγχρονες θεωρήσεις, με το σχηματικό
διάγραμμα που ακολουθεί. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το διάγραμμα που παραθέτουμε,
είναι πρωτότυπο και αναπτύσεται σε τρία αντιθετικά ζεύγη προτύπων των απειροστών,
όπως τα διακρίναμε μέσα από την ιστορία, τα οποία ταξινομήσαμε σύμφωνα με τα
κοινά τους χαρακτηριστικά. Θεωρούμε ότι μέσω της ταξινόμησης αυτής μπορεί να
διαμορφωθεί ο ρόλος των απειροστών για την δημιουργία και ανάπτυξη μιας
σύγχρονης διδακτικής προοπτικής.

Εκτασιακά πρότυπα
(Όπως τα «υλικά σημεία» ή οι ελάχιστες μονάδες της ύλης στη Φυσική και ακόμη οι
κερατοειδείς γωνίες στον Ευκλείδη και τους σχολιαστές του)

Μηδενοδύναμα πρότυπα
(όπως στον Nieuwentijt και
στα γεωμετρικά απειροστά της
Συνθετικής Διαφορικής Γεωμετρίας)

Μη-ομογενή πρότυπα
(άτομα ή αδιαίρετα)

Ομογενή πρότυπα
(όπως στον Leibniz (βλ. επιστολές προς
τονWallis) ή στους Veroneze και
Du Bois-Reymond)
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Μη-μηδενοδύναμα πρότυπα
(Leibniz, Veroneze)
Εντασιακά πρότυπα

(Wallis, Leibniz, Nelson,Vopenka)

Το παραπάνω σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζεται σε τρεις άξονες εκφράζει έξι
είδη ερμηνευτικών προτύπων (ή μοντέλων) απειροστών ποσοτήτων, που σχηματίζουν
τρία αντιθετικά δίπολα.
1. Στον οριζόντιο άξονα διακρίνονται τα ομογενή πρότυπα και τα μη-ομογενή
πρότυπα των απειροστών.

•

Ειδικότερα, τα ομογενή πρότυπα, ερμηνεύουν τα απειροστά ως
ποσότητες που συγκρίνονται μεταξύ τους αλλά και σε αναλογία με τα
πεπερασμένα μεγέθη και θεωρούνται μαζί τους ως ένα ενιαίο ευρύτερο
σύστημα. Η έννοια του απειροστού αυτής της κατηγορίας, εμφανίζεται
στα Ελληνικά μαθηματικά του 19ου αιώνα και κυρίως εστιάζεται στους
ορισμούς των βασικών γεωμετρικών μεγεθών, σε στοιχεία Αριθμητικής
και Άλγεβρας. Ο Ευκλείδειος ορισμός του σημείου χρησιμοποιείται από
τους Ανθρακίτη, Θεοτόκη, Βενιαμίν Λέσβιο: «σημείον εστίν ου μέρος

ουδέν», αλλά ο Κούμας ορίζει το σημείο ως απειροστό μέρος της
γραμμής: «το σημείον ουκ εστίν ποσόν απόλυτον, αλλ’ απλώς μόνον
όρος συγκρίσεως ή αναλογίας». Ο Κορρές χρησιμοποιεί την έννοια του

απειροστού για να ορίσει την επιφάνεια, το σημείο και την καμπύλη 276.
Ο Leibniz εισήγαγε τις ιδιαίτερες φιλοσοφικές οντότητες που ονόμασε
«μονάδες», οι οποίες δεν φθείρονται ή δεν πεθαίνουν, αλλά
μετασχηματίζονται,

αναπαριστάνοντας

κάποιο

διαφορετικό

σχηματισμό. Οι «μονάδες» του Leibniz είναι ολόκληρος «κόσμος», οι
οποίες διαφέρουν μεταξύ τους κατά βαθμίδες άπειρα μικρού μεγέθους.
Ο Leibniz στις επιστολές του προς τον Wallis υπογραμμίζει ότι «αν και
276

Απόσπασμα από την εργασία του Μ.Κορρέ αναφέρουμε στο πρώτο κεφ σελ. 116.
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αναφέρατε ότι δεν υπάρχει λόγος να πολλαπλασιαστεί ένα άπειρα μικρό
μέγεθος με τον εαυτό του, δεν βλέπετε ότι τα [απειροστά] στοιχεία μιας
καμπύλης απεικονίζονται, αν υποθέσουμε ότι η θετική γραμμή dx είναι το
στοιχείο της τετμημένης x και η θετική γραμμή dy είναι το στοιχείο της
τεταγμένης y; Γι’ αυτό τον λόγο παρατηρώ σ’ αυτά τα πράγματα ένα
είδος νέου νόμου ομογένειας στον απειροστικό λογισμό: το τετράγωνο
ενός διαφορικού ή στοιχείου πρώτου βαθμού είναι ομογενές ως προς ένα
ορθογώνιο κατασκευασμένο από μία πεπερασμένη θετική γραμμή
πολλαπλασιασμένη από μια διαφορά δευτέρου βαθμού, ή με άλλα λόγια το
dxdx είναι ομογενές ως προς ddx. Από την στιγμή που αυτό συμβαίνει το
στοιχείο του πρώτου βαθμού είναι ο γεωμετρικός μέσος μεταξύ μιας
πεπερασμένης θετικής γραμμής και της διαφοράς των διαφορών, ενώ
μέχρι τώρα αυτό έχει ληφθεί ως ένα ‘τίποτα’

277 278

,

». Τα απειροστά

στοιχεία του Leibniz, κατ’ αυτή την έννοια εντάσσονται και στα
ομογενή και μη-μηδενοδύναμα πρότυπα των απειροστών. Ο Leibniz

εκτός των άλλων, όρισε και διατύπωσε κανόνες σχετικά με την αρχή της
συνέχειας: «Η ισότητα είναι μια άπειρα μικρή ανισότητα και η ανισότητα

μπορεί να προσεγγίσει την ισότητα όσο πιο κοντά επιθυμούμε και η
ακινησία είναι η μεταβολή της κίνησης κατά ένα απειροστό». Στα τέλη
του 19ου αιώνα ο Du Bois-Reymond κάνει μια διαφορετική προσέγγιση
για τα μέχρι στιγμής ιστορικά δεδομένα, όπου εισάγει ένα κριτήριο
σύγκρισης με το οποίο ταξινομεί τις συναρτήσεις που «τείνουν» να
γίνουν μηδέν, ή «τείνουν» να γίνουν άπειρες και σ’ αυτές που
παραμένουν πεπερασμένες και διάφορες του μηδέν. Για τα γεωμετρικά
απειροστά αναφέρει: «Ένα ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να περιέχει και

«κάτι άλλο» εκτός από τους πεπερασμένους και τους άπειρους
δεκαδικούς». Αυτό το «κάτι άλλο» σύμφωνα με τον Du Bois-Reymond
277

Leibniz to Wallis, 29 December 1698; GM IV, p.55. Αναφέρεται στο άρθρο του Douglas M.Jesseph,
Leibniz on the Foundation of the Calculus: The Question of the Reality of Infinitesimal Magnitudes,.
Perspectives on Science 6.1&2 (1998) 6-40.,σελ 7.
278

Με σύγχρονο συμβολισμό,

dx

λ

=

d 2x
2
2
ή αλλιώς ( dx) = λ .( d x)
dx
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είναι τα «απειροστά τμήματα»: «υπάρχουν άπειρα εξ αυτών μέσα σε κάθε

ευθύγραμμο τμήμα». Η ερμηνεία που δίνει ο J.Bell 279 για τα απειροστά
του Bois-Reymond είναι ότι μπορούμε να φανταστούμε το απειροστό
«μέσα στον εαυτό του» και να παρατηρήσουμε ότι αυτό συμπεριφέρεται
όπως ακριβώς το πεπερασμένο: «Το άπειρα μικρό είναι μια μαθηματική

ποσότητα που όλες οι ιδιότητές της είναι κοινές με αυτές του
πεπερασμένου». Στα ομογενή πρότυπα των απειροστών εντάσσονται
ακόμη και απειροστά της αρχαίας Ελληνικής Αστρονομίας.
•

Τα μη-ομογενή μοντέλα απειροστών, είναι τα απειροστά που είναι μη
συγκρίσιμα με τα πεπερασμένα μεγέθη. Τα μη-ομογενή απειροστά
έχουν τελείως διαφορετικές ιδιότητες από τα πεπερασμένα μεγέθη με
βασικότερη διαφορά τη διάσταση. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν τα
άτομα του Δημόκριτου και οι αδιαίρετες ποσότητες του Cavallieri, οι
οποίες έχουν μικρότερη διάσταση από την ολότητα που αποτελούν κάθε
φορά. Ο Δημόκριτος και ο Λεύκιππος αποκαλούν τα ελάχιστα πρώτα
σώματα άτομα 280 ή αμερή. Ο Ξενοκράτης χαρακτηρίζει τα ελάχιστα
σώματα αμερή. Οι Ατομικοί φιλόσοφοι και ο Δημόκριτος θεωρούν τα
αδιαίρετα που συνθέτουν το συνεχές της ευθείας των πραγματικών
αριθμών ως φυσικά μεγέθη και όχι ως αδιάστατα σημεία. Ο Δημόκριτος
όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης 281 , ισχυρίζεται ότι αν από τα άτομα
αφαιρέσει κανείς το μέγεθος θα γίνουν σημεία. Ο Αρχιμήδης εισάγει τις
αδιαίρετες ποσότητες στη διαδικασία της απόδειξης θεωρώντας ότι μια
επιφάνεια αποτελείται από γραμμές. Η θεώρηση αυτή διαφέρει από
αυτή των ελληνικών μαθηματικών του 19ου αιώνα, γιατί κατά τον
Αρχιμήδη μια επιφάνεια αποτελείτο από όλα τα στοιχεία που

βρίσκονται μέσα σ’ αυτή. Ο Kepler αναφέρει ότι το συνεχές διαιρείται
πάντα σε μέρη που είναι επίσης διαιρετά, μόνον και μόνον επειδή

279

Εκτενής αναφορά στο 1ο κεφ. Σελ. 135-139.
Εκτενείς αναφορές γίνονται στη σελ.17 του πρώτου κεφαλαίου.
281
Ο.π.σελ. 21, του 1ου κεφαλαίου.
280
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αποτελείται από αδιαίρετα. Επίσης, για τον υπολογισμό εμβαδών και
όγκων χρησιμοποιεί απειροστά στοιχεία της ίδιας διάστασης τα οποία
μετατρέπονται σε αδιαίρετα. Ο Cavalieri, χρησιμοποιεί τις αδιαίρετες
ποσότητες στηριζόμενος στο ότι, κάθε μέγεθος μπορεί να διαιρεθεί σε
άπειρο αριθμό μικρών ποσοτήτων οι οποίες να αποτελούν κάθε
ζητούμενο λόγο. Όμως ο Cavalieri, στις αποδείξεις του απέφευγε να
συγκρίνει το σύνολο των γραμμών που συνέθεταν το σχήμα με το ίδιο
το σχήμα. Ο Cavalieri και οι διάδοχοί του χρησιμοποίησαν την «μέθοδο
των αδιαιρέτων», που στην Συμβατική Ανάλυση θα μπορούσε να
θεωρηθεί ισοδύναμη με την έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος, για
να βρουν το λόγο δύο εμβαδών, ή όγκων ή μεγεθών. Η ιδέα σύγκρισης
ενός μεγέθους με μια μονάδα ιδίου είδους, η οποία αποδίδεται μάλλον
στον Wallis θα μπορούσε να εντάξει τις άπειρα μικρές ποσότητες του
Cavalieri και στα εντασιακά πρότυπα των απειροστών.
2.

Στον κατακόρυφο άξονα ανήκουν τα εκτασιακά και αντίστοιχα τα εντασιακά,
πρότυπα των απειροστών, στα οποία ανήκουν οι κερατοειδείς γωνίες του
Ευκλείδη και των σχολιαστών του, το εντασιακό πρότυπο του Du Bois
Reymond (19ος αιώνας) που χρησιμοποιεί ρητές συναρτήσεις καθώς και η

μοντελοποίηση των κερατοειδών γωνιών από τον Veronese, με χρήση
δυναμοσειρών. Στη σύγχρονη εποχή το μοντέλο του Robinson για τη μηΣυμβατική Ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εκτασιακό πρότυπο. Σε
αντίθεση με το μοντέλο του Robinson, το μοντέλο των Nelson-Vopenka,
μπορεί να χαρακτηριστεί ως εντασιακό. Ο χαρακτηρισμός «εκτασιακά» και
«εντασιακά» απειροστά εκφράζει, σύμφωνα με τον Κ. Δρόσο, την αρχή του
δυϊσμού: έκταση-ένταση και η σύγχρονη ερμηνεία της αρχής αυτής στηρίζεται
στη Θεωρία Τόπων και γενικότερα στη Θεωρία Κατηγοριών. Ειδικότερα, ο
Κ.Δρόσος 282 αναφέρει: «ο δυϊκός ορισμός μιας συνάρτησης f: A→B, με την

έννοια ότι το Α είναι το πεδίο ορισμού της και Β το πεδίο τιμών ή συν-πεδίο
282

Κ.Δρόσος «Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη».,τομ.2ος: Μαθηματικές Περιηγήσεις., σελ. 93., Πάτρα
1999).
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ορισμού της, είναι μια διατεταγμένη τριάδα f= (A, Gf, B) τέτοια ώστε: Gf⊆ΑxΒ
και (x1,y1), (x2,y2)∈Gf ⇒ y1=y2 (το σύνολο Gf, λέγεται γράφημα της f). Στο
πεδίο ορισμού της f, για κάθε α1, α2,, μπορούμε να ορίσουμε την σχέση: α1≈f α2:
⇔ f(α1)≈ f(α2), η οποία είναι σχέση ισοδυναμίας. Η τριάδα f= (A, Gf, B)

μπορεί να εκφραστεί σαν μια οικογένεια (Ab):={α∈ f(α)=b}≡f

-1

({b}) ή

(Ab)b∈B υποσυνόλων του Α που αποτελούν μια διαμέριση του Α. Δεχόμαστε ότι
είναι δυνατόν μερικά από τα Ab =Ø όταν f -1(b) =Ø. Έτσι έχουμε τη συνάρτηση:

f⊳:Β→P(Α) και b↦A(b). (Αποδεικνύεται ότι ισχύει και αντίστροφα)». Ο
E.Nelson απέδειξε πως η λογική θεμελίωση της Μη-Συμβατικής Ανάλυσης

μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα σε μια ακριβή αξιωματική μέθοδο. Για να
ενταχθούν τα απειροστά στα κλασσικά αριθμοσύνολα, χωρίς καμία επέκταση
αυτών των τελευταίων, τροποποιήθηκε η ίδια η θεωρία Συνόλων. Προκειμένου
να διακριθούν τα «συμβατικά» στοιχεία και σύνολα (αυτά δηλαδή που
θεωρούμε στα Κλασσικά Μαθηματικά), ο Nelson εισήγαγε την «Εσωτερική
Συνολοθεωρία» (Internal Set Theory), που καταρχήν βασίστηκε στη

Συνολοθεωρία των Zermelo-Fraenkel χρησιμοποιώντας όμως ακόμη έναν
απροσδιόριστο όρο (κατηγόρημα μιας μεταβλητής) τον οποίο ονόμασε
«standard» 283 . Ο Nelson θεώρησε μια σειρά από αξιώματα προκειμένου να
ορίσει έμμεσα τον όρο «standard». Στην πραγματικότητα η «Internal Set
Theory» του Nelson αξιωματοποιεί ένα κομμάτι της μη-Συμβατικής Ανάλυσης

του Robinson, χωρίς ταυτόχρονα να αλλάζει κάτι στα κοινά Μαθηματικά. Ο
Nelson αναφέρει ότι αν ένας μαθηματικός τύπος περιέχει τον όρο «standard»

έστω και έμμεσα θα καλείται internal, στην αντίθετη δε περίπτωση ο

283

Nelson, E., “Internal Set Theory, a new approach to Non-Standard Analysis”. Bull. American Math.
Society, 83 (1977),1165-1198. Επίσης του ιδίου: NonStandard Analysis, κεφ.Ι Βιβλίο σε εξέλιξη, τα
τέσσερα
πρώτα
κεφάλαια
είναι
διαθέσιμα
στο
Διαδίκτυο
στη
διεύθυνση:
www.math.princenton.edu/`nelson/index.html.
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μαθηματικός τύπος θα χαρακτηρίζεται external, εισάγει ως αρχικό τον όρο
«standard» και ορίζει νέες έννοιες 284.
•

Από ιστορικής πλευράς στα εντασιακά πρότυπα εντάσσονται τα
απειροστά του Leibniz καθώς και η (κάπως ασαφής) παραλλαγή της που
εισήγαγε ο Wallis. Ο Wallis χρησιμοποίησε τις αδιαίρετες ποσότητες
του Cavalieri με μια διαφορετική προσέγγιση. Θέλησε να υπολογίσει
το λόγο των εμβαδών ενός παραβολικού χωρίου και του ορθογωνίου
που έχει την ίδια βάση και ύψος μ’αυτό, προσπάθησε να προσδιορίσει
ασυμπτωτικά ένα λόγο ο οποίος, στο πλαίσιο της κλασσικής Ανάλυσης
στη
lim n→∞

σημερινή

γλώσσα

εκφράζεται

ως

εξής:

0 2 + 12 + 2 2 + ..... + n 2
. Ο Wallis χρησιμοποιεί το σύμβολο ∞
n 2 + n 2 + n 2 + .... + n 2

για το άπειρο και το 1/∞ για να εκφράσει το απειροστό. Παρόλα αυτά,
οι ιδέες του Wallis σχετικά με τον τρόπο άθροισης ενός απεριόριστου
αριθμού προσθετέων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρόδρομες της
μετέπειτα αντίληψης του Leibniz για το ολοκλήρωμα όχι ως ορίου
αθροίσματος αλλά ως καθεαυτού αθροίσματος (η αντίληψη αυτή
θεμελιώθηκε λογικά στο πλαίσιο της σύγχρονης Μη-Συμβατικής
Ανάλυσης). Επίσης ο Leibniz αναφέρει: «Έχω αναφερθεί στις
ασύγκριτα μικρές ποσότητες, όπως για παράδειγμα [στην περίπτωση
όπου] η διαφορά μεταξύ δύο ίδιων ποσοτήτων δεν μπορεί να
συγκριθεί με αυτές τις ίδιες ποσότητες. Και αν θέλει να ασχοληθεί
κανείς με τις άπειρα μικρές ποσότητες, μπορεί να τις θεωρήσει τόσο
μικρές όσο κρίνει ο ίδιος (...) ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν ένα
σφάλμα που να μην έχει καμία σημασία, το οποίο μάλιστα [σφάλμα]
να είναι ακόμη μικρότερο από οποιοδήποτε άλλο δοσμένο 285». Ο Du
Bois Reymond διαμορφώνει μια θεωρία σχετικά με το μαθηματικό
284
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συνεχές, στην οποία θεωρεί τις συναρτήσεις διατεταγμένες σύμφωνα με
το όριο του πηλίκου τους 286. Βασικός άξονας στη θεωρία του ήταν η
εισαγωγή των ακόλουθων σχέσεων: f(x)> φ(x), f(x)∼φ(x), f(x)< φ(x), οι
οποίες
lim x →∞

ορίζονται

αντίστοιχα

ως

εξής:

f ( x)
f ( x)
= ∞ , lim x →∞
είναι πεπερασμένο και διάφορο του
φ ( x)
φ ( x)

μηδενός και lim x→∞

f ( x)
=0. Στα εντασιακά πρότυπα ανήκει το
φ ( x)

μοντέλο των Nelson-Vopenka, που στηρίζεται στην Zermelo-Fraenkel
Συνολοθεωρία, με την προσθήκη του όρου «standard». Επίσης
παράδειγμα εντασιακού προτύπου μπορεί να θεωρηθεί η ταχύτητα.
•

Τα εκτασιακά πρότυπα τοποθετούνται στο φυσικό και στο γεωμετρικό
χώρο. Παράδειγμα εκατασιακού προτύπου θα μπορούσε να θεωρηθεί το
διάστημα. Στα εκτασιακά πρότυπα εντάσσονται τα απειροστά του
Δημόκριτου ως ελάχιστη μορφή της ύλης και οι κερατοειδείς γωνίες

του Ευκλείδη. Το σύγχρονο μοντέλο του Robinson για τη μηΣυμβατική Ανάλυση μπορεί να θεωρηθεί ως εκτασιακό πρότυπο. Τα
απειροστά, όπως και οι άπειροι αριθμοί, περιέχονται στα νέα σύνολα
που εισάγει ο Robinson, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της
Ανάλυσης μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθούσε ο Euler και
άλλοι σύγχρονοί του, που κατά τον 18ο αιώνα ήταν αδύνατο να
αντιμετωπιστούν μέσα από την κλασσική Ανάλυση, αφού δεν είναι
δυνατή η έκφραση της πορείας σύγκλισης μιας ακολουθίας ή κάποιων
άλλων παρόμοιων διαδικασιών με χρήση της σύγχρονης έννοιας του
ορίου. Τα αποτελέσματα του Robinson, τα οποία βασίστηκαν στη
θεωρία μοντέλων και στις ιδιότητες των κατηγορημάτων της
Μαθηματικής Λογικής, εξασφάλισαν μια συνεπή θεωρία σε σχέση με τα
κλασσικά μαθηματικά, όπου και εισάγονται νέες ποσότητες εκτός από
286

Ο.π.σελ. 135.
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τους πραγματικούς αριθμούς. Ο Robinson εισήγαγε τις επεκτάσεις *ℕ
και *ℝ των κλασσικών αριθμοσυνόλων ℕ και ℝ με τη χρήση των μησυμβατικών μοντέλων της σχετικής θεωρίας. Οι άπειρα μικροί και οι
άπειρα μεγάλοι αριθμοί υπάρχουν στην επέκταση του ℝ, δηλαδή στο
*

ℝ αλλά δεν υπάρχουν μέσα στο ℝ

287

.

Οι αναφορές στους

πραγματικούς αριθμούς, ερμηνεύτηκαν εκ νέου σύμφωνα με τους
κανόνες της επέκτασης του *ℝ και είναι συνεπείς για τα μέλη του *ℝ,
το οποίο είναι ένα πλήρως διατεταγμένο μη-Αρχιμήδειο πεδίο στο οποίο
περιέχεται το ℝ ως γνήσιο υποπεδίο και περιέχει τους άπειρα μικρούς
αριθμούς. Στη Μη-Συμβατική Ανάλυση του Robinson τα στοιχεία του

ℝ καλούνται standard και τα στοιχεία του

*

ℝ-ℝ nonstandard

πραγματικοί αριθμοί. Μπορεί επομένως να δειχθεί ότι μεταξύ των
nonstandard πραγματικών αριθμών συγκαταλέγονται οι «άπειρα

μεγάλοι" αριθμοί που υπερβαίνουν όλους τους standard πραγματικούς
αριθμούς: οι αντίστροφοι αυτών και οι αρνητικοί τους απαρτίζουν τα
απειροστά της μη-Συμβατικής Ανάλυσης 288. Αν θεωρήσουμε τώρα το

σύνολο ℕ των standard φυσικών αριθμών και την επέκτασή του, *ℕ,
τότε είναι εύκολο να δει κανείς ότι το σύνολο Ι των απειροστών με την
αντίληψη της Μη-Συμβατικής Ανάλυσης είναι

289

: {x∈*ℕ:∀n∈ℕ,

−1/(n+1)<x<1/(n+1)}.
3. Στον τρίτο άξονα διακρίνουμε τα μη-μηδενοδύναμα απειροστά, όπως τα

αναπτύσσει ο Leibniz, και σε αντίθεση μ’ αυτά έχουμε τα μηδενοδύναμα
απειροστά, όπως τα αντιλαμβάνεται ο Nieuwentijt (στο 1ο κεφάλαιο
287
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αναφέραμε σχετικά αποσπάσματα της αλληλογραφίας των Nieuwentijt και
Leibniz). Τα μηδενοδύναμα απειροστά συναντώνται σήμερα επίσης στη
Smooth Απειροστική Ανάλυση ή Συνθετική Διαφορική Γεωμετρία του F.
Lawvere και A. Kock. Η ιδιότητα του «μηδενοδύναμου» (nilpotency) των

μικροποσοτήτων της Smooth Απειροστικής Ανάλυσης είναι αναγνωρίσιμη
μέσα στο ίδιο το μοντέλο και προσφέρει στον Διαφορικό Λογισμό τη
δυνατότητα να μετατρέπει τις απειροστικές διαδικασίες σε απλή άλγεβρα. Αν
δεχτούμε ότι υπάρχουν μηδενοδύναμα απειροστά, τότε δεν μπορούν να
υπάρξουν οι αντίστροφοί τους, οι άπειρα μεγάλοι αριθμοί, αφού τα
μηδενοδύναμα απειροστά αποτελούν διαιρέτες του μηδενός. Πραγματικά, έστω
ότι σ’ ένα αντιμεταθετικό δακτύλιο ℛ με μονάδα 1, υπάρχει ένα στοιχείο u∈ℛ
τέτοιo ώστε uk =0 για κάποιο φυσικό αριθμό k ≥2. Τότε, επειδή uk = uk-1 ‧ u= 0,
το στοιχείο αυτό u είναι διαιρέτης του μηδενός στο δακτύλιο ℛ και επομένως
δεν έχει αντίστροφο στο ℛ. Επομένως τα μοντέλα του άξονα αυτού διαφέρουν
ριζικά από τα μοντέλα της μη-Συμβατικής Ανάλυσης του Robinson. Το 1970
άρχισε να αναπτύσσεται μέσω της θεωρίας κατηγοριών, μια αυστηρά
αξιωματική θεωρία, που ονομάστηκε Συνθετική Αναλυτική Γεωμετρία

290

,η

οποία είναι επίσης γνωστή και ως Smooth Απειροστική Ανάλυση και
βασίστηκε στις απόψεις του Αμερικανού μαθηματικού F. Lawvere. O
Lawvere 291 , μέσα από την Smooth Απειροστική Ανάλυση εισάγοντας τις

μεθόδους της θεωρίας κατηγοριών, παρέχει την απεικόνιση του κόσμου στον
οποίο το Συνεχές είναι μια αυτόνομη έννοια, που δεν ερμηνεύεται με
διακεκριμένους όρους. Ο John Bell, αναφέρει 292 ότι μέσα από την Smooth
Απειροστική Ανάλυση μπορούν να αναπτυχθούν με πλήρη αυστηρότητα η

κλασσική Ανάλυση και η Διαφορική Γεωμετρία, χρησιμοποιώντας στους
υπολογισμούς απευθείας απειροστά στη θέση της έννοιας του ορίου. Η Smooth
Απειροστική Ανάλυση εισάγει ένα θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε
290

John Bell., A Primer of Infinitesimal Analysis., Cambridge Univetsity Press., 1998., σελ.4-5.
Άρθρο του John Bell., διαθέσιμο από το διαδίκτυο στη διεύθυνση jbell@uwo.ca. Copyright 2005.,
παρ.,.9.
292
John Bell., A Primer of Infinitesimal Analysis., Cambridge Univetsity Press., 1998.,σελ.2-3.
291

160

απεικόνιση μεταξύ διαστημάτων είναι διαφορίσιμη οσεσδήποτε πολλές φορές
και κατά συνέπεια είναι συνεχής, όπου η χρήση της έννοιας του ορίου για τον
προσδιορισμό των βασικών εννοιών της Ανάλυσης αντικαθίσταται από τα
μηδενοδύναμα απειροστά (nilpotent infinitesimalals), δηλαδή από ποσότητες

τόσο μικρές (όχι όμως πραγματικά μηδέν) των οποίων κάποιες δυνάμεις-οι πιο
χρήσιμες, οι τετράγωνες- είναι μηδέν 293. Στην Smooth Απειροστική Ανάλυση,

όλες οι συναρτήσεις είναι συνεχείς, γεγονός που ενσωματώνει με εντυπωσιακό
τρόπο την αρχή του Leibniz “Natura non Facit Saltus” 294 . Ο John Bell
προκειμένου να κάνει περισσότερο σαφή την έννοια του μη-σημειακού
(nonpunctiform) απειροστού που εισάγει ο ίδιος

295

, παραθέτει δύο

παραδείγματα από το χώρο των κλασσικών μαθηματικών. Το πρώτο
παράδειγμα προέρχεται από την ιδέα του ότι η περίμετρος ενός πολυγώνου
είναι μια πεπερασμένη συλλογή διακριτών πλευρών, οπότε κάθε συνεχής
καμπύλη θα μπορούσε να εκφραστεί ως άθροισμα μιας (άπειρης) διακριτής
συλλογής απειροστού μεγέθους γραμμικών τμημάτων (δηλαδή των γραμμικών
απειροστών της καμπύλης), ιδέα που είχε εισαγάγει ο σοφιστής Αντιφών (γύρω
στο 450 π.Χ), την οποία πολύ αργότερα διαμόρφωσε και διατύπωσε ο
L’Hospital. Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από την ιδέα του ότι μια

συνεχής επιφάνεια ή χώρος, μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα άπειρα μεγάλων,
αλλά διακριτών συλλογών γραμμών ή επιπέδων αντίστοιχα, τα οποία
καλούνται αδιαίρετα της επιφάνειας ή του χώρου. Η ιδέα αυτή εμφανίστηκε
στις μεθόδους του Αρχιμήδη και στις εργασίες του Cavallieri τον 17ο αιώνα.
Εκτός από τα κοινά στοιχεία τους, η μη-Συμβατική Ανάλυση και η Smooth
Απειροστική Ανάλυση παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Ο J.Bell διακρίνει 296

κάποιες απ’ αυτές: 1) Στα μοντέλα της Smooth Απειροστικής Ανάλυσης,
περιλαμβάνονται μόνο οι smooth μετασχηματισμοί, ενώ η μη-Συμβατική
Ανάλυση περιλαμβάνει όλους τους συνολοθεωρητικούς μετασχηματισμούς,
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ακόμη και τους ασυνεχείς. 2) Η Λογική της Smooth Απειροστικής Ανάλυσης
είναι Ενορατιστική (Intuitionistic). Αντίθετα, η Λογική της μη-Συμβατικής
Ανάλυσης είναι κλασσική. 3) Στη Smooth Απειροστική Ανάλυση όλες οι
καμπύλες είναι «τοπικά» ευθείες, κάτι που δεν ισχύει στη μη-Συμβατική
Ανάλυση.

4)

Η

ιδιότητα

του

«μηδενοδύναμου»

(nilpotency)

των

μικροποσοτήτων της Smooth Απειροστικής Ανάλυσης προσφέρει στον
Διαφορικό Λογισμό τη δυνατότητα να μετατρέψει τις διαδικασίες σε απλή
άλγεβρα, ενώ στη μη-Συμβατική Ανάλυση η χρήση των απειροστών είναι μια
συγκαλυμμένη μορφή της κλασσικής μεθόδου των ορίων. 5) Σε κάθε μοντέλο
της μη-Συμβατικής Ανάλυσης, το *ℝ έχει τις ίδιες συνολοθεωρητικές ιδιότητες
με το ℝ. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: τα απειροστά και οι άπειροι μεγάλοι
αριθμοί της μη-Συμβατικής Ανάλυσης δεν φαίνονται μέσα σε αυτό καθαυτό το
μοντέλο, δηλαδή ένα μοντέλο της μη-Συμβατικής Ανάλυσης δεν μπορεί να
διακρίνει την ύπαρξη των απειροστών και των άπειρων στοιχείων του *ℝ.
•

Από ιστορικής πλευράς στα μηδενοδύναμα πρότυπα εντάσσονται τα
απειροστά του Nieuwentijt. Ο Nieuwentijt, δεν απέρριπτε τα απειροστά
αλλά περιόριζε τη θεώρησή τους σε απειροστά πρώτης τάξης. Ο
Nieuwentijt αποδεχόταν την έννοια της άπειρης διαιρετότητας των

γεωμετρικών μεγεθών, που στην ουσία βεβαιώνει την «νομιμότητα»
κατά κάποιον τρόπο της θεώρησης των απειροστών πρώτης τάξης,
χωρίς όμως να αποδεχθεί οποιαδήποτε επέκταση του δόγματος των
μεγαλύτερων τάξεων του απείρου ή των απειροστών. Τα μηδενοδύναμα
απειροστά δεν υπάρχουν με την έννοια της κλασσικής Λογικής, αλλά
μόνο με την ενορατιστική Λογική, η οποία δεν αποδέχεται την αρχή
αποκλίσεως τρίτου. Η δομή του διατεταγμένου Σώματος στην κλασσική
Λογική αποκλείει την ύπαρξη μηδενοδύναμων απειροστών.
•

Αντίθετα,

τα

απειροστά

του

Leibniz

εντάσσονται

στα

μη-

μηδενοδύναμα πρότυπα. Σε επιστολή του Leibniz προς τον Nieuwentijt,
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ο Leibniz αναφέρεται και στο ζήτημα απαλοιφής των απειροστών,
χρησιμοποιώντας πεπερασμένες γραμμές που να δίνουν τον ίδιο λόγο με
τις διαφορικές αυξήσεις. Η ιδέα της αντικατάστασης των λόγων των
απειροστών μεγεθών με λόγους πεπερασμένων ποσοτήτων, σύμφωνα με
τον Leibniz ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της αυστηρότητας. Ο Leibniz
υπερασπίζεται την ύπαρξη απειροστών μεγαλύτερης τάξης, όπως
φαίνεται και στις επιστολές του προς τον J.Wallis. Ο Wallis,
προσπαθώντας να διεισδύσει σε βάθος στην έννοια του άπειρα μικρού,
(ο ίδιος ανέφερε ότι οι έρευνές του προήλθαν από το πρόβλημα της

γωνίας επαφής μεταξύ ενός κύκλου και της αντίστοιχης εφαπτομένης του,
δηλαδή της κερατοειδούς γωνίας), εξήγησε ότι η ερμηνεία της γωνίας
επαφής οδηγεί σε μια μέθοδο προσδιορισμού των καμπυλόγραμμων
τόξων και του εμβαδού των καμπύλων επιφανειών. Ο Wallis
υποστήριζε την άποψη ότι η γωνία επαφής δεν είναι μέγεθος, επομένως
και κατ’ επέκταση το απειροστό δεν είναι ακριβώς μέγεθος. Για τον
υπολογισμό των εφαπτομένων ο Wallis εισήγαγε ένα πολύ μικρό
«ασήμαντο» ή «αμελητέο» μέγεθος το οποίο σημείωνε με a και που

τελικά απαλειφόταν. Ο Leibniz δεν αποδέχτηκε το δόγμα αυτό διότι
λαμβάνοντας το άπειρα μικρό ως ‘τίποτα’ δεν θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει κανείς το πλεονέκτημα της απαλοιφής των όρων που
περιέχουν απειροστούς παράγοντες, εφόσον τέτοιοι όροι είναι εξ
ορισμού ίσοι με το μηδέν. Και εξήγησε ότι δημιουργείται πρόβλημα
όταν ποσότητες διαιρούνται με απειροστά (μηδενοδύναμα) ή όταν λόγοι
απειροστών αυξήσεων συγκρίνονται μεταξύ τους: «το αποτέλεσμα θα

είναι μια διαίρεση με το μηδέν ή μια σύγκριση ανύπαρκτων λόγων.
Επιπλέον το απειροστό από μόνο του συμπεριφέρεται σαν μια ποσότητα
που περιέχει τα δικά της απειροστά μέρη (απειροστά δεύτερης τάξης),
οπότε δεν θα μπορούσε να ισχύει ο λογισμός των απειροστών της
μεγαλύτερης τάξης εάν τα απειροστά της πρώτης τάξης είναι απλά ίσα με
‘τίποτα’. Ο Leibniz στις επιστολές του επισήμανε ότι πολλές εφαρμογές
του Απειροστικού Λογισμού απαιτούν την χρήση των απειροστών
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δεύτερης τάξης και ότι αυτά πρέπει να είναι απείρως μικρότερα από τα
απειροστά της πρώτης τάξης επομένως τα απειροστά της πρώτης τάξης
δεν μπορεί να λαμβάνονται ως ‘τίποτα’. Τέλος, τα μοντέλα των
απειροστών του Veronese ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των μημηδενοδύμαμων προτύπων. Ο Veronese, θεώρησε τις κερατοειδείς
καμπύλες ως δυναμοσειρές της μορφής y=αx+βx2+γx3+…. Η καμπύλη

της οποίας η αντίστοιχη δυναμοσειρά αρχίζει με x2(α=0) μετά τον
πολλαπλασιασμό με ένα αυθαίρετα μεγάλο n, θα δίνει πάντα μια
μικρότερη γωνία από ό,τι μια καμπύλη που περιέχει ένα μη-μηδενιζόμενο
α…. Στις δυναμοσειρές y=ax+βx2+γx3+…οι δυνάμεις του x, x2, x3,..,
παίζουν το ρόλο των ενεστωτικά απείρως μικρών μεγεθών διαφορετικής
και πάντα αυξανόμενης τάξης 297 (στην πραγματικότητα αν κάποια
δύναμη του x ήταν μηδέν τότε η δυναμοσειρά θα εκφυλίζονταν σε
πολυώνυμο).
Τα μοντέλα του τρίτου άξονα, όπως ήδη αναφέραμε, διαφέρουν ριζικά από τα μοντέλα
της μη-Συμβατικής Ανάλυσης του Robinson. Αν δεχτούμε ότι υπάρχουν μηδενοδύναμα
απειροστά, τότε δεν μπορούν να υπάρξουν οι αντίστροφοί τους, δηλαδή οι άπειρα
μεγάλοι αριθμοί, αφού τα μηδενοδύναμα απειροστά αποτελούν διαιρέτες του μηδενός.
Πραγματικά, έστω ότι σ’ ένα αντιμεταθετρικό δακτύλιο ℛ με μονάδα, υπάρχει ένα
στοιχείο u∊ℛ τέτοιο ώστε uk=0 για κάποιο φυσικό αριθμό k≥2.
Τότε, επειδή uk=uk-1⋅u=0, το στοιχείο αυτό u είναι διαιρέτης του μηδενός στο δακτύλιο
ℛ και επομένως δεν έχει αντίστροφο στο ℛ.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΑ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστορική διαδρομή μας βοήθησε στο σχεδιασμό των διδακτικών πειραμάτων που
επιλέξαμε στο πειραματικό μέρος της διατριβής. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται
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τρία διδακτικά πειράματα σε ομάδες φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος του
Πανεπιστημίου Πατρών. Και στα τρία διδακτικά πειράματα συμμετείχαν φοιτητές και
των τεσσάρων ετών του Μαθηματικού Τμήματος. Περιλαμβάνονται επίσης επιλεγμένα
αποσπάσματα από τις διδακτικές παρεμβάσεις, από τις συζητήσεις, από τις εργασίες
των φοιτητών και γίνονται οι πρώτες αναλύσεις των αντιλήψεων των φοιτητών γύρω
από την έννοια των απειροστών και των σχετικά με αυτές επ’ άπειρον διαδικασίες.
Παρατηρώντας τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τις άπειρες διαδικασίες και την
θεμελιώδη έννοια του ορίου, και αξιολογώντας τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής,
έχουμε τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε κατά πόσο μπορούν οι φοιτητές να
κατανοήσουν ορισμένες «ευαίσθητες» έννοιες της Ανάλυσης. Η μελέτη αυτή μας
βοηθά στη διαμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας και την αξιοποίηση όλων των
παραμέτρων που αφορούν στην απλοποίηση και κατανόηση των δύσκολων εννοιών της
Ανάλυσης.
Στο πρώτο πείραμα συμμετείχαν 20 περίπου φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους
σπουδών. Το πείραμα αυτό αποσκοπούσε στο να γίνει από τους φοιτητές μια πρώτη
προσέγγιση της έννοιας του απειροστού μέσα από τη ταχύτητα σύγκλισης της
ακολουθίας η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια σύγχρονη εκδοχή της έννοιας των
απειροστών ποσοτήτων. Τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σχολιάζονται στο τέλος της ενότητας.
Στο δεύτερο πείραμα συμμετείχαν περίπου 15 φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους
σπουδών. Το πείραμα αυτό αποσκοπούσε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των
φοιτητών σχετικά με τις απειροστικές έννοιες και τις επ’ άπειρον διαδικασίες, τις
γνώσεις τους σε ευρύτερο επίπεδο γύρω από τις έννοιες που σχετίζονται μ’ αυτά καθώς
και τις απόψεις τους γύρω από την έννοια του απείρου.
Στο τρίτο πείραμα, που είχε τη μακρύτερη διάρκεια, συμμετείχαν περίπου 30 φοιτητές
του 2ου, 3ου και κυρίως 4ου έτους. Το πείραμα αυτό έγινε προκειμένου να ερευνηθεί η
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δυνατότητα διδασκαλίας ενός σύγχρονου μοντέλου της εκτεταμένης ευθείας *ℝ, στους
φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος.
Θεωρούμε ότι η ανάλυσή μας μπορεί να δώσει μια διαφορετική προοπτική στα
προβλήματα κατανόησης ορισμένων εννοιών που αντιμετωπίζουν συχνά οι φοιτητές.

3.1.1. ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΜΗΔΕΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: παρατήρηση τάξης, ανάλυση δοκιμίων των φοιτητών και ατομικές
συνεντεύξεις.
Πειραματική διδασκαλία, 1ο πείραμα. Διδακτική παρέμβαση στις 24-11-1999 με
θέμα την ταχύτητα σύγκλισης ακολουθίας.
Διδάσκων: Από τις μέχρι τώρα σπουδές σας τι γνωρίζετε ότι είναι η ταχύτητα

σύγκλισης μιας ακολουθίας πραγματικών αριθμών; Για παράδειγμα, υπάρχουν
ακολουθίες ή σειρές που συγκλίνουν «γρηγορότερα» ή «αργότερα» από την ακολουθία
(

1
) (που συγκλίνει στο μηδέν) ή από την ακολουθία των μερικών αθροισμάτων της
n

γεωμετρικής σειράς

1 1
1
+ 2 + ... + n + ... (που συγκλίνει στην μονάδα);
2 2
2

Φ(Δημήτρης): Η σειρά της ακολουθίας

1
δεν συγκλίνει ποτέ.
n

Δ: Στο Λύκειο κάνατε ακολουθίες;
Φ: Όχι, έχουν αφαιρεθεί αυτά…
Δ: Τι είναι ταχύτητα σύγκλισης; Έχετε συναντήσει κάτι τέτοιο στις μέχρι τώρα σπουδές

σας;
Φ:( Στέλιος): Στην Αριθμητική Ανάλυση.
Δ: Άρα είναι κάπως γνωστή έννοια.
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Φ(Στέλιος): Ο μόνος τρόπος να δούμε αν μια διαδικασία συγκλίνει γρήγορα είναι να

την εφαρμόσουμε πρακτικά. Δηλαδή στον υπολογιστή.

Στο επεισόδιο αυτό βλέπουμε ότι παρόλο που οι φοιτητές (ανάλογη αντίληψη έχουν και
άλλοι φοιτητές) αναγνωρίζουν τη ταχύτητα σύγκλισης ως έννοια αφού την έχουν
συναντήσει ήδη στην Αριθμητική Ανάλυση, δεν τη συνδέουν με διαδικασίες της Ανάλυσης.
Απεναντίας προσπαθούν να εντάξουν τη διαδικασία υπολογισμού της ταχύτητας
σύγκλισης σε ένα πρόγραμμα του υπολογιστή τους για να καταλήξουν σε κάποιο
συμπέρασμα. Μήπως όμως η απλοποίηση των διαδικασιών με τη χρήση του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, που έχει μπει δικαίως μεν στη ζωή μας, ανατρέπει βασικές ισορροπίες όσον
αφορά το μαθηματικό οικοδόμημα, οι οποίες είναι αναγκαίες να διατηρηθούν για να
αποκτηθεί η μαθηματική κρίση που είναι απαραίτητη στους μελλοντικούς δασκάλους των
μαθηματικών;
Οι ερωτήσεις που έγιναν στους φοιτητές κατά τη διάρκεια του 1ου διδακτικού πειράματος
στοχεύουν στο να διερευνήσουμε αν σε γενικές γραμμές οι φοιτητές μπορούν να
διακρίνουν αν υπάρχει συνάφεια και ενοποίηση ανάμεσα σε θέματα των θεωρητικών και
των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Η ιδέα της ταχύτητας σύγκλισης διεισδύει και στα δύο
αυτά πεδία και ειδικότερα εισάγει ένα «διαισθητικό background» στη

μοντέρνα

κατασκευή των απειροστών και στις τάξεις τους και παρόλο που το «μονοπάτι» αυτό
είναι γνωστό στα μαθηματικά δεν φαίνεται να έχει διερευνηθεί σε σχέση με τη διδασκαλία
και τη μάθηση βασικών εννοιών της ανάλυσης.
Ένας άλλος, επίσης σοβαρός λόγος που συντρέχει στην εξέταση της ταχύτητας σύγκλισης
ακολουθίας, είναι ότι η έννοια της ακολουθίας ως αντικείμενο διδασκαλίας και μελέτης
έχει εξαλειφθεί από το ελληνικό Λύκειο, όπου η συνάρτηση έχει αντικαταστήσει την
ακολουθία σε όλα τα θέματα της ανάλυσης που εξετάζονται στο επίπεδο του Λυκείου, έχει
ως αποτέλεσμα οι φοιτητές των Μαθηματικών Τμημάτων να αντιμετωπίζουν στο
Πανεπιστήμιο σοβαρές δυσκολίες, τουλάχιστον στα πρώτα έτη σπουδών, τόσο ως προς
την κατανόησή της όσο και στη χρήση της.
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Οι απαντήσεις των φοιτητών σχετικά με τη ταχύτητα σύγκλισης της μηδενικής ακολουθίας
μας δίνουν σπουδαία πληροφόρηση για την επίδραση που έχουν οι «μοντέρνες»
διδακτικές επεκτάσεις θεμάτων ανάλυσης. Επίσης φαίνεται ότι στο ζήτημα της
κατανόησης και της ερμηνείας της έννοιας του ορίου για την περίπτωση των ακολουθιών,
οι φοιτητές αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Το διδακτικό αυτό πείραμα δεν
στοχεύει στην πλήρη κατανόηση των απειροστών ποσοτήτων από τους φοιτητές, αλλά
μπορεί να θεωρηθεί ως μια εισαγωγική προσέγγιση για την έννοια αυτή μέσα στην
Πανεπιστημιακή τάξη.
2ο επεισόδιο:
Δ: Ας πάρουμε τις ακολουθίες

1
1
και 2 n=1,2,... Μπορείτε να ερμηνεύσετε τι θα πει η
n
n

έκφραση «ποια ακολουθία συγκλίνει γρηγορότερα στο μηδέν» και έναν λόγο γι’ αυτό;
Φ: Η δεύτερη συγκλίνει γρηγορότερα
Δ: Για ποιο λόγο;
Φ(Έλσα): Ο παρονομαστής γίνεται μεγαλύτερος γρηγορότερα γιατί υπάρχει το

τετράγωνο. Αν βάλουμε στη θέση του n έναν αριθμό μεγαλώνει περισσότερο (ο
δεύτερος παρονομαστής)
Δ: Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις τους. Πώς είναι οι γραφικές παραστάσεις;

Οι φοιτητές κάνουν τις γραφικές παραστάσεις. Μερικές από τις γραφικές παραστάσεις
που έκαναν οι φοιτητές:
1
Μερικοί έκαναν την γραφική παράσταση της . Κάποιος είχε στον ίδιο άξονα και την
n
1
.
n2
Φ: Μόνο για n=1 τέμνονται
Δ: Οι παρακάτω γραφικές παραστάσεις ποιες συναρτήσεις παριστάνουν;
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Δ: Είναι δυνατόν μια συνεχής καμπύλη να είναι γραφική παράσταση ακολουθίας;

Γιατί;
Φ: Θα είναι σημεία, γιατί έχουμε n=1,2,3....
Φ: Θεωρούμε ότι τα σημεία είναι πολύ κοντά.
Δ: Αυτό μάλλον δεν έχει νόημα γιατί τα σημεία παριστάνουν φυσικούς αριθμούς.

Παρατηρήσαμε ότι οι φοιτητές σχεδίασαν συνεχείς καμπύλες για να εκφράσουν γραφικά
τις ακολουθίες και αναφορικά με τον παραπάνω διάλογο επισημαίνεται το γεγονός ότι οι
φοιτητές θεωρούν ως βασική διαφορά μεταξύ μιας ακολουθίας και μιας συνάρτησης το
«πεδίο ορισμού» τους από το οποίο εξαρτώνται και οι γραφικές παραστάσεις τους.
Παρόλα αυτά φοιτητές, όπως ο Στέλιος, δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη διαφορά στη
γραφική παράσταση μεταξύ μιας συνεχούς καμπύλης και ενός διακεκριμένου συνόλου
σημείων τα οποία όμως βρίσκονται τόσο κοντά το ένα στο άλλο ώστε φαίνεται ότι
«γεμίζουν» τη γραμμή.
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Άλλο απόσπασμα του διαλόγου:
Φ: Επομένως για n=1,2,3… η n θα είναι μικρότερη από την n2 .
Δ: Πώς μπορούμε να το εκφράσουμε αυτό;
Φ(Δημήτρης): Μπορούμε να το αποδείξουμε μέσω εμβαδών
Δ: Εννοείς μέσω ολοκληρώματος;
Φ: Ναι.
Δ: Εντάξει. Ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Θα γυρίσουμε στα κλάσματα αn=

βn =

1
και
n

1
. Θα κάνουμε την γραφική παράσταση της αn. Αυτή θα αποτελείται από σημεία,
n2

δεν είναι έτσι; Αν δεν θέλουμε να κάνουμε την γραφική παράσταση της

1
, μπορούμε
n2

να δώσουμε μια ερμηνεία στην ταχύτητα σύγκλισης; Πώς θα εκφράσουμε ότι η μια
πάει «πιο γρήγορα» στο μηδέν από την άλλη;
Φ:(Γιώργος) Μπορούμε να γράψουμε την (βn) σαν γινόμενο, δηλαδή βn= a n2 = αn. αn.

Επομένως η ταχύτητα σύγκλισης της (βn) στο μηδέν θα είναι τετραγωνική ως προς την
(αn).
Δ: Γενικά πώς θα δίναμε έναν ορισμό;
Φ: Από τον ορισμό της σύγκλισης στην πρώτη περίπτωση θα είναι « αν < ε για

κάποιο ε>0 και για κάθε ν≥ν0 ».
Δ: Τι είναι το ν0 ;
Φ: Κάποιο στοιχείο του Ν.
Δ: Μήπως το ε μεταβάλλεται και το ν0 είναι συνάρτηση του ε;
Φ: Ναι, για κάθε ε > 0 …
Φ(Δημήτρης): Να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικά ε, ένα μεγάλο «ε» για την αν

και μικρό «ε» για την βν.
Δ: Το κάθε ε, τι θα εκφράζει; Μήπως ένα μέτρο της ταχύτητας σύγκλισης;
Φ: Θα εκφράζει την διαφορά.
Δ: Το «ε» αναφέρεται σε κάθε ακολουθία χωριστά ή πρέπει να τις συσχετίσουμε;

Μπορούμε να συγκρίνουμε με άλλον τρόπο δύο μεταβαλλόμενα διακριτά μεγέθη;
Φ(Στέλιος): Να τις αφαιρέσουμε.
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Φ(Δημήτρης):Η ταχύτητα κρύβει δύο άλλες έννοιες, το χρόνο και το διάστημα.
Δ: Ποιος είναι ο χρόνος εδώ;
Φ: Είναι το ν.
Δ: Άρα ο «χρόνος» δεν είναι συνεχής.
Φ(Δημήτρης): Το ν θα είναι ο διακριτός χρόνος και το αν θα είναι τα διαστήματα.
Δ: Πώς αλλιώς θα τα συγκρίνουμε;
Φ(Μαρία):Αν πάρουμε το λόγο.
Δ: Τι μας συμφέρει από τα δύο καλύτερα; Η διαφορά ή ο λόγος;
Φ: Ο λόγος.
Δ: Γιατί;
Φ(Μαρία): Γιατί μπορείς να βάλεις το ένα συναρτήσει του άλλου.
Δ: Να δώσουμε ένα αντιπαράδειγμα σε σχέση με τη διαφορά. Π.χ αν =

1

και

ν

1
. Πώς συμπεριφέρονται οι ακολουθίες αυτές; Ποια είναι η διαφορά τους; Και
ν +1
ποιος ο λόγος τους;
α
ν +1
Φ: ν =
→1

βν =

βν

ν

Δ: Να βρούμε πως μεταβάλλεται ο λόγος

αν
όταν ν → +∞ κατανοώντας τον
βν

διαισθητικά, χωρίς την αυστηρή έννοια του ορίου.
Φ(Ειρήνη): Είναι πιο κατανοητό αν χρησιμοποιήσουμε την έννοια της συνάρτησης.
Φ(Δημήτρης): Μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα: για να βρούμε την

ταχύτερη ακολουθία θα πάρουμε το λόγο των δύο ακολουθιών και αν ο λόγος συγκλίνει
στο μηδέν τότε ο αριθμητής είναι ταχύτερος, αν συγκλίνει στην μονάδα οι ταχύτητες
τους είναι ίσες.
Φ:(Ειρήνη) Αν το σκεφτούμε με συναρτήσεις.....
Δ: Ωραία, λοιπόν αν ισχύει

φ ( x)
→ 0 όταν x → +∞ , τότε τι γίνεται;
σ ( x)

Φ: Όταν συμβαίνει αυτό σκέφτομαι «

1
= 0 ».
+∞
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Η συζήτηση για τη μορφή των γραφικών παραστάσεων οδήγησε αυθόρμητα τους φοιτητές
στην έννοια του άπειρα μεγάλου και όχι στην έννοια του άπειρα μικρού. Αυτό προέκυψε
κατά την προσπάθεια των φοιτητών να προσδιορίσουν διαισθητικά τις γραφικές
παραστάσεις των ακολουθιών 2n,n2,n! και στη συνέχεια τις αντίστροφές τους 1/2n,
1/n2,1/n!. Ένας φοιτητής ανέφερε την έννοια του ολοκληρώματος (μέσω εμβαδών, όπως
χαρακτηριστικά είπε) για να βρει κάποια σχέση, προκειμένου να συγκρίνει τις ακολουθίες.

Ο διδάσκων προτείνει στους μαθητές να βρουν άλλο τρόπο προσέγγισης, χωρίς να
χρησιμοποιήσουν τις γραφικές παραστάσεις των ακολουθιών, όπου παρατηρήθηκε ότι
μετά τη συζήτηση, οι φοιτητές πλέον διακρίνουν ότι οι γραφικές παραστάσεις των
παραπάνω ακολουθιών δεν είναι συνεχείς καμπύλες. Από τις απαντήσεις των φοιτητών
φαίνεται ότι ο διαισθητικός τρόπος προσέγγισης που ακολούθησαν οι περισσότεροι
πηγάζει από τις αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της μαθηματικής
τους παιδείας. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός του ότι οι φοιτητές προκειμένου να
δώσουν έναν ορισμό (σχετικά με τη ταχύτητα σύγκλισης μιας ακολουθίας), έδωσαν τον
ορισμό της σύγκλισης μιας ακολουθίας στο μηδέν και όχι ορισμό σχετικά με την ταχύτητα
σύγκλισης μιας μηδενικής ακολουθίας. Μπορεί όμως να αλλάξουν οι αντιλήψεις των
φοιτητών που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της μαθηματικής τους εκπαίδευσης;

Από τις απαντήσεις των φοιτητών και από τα γραπτά τους δοκίμια, αποσπάσματα των
οποίων παραθέτουμε και αναλύουμε στη συνέχεια, συμπεραίνουμε ότι οι φοιτητές δεν
γνώριζαν τη λύση του προβλήματος, αλλά άρχισαν σταδιακά την προσέγγιση του θέματος,
(που εν προκειμένω είναι η ταχύτητα σύγκλισης), με την υποστήριξη των υποδείξεων του
διδάσκοντα. Παρόλα αυτά ουσιαστικό ρόλο έπαιξε η αυθόρμητη διαισθητική τους
αντίληψη.

Μια επίσης σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από το διάλογο στην τάξη, είναι η
προτίμηση των φοιτητών στις συναρτήσεις και όχι στις ακολουθίες. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στο ότι οι φοιτητές θεωρούν την έννοια της συνάρτησης περισσότερο οικεία και
κατανοητή σε σχέση με την έννοια της ακολουθίας. Στο ζήτημα αυτό έχουν αναφερθεί και
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πολλοί άλλοι ερευνητές. Ο διδάσκων προκειμένου να διευκολύνει τους φοιτητές για να
μπορέσουν να επικεντρωθούν στο ζητούμενο που είναι η ανακάλυψη της ταχύτητας
σύγκλισης, ούτως ώστε να περάσουν στις απειροστικές διαδικασίες και να εξοικειωθούν
με την έννοια του απειροστού,

επιτρέπει προς το παρόν τη χρήση της έννοιας της

συνάρτησης.
Εργασία (προαιρετική):
Να συγκριθούν ως προς την ταχύτητα σύγκλισης οι μηδενικές ακολουθίες
1 1 1
,
,
. Πώς καταλαβαίνετε την έννοια της ταχύτητας σύγκλισης;
2 n n 2 n!

Ακολουθούν αποσπάσματα από τρεις εργασίες φοιτητών που παρουσίασαν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον και συνεντεύξεις των φοιτητών αυτών, από τις οποίες φαίνονται οι απόψεις
τους γύρω από την ταχύτητα σύγκλισης ακολουθίας αλλά και οι αντιλήψεις τους για τις
έννοιες του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από το 1ο πείραμα είναι αξιόλογα.
Δημήτρης (11-02-2000).

Ο Δημήτρης είναι δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος των Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών. Από μικρός ο Δημήτρης έδειχνε ζήλο για τα μαθηματικά και
συνέχισε να είναι το «αγαπημένο» του μάθημα στο Λύκειο. Στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, η δεύτερη επιλογή του ήταν το Μαθηματικό Τμήμα. Στη διάρκεια της
φοίτησής του, συνάντησε πολλές δυσκολίες στο μάθημα της Γραμμικής Άλγεβρας
καθώς και της Πραγματικής Ανάλυσης. Αντίθετα είχε πολύ καλή απόδοση στο μάθημα
της Αναλυτικής Γεωμετρίας. Σήμερα υποστηρίζει ότι το μάθημα της Ιστορίας των

Μαθηματικών παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο βλέπει και μέσα από τη
διδακτική διάσταση.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο Δημήτρης εξηγεί πως έγραψε την εργασία του και
εκθέτει τις απόψεις του για τα απειροστά και τις επ’ άπειρον διαδικασίες. Παραθέτουμε
αποσπάσματα από τη συνέντευξη.
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Ερώτηση: Για τα απειροστά έχεις ακούσει άλλοτε;
Δημήτρης: Όχι.
Ε: Έχεις παρακολουθήσει το μάθημα της Περιήγησης στα Μαθηματικά; γιατί εκεί γίνεται

μια εισαγωγή στην έννοια των απειροστών.....
Δημ: Όχι, δεν παρακολούθησα το μάθημα αυτό, αλλά επηρεάστηκα από την

Αριθμητική Ανάλυση.
Ε: Πώς δηλαδή;
Δημ: Μέσα από τον υπολογιστή, έκανα μια πρώτη προσέγγιση και παρατήρησα να

αλλάζουν οι παράμετροι και να μικραίνουν τα νούμερα. Επίσης γεωμετρικά έβγαινε το
ίδιο αποτέλεσμα. Σε ποσοστό 60% θα έλεγα και από τις δύο μεθόδους.

Ο Δημήτρης θεώρησε τις ακολουθίες αn=

1
1
και βn= n και χρησιμοποίησε το όριο
2
n
2

του λόγου των γενικών όρων τους για να εξετάσει τη ταχύτητα σύγκλισης των δύο
ακολουθιών. Στη διαδικασία υπολογισμού του ορίου του κλάσματος ο Δημήτρης
χρησιμοποίησε τον κανόνα του De l’ Hospital και συγκεκριμένα γράφει τα εξής:

Έχω lim n→∞

an

βn

= lim n→∞

1
2n
2 n ln 2
n 2 = lim
lim
=
=…=∞ (…)
n→∞
n →∞
1
n2
2n
2n

Ο Δημήτρης εισάγει τον παρακάτω κανόνα: «a) lim n→∞

γρηγορότερα από την αn β) αν lim n→∞
και γ) αν lim n→∞

an

βn

an

βn

βn

=∞ , τότε η βn συγκλίνει

=0 τότε η αn συγκλίνει γρηγορότερα από την βn

=λ τότε η αn έχει την ίδια ταχύτητα με την βn. Και σημειώνει ότι

σύμφωνα με τον παραπάνω κανόνα η ακολουθία βn=
αn =

an

1
συγκλίνει γρηγορότερα από την
2n

1
1
1
. Την ίδια διαδικασία χρησιμοποιεί και για τις ακολουθίες n και .
2
n!
n
2
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Ε: Γιατί χρησιμοποιείς λόγους και μετά διαφορές στην εργασία σου;
Δημ: Τις διαφορές τις χρησιμοποιώ για να παρακάμψω την θεωρία, για να φτιάξω κάτι

άλλο. Τους λόγους τους πήρα γιατί το είχαμε συζητήσει στην τάξη.
Ε: Τι διαλέγεις από τα δύο;
Δημ: Τους λόγους, αλλά με βοήθησε και η γραφική παράσταση.

Ο Δημήτρης στην εργασία του φτιάχνει δύο πίνακες τιμών, έναν για τις ακολουθίες
1
1
1
1
και n , έναν δεύτερο πίνακα για τις ακολουθίες n και
. Από τους πίνακες
2
n!
n
2
2
αυτούς, στους οποίους χρησιμοποιεί αυθαίρετες τιμές, στη συνέχεια κατασκευάζει μια
γραφική παράσταση στην οποία όμως περιλαμβάνει τις δύο πρώτες συναρτήσεις
χρησιμοποιώντας διακεκομμένες γραμμές και όχι συνεχείς καμπύλες. Ο Δημήτρης έχει
αντιληφθεί τη διαφορά που υπάρχει στις γραφικές παραστάσεις μεταξύ των
συναρτήσεων και των ακολουθιών.
Παρατηρούμε ότι ο Δημήτρης στη εργασία του χρησιμοποιεί διαφορές και λόγους.
Επιλέγει τελικά να εργαστεί με λόγους γιατί η χρήση των διαφορών δεν του δίνει τα
αποτελέσματα που θα ήθελε, ενώ αρχικά χρησιμοποιεί διαφορές για να «παρακάμψει»
τη θεωρία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Προσπάθησε μέσα από τις γραφικές
παραστάσεις να εξετάσει τη ταχύτητα σύγκλισης, αλλά διαπιστώνει ότι αυτές οι
γραφικές παραστάσεις που χρησιμοποίησε αφορούν συναρτήσεις και όχι ακολουθίες.
Ε: Και η γραφική παράσταση 298 τι ακριβώς σημαίνει για σένα;
298

Ο Δημήτρης σχεδίασε την ακόλουθη γραφική παράσταση:
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( Του δείχνουμε την γραφική παράσταση που είχε κάνει στο γραπτό δοκίμιο)
Δημ: Α, εδώ.....θα έπρεπε να είναι σημεία, προς αποφυγή σύγχυσης .

Ο Δημήτρης στο δοκίμιό του συμπεραίνει ότι αν ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για τις
άλλες δύο ακολουθίες θα πάρουμε ανάλογα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά
προβληματίζεται όταν χρειάζεται να κατασκευάσει τη γραφική παράσταση της
ακολουθίας

1
γιατί παρατηρεί ότι το «n! δεν είναι «συνάρτηση». Ας σημειώσουμε ότι
n!

η αρχική αντίληψη του φοιτητή, ότι δηλαδή μπορεί να προσεγγίσει τη ταχύτητα
σύγκλισης των τριών ακολουθιών με τη βοήθεια των γραφικών τους παραστάσεων,
οδηγεί σε αδυναμία. Θα μπορέσει όμως από το εμπόδιο αυτό να οδηγηθεί σε
διαφορετική προσέγγιση που να δίνει τελικά την λύση του προβλήματος;
Σε άλλο σημείο της εργασίας του ο Δημήτρης αναφέρει ότι η ταχύτητα «κρύβει» τις
έννοιες του χρόνου και του διαστήματος. Και δίνει έναν διαισθητικό ορισμό για την
ταχύτητα σύγκλισης: «Λέμε ότι κάτι έχει μεγαλύτερη ταχύτητα από κάτι άλλο όταν το

πρώτο καλύπτει το ίδιο διάστημα αλλά σε λιγότερο χρόνο. Προσοχή! Και τα δύο
καλύπτουν το ίδιο διάστημα, άρα φθάνουν στον ίδιο προορισμό».
Σχετικά με το χρόνο ο Δημήτρης αναφέρει: «τις ίδιες παρατηρήσεις θα μπορούσαμε να

κάνουμε και στην περίπτωση που προεκτείνουμε την έννοια της ταχύτητας από το χώρο
των ακολουθιών. Με τη διαφορά που εδώ θα μιλάμε για ταχύτητα σύγκλισης. Φυσικά,
αντί για προορισμό (δηλ. το τέλος του διαστήματος) θα έχω το σημείο σύγκλισης των
ακολουθιών και για τον χρόνο t (…) θα έχω την παράμετρο n που παριστάνει τους
φυσικούς αριθμούς ( π.χ. n=1, n=2…κλπ). Άρα μια ακολουθία είναι ταχύτερη από μια
άλλη, αν η πρώτη φθάνει στο ίδιο σημείο σύγκλισης με τη δεύτερη αλλά για μικρότερη
τιμή του n. Π.χ η δεύτερη για n=∞ φθάνει σύγκλισης, η πρώτη για n=∞ /2 (ή για n=∞ /10)
έχει ήδη φθάσει στο σημείο αυτό».
Ε: Μπορείς να δώσεις τον ορισμό του χρόνου; γιατί αναφέρεσαι σε χρόνο, ταχύτητα και

διάστημα.
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Δημ: Υπάρχει διακριτός χρόνος και συνεχής χρόνος, τον έχουμε συναντήσει στην

Στοχαστική Ανάλυση. Εδώ έχω προεκτείνει την έννοια της ταχύτητας από τον χώρο της
Φυσικής στις ακολουθίες και για προορισμό των ακολουθιών θα έχω το τέλος του
διαστήματος.
Ε: Ο χρόνος τελικά είναι συνεχής ή όχι;
Δημ: Στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε λεπτά ή sec όχι κλάσματα δευτερολέπτων,

άρα το n ταυτίζεται με τον διακριτό χρόνο.
Ο Δημήτρης χρησιμοποιεί τις έννοιες του χρόνου και του διαστήματος ως ξεχωριστές
μεταβλητές, δηλαδή εισάγει την έννοια του χρόνου ως προς τη δυνατότητα γρήγορης
μετάβασης (πόσο γρήγορα μπορεί να φθάσει) και όχι το χρόνο με την έννοια του λόγου.
Στη συνέντευξη αναφέρει: «Εδώ έχω προεκτείνει την έννοια της ταχύτητας από τον
χώρο της Φυσικής στις ακολουθίες και για προορισμό των ακολουθιών θα έχω το
τέλος του διαστήματος».
Ε: Η γραφική παράσταση των ακολουθιών τελικά είναι συνεχής γραμμή ή αποτελείται

από μεμονωμένα σημεία;
Δημ: Είναι σημεία.
Ε: Στην εργασία σου αναφέρεσαι σε σύγκλιση ακολουθίας, μπορείς να μου εξηγήσεις τι

εννοείς όταν λες ότι το n ταυτίζεται με το άπειρο;
Δημ: Πρακτικά υπάρχει ταύτιση, θεωρητικά σημαίνει ότι έχει φθάσει στον σκοπό
του.
Ε: Δηλαδή όταν λες ότι για n → ∞ η ακολουθία

1
ταυτίζεται με το μηδέν, τι εννοείς;
2n

Ποιος αριθμός ή τι άλλο θεωρείς ότι είναι αυτό το n;
Δημ: Το n → ∞ δεν ορίζεται για το n ότι και να πούμε γι’ αυτό, το n είναι πάντα πιο

μεγάλο. Το ∞ δεν είναι ουσιαστικό γιατί είναι αριθμός και όχι άπειρο. Δηλαδή εννοώ
έναν τέτοιο αριθμό που δεν μπορώ να ορίσω, πολύ μεγάλο, γιατί ότι αριθμό και να
πω αυτός είναι μεγαλύτερος και μετά αυτός φθάνει στο άπειρο. Δεν είναι ούτε
αριθμός, ούτε άπειρο αλλά κάτι ενδιάμεσο. Σχηματικά ξεχωρίζω τον αριθμό αυτό από

το άπειρο και γενικά ξεχωρίζω τους αριθμούς.
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Ε: Διάστημα; τι εννοείς;
Δημ: Διάστημα είναι ο προορισμός.
Ε: Ταχύτητα;
Δημ: Η ταχύτητα σύγκλισης είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα της φυσικής, είναι

διαφορετική.
Ε: Αναφέρεις στην εργασία σου

∞ ∞
κ.λ.π. Τι ακριβώς πιστεύεις ότι είναι αυτοί;
,
2 10

Δημ: Όλοι οι άπειροι αριθμοί δεν είναι ίσοι μεταξύ τους. Κάποιοι είναι μεγαλύτεροι και

κάποιοι μικρότεροι.

Στην εργασία του αναφέρει: « Είναι αλήθεια ότι το

∞
∞
ήτο
κλπ. Δεν ισχύουν διότι δεν
2
10

έχουν νόημα. Όμως παραβιάζω αυτή τη συνθήκη για να δώσω κατά κάποιον τρόπο,
σχηματικά τη διαφορά μεταξύ ταχύτερης και αργότερης σύγκλισης».
Ο Δημήτρης κάνει «λογικές» παρανοήσεις όταν χρησιμοποιεί την έννοια του απείρου.
Εξηγεί ότι η έκφραση που χρησιμοποίησε στην εργασία του « το n ταυτίζεται με το
άπειρο» έχει την έννοια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σημειώνει: «πρακτικά
υπάρχει ταύτιση, θεωρητικά σημαίνει ότι έχει φθάσει στον σκοπό του». Η σχέση
n → ∞ είναι ασαφής αλλά παρόλα αυτά το n «δεν είναι ούτε αριθμός, ούτε άπειρο

αλλά κάτι ενδιάμεσο». Ο Δημήτρης στην εργασία του διακρίνει τάξεις του απείρου και

σχολιάζει ότι «όλοι οι άπειροι αριθμοί δεν είναι ίσοι μεταξύ τους. Κάποιοι είναι
μεγαλύτεροι και κάποιοι μικρότεροι». Ο Δημήτρης πιθανόν να αναφέρεται στο

ενεστωτικό άπειρο.
Από την παραπάνω εργασία και από τη συνέντευξη, φαίνεται ότι ο Δημήτρης
προσεγγίζει διαισθητικά στα πλαίσια της μη-συμβατικής ανάλυσης τις απειροστές
ποσότητες τις οποίες θα μπορούσαμε να εντάξουμε στη κατηγορία των εκτασιακών
απειροστών του σχηματικού διαγράμματος που παραθέτουμε στο τέλος του 3ου
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κεφαλαίου, αφού η έννοια του χρόνου εισάγεται ως διαφορετική μεταβλητή από αυτή
του διαστήματος 299.
Η δεύτερη εργασία που αναλύσαμε είναι του Γρηγόρη.
Γρηγόρης (11-02-2000).

Ο Γρηγόρης είναι δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος των Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Πατρών. Για τις Πανεπιστημιακές σπουδές του το Μαθηματικό Τμήμα
ήταν γι’ αυτόν η πρώτη επιλογή. Από μικρός είχε πολύ καλή σχέση με τα Μαθηματικά
γιατί ο πατέρας του είναι καθηγητής των Μαθηματικών στην Β/θμια Εκπαίδευση. Είχε,
παρόλα αυτά δυσκολίες στο πρώτο έτος ιδιαίτερα με τα Θεωρητικά Μαθηματικά.
Ο Γρηγόρης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την εργασία του, τον τρόπο σκέψης και
τις αντιλήψεις του σχετικά με την έννοια του απειροστού.
Ερώτηση: Έχεις προτίμηση σε κάποιο μάθημα;
Γρηγόρης: Ναι, στα Θεωρητικά Μαθηματικά και στη Στατιστική.
Ε: Συμβιβάζονται αυτά μεταξύ τους;
Γρηγ: Θάλεγα πως ναι, γιατί τα θεωρητικά μαθηματικά καθώς και η πιθανοθεωρία

απαιτούν περισσότερη σκέψη. Να κάθεσαι δηλαδή πάνω από το βιβλίο παρά άλλες
πολύπλοκες διαδικασίες.
Ε: Τι γνώμη έχεις για την Διδακτική, την Ιστορία και την Φιλοσοφία;
Γρηγ: Ο Τομέας αυτός δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, περισσότερο προς την Στατιστική

θα έλεγα ότι κλίνω, σύμφωνα και με τις επιλογές που έχω κάνει στα μαθήματα.
Ε: Το μάθημα επιλογής του 2ου έτους «Περιήγηση στα Μαθηματικά» το επέλεξες;
Γρηγ: Όχι.

299

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παραθέτουμε δύο σχηματικά διαγράμματα. Το πρώτο διάγραμμα
αφορά στην ιστορική ταξινόμηση της έννοιας του απειροστού και των αδιαιρέτων ποσοτήτων. Η
αναφορά γίνεται στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου. Το δεύτερο σχηματικό διάγραμμα αφορά στις
διάφορες κατηγορίες των απειροστών ποσοτήτων, όπως τις ερμηνεύσαμε μέσα από την έρευνά μας τις
οποίες συναντήσαμε στην Ιστορία του απειροστού και στις σύγχρονες μελέτες του 20ου αιώνα.

180

Ε: Η ερώτηση γίνεται γιατί έχω την εντύπωση ότι στο μάθημα αυτό γίνεται αναφορά στην

έννοια των απειροστών που και εσύ έχεις γράψει γι’ αυτά, υπέθεσα λοιπόν ότι
βοηθήθηκες από το μάθημα. Στην εργασία σου μιλάς στην αρχή για κάποιο «εργαλείο».
Τι εννοείς με αυτή την έκφραση;
Ο Γρηγόρης στο γραπτό του δοκίμιο, προσπάθησε να κατασκευάσει έναν κανόνα για
να συγκρίνει την ταχύτητα σύγκλισης δύο ακολουθιών χρησιμοποιώντας το λόγο τους.
Τον κανόνα αυτό ονομάζει «εργαλείο».
Γρηγ: Εννοώ ότι είναι ένας γενικός κανόνας όταν μας δίνονται δύο ακολουθίες να

συγκρίνουμε.
Ε: Χρησιμοποιείς τη λέξη «εργαλείο» σαν διαδικασία;
Γρηγ: Όχι, αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι ένας

γενικός κανόνας. Εδώ μάλιστα, το είπαμε και στην τάξη, ότι για να συγκρίνουμε
ακολουθίες πρέπει να πάρουμε το λόγο των δύο ακολουθιών και αναλόγως που
συγκλίνει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Παρόλα αυτά αναφέρει ότι «οι γραφικές παραστάσεις θα δώσουν καλύτερη εικόνα για τις

ακολουθίες και την ταχύτητα σύγκλισής τους». Ο Γρηγόρης κατασκεύασε έναν πίνακα
τιμών στον οποίο περιλάμβανε και τις τρεις ακολουθίες, δίνοντας τιμές από το σύνολο
των φυσικών αριθμών και στη συνέχεια κατασκεύασε τις γραφικές παραστάσεις των
ακολουθιών 1/n2 και 1/2n, σχεδιάζοντας συνεχείς γραμμές 300.
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Ο Γρηγόρης σχεδίασε τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις:
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Ε: Βλέπω επίσης ότι έχεις πάρει κάποιους πίνακες. Πώς βρήκες τις τιμές αυτές; Είναι

τυχαίες οι τιμές αυτές;
Γρηγ: Ναι τυχαίες. Γιατί όταν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα κάνω τυχαίες δοκιμές

για να δω τι γίνεται, να καταλάβω διαισθητικά το πρόβλημα. Και μέσω αυτών των
τιμών......ήθελα να δω που πηγαίνουν οι τιμές, μήπως συγκλίνουν σε κάποιο αριθμό,
κ.λ.π.
Ο Γρηγόρης στη συνέχεια θεωρεί τη διαφορά των όρων ακ-ακ-1 για τις ακολουθίες 1/n2
και 1/2n από την οποία συμπεραίνει ποια ακολουθία «τρέχει» γρηγορότερα. Παρατηρεί
ότι «για να εξετάσουμε την ταχύτητα σύγκλισης μιας ακολουθίας πρέπει να θεωρήσουμε

σχετικά μεγάλα n, έτσι ώστε οι τιμές των όρων της ακολουθίας να έχουν αρχίσει να
προσεγγίζουν το όριο προς αποφυγή συγχύσεων (…) διότι αν χρησιμοποιήσουμε για τους
πρώτους τρεις όρους θα οδηγούμαστε σε εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα». Ο
Γρηγόρης σχεδιάζει και μια γραφική παράσταση και για την ακολουθία 1/n! Και

σημειώνει ότι είναι πολύ δύσκολο να σχεδιάσει σε κοινούς άξονες τις γραφικές

παραστάσεις γιατί πρόκειται για πολύ μικρές αποκλίσεις τιμών (…).
Ε: Πιο κάτω στην εργασία σου λες: έχουμε στοιχεία για την ταχύτητα σύγκλισης, τι

εννοείς;
Γρηγ: Αυτό που εξηγώ μετά, δηλαδή το πως καταλαβαίνω την ταχύτητα σύγκλισης.

Από τον πίνακα αν κοιτάξουμε πλησιάζοντας προς την σύγκλιση την διαφορά του 4ου
όρου από τον 5ο όρο και στις τρεις ακολουθίες, βλέπουμε ότι στην ακολουθία που έχει
την μεγαλύτερη ταχύτητα σύγκλισης αυτή η διαφορά είναι η μικρότερη.
Ε: Αυτό που το στηρίζεις;
Γρηγ: Αυτό σαν κανόνα δεν μπορώ να πω ότι το βρήκα κάπου, θα έλεγα ότι είναι δικό

μου συμπέρασμα και όχι ακριβώς μαθηματικοποιημένο, απλά διαισθητικά όπως
αντιλαμβάνομαι την ταχύτητα σύγκλισης, χωρίς όμως να ξέρω ότι είναι απόλυτο αυτό
και αν καθορίζει σίγουρα την ταχύτητα σύγκλισης αν και νομίζω, ότι το πόσο γρήγορα
τρέχει η ακολουθία στον αριθμό στον οποίο συγκλίνει, εξαρτάται από αυτές τις
διαφορές.
Ε: Οι γραφικές παραστάσεις έχουν γίνει βάσει των τιμών αυτών;
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Γρηγ: Ναι.
Ε: Βλέπω ότι σχεδίασες την (

1
1
) και την( 2 ). Από αυτές τις γραφικές παραστάσεις τι
n
2
n

συμπέρασμα βγάζεις αφού είναι περίπου ίδιες;
Γρηγ: Δεν βγάζω συμπέρασμα από τις γραφικές παραστάσεις.
Ε: Εδώ έχεις και την (

1
). Είναι όλες αυτές συναρτήσεις;
n!

Γρηγ: Όχι, ......είναι συναρτήσεις.....οι ακολουθίες .....ναι ....οι γραμμές είναι

ενιαίες....όχι είναι λάθος αυτό. Πρέπει να είναι διακεκομμένες, γιατί η ακολουθία είναι
μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού τους φυσικούς αριθμούς.
Ε: Δηλαδή ποιος είναι ο τύπος των συναρτήσεων;
Γρηγ: Η πρώτη

1
1
και η άλλη n .
2
x
x

Ε: Και η τρίτη;
1
1
Γρηγ: E: Ναι, αλλά η ακολουθία είναι η ( ) 301.
x
n!
1
Γρηγ: Μμμ...ναι η
, νομίζω ότι ίσως έχει διπλό τύπο....δεν είμαι σίγουρος.
x!

Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι ο Γρηγόρης δεν αντιλαμβάνεται αρχικά τη διαφορά
μεταξύ της έννοιας της ακολουθίας και της συνάρτησης. Χρησιμοποιεί συνεχείς
γραμμές για να εκφράσει γραφικά τις ακολουθίες. Και ενώ εισάγει ένα «εργαλείο»
προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα, παρακάμπτει την έννοια της ακολουθίας χωρίς
να αντιληφθεί ότι δημιουργούνται αντιφάσεις μέσα από την αποδεικτική διαδικασία.
Ε: Για τις γραφικές παραστάσεις που κατασκεύασες στο ίδιο σχήμα, σχολιάζεις ότι αν τις

κοιτάξουμε προσεκτικά είναι πρακτικά λίγο δύσκολο να τις δικαιολογήσουμε γιατί
301

Ο Γρηγόρης κατασκεύασε την ακόλουθη γραφική παράσταση για την (

1
):
n!
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πρόκειται για μικρές αποκλίσεις τιμών που συμπίπτουν. Δηλαδή τι εννοείς με αυτό το
σχόλιο;
Γρηγ: Στο χαρτί έτσι όπως είναι, δεν μπορώ να τις κάνω τόσο καλά, ίσως δεν μπορούμε

να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν όμως τις είχαμε σε μια πολύ μεγάλη μεγέθυνση και
μια πολύ μεγάλη ακρίβεια τότε ίσως να βγάλουμε περισσότερα συμπεράσματα.
Ο Γρηγόρης στη συνέχεια της εργασίας του, παρακάμπτοντας τις διαφορές που είχε
αρχικά χρησιμοποιήσει, συγκρίνει τους λόγους των γενικών όρων των ακολουθιών.
Έχει επηρεάσει το Γρηγόρη η διδακτική διαδικασία; Από το γραπτό δοκίμιο και την
συνέντευξη φαίνεται ότι η χρήση των λόγων είναι ανεξάρτητη από τις γραφικές
παραστάσεις που έχει χρησιμοποιήσει στην εισαγωγή του δοκιμίου του και τελικά τα
συμπεράσματα προκύπτουν από την τελική φάση της εργασίας. Γεννάται το ερώτημα:
Ο Γρηγόρης κατέληξε σε συμπεράσματα σχετικά με την ταχύτητα σύγκλισης των
ακολουθιών μέσα από διαισθητικές διαδικασίες ή τελικά βοηθήθηκε από την διδακτική
παρέμβαση;
Ε: Πιο κάτω παίρνεις λόγους. Γιατί;
Γρηγ: Θέλω να συγκρίνω τις τρεις ακολουθίες ως προς την ταχύτητα σύγκλισης και

σύγκρινα τους λόγους.
Ε: Γιατί το κάνεις αυτό;
Γρηγ: Είχε λεχθεί στην τάξη, όταν λέγαμε πως θα γίνει η εργασία, βάσει αυτού.
Ε: Εδώ βλέπω ότι παίρνεις ξεχωριστά το λόγο

1
1
προς n . Τι διαφορετικό έχει αυτό
n!
2

από τα προηγούμενα;
Γρηγ: Δεν μου έβγαινε το όριο τόσο εύκολα, προσπάθησα να το βγάλω μ’ αυτό τον

τρόπο, ο οποίος δεν είναι ίσως τόσο ωραίος να τον βλέπει κανείς, αλλά δίνει το όριο.
Τελικά καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα.
Ε: Μετά απ’ όλα αυτά καταλήγεις σ’ ένα συμπέρασμα. Θα μπορούσες να το σχολιάσεις;
Γρηγ: Ναι,...έχω συγκρίνει τους λόγους......προσπαθώ να υπολογίσω το όριο, δηλαδή

με το να γράψω το n! σε αυτή τη μορφή με το 2 και συγκρίνοντας μετά κάθε όρο
ξεχωριστά με το 22, διαπιστώνω ότι αυτό είναι μεγαλύτερο του 22, όλα τ’ άλλα είναι
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μεγαλύτερα του 22 οδηγούμαστε προς κάποιο συμπέρασμα και τελικά φθάνω να πω
αυτήν εδώ την ανισότητα. Ξέρουμε ότι η 2n-3 συγκλίνει στο άπειρο όταν n τείνει στο
άπειρο, δηλαδή προσπαθώ να αποδείξω το όριο μέσω ενός κριτηρίου.
Ε: Σε κάποιο σημείο πάλι αναφέρεσαι στη σύγκλιση μιας ακολουθίας αν από αριστερά

στο λ και παίρνεις κάποιες διαφορές. Τι είναι αυτές οι διαφορές;
Γρηγ: Έχω θεωρήσει ότι η ακολουθία συγκλίνει σ’ ένα αριθμό λ, δεν μπορούσα να βρω

έναν ακριβώς μαθηματικοποιημένο τρόπο να το εκφράσω με ακρίβεια, περισσότερο
πως το καταλάβαινα εγώ το έδωσα. Το συζήτησα και με τον πατέρα μου και μου είπε,
γενικά σαν σκέψη, ότι μάλλον είναι στη σωστή κατεύθυνση και το έδωσα έτσι.
Ε: Οι διαφορές όμως λ-κ1 τι ακριβώς είναι;
Γρηγ: Το λ είναι ο αριθμός στον οποίο συγκλίνει η ακολουθία. Αν κοιτάξουμε τι

σημαίνει ουσιαστικά η σύγκλιση της ακολουθίας, όσο προχωράμε προς κάποιο όρο, η
ακολουθία πηγαίνει σταθερά προς κάποιο συγκεκριμένο αριθμό και κάθε φορά πιο
κοντά. Προσπάθησα να βάλω τα κ4, κ5 με τη διαφορά λ- κ4, λ- κ5 τη διαφορά που έχει
κάθε όρος από τον αριθμό που συγκλίνει η ακολουθία, όσο η ακολουθία συγκλίνει σ’
αυτό τον αριθμό.
Ε: Και τι συμπέρασμα βγάζεις από όλα αυτά;
Γρηγ: Διάβασα κυρίως ένα πανεπιστημιακό βιβλίο του πατέρα μου, από την εποχή του.
Ε: Πάνω σε τι αναφέρεται;
Γρηγ:

Πάνω στις ακολουθίες. Βέβαια δεν μιλάει για ταχύτητα σύγκλισης, δεν

αναφέρει ως μέγεθος την ταχύτητα σύγκλισης πουθενά, λέει όμως αυτό που σας είπα
μόνο, πως έτρεχε μια ακολουθία. Αυτή την λέξη αναφέρει και συγκρίνει δύο
ακολουθίες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν πήρα κάτι συγκεκριμένα από κει, αλλά
διάβασα γενικά για την σύγκλιση, την ταχύτητα και πήρα μια ιδέα για να μπορώ να
σκεφθώ κάποια πράγματα.
Ε: Αυτό τον πίνακα γιατί τον αναφέρεις πάλι, αφού έχεις ήδη μιλήσει γι’ αυτό;
Γρηγ: Το ξανακάνω για να εφαρμόσω ουσιαστικά και να δείξω σαν παράδειγμα αυτό

που λεω πριν. Έκανα την εισαγωγή περισσότερο μέσα από ένα θεωρητικό παράδειγμα
για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μετά στις ακολουθίες. Επίσης δίνω πιο κάτω ένα
παράδειγμα που αναφέρεται σε μεγάλα n. Γιατί αν συγκρίνουμε το πίσω παράδειγμα με
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τα πρώτα μπορεί να οδηγηθούμε σε λανθασμένα αποτελέσματα, αφού η ακολουθία δεν
έχει αρχίσει να συγκλίνει ακόμα.
Ε: Πιστεύεις ότι το ίδιο θα συμβαίνει και όταν το n πάει στο άπειρο ή μόνο σε τόσο

μικρούς αριθμούς όπως για παράδειγμα το μηδέν;
Γρηγ: Νομίζω το ίδιο,...δεν ξέρω...έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Ε: Το άπειρο τι νόημα έχει για σένα; Χρησιμοποιείς το άπειρο. Γράφεις ότι αυτός ο λόγος

αυτός πάει στο μηδέν όταν το n πάει στο άπειρο. Τι είναι αυτό το άπειρο; Αριθμός;
Γρηγ: Όχι,....
Ε: Μα μίλησες κάπου για πολύ μεγάλα n, δεν είναι έτσι;
Γρηγ: Εμείς μιλάμε για φυσικούς αριθμούς. Αν δούμε το μοντέλο ορισμού των

φυσικών αριθμών, με τον τρόπο που ορίζονται επαγωγικά, κάθε φορά φθάνουμε στον
επόμενο και στον επόμενο, δηλαδή ένας αριθμός που δεν τελειώνει ποτέ.
Ε: Επομένως το άπειρο είναι αριθμός;
Γρηγ: Όχι, δεν είναι αριθμός.
Ε: Τι είναι;
Γρηγ: Ένα μέγεθος που έχουμε στο μυαλό μας νομίζω και το χρησιμοποιούμε για να

πούμε που πηγαίνει κάποιος αριθμός, δηλαδή....αριθμός δεν είναι όμως.
Ε: Όταν λες ότι n τείνει στο άπειρο τι εννοείς;
Γρηγ: Ότι το n παίρνει πολύ μεγάλες τιμές, μεγαλώνει συνεχώς χωρίς να σταματάει.

Ο Γρηγόρης αντιλαμβάνεται την έννοια της ταχύτητας σύγκλισης μέσα από τους
πίνακες τιμών που κατασκευάζει και τις γραφικές παραστάσεις των ακολουθιών. Οι
αντιλήψεις του δεν συνάδουν με αυτές της μη-Συμβατικής Ανάλυσης, χρησιμοποιεί
κανόνες και προσπαθεί να μαθηματικοποιήσει μέσα από τη κλασσική ανάλυση, τα
αποτελέσματα. Το άπειρο έχει νόημα μόνο κατά τη δυνητική του υπόσταση και το
χρησιμοποιεί για να εκφράσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό.
Ο Γρηγόρης χειρίζεται τις ακολουθίες ως συναρτήσεις και διαπιστώνει με τη
συνέντευξη ότι οι γραφικές παραστάσεις από τις οποίες πήρε τα αποτελέσματά του δεν
είναι σωστές και μάλιστα δεν μπορεί σ’ αυτή τη διαδικασία να εντάξει την ακολουθία
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1
. Χρησιμοποιεί τους λόγους για να προσεγγίσει τη ταχύτητα σύγκλισης γιατί αυτό
n!
είχε συζητηθεί κατά τη διδακτική διαδικασία.
Μαρία (11-02-2000).

Η Μαρία είναι δευτεροετής φοιτήτρια του Τμήματος των Μαθηματικών. Στόχος της
είναι να διδάξει μαθηματικά σε σχολείο, παράλληλα όμως την ενδιαφέρει ο τομέας της

Στατιστικής και Υπολογιστών.
Όταν ήταν μαθήτρια, το όνειρό της ήταν να σπουδάσει Πληροφορική, ή Χημεία και σαν
τρίτη επιλογή ήταν τα Μαθηματικά. Είχε την τύχη να συναντήσει στα χρόνια του
Λυκείου καθηγητές των μαθηματικών που την έκαναν να αγαπήσει πολύ τα
μαθηματικά γιατί όπως λέει η ίδια στο Δημοτικό είχε πολλά προβλήματα με τα
μαθηματικά τα οποία συνεχίστηκαν και στο Γυμνάσιο. Πιστεύει ότι ο ρόλος του
δασκάλου είναι πολύ δύσκολος, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να έχει γνώσεις, θέληση και
να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να πλησιάσει τους μαθητές.
Η Μαρία προσπάθησε να συνδυάσει την ταχύτητα σύγκλισης με την τεχνολογία ή
μάλλον μέσω του υπολογιστή να βρει μια μέθοδο που να την οδηγεί σε κάποιο
συμπέρασμα. Η εργασία της Μαρίας παρουσιάζει κοινά στοιχεία με αυτή του Δημήτρη
παρόλο που χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγιστικές μεθόδους. Και οι δύο
εκφράζουν μια άποψη που πλησιάζει στα εκτασιακά μοντέλα των απειροστών του
διαγράμματός μας. Δεν χρησιμοποιεί λόγους για να εκφράσει τη ταχύτητα σύγκλισης
αλλά προσπαθεί να προσδιορίσει ποια είναι η δυνατότητα γρήγορης μετάβασης (πόσο
γρήγορα μπορεί να φθάσει κάπου) και όχι το χρόνο με την έννοια του λόγου.
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Η Μαρία κατασκεύασε έναν πίνακα τιμών 302 και για τις τρεις ακολουθίες όπου μέσω
του υπολογιστή παίρνοντας διάφορες τιμές για το n και διαπίστωσε ότι από τις τρεις
ακολουθίες η ακολουθία

1
συγκλίνει γρηγορότερα στο μηδέν. Στη συνέχεια με την
n!

ίδια διαδικασία διαπίστωσε ότι η δεύτερη κατά σειρά ταχύτερη ακολουθία είναι η
οπότε η πιο αργή σύμφωνα με τις μετρήσεις της είναι η

1
,
2n

1
. Στην εργασία της η
n2

Μαρία δεν κατασκευάζει γραφικές παραστάσεις όπως οι δύο προηγούμενοι φοιτητές, η

διαδικασία προσέγγισης που ακολουθεί είναι σαφής, δεν εμπλέκει την έννοια της
συνάρτησης με την έννοια της ακολουθίας και προσπαθεί να ενσωματώσει τις
απειροστικές διαδικασίες στα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαδικασία
που είναι ιδιαίτερα ελκυστική στους νέους.
Η Μαρία απάντησε στις ερωτήσεις που αφορούν στην εργασία της και εξέφρασε τις
αντιλήψεις της σχετικά με την έννοια του απειροστού και τη πορεία που ακολούθησε
για την επίλυση του προβλήματος.
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Ερώτηση: Τα μαθήματα της Διδακτικής στο Πανεπιστήμιο σε ενδιαφέρουν;
Μαρία: Ναι, έχω πάρει την Στρατηγική και την Διδακτική.
Ε: Στην εργασία που έκανες, χρησιμοποίησες γνώσεις από κάποιο μάθημα που

διδάχτηκες έως τώρα;
Μαρία: Έχω πάρει στοιχεία από μάθημα του πρώτου έτους, του β΄εξαμήνου

συγκεκριμένα, σχετικά με τις ακολουθίες, σειρές κ.λ.π. Το μάθημα αυτό ήταν η

Πραγματική Ανάλυση ΙΙ.
Ε: Από το σχολείο είχες ακούσει τίποτα σχετικά με τις ακολουθίες;
Μαρία: Από το σχολείο, όχι. Ήταν εκτός ύλης οι ακολουθίες, δεν τις διδάχτηκα

καθόλου, όπως και όλες τις γεωμετρικές κατασκευές.
Ε: Το μάθημα «Περιήγηση στα Μαθηματικά» το επέλεξες;
Μαρία: Όχι.
Ε: Στην εργασία, χρησιμοποιείς υπολογιστή για κάποιους υπολογισμούς.
Μαρία: Με βοήθησε η Αριθμητική Ανάλυση, στο δεύτερο εξάμηνο ο καθηγητής του

μαθήματος μας έβαλε να κάνουμε στον υπολογιστή το πρόγραμμα, οπότε έβλεπες ποια
ακολουθία σύγκλινε πιο γρήγορα, έβγαιναν οι τιμές αμέσως. Επίσης μέσα από τον
υπολογιστή μπορείς να κάνεις την γραφική παράσταση, η οποία ξεκαθαρίζει τελείως
την εικόνα.
Ε: Βάζοντας τις τιμές αυτές συμπέρανες ποια είναι πιο γρήγορη; Και πώς φαίνεται αυτό;
Μαρία: Ναι. Φαίνεται ποια πάει πιο γρήγορα στο μηδέν.
Ε: Και πως ξέρεις ότι δεν υπάρχει κάποιο σφάλμα;
Μαρία: Ναι, εντάξει. Το σφάλμα δεν το υπολόγισα, αλλά εγώ βασικά έκανα το

πρόγραμμα πρώτα στον υπολογιστή, οπότε πήρα τις τιμές σε διαφορετικές γλώσσες
βέβαια. Τις δύο πρώτες σε Fortran και την άλλη σε Pascal, τις οποίες χρησιμοποίησα
για τη σύγκλιση όπως είχα μάθει, όποιο δηλαδή πάει γρηγορότερα στη ρίζα.
Ε: Αναφέρεις πιο κάτω ότι παρατηρείς η μηδενική ακολουθία

1
να τείνει στο μηδέν. Τι
2n

σημαίνει τείνει στο μηδέν όταν πάρει την τιμή 30; Φθάνει τελικά στο μηδέν;
Μαρία: Όχι, πλησιάζει....μπορεί να μην το φθάσει, όχι δεν το φθάνει γιατί

τότε....εντάξει αυτή γίνεται να το φθάσει ( εννοεί την ακολουθία

1
).
2n
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Ε: Δηλαδή θα γίνει μηδέν;
Μαρία: Όχι, όχι σ’ αυτή δεν γίνεται (εννοεί την

1
) να τη φθάσει αλλά πλησιάζει
n2

πάρα πολύ. Είναι ....πολύ κοντά στο μηδέν, δεν μπορεί να πάρει την τιμή μηδέν, αλλά
πλησιάζει πάρα πολύ. Το όριό της πάει πολύ κοντά στο μηδέν.
Ε: Όταν λες ότι το όριό της θα πάρει την τιμή μηδέν, τι εννοείς;
Μαρία: Τείνει στο μηδέν, δηλαδή το n παίρνει κάποιες τιμές έτσι ώστε η ακολουθία
σιγά-σιγά να τείνει στο μηδέν.
Ε: Το φθάνει;
Μαρία: Όχι, δεν το φθάνει, περίπου γίνεται μηδέν, π.χ. λέω κάπου ότι το αn τείνει στο
μηδέν όταν n πάρει την τιμή n=30, όχι ότι γίνεται μηδέν.
Ε: Στη συνέχεια λες ότι η ακολουθία

1
μέχρι την τιμή n=30 δεν έχει μηδενιστεί ακόμα.
n2

Τι εννοείς εδώ;
Μαρία: Εννοώ ότι αυτή δεν έχει φθάσει πολύ κοντά στο μηδέν, δηλαδή υπάρχουν

άλλοι όροι της ακολουθίας που έπονται. Επομένως μπορώ να δω ποια ακολουθία
προχωράει γρηγορότερα.
Ε: Μιλήσαμε για κάτι που είναι πάρα πολύ μικρό, που είναι όπως είπες πάρα πολύ κοντά

στο μηδέν. Τι γνώμη έχεις για κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο;
Μαρία: Το (+ ∞ ) και το (- ∞ ).
Ε: Πως αντιλαμβάνεσαι την έννοια του απείρου; Σε κάποιο σημείο αναφέρεις ότι το n

μεγαλώνει. Πού μπορεί να φθάσει το n;
Μαρία: Δεν μπορείς να το υπολογίσεις, ειδικά όταν είναι στο άπειρο.
Ε: Τι ακριβώς είναι αυτό το άπειρο για σένα;
Μαρία: Να, υπάρχει πάντα κάποιος αριθμός ο οποίος είναι μεγαλύτερος από κάποιον

άλλο, δηλαδή πάντα υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος αριθμός κάποιου αριθμού που δεν
μπορείς να φανταστείς ποιος αριθμός θα είναι.
Ο Δημήτρης αναφέρει: «αντί για προορισμό θα έχω το σημείο σύγκλισης των
ακολουθιών» και συμπεραίνει ότι η μια ακολουθία είναι ταχύτερη από την άλλη αν η

πρώτη φτάνει στο ίδιο σημείο σύγκλισης με τη δεύτερη για μικρότερη τιμή του n. Η

190

Μαρία αναφέρει ότι η ακολουθία

1
γίνεται περίπου ίση με το μηδέν όταν n=30 ενώ η
2n

1
δεν έχει φθάσει πολύ κοντά στο μηδέν «γιατί υπάρχουν και άλλοι όροι της
n2
ακολουθίας που έπονται».

Και οι δύο φοιτητές τόσο ο Δημήτρης όσο και η Μαρία, φαίνεται να αντιμετωπίζουν
την έννοια της ταχύτητας σύγκλισης μέσα από μια μη-Συμβατική (non-Standard)
αντίληψη όπως διακρίνεται από την επεξεργασία των εργασιών και των διαλόγων των
συνεντεύξεων τους. Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι ενώ φαίνεται ότι και οι δύο
αντιλαμβάνονται την ταχύτητα σύγκλισης με τον ίδιο περίπου τρόπο, προσεγγίζουν το
πρόβλημα ο καθένας με εντελώς διαφορετική τεχνική. Η αντίληψη του Γρηγόρη
διαφέρει από τις αντιλήψεις των άλλων δύο και φαίνεται να συγκλίνει με τις απόψεις
που συναντούμε στην κλασσική (Standard) Ανάλυση.
3.1.2. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις προσπάθειες των φοιτητών να προσεγγίσουν
την έννοια της ταχύτητας σύγκλισης, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μια σύγχρονη
εκδοχή ερμηνείας των απειροστών ποσοτήτων. Από τις αντιλήψεις των φοιτητών
σχετικά με τις άπειρες διαδικασίες και την έννοια του ορίου που είναι θεμελιώδεις
έννοιες της Πραγματικής Ανάλυσης, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την
κατανόηση κάποιων ευαίσθητων εννοιών της Ανάλυσης. Παρατηρήσαμε επίσης πως
αντιλαμβάνονται την έννοια της ακολουθίας ως συνάρτηση και επισημάναμε μια
διαισθητική προσέγγιση των εννοιών του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού.
Τέλος διαφαίνεται μια προσπάθεια γενίκευσης με συμπεράσματα που πηγάζουν μέσα
από τις δικές τους κατασκευές. Από τις απαντήσεις των φοιτητών αποκαλύπτονται τα
ακόλουθα σημαντικά ζητήματα:
1. Μια πρώτη εντύπωση που πηγάζει τόσον από τις εργασίες των φοιτητών όσο
και από τις συνεντεύξεις τους, είναι η χρήση διαισθητικών διαδικασιών
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προσέγγισης των μαθηματικών θεμάτων που προτείναμε, που φαίνεται να είναι
αποτέλεσμα κάποιων προηγούμενων προσωπικών τους εμπειριών και γνώσεων.
Μια μαθηματική έννοια ίσως να μην έχει πλήρως αναπτυχθεί στην αντίληψή
τους, αλλά συχνά θεωρούν την ύπαρξη και τη δομή της δεδομένη.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σ’ αυτό είναι η αντίληψη ότι η ακολουθία
αντιπροσωπεύεται από ένα πεπερασμένο αριθμό όρων της.
2. Παρατηρήσαμε την έντονη τάση των φοιτητών για τη χρήση των γραφικών
παραστάσεων αλλά ταυτόχρονα την ανεπάρκεια αυτής της μεθόδου. Οι φοιτητές
χειρίζονται τις γραφικές παραστάσεις με στατικό τρόπο. Η χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε μια δυναμική
εικόνα με αλλαγή κλίμακας και πολύ μεγάλες τιμές μεταβλητής.
3. Η επόμενη παρατήρηση αφορά στα μαθηματικά λάθη των φοιτητών. Είναι
προφανές ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να διακρίνουν ανάμεσα σε σχεδόν
όμοιες αλλά διαφορετικές έννοιες. Μέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων
φαίνεται η δυσκολία των φοιτητών να διακρίνουν την λεπτή διαφορά μεταξύ
μιας (συγκλίνουσας) ακολουθίας και μιας (συνεχούς) συνάρτησης, θέμα με το
οποίο έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές. Επιπλέον, όταν οι φοιτητές
ανατρέχουν σε μια έννοια για να λύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, συχνά την
ανασχηματίζουν και χρησιμοποιούν δικούς τους όρους. Όπως προκύπτει από τις
παραπάνω αναλύσεις, παρατηρείται ένας ανασχηματισμός του μαθηματικού
προβλήματος κατά τρόπον ώστε να μπορούν να το λύσουν χρησιμοποιώντας την
έννοια της συνάρτησης αντί της ακολουθίας. Οι αναλύσεις αυτές δείχνουν ότι η
παραπάνω εικόνα μάλλον χειροτερεύει μετά την αντικατάσταση της έννοιας της
ακολουθίας με την έννοια της συνάρτησης στην ύλη του Λυκείου.
4. Ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα προκύπτει μέσα από την διδακτική διαδικασία.
Αναλύοντας τη διδακτική διαδικασία, μέσα από τις παραμέτρους που
καθορίστηκαν τυχαία μέσα στην τάξη κατά την εξέλιξη της λύσης του
προβλήματος, οδηγηθήκαμε στη θεώρηση μιας άλλης διδακτικής προσέγγισης,
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η οποία θυμίζει κατά κάποιο τρόπο τη διδακτική φαινομενολογία του Hans
Freudenthal. Η διδακτική φαινομενολογία 303, σύμφωνα με τον Freudenthal, είναι
ένας τρόπος διδακτικής προσέγγισης που βοηθά το δάσκαλο να υποδείξει στους
μαθητές τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν τα οποία γενικότερα
καθορίζουν την πορεία μάθησης του ανθρώπινου γένους. Εξ άλλου, η ταχύτητα
σύγκλισης της ακολουθίας ως θεωρητικού μοντέλου είναι ένα υπέροχο
παράδειγμα

κατασκευής

εμπειρικών

μοτίβων

όπου

μπορούμε

να

χρησιμοποιήσουμε εξίσου καλά και τον υπολογιστή. Το μοντέλο δίνει μια
πρώτη (διαισθητική) προσέγγιση της διαδικασίας υπολογισμού του ορίου χωρίς
να χρησιμοποιεί την τυπική μορφή της έννοιας του ορίου ( ε και δ ). Είναι
δυνατόν επίσης η συνέχεια αυτής της προσέγγισης να οδηγήσει στους
απειροστούς αριθμούς μέσα από μια διαφορετική και μοντέρνα προοπτική. Και
όπως αναφέρει ο Artmann 304 , οι απειροστοί αριθμοί είναι σχεδιασμένοι να
ακολουθήσουν την τεχνική του Euler αντικαθιστώντας την διαδικασία
υπολογισμού του ορίου με την αριθμητική.
5. Η ταχύτητα σύγκλισης ακολουθιών είναι ένα παράδειγμα, που ενδεχομένως
οδηγεί στους υπερπραγματικούς αριθμούς μέσα από μια διαφορετική ή
σύγχρονη προοπτική που παρέχει ο υπολογιστής. Μήπως όμως η χρήση του
υπολογιστή μπορεί να προκαταλάβει τις αντιλήψεις των φοιτητών;
Το παραπάνω πείραμα μας οδήγησε στη συγγραφή και δημοσίευση του άρθρου:
V.Stergiou & T.Patronis, Exploring a modern path to infinitesimals: mathematics
students’ understanding of the concept of rate of convergence το οποίο αναφέρεται

στην ταχύτητα σύγκλισης της ακολουθίας και δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου –
Οκτωβρίου 2002 vol.33, No 5, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό

International

Journal of Mathematical Education in Science and Technology, εκδόσεις Taylor&
Francis Journals.
303

FREUDENTHAL, H., Didactical Phenomenology of Mathematical Structures, Mathematics Education
Library, D.Reidel Publishing Company.
304
ARTMANN,B.,1988, The Concept of Number: from quaternions to monads & topological fields, Ellis
Horwood.
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3.2. ΠΕΙΡΑΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
3.2.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
Sk(n)=1k+2k+3k+…nk , για μεγάλες τιμές του n.
Μέθοδος Έρευνας και Συλλογής Δεδομένων: Συμμετοχική Παρατήρηση και
Ομαδική Συνέντευξη

Το δεύτερο διδακτικό πείραμα είναι η προσπάθεια πρόσβασης στις απειροστικές
διαδικασίες μέσα από τη κατασκευή και συζήτηση γεωμετρικών μοντέλων. Στο
πείραμα αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα προσέγγισης στα απειροστά μέσα από
κλασσικά θέματα διακριτών μαθηματικών, όπως για παράδειγμα είναι ο υπολογισμός
του αθροίσματος των δυνάμεων φυσικών αριθμών. Το πείραμα αυτό που περιλαμβάνει
τρεις φάσεις παρακολούθησαν περίπου 15 φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών.
1η ΦΑΣΗ:

Στη πρώτη φάση έγινε συζήτηση του θέματος μέσα στην τάξη με στόχο την ανακάλυψη
ενός γεωμετρικού μοντέλου για τον υπολογισμό του Sk(n)=1k+2k+3k+…nk , που να
παρακάμπτει την κλασσική μέθοδο υπολογισμού.
Ο υπολογισμός του S2(n) σχολιάστηκε περισσότερο σχετικά με το αν το άθροισμα

n3
και πως θα μπορούσε να γίνει μια προσέγγιση
1 +2 +3 +….+n διαφέρει από το
3
2

2

2

2

αυτού χρησιμοποιώντας διαισθητικά μονοπάτια ερμηνείας. Η σκοπιμότητα του
πειράματος αυτού είναι η πρόσβαση στις απειροστικές διαδικασίες μέσα από την
κατασκευή γεωμετρικών μοντέλων. Κατά τη διδακτική διαδικασία, ο διδάσκων
αναφερόμενος στην αριθμητική προσέγγιση του S1(n)=1+2+3+…+n= =n.(n+1)/2,
χρησιμοποίησε ως μοντέλο αναπαράστασης των φυσικών αριθμών 1,2,3… την
κατασκευή με κουκίδες, ενός «σχεδόν μισού» τετραγώνου.
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Σχήμα 1

Σχήμα 2

Σχήμα 3

Το άθροισμα 1+2+3+4=10 μας δείχνει ότι συνολικά έχουμε 10 κουκίδες (σχήμα 1). Αν
εκφράσουμε γενικά το άθροισμα S1(n)=1+2+3+….+n με τον ίδιο τρόπο θα πάρουμε το
τρίγωνο που φαίνεται στο σχήμα (2). «Γεμίζοντας» το τετράγωνο όπως φαίνεται στο
σχήμα (3), το άθροισμα S1(n)=1+2+3+….+n, θα ισούται με (n2-n)/2+n= n.(n+1)/2.
Ο διδάσκων παρατήρησε ότι η παραπάνω διαδικασία είναι μια αναπαράσταση στο
επίπεδο και θα μπορούσε αντίστοιχα να υπάρξει μια ανάλογη αναπαράσταση στο χώρο.
2η ΦΑΣΗ:

Την ιδέα του διδακτικού μοντέλου της 1ης φάσης επεξεργάστηκε περαιτέρω μια ομάδα
τριών δευτεροετών φοιτητριών οι οποίες εξέφρασαν γεωμετρικά και υπολόγισαν το
άθροισμα S1(n)=1+2+3+….+n, των n πρώτων φυσικών αριθμών. Σε μια δεύτερη
ομάδα, επίσης τριών δευτεροετών φοιτητριών, ο διδάσκων πρότεινε να προσεγγιστεί το
άθροισμα S2(n)=12+22+32+….+n2. Οι φοιτήτριες αυτές, με ένα ανάλογο γεωμετρικό
μοντέλο στον τρισδιάστατο χώρο σκέφτηκαν το πρόβλημα χωρίς άλλη παρέμβαση από
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τον διδάσκοντα και κατέληξαν να χρησιμοποιήσουν κατά αναλογία με τις κουκίδες σε
τριγωνική διάταξη στο επίπεδο, σφαίρες σε διάταξη πυραμίδας στο χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα έδωσε το ακόλουθο γραπτό δοκίμιο, στο οποίο
προσπάθησε

να

εκφράσει

το

ανάπτυγμα

του

αθροίσματος

S1(n)=1+2+3+…..+n=n.(n+1)/2 με γεωμετρικό τρόπο:
«Οι φυσικοί αριθμοί (....)είναι αριθμοί διακριτοί, δηλαδή μπορούμε για κάθε φυσικό

αριθμό να βρούμε τον προηγούμενο και τον επόμενό του, οι οποίοι θα είναι επίσης
φυσικοί αριθμοί. Εφόσον λοιπόν οι φυσικοί αριθμοί είναι διακριτοί μπορούμε με τη
βοήθεια κουκίδων να τους συμβολίσουμε ως εξής:
1 → •
2 → • •
3 →• • •
......................
ν → • • •.........•

Οι κουκίδες ισαπέχουν μεταξύ τους. Αυτό ισχύει πάντα.
Και συνεχίζουν: «Με βάση τον συμβολισμό αυτό μπορούν να δημιουργηθούν ακολουθίες
που οι όροι τους θα αποτελούνται από σχήματα και αριθμούς. Θέλουμε να
κατασκευάσουμε με βάση τις ιδιότητες των Φυσικών αριθμών και με τη βοήθεια του
συμβολισμού (κουκίδες) το άθροισμα Sν= 1+2 + 3 ...+ ν , για ν =1,2,3.....Εδώ θα
δουλέψουμε με βάση το εμβαδόν του τετραγώνου. Έστω ότι έχω το άθροισμα : 1+ 2 + 3
Ακολουθώ τα εξής βήματα :
Παριστάνω διαδοχικά τους αριθμούς 1,2,3 με κουκίδες και προκύπτει το σχήμα:
•
• •
• • •
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το οποίο αποτελεί ένα ορθογώνιο ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς 3(!)

Συμπληρώνω το σχήμα με κουκίδες έτσι ώστε να σχηματιστεί τετράγωνο πλευράς 3 .
• ◊ ◊ ◊
• • ◊ ◊ (βοηθητικές κουκίδες)
• • • ◊
• • • •
9 Υπολογίζω το εμβαδόν του τετραγώνου: 32 = 9
9 Αφαιρώ από το εμβαδόν αυτό τη διαγώνιο: 9 – 3 = 6
9 Διαιρώ τη διαφορά αυτή δια δύο έτσι ώστε να κρατήσω το ένα από τα ίσα μέρη

που έχουν σχηματιστεί 6 : 2 = 3
Παρατηρώ ότι για να βρω το ζητούμενο άθροισμα μου λείπουν οι κουκίδες της
διαγωνίου. Επομένως προσθέτω στο προηγούμενο αποτέλεσμα. Άρα 3 + 3 = 6 δηλαδή:
(32 – 3 ) : 2 + 3 = 6.
Γενικεύω τη διαδικασία και έχω το άθροισμα : 1 + 2 + 3 + ......+ ν
9 Παριστάνω διαδοχικά τους αριθμούς με κουκίδες.

• ◊ ◊ ◊..............◊
• • ◊ ◊..............◊
• • • ◊ ............◊
..............................

βοηθητικές κουκίδες

• • • • • •.......•

Προκύπτει ισόπλευρο ορθογώνιο τρίγωνο πλευράς ν (!)
9 Συμπληρώνω το προηγούμενο σχήμα με βοηθητικές κουκίδες ώστε να προκύψει

ένα τετράγωνο πλευράς ν
9 Υπολογίζω το εμβαδόν του τετραγώνου : ν . ν = ν2
9 Αφαιρώ από το εμβαδό αυτό τη διαγώνιο : ν2 – ν
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9 Διαιρώ τη διαφορά αυτή δια δύο έτσι ώστε να κρατήσω το ένα από τα δύο ίσα

μέρη που έχουν σχηματιστεί : (ν2 – ν ) : 2
9 Για να προκύψει το ζητούμενο άθροισμα μου λείπουν οι κουκίδες της διαγωνίου,

επομένως τις προσθέτω στο προηγούμενο αποτέλεσμα : (ν2 – ν ) /2 + ν
Άρα ο γενικός τύπος θα είναι : (ν2 – ν ) /2 + ν. Η απόδειξη αυτή είναι γεωμετρική».

Στη συνέχεια οι φοιτήτριες λύνουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας Μαθηματική
Επαγωγή σημειώνοντας ότι χρησιμοποιούν την δεύτερη απόδειξη για να επιβεβαιώσουν
τον τύπο.

Θα αναφέρουμε εν συντομία όπως οι ίδιες την χαρακτήρισαν, την «αλγεβρική» λύση:

«Sν= 1+2 + 3 ...+ ν = (ν2 – ν ) /2 + ν , για ν =1,2,3.....
9 ν= 1 , Ο τύπος ισχύει
9 Έστω ότι ισχύει για ν= κ , δηλαδή κ < ν ισχύει Sκ= 1+2 + 3 ...+ κ = (κ2 – κ) /2 +

κ,
9 Θα δείξω ότι ισχύει για ν =κ + 1 δηλαδή

1+2 + 3 ...+ κ + ( κ + 1) = [( κ+ 1)2 – ( κ+1) ]/2 + (κ +1)
9 Πράγματι 1+2 + 3 ...+ κ + ( κ + 1) = (κ2 – κ) /2 + κ + (κ + 1)= (κ2 – κ + 2κ )/2

+(κ+1) = [( κ2 + 2κ + 1) – ( κ +1) ] /2 + ( κ + 1) . Άρα ισχύει. και αλγεβρικά».

Η

δεύτερη

ομάδα

προσπάθησε

να

ερμηνεύσει

γεωμετρικά

το

S2(n)=12+22+32+….+n2= n∙(n+1)∙(2n+1)/6, για μεγάλα n. Οι φοιτήτριες εκφράσανε
κάθε όρο του αθροίσματος με σφαίρες, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην
άλλη και είναι τέτοιες ώστε οι σφαίρες που αντιστοιχούν σε κάθε όρο του
αθροίσματος να ανήκουν σε διαφορετικό επίπεδο παράλληλο με τα προηγούμενα.
Τα επίπεδα αυτά τοποθετούνται το καθένα πάνω σε όλα τα προηγούμενα. Έτσι
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σχηματίζεται μια κανονική πυραμίδα της οποίας η βάση που αντιστοιχίζεται στο νοστό όρο του αθροίσματος είναι τετράγωνο και αποτελείται από n∙n= n2σφαίρες.

Δηλαδή:
Ο όρος 12 αντιστοιχεί σε μια σφαίρα στο χώρο.
Ο όρος 22 εκφράζει τέσσερις σφαίρες σε ένα «επίπεδο» κάτω από το «επίπεδο» της
πρώτης σφαίρας.
Ο όρος

32 εκφράζει εννέα σφαίρες που βρίσκονται κάτω από το προηγούμενο

«επίπεδο» και γενικότερα:
Ο όρος n2 εκφράζει n2 το πλήθος σφαίρες που βρίσκονται στο ν-οστό «επίπεδο»
(n=1,2,3,…).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο σχηματίστηκε μια πυραμίδα της οποίας υπολόγισαν τον όγκο,
χρησιμοποιώντας τον τύπο του όγκου της πυραμίδας V= 1/3.B.h, όπου Β είναι η βάση
της πυραμίδας, σχήματος τετραγώνου πλευράς n, οπότε Β=n2. Το ύψος της πυραμίδας

h ισούται επίσης με n γιατί αντιστοιχεί σε n επίπεδα, όσοι είναι και οι προσθετέοι του
αθροίσματος. Βέβαια οι μονάδες του μήκους καθορίζονται από το εύρος της κάθε
σφαίρας ή την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών «επιπέδων». Είναι προφανές ότι ο
όγκος της πυραμίδας γίνεται: V= 1/3·B· h=1/3· n2·n =1/3· n3.

Αυτή η γεωμετρική παράσταση, φυσικά, δεν οδηγεί σε ακριβή υπολογισμό του
αθροίσματος, αλλά σε μια συνάρτηση V(n) τέτοια ώστε για το ζητούμενο άθροισμα να
ισχύει: S2(n)=O(V(n)).Το γεγονός αυτό, όμως, δεν συζητήθηκε στην τάξη.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Οι φοιτήτριες που ασχολήθηκαν με την πρώτη από τις παραπάνω εργασίες ρωτήθηκαν
για τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν αλλά και για τις προσωπικές τους επιλογές σχετικά
με τις σπουδές τους.

Η Αλεξάνδρα ενδιαφέρεται για τον τομέα της Διδακτικής και έχει επιλέξει την Ιστορία
των Μαθηματικών από τα προαιρετικά μαθήματα του 2ου έτους. Η Μαρία δεν
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη Διδακτική, θα ήθελε αποφοιτώντας να δουλέψει σε
κάποια τράπεζα και γενικότερα να κάνει δουλειά γραφείου, παρόλα αυτά της αρέσουν
πολύ τα μαθηματικά. Το Μαθηματικό Τμήμα δεν ήταν η πρώτη της επιλογή, αλλά
βρέθηκε στο Μαθηματικό λόγω του «συστήματος» όπως είπε. Η Σταυρούλα είπε κάτι
ανάλογο και παρόλο που δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με τη διδακτική θα ήθελε όμως να
ασχοληθεί με «κάτι» που έχει σχέση με τα Μαθηματικά, όπως σε κάποια εταιρεία που
να χρειάζονται μαθηματικές γνώσεις ή γνώσεις πληροφορικής.
Ερευνήτρια: Το πρόβλημα πάνω στο οποίο εργαστήκατε και που σας έδωσε ο

διδάσκων, τι ήταν ακριβώς;
Αλεξ: Μας ζήτησε, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των αριθμών να βρούμε το άθροισμα

αυτό με βάση τις κουκίδες.
Ερευν: Τις κουκίδες εσείς τις επινοήσατε;
Αλεξ: Όχι, μας είχε πει να στηριχθούμε σε Πυθαγόρεια μέθοδο για να κατασκευάσουμε

αυτό το άθροισμα.
Μαρία: Και πήραμε από την Ιστορία των Μαθηματικών κάποια πράγματα για τον

Πυθαγόρα και πως χρησιμοποιούσε τις κουκίδες και μετά αρχίσαμε να το δουλεύουμε.
Ερευν: Η ιδέα με τις κουκίδες υπήρχε δεν ήταν δική σας. Ούτε όμως σκεφτήκατε κάτι

άλλο.
Όλες μαζί απαντούν ότι υπήρχε. Η Μαρία εξηγεί ότι η ομάδα σκέφτηκε μόνο πως
μπορούμε να λύσουμε έτσι το πρόβλημα.
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Ερευν: Και όταν λέτε κουκίδες τι εννοείτε;

Η Σταυρούλα λέει ότι είδαν τις κουκίδες χωρίς μέγεθος: «τις είδαμε σαν σημεία, αλλά

εδώ έχουν άλλο νόημα».
Ερευν: Δηλαδή;
Σταυρούλα: Μια κουκίδα αντιπροσωπεύει τον αριθμό 1, δύο κουκίδες σε μια διάταξη

όπως αυτή που έχουμε στο σχήμα είναι ο αριθμός 2,…
•
• •
• • •
Ερευν: Τις έχετε όμως σε κάποια απόσταση τις κουκίδες. Παίζει ρόλο η απόσταση

μεταξύ τους;
Μαρία: Ναι, ισαπέχουν μεταξύ τους. Παίζει ρόλο η απόσταση.
Ερευν: Δεν έχετε πει όμως πόση είναι η απόσταση;
Αλεξ: Ο καθένας μπορεί να πάρει όση απόσταση θέλει αρκεί να είναι ισαπέχοντα.
Ερευν: Γιατί πρέπει να ισχύει αυτό;
Σταυρ: Αυτό μας βοηθάει παρακάτω. Φτιάχνουμε τον αριθμό 3. Βάζουμε το 1, από

κάτω το 2 και πιο κάτω το 3. Έτσι προκύπτει μια διάταξη που μοιάζει με ισοσκελές
τρίγωνο.
Ερευν: Εδώ όμως γράφετε ορθογώνιο ισόπλευρο. Πως προκύπτει αυτό;
Αλεξ: Ναι, γράψαμε ορθογώνιο ισόπλευρο τρίγωνο… έχει γίνει κάποιο λάθος.
Ερευν: Τι θέλατε να πείτε;
Οι φοιτήτριες απαντούν ότι αυτό το τρίγωνο μοιάζει με ορθογώνιο ισοσκελές
τρίγωνο άλλωστε γι’ αυτό πήραν τις κουκίδες να ισαπέχουν, για να γίνει περισσότερο
κατανοητό.
Ερευν: Δηλαδή υπολογίζετε το άθροισμα γεωμετρικά;
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Μαρία: Ναι το κάνουμε με δύο τρόπους, γεωμετρικά αλλά και χωρίς να

χρησιμοποιήσουμε γεωμετρία.
Ερευν: Πως δηλαδή;
Αλεξ: Όταν οι κουκίδες δεν είναι κολλητές η μια με την άλλη δεν μπορούμε να το
υπολογίσουμε γεωμετρικά.
Ερευν: Όταν είναι κολλητές τι υπολογίζετε;
Σταυρ: Τις βάζουμε τη μια κολλητά στην άλλη.
Ερευν: Υπολογίζετε πόσες κουκίδες είναι;

Υπήρξε μια μικρή διαφωνία αρχικά.
Αλεξ: Όχι.
Μαρία: Ναι, ναι.
Σταυρούλα: Το άθροισμα όλων των κουκίδων, αυτό θέλουμε να υπολογίσουμε.
Αλεξ: Εμείς βασικά πάμε να υπολογίσουμε το άθροισμα 1+2+3+…ν. Πήραμε το γενικό

τύπο που είναι ν · (ν+1)/2 και τον αναλύσαμε. Και βρήκαμε ότι ισούται με (ν2/2)-(ν/2)
+ν και σκεφτήκαμε τι μπορεί να είναι το ν2. Κάτι με εμβαδόν. Έτσι προέκυψε η διάταξη.
Ερευν: Το εμβαδόν όμως τι σχέση έχει με τις κουκίδες;
Αλεξ: Σε μας εδώ δεν έχει σχέση, απλά βάλαμε τέτοια διάταξη. Και λέμε όταν έχουμε

τρεις οριζόντιες και τρεις κάθετες, άρα το άθροισμά τους θα είναι τρία επί τρία.
Ερευν: Το άθροισμα των κουκίδων;
Αλεξ: Ναι, αλλά δεν είναι εμβαδό. Απλά το άθροισμά τους είναι τρία επί τρία.
Ερευν: Η απόσταση των κουκίδων παίζει ρόλο;
Μαρία: Δεν παίζει ρόλο, εμείς εδώ πήραμε απόσταση ένα μεταξύ τους, αλλά ότι

απόσταση και να βάλεις θα βρεις τρεις οριζόντιες και τρεις κάθετες. Και μετά βάλαμε
τις τρεις βοηθητικές για να βρούμε το όλο άθροισμά τους. Μετά αφαιρούμε τις κοινές
γραμμές και στήλες και για να βρούμε τον γνωστό τύπο.
Σταυρ: Χωρίζουμε το σχήμα σε δύο ίσα μέρη με τη διαγώνιο.
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Ερευν: Και μετά;
Μαρία: Δε θέλουμε όλες τις κουκίδες. Αφαιρούμε το ένα από τα δύο ίσα μέρη και

διαιρούμε δια δύο.
Ερευν: Προσθέσατε όμως άλλα τρία.
Αλεξ: Αυτά που αφαιρέσαμε από τη διαγώνιο, γιατί μας χρειάζονται.
Μαρία: Από τον τύπο δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς.
Ερευν: Δηλαδή σας καθοδηγεί ο τύπος, όχι το σχήμα. Πιο κάτω βάζετε τις κουκίδες

κοντά –κοντά.
Μαρία: Το συζητήσαμε με τον κ.Π. και επειδή αρχικά είχαμε βάλει εμβαδό, μας είπε

μήπως πρέπει να το δείτε και έτσι; Και σκεφτήκαμε για να βάλλουμε εμβαδό αλλά τότε
θα πρέπει να έχουμε σχήματα, γι’ αυτό τις βάλαμε κοντά να μην έχουν απόσταση.
Ερευν: Δεν θα υπάρχει απόστασή μεταξύ τους;
Σταυρ: Θα εφάπτονται, θα έχουν αμελητέα απόσταση, θα είναι σημεία, αλλά στο

σχήμα φαίνεται σαν να έχουν απόσταση.
Ερευν: Και τελικά τι δείξατε;
Μαρία: Παίρνουμε τους τύπους του εμβαδού.
Ερευν: Και συμφωνούν με την προηγούμενη άποψη;
Μαρία, Αλεξ: Ναι, το υπολογίζουμε γεωμετρικά.
Ερευν: Η πρώτη δεν έχει σχέση με γεωμετρία;
Σταυρ, Μαρία, Αλεξ: Όχι.
Ερευν: Υπάρχει σχέση;
Σταυρ: Ναι, βέβαια.
Ερευν: Στη δεύτερη περίπτωση τι είναι το ν;
Μαρία: Το μήκος, που ισούται όμως με το άθροισμα των κουκίδων. Δηλαδή όπως το

έχουμε ορίσει, ν κουκίδες είναι όπως λέμε ν εκατοστά, αφού έχουμε ορίσει ως μονάδα
μέτρησης την κουκίδα.
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Αλεξ: Βγαίνει ακριβώς ο ίδιος τύπος.

Η δεύτερη ομάδα 305 επεξεργάστηκε γεωμετρικά το άθροισμα:
Σ2(ν)=12+22+32+….+ν2= ν∙(ν+1)∙(2ν+1)/6, για μεγάλα ν, ρωτήθηκε τα εξής:
Ερευν: Πως σκεφτήκατε για να υπολογίσετε αυτό το άθροισμα;
Μαρία, Γεωργία, Ιωάννα: Στην αρχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε, πήραμε τον τύπο…
Μαρία: Αναλύσαμε τους αριθμούς σε αθροίσματα, π.χ το 1+3 ισούται με 22 και

προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε διάταξη. Συμβολίσαμε το 1 με μια μπίλια.
Ερευν: Γιατί πήρατε μπίλιες;
Ιωάννα: Ε, έτσι.
Ερευν: Είναι σφαίρες αυτές; Άρα έχουν όγκο;
Ιωάννα: Θα μπορούσε να είναι σημεία άμα θέλουμε να το πάρουμε γεωμετρικά.
Ερευν: Χρησιμοποιείτε εμβαδά;
Μαρία: όγκο.
Ερευν: Τότε πως θα το κάνατε με κουκίδες;
Γεωργία: Ξεκινάμε από το 1, που είναι κάτι που δεν έχει διαστάσεις.
Ερευν: Αν έχει διαστάσεις αλλάζει το αποτέλεσμα;
Μαρία: Ναι, θα αλλάξει το εμβαδό, μια σειρά από ν μπίλιες δεν θα ξέρουμε πόσο
μήκος έχει, άμα έχουν διαστάσεις οι μπίλιες.
Γεωργία: Παίζουν ρόλο οι διαστάσεις της σφαίρας όπως είπε η Μαρία και στο
μήκος, αλλά καταλαμβάνει και κάποιο όγκο η σφαίρα.
Ερευν: Τι εννοείς στο μήκος;
Γεωργία: Τη διάμετρο της σφαίρας.

305

Η Μαρία που ασχολήθηκε με την πρώτη εργασία δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τη Μαρία που
συμμετείχε στη δεύτερη ομάδα εργασίας.
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Ερευν: Ναι.
Μαρία: Όταν επιχειρήσαμε να υπολογίσουμε τον όγκο έπρεπε να ξέραμε το ύψος της

πυραμίδας. Αν είχαμε μπίλιες πόσο θα ήταν το ύψος;
Ερευν: Χρησιμοποιείτε πουθενά τον όγκο της σφαίρας;
Μαρία: Όχι, γι’ αυτό δεν πήραμε όγκο, ενώ με τα σημεία είναι ν.
Ερευν: Πώς εμπλέκεται ο όγκος της σφαίρας, αφού εμείς πάμε να υπολογίσουμε το

άθροισμά τους;
Γεωργία: Ναι αλλά μέσα στον τύπο του όγκου της πυραμίδας θα με βοηθήσει το ν.
Ερευν: Τα επίπεδα όμως που θα χρησιμοποιήσετε δεν θα είναι τα ίδια ανεξάρτητα αν

πάρετε κουκίδες ή σφαίρες;
Γεωργία: Δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω σε μια ευθεία τις μπίλιες [εννοεί: ως σημεία
της ευθείας].
Ερευν: Μπορούμε μήπως να πάρουμε τις διαμέτρους τους;
Γεωργία: Μας χρειάζεται η διάμετρος.
Μαρία: Μπορεί να πάρουμε ν επίπεδα, αλλά από τη στιγμή που μας χρειάζεται στον

τύπο του όγκου της πυραμίδας το ύψος και δεν μπορούμε να το βάλουμε ν, γιατί κάθε
σφαίρα από τη στιγμή που έχει διαστάσεις και δεν τις γνωρίζουμε, θα πρέπει να
ορίσουμε μονάδα μέτρησης.
Ερευν: Τελικά βρήκατε ότι προκύπτει μια τετραγωνική πυραμίδα που έχει ύψος ν και

βρίσκετε τον όγκο της πυραμίδας;
Οι φοιτήτριες εδώ συμφωνούν ότι προσπαθώντας να προσεγγίσουν την αλγεβρική
έκφραση του τύπου τελικά βρήκαν «ένα μέρος του τύπου» που είναι ο όγκος της
πυραμίδας.

Το παραπάνω παράδειγμα των φοιτητριών, στο οποίο προσπάθησαν να εκφράσουν
γεωμετρικά το άθροισμα ν πρώτων όρων μιας ακολουθίας, θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως μια μορφή παρόμοια με την ερμηνεία του γεωμετρικού θεωρήματος του Barrow,

205

που αναφέρεται στο ιστορικό μέρος της διατριβής, για το άθροισμα των όρων μιας
άπειρης σειράς.
Ερμηνεύοντας το παραπάνω παράδειγμα και υποθέτοντας ότι η κάθε σφαίρα του
παραδείγματος των φοιτητριών αντικαθίσταται σε κύβο πλευράς α, τότε οι όροι του
αθροίσματος S2 = α 3· 12 + α 3· 22 + α 3·32 +.....+α3 · ν2 με ν = 1,2,3......, θα
ερμηνεύονται ως εξής: ο πρώτος όρος του αθροίσματος θα αντιστοιχεί σε κύβο πλευράς
α, ο δεύτερος όρος θα αντιστοιχεί στον όγκο ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που
θα αποτελείται από 22 =4 τέτοιους κύβους, ο τρίτος στον όγκο ενός ορθογωνίου
παραλληλεπιπέδου που αποτελείται από 32=9 τέτοιους κύβους,...........και γενικά ο
νιοστός όρος θα είναι ο όγκος ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση τετράγωνο
πλευράς (α.ν) και ύψος ίσο με α, ολόκληρο δε το σχήμα θα περιέχεται σε έναν μεγάλο
κύβο ακμής (α.ν). Η κατασκευή θυμίζει δηλαδή ένα Ζιγκουράτ με ύψος (α.ν) και βάση
τετράγωνο πλευράς α.ν. Σύμφωνα με τον Barrow το συνεχές άθροισμα των όγκων των
κύβων (όπου σε κάθε παραλληλεπίπεδο αντιστοιχεί ο κάθε προσθετέος του
αθροίσματος), ισούται με το 1/3 του όγκου του κύβου ακμής (α.ν). Επομένως το
ζητούμενο άθροισμα είναι:
α 3· 12 + α 3 · 22 + α 3·32 +.....+α3 ·ν2 ≈ 1/3 ·α3·ν3, απλοποιώντας με το α3 (το οποίο
θεωρείται μη μηδενικό) καταλήγουμε στη σχέση 12 +22 +32 +......+ ν2 ≈ ν3/3 που ισχύει
ασυμπτωτικά για μεγάλες τιμές του ν.
3.2.2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 306- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η δημιουργία –κατασκευή αντιλήψεων των μαθηματικών εννοιών στους
φοιτητές γίνεται μέσα από ανάπτυξη συμπερασματικών συλλογισμών όχι
306

Τα παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα αυτό είναι ενδεικτικά για να μελετήσουμε

αντιδράσεις των φοιτητών–μελλοντικών δασκάλων των Μαθηματικών στη χρήση γεωμετρικών
αναπαραστάσεων στην Ανάλυση. Η έρευνά μας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τον τρόπο που
χρησιμοποιούν οι φοιτητές τις γεωμετρικές αναπαραστάσεις και τα γεωμετρικά μοντέλα και να
διακρίνουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην χρήση τους.

206

απαραίτητα βασισμένων μόνο στη διαίσθηση. Η μαθηματική γνώση είναι
συνάρτηση πολλών παραγόντων. Η πρώτη επαφή των φοιτητών με μια άγνωστη
μαθηματική έννοια συχνά αναπτύσσεται στο περιβάλλον της τάξης και
διαμορφώνεται σύμφωνα με την προσωπική τους αντίληψη και διαίσθηση. Τα
αποτελέσματα της προσωπικής τους ερμηνείας αλλά και της αντανάκλασης της
επικοινωνίας μεταξύ τους πέραν από τη χρήση κανόνων και στρατηγικών
παράγουν την πρώτη μορφή αντίληψης της μαθηματικής γνώσης. Ο διδάσκων
έρχεται να καλλιεργήσει και να στηρίξει τα αποτελέσματα των προσωπικών
ερμηνειών των μαθητών και να τους καθοδηγήσει παραπέρα στην κατασκευή
αντιλήψεων και γνώσης, έτσι ώστε στο στάδιο ωρίμανσης της προσωπικότητάς
τους να προσδιορίζουν και να αναγνωρίζουν μόνοι τους τις μαθηματικές αρχές
και να ανακαλύπτουν ενδεχομένως κάποιες μαθηματικές αλήθειες. Ο καθηγητής
των μαθηματικών διδάσκει στους φοιτητές το μαθηματικό σκέπτεσθαι και όχι
τις Μαθηματικές έννοιες.
2. Το παραπάνω πείραμα μας βοηθά να επισημάνουμε τη δυσκολία αναγνώρισης
μιας

μεμονωμένης

αντίληψης-άποψης

η

οποία

αναδύεται

μεν,

αλλά

παρασύρεται και χάνεται μέσα στην ροή των διαφόρων απόψεων και θέσεων
του συνόλου της τάξης. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η αναγνώριση από το μέρος
του δασκάλου της κρυμμένης αντίληψης. Ο δάσκαλος θα ενθαρρύνει τον
μαθητή να περιγράψει την προσωπική του διαισθητική (ή μη) άποψη πάνω στην
αντίληψη και ανάπτυξη του μαθηματικού προβλήματος.

3. Το τρίτο σημαντικό σημείο που προκύπτει από τα παραπάνω και το οποίο αξίζει
να σημειωθεί, είναι η δυσκολία των μαθητών και φοιτητών στην επιλογή
κατάλληλου μοντέλου για την επίλυση ενός Μαθηματικού προβλήματοςιδιαίτερα στην περιοχή της Μαθηματικής Ανάλυσης. Ο H.Steinbring σε σχετικό
άρθρο 307 αναφέρεται στα προβλήματα αυτά αλλά και στα στάδια επίλυσης ενός
προβλήματος. Τελικά στο πιο πάνω παράδειγμα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το
307

H.Steinbring., 1990 Problems in the Development of Mathematical Knowledge in the Classroom»
Published in Der Mathematik-unterricht 36(3) 4-28
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άθροισμα των κουκίδων (σφαιρών) ή το εμβαδόν (όγκο) τους; Και ακόμη τι

προκάλεσε στο ίδιο παράδειγμα την έκφραση «ορθογώνιο ισόπλευρο τρίγωνο;»
Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ασυναίσθητο λάθος που προέκυψε στη
ρύμη του λόγου αλλά η ίδια η δομή του προβλήματος δημιούργησε κάποια
γνωστική σύγκρουση αφού ο αριθμός των κουκίδων αντιστοιχεί σε ισόπλευρο
τρίγωνο αλλά ταυτόχρονα σχηματίζεται και ένα τετράγωνο. Ακόμη το
Ευκλείδειο μήκος των πλευρών, όπως και τα μέτρα των γωνιών ενός τέτοιου
τριγώνου

είναι

στοιχεία

που

δεν

σχετίζονται

υποχρεωτικά

με

το

αναπαριστώμενο αντικείμενο, «έναν τρίγωνο αριθμό».
4. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα (που συνδέεται με το προηγούμενο) είναι κατά
πόσο εύκολη θεωρείται για τους μαθητές η εφαρμογή γεωμετρικών
αναπαραστάσεων

και

αν

επιλέγουν

να

χρησιμοποιήσουν

γεωμετρικές

αναπαραστάσεις ως μοντέλα για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Και
είναι βέβαιο ότι μια τέτοια διαδικασία απόδειξης μπορεί να χρησιμεύσει στα
παιδιά για να βρουν ένα κανόνα γενίκευσης με τον οποίο να μπορούν να
ερμηνεύουν ένα μαθηματικό πρόβλημα; Πράγματι οι μαθητές δυσκολεύονται να
συνδυάσουν και να ενοποιήσουν τους διαφορετικούς τύπους των μαθηματικών
προβλημάτων ιδίως όταν το πρόβλημα παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο
από εκείνον που έχουν συνηθίσει. Οι αλλαγές όμως των διαδικασιών
διδασκαλίας χαράζουν μια μοντέρνα διδακτική προοπτική η οποία ενθαρρύνει
τους μαθητές στο να εξοικειωθούν με τις μαθηματικές έννοιες παρ’ όλες τις
δυσκολίες που ξεπηδούν από αυτή.

5. Τέλος από την παρουσίαση των φοιτητριών του αθροίσματος των τετραγώνων
των ν πρώτων φυσικών αριθμών και ιδίως στη συζήτηση που ακολούθησε,
προκύπτει η δυνατότητα ανάδυσης της έννοιας του απειροστού μέσα από μια
διαισθητική προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιδιαίτερα το σημείο της
σύγκρισης ανάμεσα στα μέτρα διαφορετικών διαστάσεων (μήκος, εμβαδόν,
όγκος) και η γεωμετρική αναπαράσταση του αθροίσματος S2 έπαιξαν σημαντικό
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ρόλο στην ανάδυση της έννοιας του απειροστού στους φοιτητές 308. Η ιστορία
των Μαθηματικών μας παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης στις επ’ άπειρον
διαδικασίες, όπου σε κάθε χρονική περίοδο επαληθεύονται και αποδεικνύονται
μαθηματικές αλήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα την κατασκευή γενικών
δομών.
6. Οι αυθόρμητες αντιλήψεις της δεύτερης ομάδας των φοιτητριών, οι οποίες
ασυναίσθητα χρησιμοποιούν την έννοια του απειροστού, παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Γεωργία θεωρεί ότι οι διαστάσεις της σφαίρας έχουν
όγκο, ενώ η Μαρία της ίδιας ομάδας των φοιτητριών θεωρεί μπίλιες ανεξάρτητα
από τον όγκο τους, δηλαδή τις εκλαμβάνει ως σημεία και υπολογίζει το
άθροισμά τους. Παρόλα αυτά και οι δύο έχουν κοινό στόχο. Προσπαθούν να
υπολογίσουν τον όγκο της πυραμίδας που κατασκεύασαν με αυτές τις σφαίρες ή
τις μπίλιες. Οι αντιλήψεις και των δύο ερμηνεύονται στη συνέχεια της έρευνάς
μας από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα απειροστά και εντάσσονται η μεν
πρώτη στα εκτασιακά μοντέλα των απειροστών, η δε δεύτερη στα εντασιακά.
Σχετικά με τις κατηγορίες αυτές των απειροστών θα αναφερθούμε στο επόμενο
κεφάλαιο.
7. Το πείραμα αυτό συνδέει τις αντιλήψεις που διακρίνονται σήμερα στους
φοιτητές και που αφορούν στην έννοια του απείρου ή της επ’ άπειρον
διαδικασίας, με αυτές που συναντούμε στην Ιστορία των Μαθηματικών. Οι
αντίστοιχες ερμηνείες μαθηματικών θεμάτων παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες
με αυτές της σύγχρονης εποχής.
3η ΦΑΣΗ:

308

V.Stergiou & T. Patronis., 2002, “Exploring a modern path to infinitesimals: mathematics
students’understanding of the concept of rate of convergence” International Journal of mathematical
Education in Science and Technology Taylor & Francis Ltd vol.33, No.5, p.651-659.

209

Στη φάση αυτή ακλουθήσαμε τη μέθοδο της «εστιασμένης ομάδας συζήτησης» (focus
group) 309 στη φοιτητική τάξη. Ο διδάσκων καθηγητής παρουσίασε το γεωμετρικό
μοντέλο που κατασκεύασαν οι φοιτήτριες της 2ης φάσης σε μια ομάδα 15 φοιτητών, στο
πλαίσιο του μαθήματος «Σύγχρονη Πραγμάτευση των Στοιχειωδών Μαθηματικών»,
έκανε ερωτήσεις και ζήτησε από τους φοιτητές να κρίνουν την παραπάνω μέθοδο 310.

1ο επεισόδιο:
Διδάσκων (διευκολύνοντας τη συζήτηση): Βρίσκετε κάποιο ενδιαφέρον σ’ αυτό το

αποτέλεσμα σε σχέση με εκείνο που περιμέναμε; Και ως προς τη μέθοδο τι γνώμη
έχετε; Δηλαδή αυτή η προσέγγιση τι είδους προσέγγιση είναι; Εδώ υπολογίσαμε όγκο
πυραμίδας, αλλά πως νομιμοποιούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο; Υπάρχει κάποια
σχέση; Είναι λοιπόν δύο τα ερωτήματα. Το αποτέλεσμα από μόνο του σε σχέση με το
αναμενόμενο και η μέθοδος που μας οδήγησε σ’ αυτό το αποτέλεσμα.

Φοιτήτρια (Γεωργία): θεωρώ ότι επειδή το n κάθε φορά αλλάζει, η βάση δεν είναι

ίδια κάθε φορά, αλλά αλλάζει κατά μια μονάδα και ίσως καταλήγει σε λάθος
αποτέλεσμα.

Σε άλλο σημείο του διαλόγου :
Φοιτητής 2ος (…) : Θα διαφωνήσω με τη Γεωργία. Κατ’ αρχήν θα φανεί αμέσως ότι ο

τύπος είναι ακριβώς ο ίδιος, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Αν μιλάμε για μικρό n
απλώς θα κάνουμε τις πράξεις και θα το βρούμε. Το ζητούμενο είναι για μεγάλα n.
Φ (Γεωργία): Γιατί είναι σημαντικό;
Φοιτητής (Παναγιώτης): Γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση θα κάνουμε τις πράξεις και

θα το βρούμε ή θα πάρουμε τον τύπο.
Δ: Μα δεν τον ξέρουμε τον τύπο. Υποτίθεται ότι ψάχνουμε να βρούμε αυτό το

αποτέλεσμα.
309
310

D.Stewart & P.Shamdasani., Focus Groups., Sage Publications 1990.
Τα αποσπάσματα είναι από τη διδασκαλία που έγινε στις 12-12-2000.
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Φ (Παναγιώτης) : Μα μιλάμε για μεγάλα n (…). Αυτό δεν συζητάμε; Πρέπει η σφαίρα

να είναι πολύ μικρή σε σχέση με το σύνολο που σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο n δηλαδή,
έτσι ώστε να παίρνει τη μορφή του όγκου και όταν συμβαίνει αυτό ισχύει ο τύπος και
επίσης μπορούμε να υποθέσουμε όταν το n είναι μεγάλο μπορούμε να υποθέσουμε ότι
το n+1 θα είναι ίσο με n και το 2n+1=2(n+1/2) θα είναι ίσο με 2n. Ο φοιτητής γράφει
στον πίνακα : «n+1 → n» και «2n+1=2(n+1/2)→2n».
Φοιτήτρια 3η(…): Θέλει να πει ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να το υπολογίσουμε,

γιατί είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή για μια σφαίρα στην ουσία θα είναι n, δεν θα αλλάξει
κάτι.
Δ: Από n σε n+1 δεν είναι πολύ σημαντικό; Δεν έχει διαφορά δηλαδή;
Φ (Παναγιώτης): Όταν πρόκειται για μεγάλα n το 1 και το ½ είναι αμελητέα ποσότητα.
Φ (Βαγγέλης): Στόχος είναι να δώσουμε ακρίβεια στο άθροισμα.
Φ (Παναγιώτης): Έτσι κι αλλιώς είναι ξεκαθαρισμένο ότι απόλυτη ακρίβεια δεν θα

έχουμε μ’ αυτή τη μέθοδο, διότι φαντάσου ότι φτιάχνεις μια πυραμίδα με σφαιράκια,
γι’ αυτό ανέφερα εξ αρχής ότι όταν είναι πολύ μικρή η σφαίρα σε σχέση με το σύνολο
αυτά τείνουν να εξαλείφονται και να δημιουργούν σχεδόν ευθείες έτσι ώστε να
πάρουμε όγκο πυραμίδας. Εγώ αυτό είδα στον τύπο και ήρθα προς τα πίσω. Από κει
ξεκίνησε η σκέψη μου.
Δ: Δηλαδή;
Φ(Παναγιώτης): Βλέποντας τους δύο τύπους (εννοεί τον κλασσικό τύπο του

αθροίσματος και τον τύπο που βρήκαν οι φοιτήτριες) προσπάθησα να τους φέρω κοντά.
Και βλέπω ότι όταν το n είναι πολύ μεγάλο, μόνο τότε είναι εύστοχη η μέθοδος αυτή,
που αποδείχτηκε από τις φοιτήτριες. Δεν έχω να πω πολλά περισσότερα, είναι φανερό
ότι βάζοντας όπου n+1 το n και όπου 2n+1 το 2n βγαίνει κατευθείαν το 1/3 n3 άρα
συγκλίνουν οι δύο τύποι για μεγάλα n, που φαίνεται και παραστατικά, δηλαδή
γεωμετρικά, ότι πράγματι συγκλίνουν εκεί, όταν μικραίνει η σφαίρα τότε τείνει να
δημιουργηθεί η πυραμίδα Φαίνεται επίσης ότι όσο πιο μεγάλες είναι οι σφαίρες τόσο
έχουμε απόκλιση και ο όγκος αλλοιώνεται.
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Μια φοιτήτρια η Ιωάννα, είχε ένσταση για τη μέθοδο σχετικά με το σχήμα των σφαιρών.
Ο Δημήτρης, είπε ότι θα ήταν προτιμότερο να παίρναμε κυβάκια και όχι σφαίρες για να
μην υπάρχει ανάμεσά τους κενό ώστε να είναι ακριβής ο όγκος. Γιατί συγκρίνοντας τις
δύο πυραμίδες βλέπει κανείς ότι δεν είναι ίσες. Ο Παναγιώτης παρατηρεί ότι η μέθοδος
που ανέπτυξαν οι φοιτήτριες έχει νόημα αν το n είναι πολύ μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα
υπογραμμίζει ότι ο όγκος της πυραμίδας αλλοιώνεται όταν οι σφαίρες μεγαλώνουν.

Φοιτητής 4ος (…): Ναι, αλλά δεν λέμε πόσα χιλιοστά είναι τα σχήματα αλλά πόσες

μπάλες έχουμε.
Φ (Μαρία): Δεν χρησιμοποιήσαμε το π ούτε την ακτίνα της σφαίρας, δεν υπολογίσαμε

τον όγκο της σφαίρας, αλλά όγκο πυραμίδας.
Φ4: Για τον όγκο πυραμίδας χρησιμοποιήσαμε άλλη μονάδα μέτρησης, δεν είναι

μονάδα μέτρησης το εκατοστό ή το χιλιοστό, αλλά η σφαίρα. Και αν το δούμε
διαφορετικά η ύλη αποτελείται από μόρια και αυτά τι είναι; Σφαίρες είναι και αυτά.

Η Ιωάννα επιμένει στο ότι δεν έχει αξία το μέγεθος της σφαίρας αλλά ούτε και το σχήμα
του στερεού που θα χρησιμοποιήσουμε. Αντίληψη που συγκλίνει στη κατηγορία των
εντασιακών απειροστών.

Σε άλλο σημείο του διαλόγου:
Φ(Όλγα): Θα ήθελα να πω κάτι για το πρόβλημα. Νομίζω ότι το λάθος γίνεται γιατί

προσπαθούμε να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα που είναι αυτό το πλήθος και…
Δ: Ποιο λάθος;
Φ (Όλγα): Του τύπου που προκύπτει. Άλλο πράγμα είναι ο όγκος της πυραμίδας και

άλλο πράγμα είναι….ας πούμε το n είναι το πλήθος, δηλαδή είναι για παράδειγμα τρεις
μπάλες στην βάση η μια πλευρά, ενώ για να μετρήσουμε τον όγκο μετράμε την
απόσταση, δηλαδή το μήκος της πλευράς. Το μήκος της πλευράς δεν είναι το ίδιο με το
πλήθος…., ας πούμε είναι τρεις μπάλες στη βάση ενώ το μήκος της απόστασης από τη
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μια άκρη της σφαίρας στην άλλη δεν είναι η ίδια. Αν βέβαια ήταν σημεία οι σφαίρες η
απόσταση θα ήταν ίσως ίδια. Αν πάρουμε τώρα τρεις σφαίρες και τις βάλουμε το n
είναι 3, αλλά άμα ψάξεις τον όγκο της πυραμίδας, πώς θα το βρεις; Πρέπει να βρεις το
μήκος της πλευράς (…).

Οι φοιτητές συζητούν και διαφωνούν για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν
μονάδα μέτρησης προκειμένου να υπολογίζουν τον όγκο της σφαίρας ούτως ώστε να
καταλήξουν στον όγκο της πυραμίδας. Τελικά καταλήγουν στο ότι αν οι σφαίρες
έχουν αμελητέο όγκο (είναι πολύ μικρές) θα πάρουμε ακριβώς τον όγκο της
πυραμίδας.

Δ: Θα ήθελα να επιστρέψω σε κάτι που είπε η Όλγα προηγουμένως αν η σφαίρα ήταν

σημείο.
Φ(Όλγα): (…) Αν οι σφαίρες ήταν πολύ-πολύ μικρές θα παίρναμε ακριβώς τον όγκο

της πυραμίδας.
Δ: Τον όγκο ή το σχήμα;
Φ (Όλγα): Το σχήμα.
Φ(Μαρία): Είναι προτιμότερο να πάρουμε σημεία οπότε καταργούνται όλα τα κενά.
Φοιτητής 5ος (…): Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ένα πράγμα. Βρίσκουμε τον

όγκο μιας πυραμίδας χωρίς κενά και ενώ έπρεπε το αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο
από το αποτέλεσμα το άλλο που δίνει την πυραμίδα με τις μπαλίτσες που έχει και κενά
εν τούτοις είναι μικρότερο.
Δ: Το οποίο αποτέλεσμα όμως δεν βρήκαμε.
Φ5: Βρήκαμε τον όγκο της πυραμίδας με τις μπαλίτσες, που είναι μεγαλύτερος από τον

όγκο του πραγματικού σχήματος.
Δ: Νομίζω συζητήσαμε περισσότερο για τη μέθοδο παρά για το αποτέλεσμα. Θέλετε να

πούμε κάτι άλλο για τη μέθοδο; Αλλά μας ενδιαφέρουν επίσης και τα αποτελέσματα…
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Φοιτητής 6ος (…): Εγώ νομίζω για να δούμε αν υπάρχει σχέση και αν είναι σωστός

αυτός ο τρόπος πρέπει να πάρουμε τα αποτελέσματα. Αν πάρουμε τώρα τα
αποτελέσματα βλέπουμε ότι από το 1/3 n3 και την άλλη σχέση λείπει ένα n/2, σε σχέση
πάντα με το σχήμα της πυραμίδας. Δηλαδή αν προκύπτει κάτι τέτοιο, αν είναι κάποιο
εμβαδόν, κάποιο κομμάτι της πυραμίδας.

2ο Επεισόδιο:
Δ: Ας σταθούμε πάλι στα αποτελέσματα. Ο Βαγγέλης μας έλεγε ότι δεν έχουν μεγάλη

διαφορά ή ότι ταυτίζονται όταν το n είναι πολύ μεγάλο, τι λέτε;
Φοιτητής 7ος (…): Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά.
Δ: Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε το τι γίνεται τελικά όταν το n είναι πολύ μεγάλο.

Συγκρίνοντας τους δύο τύπους, τι αποτελέσματα δίνουν όταν το n είναι πολύ μεγάλο;
Και βέβαια ο προβληματισμός ο δικός μου είναι απλός. Αν συμβαίνει κάτι από αυτά
που ισχυρίζεται ο Βαγγέλης είναι περιττό να συζητάμε για το σχήμα, γιατί για μεγάλα n
θα φθάναμε περίπου στο ίδιο αποτέλεσμα.
Φ7: Δεν θα φθάναμε στο ίδιο αποτέλεσμα, γιατί σαν να λέμε ότι έχουμε δύο άπειρους

αριθμούς και από τη στιγμή που είναι και οι δύο άπειροι και τόσο μεγάλοι δεν μας
ενδιαφέρει αν λείπει ένα δισεκατομμύριο, αλλά ζητάμε ακρίβεια στο συγκεκριμένο
υπολογισμό.
Φ(Παναγιώτης): Το n2 σε σχέση με το n3 δεν είναι απείρως μικρότερο;
Φ(Ηλίας): Αν πάρουμε το n3 σαν κύβο και το n2 σαν επίπεδο είναι απείρως μικρότερο.
Δ: Δηλαδή;

Ο Ηλίας γράφει στο πίνακα την παρακάτω σχέση:
S2(n)=n.(n+1).(2n+1)/6=(n2+n).(2n+1)/6=(2n3+n2+2n2+n)/6=(2n3+3n2+n)/6=
= n3/3+n2/2+n/6.
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Φ(Ηλίας): Αν πάρουμε το n3 σαν κύβο και το n2 ένα επίπεδο μέσα σ’ αυτό τον κύβο θα

είναι απείρως μικρότερο. Ο κύβος είναι ο χώρος. Το n2 είναι σαν λεπτή φέτα, ένα
επίπεδο.
Δ: Δηλαδή δεν έχει όγκο;
Φ (Ηλίας): Η φέτα μέσα στον κύβο δεν έχει και τόσο πολύ όγκο. Απλά είναι μη

συγκρίσιμα τα μεγέθη, μπαίνουμε σε χώρο, σε άλλη διάσταση (....). Ότι τελικά είναι
απείρως μικρότερο το n2 από το n3. Αν φανταστείς ένα χώρο και θα έχεις μια φέτα με
πάνω επιφάνεια τη μονάδα μέτρησης.

Ο Ηλίας δίνει μια διαφορετική διάσταση στο πρόβλημα χαρακτηρίζοντας το n3 σαν κύβο
και το n2 ένα επίπεδο όπου η σύγκριση μεταξύ τους είναι αδύνατη αλλά ο Ηλίας με
διαισθητικό τρόπο διακρίνει ότι το πρώτο μέγεθος είναι απείρως μεγαλύτερο από το
δεύτερο.
Σε άλλο σημείο του διαλόγου:
Φ(Ιωάννα): Το άπειρο αν υψωθεί σε οποιαδήποτε δύναμη δίνει πάλι άπειρο.
Δ: Ναι, αλλά τελικά σας θυμίζει κάτι ο όρος n3/3;
Φ(Ηλίας): Το ολοκλήρωμα το n2 δηλαδή ∫n2dn=n3.
Δ: Μπορείτε να εκτιμήσετε τη διαφορά μεταξύ της σχέσης n3/3 και S2(n);
Φ(Βαγγέλης): Μπορούμε να πάρουμε το λόγο S2/V οποίος θα ισούται με τη μονάδα ή

καλύτερα θα τείνει στη μονάδα.

Ο Βαγγέλης για να εξηγήσει τον ισχυρισμό του γράφει στον πίνακα την παρακάτω
σχέση: S2/V=[n.(n+1).(2n+1)/6]/[1/3n3]=1+(3/2).(1/n)+(1/2).(1/n2) και για n=100
βρίσκει S2/V=1+0,015+0,0005≈1».
Ο Παναγιώτης γράφει στον πίνακα τη σχέση limn→∞( 1+3/2n+1/2n2)=1+0+0=1.
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Στην επόμενη συνάντηση, ο Ηλίας έδωσε ένα γραπτό δοκίμιο σχετικά με τον ισχυρισμό
που πρόβαλλε μέσα στην τάξη. Χαρακτήρισε το n3 ως ένα τεράστιο βιβλίο το οποίο
ονόμασε «Κυκλώπειο». Από το δοκίμιο του Ηλία είναι το απόσπασμα που ακολουθεί:
«Θα προσπαθήσω να δείξω ότι για πολύ μεγάλο n το n2/2 και το n/6 είναι αμελητέες
ποσότητες μπροστά στο n3 . Ξέρουμε λοιπόν ότι το n3 δύναται να παριστάνει τον
όγκο κάποιου κύβου πλευράς n ενώ το n2 το εμβαδόν μιας έδρας του ή μιας πολύ
λεπτής κάθετης φέτας μέσα στον κύβο. Για να γίνει το τελευταίο πιο κατανοητό ας
υποθέσουμε ότι το n3 είναι ένα τεράστιο βιβλίο σε σχήμα κύβου, έχει ύψος (ακμή)
ενός ουρανοξύστη και αποτελείται από λεπτές φέτες όσο και αυτή εδώ η κόλλα. Είναι
προφανές ότι το n2 είναι μια από τα εκατομμύρια των σελίδων ενώ το n είναι μια
σειρά!!! Το σημαντικότερο όμως είναι όσο μεγαλώνει το βιβλίο (το n3) τόσες
περισσότερες σελίδες θα έχει, ενώ το n2 θα συνεχίσει να παριστάνει μια και μόνο
σελίδα. Το ίδιο θα συμβαίνει και με το n που θα είναι μια (μόνο) μεγάλη σειρά!!
μπροστά στα δισεκατομμύρια από σελίδες. Ελπίζω το παράδειγμα να είναι
κατανοητό. Τελειώνοντας θα ήθελα να κάνω ένα λογοπαίγνιο σχετικά με το πόσο
κοντά είναι το αποτέλεσμα των συμφοιτητών μου με το πραγματικό. Κατασκεύασαν
τον Πύργο του Άιφελ μα ξέχασαν να στρώσουν ένα χαλί στη βάση του».

Για λόγους σύγκρισης, το θέμα που επεξεργάστηκε η δεύτερη ομάδα φοιτητριών,
δόθηκε επίσης σε άλλους δύο φοιτητές τον Άρη και τον Αντώνη, οι οποίοι δεν είχαν
παρακολουθήσει καμία από τις παραδόσεις. Ο διδάσκων καθηγητής υπόδειξε να
σχετίσουν το άθροισμα Sn(k)=1k+2k+3k+….+nk με το ολοκλήρωμα. Οι δύο φοιτητές
εργάστηκαν μαζί, χωρίς βοήθεια. Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του Riemann,
συμπέραναν ότι:
n k +1
.
i ≈
∑
k +1
i =1
n

k

Και σημείωσαν ότι:
n

n

o

i =1

k
k
∫ x dx〈∑ i που είναι προφανές και από την γραφική παράσταση για κ=1,κ-2 και κ=3.
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Τελειώνοντας την εργασία τους έδωσαν τη σχέση:
n

n

i =1

0

∑ i k = ∫ x k dx + R(n) ,όπου R(n)>0.
Οι δύο αυτοί φοιτητές δεν σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν το λόγο, συγκρίνοντας τους
όρους του δευτέρου μέλους για μεγάλες τιμές του n.

3.2.3. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Από τις παραπάνω διδακτικές προσεγγίσεις και την επιστημονική συζήτηση
στην τάξη, προκύπτουν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των
φοιτητών για τις απειροστικές έννοιες και τις επ’ άπειρον διαδικασίες, οι οποίες
πηγάζουν από τις γενικότερες αντιλήψεις τους και το μαθηματικό τους
«background». Στο γεγονός αυτό οφείλονται επίσης και τα μεθοδολογικά λάθη
των φοιτητών στο χειρισμό των μαθηματικών προβλημάτων. Ας υπενθυμίσουμε
το παράδειγμα του Βαγγέλης, που ενώ υπολογίζει το λόγο S2/V και θέτει στο n
την τιμή 100, κάνει στο τέλος μια προσέγγιση στην αριθμητική τιμή του λόγου
απαλείφοντας ουσιαστικά τους απειροστούς όρους ανωτέρου βαθμού. Έτσι η
αντίληψή του θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία των μηδενοδύναμων
απειροστών. Όμως ο όρος «τείνει» ερμηνεύεται διαισθητικά από τον Βαγγέλη

ως «κάτι που δεν μπορούμε να φθάσουμε ποτέ». Και ενώ χρησιμοποιείται η
μαθηματική μεθοδολογία, παρόλα αυτά υπεισέρχεται η διαισθητική προσέγγιση
ως μια αναγκαιότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίλυση του
προβλήματος.
2.

Θα πρέπει να επισημάνουμε τις διαφορετικές απόψεις των φοιτητών σχετικά με
την έννοια του απείρου. Οι φοιτητές επιχειρούν διαφορετικούς τρόπους
διαισθητικής προσέγγισης των μαθηματικών θεμάτων, αλλά χειρίζονται με τον
ίδιο τρόπο κάποιες γενικά αποδεκτές αλήθειες. Παρόλα αυτά οι έννοιες του
άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού δεν είναι ξεκάθαρες στο μυαλό των
περισσοτέρων φοιτητών. Ο Ηλίας εισήγαγε την έννοια του απείρου σε
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γεωμετρικά μεγέθη βασιζόμενος στη έννοια του ορίου και έδωσε μια
διαισθητική

ερμηνεία

στο

πρόβλημα,

χρησιμοποιώντας

ασυναίσθητα

απειροστικές διαδικασίες, που ανάγουμε στην κατηγορία των μη -ομογενών
μοντέλων των απειροστών.

3. Από την ανάλυση των παραπάνω διαλόγων, παρατηρώντας τις μεθόδους της
μαθηματικής

συμπερασματολογίας

των

φοιτητών

εξάγονται

χρήσιμα

συμπεράσματα σχετικά με τις αντιλήψεις τους. Η ιδέα σύγκρισης του
αθροίσματος S2(n) ως πολυωνυμικής συνάρτησης, με τον όγκο της πυραμίδας,
οδήγησε στη χρήση του λόγου μελετώντας ταυτόχρονα αλλά απορρίπτοντας την
ιδέα της διαφοράς. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής δημιούργησε ένα
είδος μαθηματικοποίησης. Οι φοιτητές αποδέχτηκαν αυτή τη διαδικασία χωρίς
δυσκολία, χωρίς εντούτοις να οδηγηθούν στην τυπική έννοια του ορίου.
4. Επισημαίνουμε ακόμη μια φορά τη δυσκολία των φοιτητών στη χρήση της
έννοιας της ακολουθίας. Οι φοιτητές προτιμούν να επιλύουν τα μαθηματικά
προβλήματα με τη χρήση συναρτήσεων αντί ακολουθιών. Επίσης είναι φανερό
ότι δεν μπορούν να διακρίνουν τη λεπτή διαφορά μεταξύ μιας (συγκλίνουσας)
ακολουθίας και μιας (συνεχούς) συνάρτησης.
5. Συγκρίνοντας τις απόψεις των φοιτητών που συμμετείχαν στον διάλογο μέσα
στην τάξη, με την ομάδα των φοιτητών Άρη και Αντώνη, παρατηρούμε ότι οι
μεν πρώτοι τελικά «μοντελοποίησαν» τη διαδικασία με χρήση της έννοιας του
λόγου συναρτήσεων, ενώ οι δεύτεροι προσπάθησαν να προσεγγίσουν το

πρόβλημα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που είχαν διδαχθεί στα μαθήματα της
Πραγματικής Ανάλυσης και έμειναν στον υπολογισμό της διαφοράς ενός
ολοκληρώματος από ένα προσεγγιστικό άθροισμα. Ο διάλογος στη τάξη
υποδεικνύει ότι μέσα από την επιλογή ορισμένων μαθηματικών διδακτικών
ενοτήτων και την δημιουργία μιας κατάλληλης «επιστημολογικής διαμάχης»
μπορούν να αναπτυχθούν στους φοιτητές νέες απόψεις και να αναθεωρηθούν οι
λανθασμένες αντιλήψεις τους πάνω σε δύσκολα ή ευαίσθητα μαθηματικά
ζητήματα. Βέβαια, οι φοιτητές δυσκολεύονται να συνδυάσουν και να
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ενοποιήσουν τους διαφορετικούς τύπους των μαθηματικών προβλημάτων, ιδίως
όταν τους παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο από εκείνο που έχουν
συνηθίσει. Οι αλλαγές όμως των διαδικασιών διδασκαλίας χαράζουν μια
σύγχρονη διδακτική προοπτική, η οποία ενθαρρύνει τους φοιτητές να
εξοικειωθούν με τις μαθηματικές έννοιες, παρ’ όλες τις δυσκολίες μιας τέτοιας
προσέγγισης.

6. Από τις εργασίες των δύο ομάδων των φοιτητριών δίνεται η ευκαιρία να
εκτιμηθούν οι δυνατότητες των φοιτητών- μελλοντικών δασκάλων των
μαθηματικών στη χρήση γεωμετρικών αναπαραστάσεων και να μελετηθούν οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην μοντελοποίηση κλασικών μαθηματικών
προβλημάτων. Πόσο όμως εύκολη θεωρείται απ’ αυτούς η εφαρμογή
γεωμετρικών αναπαραστάσεων ως μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων;
Και μια τέτοια διαδικασία απόδειξης μπορεί πράγματι να χρησιμεύσει ώστε να
βρεθεί ένας κανόνας γενίκευσης με τον οποίο να μπορούν να ερμηνεύουν ένα
Μαθηματικό πρόβλημα; Μια ιδιαίτερη δυσκολία για τους φοιτητές φαίνεται να
είναι η επιλογή ενός κατάλληλου γεωμετρικού μοντέλου για την επίλυση του
Μαθηματικού προβλήματος. Για παράδειγμα, δεν είναι σαφές αν τελικά
χρησιμοποιούν το άθροισμα των κουκίδων (σφαιρών) ή το εμβαδόν (όγκο) τους.
Προβληματίζει επίσης τι προκάλεσε την έκφραση «ορθογώνιο ισόπλευρο
τρίγωνο». Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ασυναίσθητο λάθος που

προέκυψε στην ρύμη του λόγου αλλά η ίδια η δομή του προβλήματος
δημιούργησε κάποια γνωστική σύγκρουση αφού ο αριθμός των κουκίδων
αντιστοιχεί σε ισόπλευρο τρίγωνο αλλά ταυτόχρονα σχηματίζεται και ένα
τετράγωνο. Ακόμη το Ευκλείδειο μήκος των πλευρών, όπως και τα μέτρα των
γωνιών ενός τέτοιου τριγώνου είναι στοιχεία που δεν σχετίζονται υποχρεωτικά
με το αναπαριστώμενο αντικείμενο, «έναν τρίγωνο αριθμό».

7. Η διαισθητική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα ανάδυσης της έννοιας του
απειροστού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιδιαίτερα στο σημείο της σύγκρισης
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ανάμεσα στα μέτρα διαφορετικών διαστάσεων (μήκος, εμβαδόν, όγκος) η
γεωμετρική αναπαράσταση του αθροίσματος S2 έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
ανάδυση της έννοιας του απειροστού στους φοιτητές. Η πορεία μετάβασης στις
επ’ άπειρον διαδικασίες είναι μερικές φορές για τους σημερινούς φοιτητές,
ανάλογη με τη διαδικασία που παρατηρείται στην Ιστορία των Μαθηματικών.
Με τη βοήθεια της Ιστορίας και της εξέλιξης των μαθηματικών εννοιών μέχρι
τη σημερινή τους μορφή, μπορούν να αναπτυχθούν διδακτικές μέθοδοι, οι
οποίες μέσα από την άτυπη διαισθητική απόδειξη, θα δώσουν στους φοιτητές
την ευκαιρία να ανακαλύψουν την αναγκαιότητα της τυπικής απόδειξης. Οι
υπολογισμοί του Wallis, για παράδειγμα, δείχνουν μια συμπερασματική
διαδικασία που συγκλίνει προς τις πρώτες αντιλήψεις του Απειροστικού
Λογισμού, τις οποίες συχνά παρατηρούμε να αναπτύσσονται αυθόρμητα μέσα
στη τάξη.
3.3.1. ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΡΙΤΟ

Το τρίτο πείραμα είναι η προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας διδακτικής
εφαρμογής ενός σύγχρονου μοντέλου της εκτεταμένης ευθείας *ℝ στους φοιτητές του
Μαθηματικού Τμήματος και συνίσταται σε μια συνθετική διδασκαλία του μοντέλου
των ρητών συναρτήσεων στην περιοχή του απείρου, όπως παρουσιάζεται και στο
βιβλίο του Moise “Elementary Geometry from an Advanced Standpoint” Το πείραμα
που παρακολούθησαν περίπου 30 φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών,
αποτελείται από τρεις φάσεις. Η ερευνητική διαδικασία αποτελείται από συνεντεύξεις
φοιτητών μια διαγνωστική διδασκαλία που αφορά στη μετάβαση από τα άπειρα μεγάλα
στα άπειρα μικρά, την κατασκευή ενός μοντέλου ρητών συναρτήσεων στην περιοχή του
απείρου και την επέκταση του συστήματος των πραγματικών αριθμών.
Ειδικότερα, η πρώτη φάση περιέχει ένα διαγνωστικό τεστ που στοχεύει στο να
διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τις επ’ άπειρον διαδικασίες και
τις απόψεις τους σχετικά με τις έννοιες του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού και
πλαισιώνεται από το θεωρητικό πλαίσιο που είναι ένα παράδειγμα ενός διατεταγμένου
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πεδίου που δεν είναι Αρχιμήδειο. Η δεύτερη φάση συνίσταται σε μια συνθετική
διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων, περιέχει αποσπάσματα από τις
πρώτες συνεντεύξεις των φοιτητών, μια διαγνωστική διδασκαλία που αφορά στη
μετάβαση από τα άπειρα μεγάλα στα άπειρα μικρά, τη κατασκευή ενός μοντέλου ρητών
συναρτήσεων και την επέκταση του συστήματος των πραγματικών αριθμών. Η τρίτη
φάση του πειράματος περιλαμβάνει τα δοκίμια των φοιτητών, τις νέες συνεντεύξεις
μετά τη διδασκαλία του μοντέλου και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την όλη
μελέτη, κατασκευή και διδασκαλία. Από τις τρεις αυτές φάσεις του πειράματος,
προέκυψαν πολλές πληροφορίες σχετικά με τους συλλογισμούς που ακολουθούν οι
φοιτητές και γενικότερα τις αντιλήψεις τους. Ταυτόχρονα παρατηρήσαμε την αλλαγή
απόψεών τους που οδηγεί στην αξιοποίηση των νέων διδακτικών δεδομένων που
προέκυψαν από τη διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων.
3.3.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΟ (ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ)

Ως γνωστό, το σύστημα των πραγματικών αριθμών έχει την Αρχιμήδεια ιδιότητα. Όμως
κάθε διατεταγμένο σώμα δεν ικανοποιεί κατ’ ανάγκη την Αρχιμήδεια ιδιότητα.
Το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε στη διδασκαλία εντάσσεται στα μοντέλα των
υπερπραγματικών αριθμών με ρητές συναρτήσεις, όπως αυτό του Du Bois Reymond 311
και αναφέρεται στο βιβλίο του E.Moise «Elementary Geometry From an Advanced

Standpoint» 312 .
Ας υποθέσουμε ότι P είναι το σύνολο όλων των πολυωνύμων με πραγματικούς
συντελεστές. Τότε το P περιέχει: τα μηδενικά πολυώνυμα, δηλαδή αυτά που είναι ίσα με
το μηδέν για κάθε x, τα σταθερά πολυώνυμα, που έχουν τη μορφή f(x)=α0 και τα
311

Βλ. διάγραμμα της παραγράφου.2.9.
E.Moise., Elementary Geometry From an Advanced Standpoint., κεφ. 28., σελ., 394., εκδ. AddisonWesley 1974.
312
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πολυώνυμα βαθμού n>0 τα οποία είναι της μορφής: f(x)=αnxn+αn-1xn-1+…+α1x+α0,
όπου αn≠0. Σε κάθε περίπτωση το αn ονομάζεται κύριος συντελεστής. Στη περίπτωση
που έχουμε ένα σταθερό πολυώνυμο της μορφής f(x)=α0, ο κύριος συντελεστής θα
είναι το α0.
Ένα πολυώνυμο 313 θα ονομάζεται θετικό αν παίρνει μόνο θετικές τιμές, όταν το x είναι
αρκετά (επαρκώς) μεγάλο. Δηλαδή η f είναι θετική αν υπάρχει ένας αριθμός κ τέτοιος
ώστε: f(x)>0 για κάθε x>κ. (Για παράδειγμα το x2 -2 είναι θετικό για κάθε x>√2 ).
Ο Moise 314 εισάγει τα παρακάτω θεωρήματα:
Θεώρημα 1.
f>0 αν και μόνον αν ο κύριος συντελεστής της f είναι >0.
Απόδειξη: Για σταθερά πολυώνυμα, αυτό είναι προφανές. Θεωρούμε ότι f(x)=anxn+ann-1
1x +…+a1x+a0

με an>0. Τότε f(x)=anxn [ 1 +

an −1
a
a
+ n − 2 2 + .... + 0 n ].
an x an −1 x
an x

Εδώ ο πρώτος παράγοντας είναι πάντα θετικός όταν x>0 και η έκφραση που βρίσκεται
μέσα στην αγκύλη είναι θετική όταν |1 +

a n −1
a
a
+ n − 2 2 + .... + 0 n | <1.
a n x a n −1 x
an x

Αν το an<0, τότε anxn<0 όταν x>0. Η αγκύλη είναι επίσης θετική όταν x είναι
μεγαλύτερο από το δεδομένο κ.
Οπότε τα θετικά πολυώνυμα έχουν θετικούς αριθμούς σαν κύριους συντελεστές.
Ένα πολυώνυμο καλείται 315 αρνητικό αν υπάρχει αριθμός κ τέτοιος ώστε f(x)<0 για
κάθε x>κ. Από το θεώρημα 1 προκύπτει το ακόλουθο θεώρημα.
Θεώρημα 2.

313

E.Moise., Elementary Geometry From an Advanced Standpoint., κεφ. 28., σελ., 394., εκδ. AddisonWesley 1974.
314
Ο.π., σελ., 394-395.
315
E.Moise., Elementary Geometry From an Advanced Standpoint., κεφ. 28., σελ., 394., εκδ. AddisonWesley 1974.
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Κάθε πολυώνυμο (εκτός των μηδενικών), είναι θετικό ή αρνητικό. Αν f>0 τότε – f<0
και αντίστροφα.
Απόδειξη:

Το αλγεβρικό σύστημα που εισάγεται στο σύνολο P έχει τις εξής ιδιότητες 316:
Ισχύουν οι ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού όπως και στους
πραγματικούς αριθμούς, όπως και η επιμεριστική ιδιότητα που συνδέει τις δύο πράξεις.
Επιπλέον f ≡0 σημαίνει ότι f(x) =0 για κάθε x. Και g≡ 1 δηλαδή g(x)=1 για κάθε x.
Ορίζουμε μια σχέση διατάξεως f<g όταν g-f>0. Έτσι f<g αν f(x)<g(x) για κάθε x
μεγαλύτερο από το δεδομένο κ. Έτσι το P είναι ένας διατεταγμένος αντιμεταθετικός
δακτύλιος με μοναδιαίο στοιχείο, που ικανοποιεί και όλα τα αξιώματα ενός
διατεταγμένου πεδίου με μόνη εξαίρεση το αξίωμα κατά το οποίο κάθε συνάρτηση f≠0
έχει αντίστροφο.
Ο E.Moise, αποδεικνύει ότι το P είναι μη-Αρχιμήδειο σώμα. Έστω για παράδειγμα e=f,

f(x)=1 για κάθε x και M=g, g(x)=x για κάθε x. Ανεξάρτητα με το τι μπορεί να είναι ο
ακέραιος n ισχύει: n<x όταν x>n . Έτσι ne<M=g για κάθε n. Ενώ το Μ και το e δεν
ικανοποιούν την Αρχιμήδεια ιδιότητα. Μπορούμε να πούμε ότι g(x)=x είναι «άπειρα
μεγάλο σε σχέση» με f(x)=1.
Κατά τον ίδιο τρόπο x2>nx όταν x είναι αρκετά μεγάλο. Οπότε αν e(x)=x, M(x)=x2 τότε
θα έχουμε ne<M για κάθε n. Και επομένως υπάρχει ένας διατεταγμένος δακτύλιος που
είναι μη-Αρχιμήδειος.
Γενικότερα: Σ’ ένα διατεταγμένο δακτύλιο R με μονάδα 1, οι εξής συνθήκες είναι

ισοδύναμες:
i) ο R είναι αρχιμήδειος, δηλαδή για κάθε a,b∈ R (α<b) υπάρχει n∈ℕ με na≥b.

316

Ο.π.,σελ., 395.
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ii) Δεν υπάρχουν «απείρως μικρά» στοιχεία α∈ R (δηλ. στοιχεία α τέτοια ώστε mα<1 για
κάθε m∈ℕ). Και δεν υπάρχουν «απείρως μεγάλα» στοιχεία b∈ R (δηλ. τέτοια ώστε
b>n-1 για κάθε n∈ℕ) 317.
Απόδειξη:

(i)⇒(ii) : προφανές.
(ii)⇒(i): Έστω ότι α<b στον R. Τότε επειδή το α δεν είναι απείρως μικρό, υπάρχει m με
mα≥1 (1). Ακόμη, επειδή το b δεν είναι απείρως μεγάλο, υπάρχει n με n‧1 ≥ b(2).
Από (1) και (2) έχουμε : ( n‧1 )(m‧α)= (n‧ m) α ≥ 1‧ b=b.
Ένα παράδειγμα διατεταγμένου δακτυλίου με απείρως μεγάλα και χωρίς απείρως μικρά
στοιχεία αποτελεί ο διατεταγμένος δακτύλιος (ℤ [x], < ), όπου f<g αν και μόνο αν
υπάρχει α>0 με f(x)<g(x) για x>α.
Παρατηρούμε ακόμη ότι: Ένα μη-Αρχιμήδειο διατεταγμένο σώμα Σ δεν είναι πλήρες ως
προς τη διάταξή του. Πραγματικά, επειδή το Σ δεν είναι Αρχιμήδειο, σύμφωνα με τα
παραπάνω υπάρχει στο Σ ένα απείρως μεγάλο στοιχείο b >n‧1 για κάθε n=1,2,…θα είχε
ένα ελάχιστο πάνω φράγμα b0∈Σ. Αλλά τότε θα ήταν n‧1 > b0 -1 για κάποιο φυσικό n,
άρα και n‧1+1 =( n+1)‧ 1 >b0 (αντίφαση).
Για να κατασκευάσουμε ένα μη-Αρχιμήδειο διατεταγμένο Σώμα χρησιμοποιούμε
πηλίκα πολυωνύμων.

Λέγοντας ρητή συνάρτηση εννοούμε μια συνάρτηση r, της μορφής r(x)=

f ( x)
, όπου η
g ( x)

f δεν είναι μηδενικό πολυώνυμο. Επιλέγουμε τις f και g έτσι ώστε g≠0.
317

Από τις προτάσεις αυτές προκύπτει ότι τα άπειρα μεγάλα είναι τα στοιχεία b ενός διατεταγμένου
δακτυλίου με μονάδα, τα οποία είναι τέτοια ώστε για κάθε n∈N: n⋅1 < b.
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Μια ρητή συνάρτηση r καλείται θετική αν υπάρχει ένας αριθμός κ τέτοιος ώστε r(x)>0
και κάθε x>κ. Στην περίπτωση αυτή γράφουμε r>0.
Θεώρημα 3
Κάθε ρητή συνάρτηση διαφορετική από το μηδέν είναι θετική ή αρνητική.
Απόδειξη

Δίνεται η συνάρτηση r(x)=

f ( x)
όπου f δεν είναι μηδενικό πολυώνυμο. Επιλέγουμε f και
g ( x)

g τέτοιες ώστε g>0 (λόγω θεωρήματος 2). Στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό
πολλαπλασιάζουμε αριθμητή και παρονομαστή με -1.
Έτσι έχουμε ένα κ1 τέτοιο ώστε g(x)>0 για κάθε x>κ1. Υποθέτουμε ότι f>0. Τότε υπάρχει
ένα κ2 τέτοιο ώστε f(x)>0 για κάθε x>κ2. Έστω ότι το κ είναι μεγαλύτερο από τα κ1 και
κ2.
Αν x>κ, τότε έχουμε x>κ1 και x>κ2. Οπότε r(x)=

f ( x)
>0 για κάθε x>κ.
g ( x)

Όμοια αν f<0 και g>0 συμπεραίνουμε ότι r<0.
Θεώρημα 4
Αν r>0 και s>0 τότε r+s>0 και rs>0.

Απόδειξη:

Θεωρούμε r(x)>0 για κάθε x>κ1 και s(x)>0 για κάθε x>κ2. Αν πάρουμε το κ μεγαλύτερο
από τα κ1 και κ2 για κάθε x>κ έχουμε r(x)+s(x)>0 και r(x)s(x)>0. Οπότε και r+s>0 και
rs>0.
Είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι δύο ρητές συναρτήσεις είναι «ουσιωδώς ίσες». O
.Moise δίνει το εξής παράδειγμα: Ας θεωρήσουμε r1(x)=

x( x − 2)
( x − 1)( x − 2)

και
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r2(x)=

x( x − 3)
. Η πρώτη ορίζεται εκτός από την τιμή x=1 και x=2 και η δεύτερη
( x − 1)( x − 3)

εκτός από την τιμή x=1 και x=3. Όταν οι συναρτήσεις ορίζονται έχουν την ίδια τιμή. Δύο
ρητές συναρτήσεις που έχουν μια τέτοια σχέση θα ονομάζονται «ουσιωδώς ίσες».
Ακριβέστερα r1 ≅ r2 αν r1(x)=r2(x) εκτός ίσως από ένα πεπερασμένο αριθμό σημείων x.
Θεώρημα 5
Αν r1 ≅ r2 τότε r1r2 ≅ s1s2 και r1+r2 ≅ s1+s2.

Απόδειξη:

Αν r1 ≅ r2 και r1>0 τότε r2>0. Το σύνολο όλων των ρητών συναρτήσεων που είναι
ισοδύναμες με r τις συμβολίζουμε με r . Οπότε ορίζουμε την κλάση ισοδυναμίας του r,
r ={s / s ≅ r }. Σύμφωνα με το θεώρημα μπορούμε να δώσουμε τους ακόλουθους
ορισμούς:
1. r >0 αν r>0.
2. r + s = r + s .
3. r ∙ s = rs .
Η «θετικότητα» των αθροισμάτων και γινομένων εξαρτάται μόνο από τις ισοδύναμες
κλάσεις r και s και δεν εξαρτάται από τους αντιπροσώπους τους r και s.
Θεώρημα 6.
Αν r >0 και s >0 τότε r + s >0 και rs >0.
Απόδειξη:

Ας ονομάσουμε F το σύνολο όλων των ισοδύναμων κλάσεων r . Το F είναι ένα πεδίο
που υπακούει στους νόμους των πραγματικών αριθμών, δηλαδή ισχύουν προσεταιριστική,
αντιμεταθετική και επιμεριστική ιδιότητα.
Επομένως ισχύει ( rs ) t = r (st ) , γιατί για όλους τους πραγματικούς αριθμούς x, που όμως

είναι πεπερασμένοι ως προς το πλήθος έχουμε: [r(x)s(x)] t(x)=r(x) [s(x)t(x)] και
επομένως (rs)t ≅ r(st).
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Δηλαδή η σχέση ( rs ) t = r (st ) ισχύει από τον ορισμό του πολλαπλασιασμού των r , s ,
t . Όμοια αποδεικνύονται όλες οι σχέσεις που δηλώνουν αλγεβρικές ιδιότητες.

Το σύνολο F περιέχει το 0 και 1 δηλαδή τις κλάσεις των 0 και 1 . Επίσης - r = − r και
1 ⎛1⎞
= ⎜ ⎟ . Προφανώς το F είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό
r ⎝r⎠
γιατί τα αθροίσματα και τα γινόμενα των ρητών συναρτήσεων είναι πάντα ρητές
συναρτήσεις. Στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε μια σχέση διάταξης στο F και να δείξουμε
ότι το F είναι ένα διατεταγμένο πεδίο.
Δίδονται οι r , s , F. Αν s - r >0, τότε εξ ορισμού s < r . Για κάθε s και r ισχύει μια
μόνο από τις ακόλουθες σχέσεις: s - r >0, s - r =0, s - r <0. Επομένως θα ισχύει μια
μόνο και από τις: s > r , s = r , s < r .
Η σχέση < ικανοποιεί την μεταβατική ιδιότητα:
Αν r < s και s < t τότε s − r >0 και t − s >0. Από το θεώρημα 6 έχουμε:
( s − r )+( t − s )>0 οπότε t − r >0 επομένως r < t .
Η συμμετρική ιδιότητα είναι προφανής. Αν τώρα πάρουμε r < s (1) πρέπει να δείξουμε
ότι ισχύει η r + t < s + t (2). Αλλά αφού ισχύει η (1) τότε s - r >0 και για να δείξουμε τη
(2) αρκεί να δείξουμε ότι ( s + t )-( r + t )>0, που είναι ισοδύναμες. Επομένως F είναι ένα
διατεταγμένο πεδίο.
Αλλά το F είναι μη-Αρχιμήδειο. Για να το δείξουμε αυτό, ακολουθούμε την ίδια
διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για το P.
Έστω τώρα e μια συνάρτηση η οποία ισούται με τη μονάδα, e(x)=1 για κάθε x και έστω
Μ, η συνάρτηση η οποία ισούται με το x, M(x)=x για κάθε x. Για κάθε θετικό ακέραιο n,
ne(x)=n για κάθε x. Άρα για κάθε n έχουμε: M(x)-ne(x)=rn(x)=x-n.
Τώρα ισχύει ότι: x-n>0 όταν x>n. Άρα το rn είναι μια θετική συνάρτηση για κάθε n.
Επομένως για κάθε n, έχουμε: M − ne >0. Οπότε n e < M για κάθε n.
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Το F είναι μη-Αρχιμήδειο διατεταγμένο πεδίο, το e είναι τόσο υπερβολικά μικρό
συγκρινόμενο με το M , ώστε κανένα πολλαπλό ολοκλήρωμα του e δεν είναι μεγαλύτερο
του M .
Όμοια αν rm(x)= xm είναι μάλλον εύκολο να διαπιστώσουμε ότι οι ισοδύναμες κλάσεις

r1 , r2 ,…ανήκουν σε ένα μη- Aρχιμήδειο πεδίο F. Πράγματι κάθε πολλαπλό ολοκλήρωμα
nr1 του r1 είναι nr1 < r2 , στη συνέχεια n r2 < r3 κ.λ.π.

Γιατί επιλέξαμε το μοντέλο των ρητών συναρτήσεων
Η επιλογή του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων στην περιοχή του απείρου, που
επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε στο 3ο διδακτικό πείραμα βασίστηκε στους παρακάτω
λόγους:
1. Ο πρώτος λόγος είναι ιστορικός: Πράγματι, όπως φαίνεται στη συνέχεια το
μοντέλο αυτό δεν διαφέρει πολύ από το μοντέλο του Du Bois Reymond καθώς
και από το μοντέλο του Veronese για τις κερατοειδείς γωνίες. Ο Veronese
παραθέτει ένα μη-Αρχιμήδειο μοντέλο ερμηνείας των κερατοειδών γωνιών με
τη βοήθεια συναρτήσεων που αναπτύσσονται σε δυναμοσειρές. (Το μοντέλο
αυτό αναφέρεται από τον F. Klein στο βιβλίο: Elementary Mathematics From
an Advanced Standpoint).
2. Η έννοια της συνάρτησης είναι για τους φοιτητές περισσότερο οικεία απ’ ότι η
έννοια της ακολουθίας, όπως φαίνεται από τις συνεντεύξεις και τις εργασίες
τους. (αναφέρεται στις δημοσιευμένες εργασίες μας). Το ζήτημα αυτό είναι
βέβαια γνωστό, αφού πολλοί ερευνητές έχουν παρατηρήσει και αναφερθεί στη
δυσκολία των φοιτητών σε σχέση με τους χειρισμούς της έννοια της
ακολουθίας.
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3. Στο πρώτο διδακτικό μας πείραμα, ασχοληθήκαμε με την ταχύτητα σύγκλισης
ακολουθίας, όπου οι φοιτητές επίσης έδωσαν γραπτά δοκίμια πάνω σ’ αυτό. Οι
φοιτητές επεξεργάστηκαν το θέμα συγκρίνοντας λόγους, αφού προηγήθηκε
μακρά συζήτηση. Κρίναμε λοιπόν αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο
που να είναι στους φοιτητές περισσότερο οικείο όπως οι ρητές συναρτήσεις,
αφού αυθόρμητα στην παραπάνω εργασία χρησιμοποίησαν την έννοια του
λόγου. Όπως αποδεικνύεται μέσα από την έρευνά μας, για τους φοιτητές η
χρήση πηλίκων συναρτήσεων είναι μια προσιτή διαδικασία όπως εκ των
υστέρων αποδείχθηκε.
4. Ο τέταρτος λόγος που μας οδήγησε στην επιλογή του μοντέλου των ρητών

συναρτήσεων προέκυψε κατά τη διερευνητική συζήτηση πριν από τη
διδασκαλία του μοντέλου, όπου ο διδάσκων έθεσε την ακόλουθη ερώτηση και
ζήτησε από τους φοιτητές να τη σχολιάσουν: Δίνονται δύο σύνολα αριθμών
Α={ 0,3, 0,33, 0,333, .....0,333....}και Β={0,4, 0,34, 0,334, 0,33...34}, που τα
στοιχεία τους μπορούν να διαταχθούν σε μια αύξουσα και μια φθίνουσα
ακολουθία. Να εξεταστεί αν ∃ γ ∈ R : α<γ<β για κάθε α ∈ Α και β ∈ Β. Ο

διδάσκων εξήγησε: το ερώτημα είναι, αν υπάρχει αριθμός γ τέτοιος ώστε ο γ
να είναι γνήσια μεγαλύτερος από κάθε στοιχείο του συνόλου Α και γνήσια
μικρότερος από κάθε στοιχείο του συνόλου Β και η σχέση αυτή να συμβαίνει
για κάθε α ∈ Α και β ∈ Β. Οι φοιτητές συζήτησαν για το πώς μπορεί να

προσδιοριστεί ο γ και έδωσαν διάφορες εκδοχές. Κάποιοι είπαν ότι το γ είναι
μια ακολουθία που συγκλίνει σ’ έναν σταθερό αριθμό. Ένας φοιτητής σχολίασε:
«Εμένα μου θυμίζει τη συνάρτηση

1
που πλησιάζει τον άξονα xx΄ αλλά δεν τον
x

τέμνει» και έφτιαξε την παρακάτω γραφική παράσταση:

229

Είπε ακόμα: «Το θέμα είναι να βρούμε αν ενώνονται κάπου αυτά τα δύο» και
κατέληξε στο ότι οι γραμμές δεν συναντώνται.
Η παρατήρηση αυτή του φοιτητή, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ένας ακόμη λόγος για
την επιλογή του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων στην περιοχή του απείρου, που
εφαρμόζεται και στις ακολουθίες, αφού τα απειροστά εμφανίζονται ως ρητές
συναρτήσεις στις οποίες ο βαθμός του παρονομαστή είναι μεγαλύτερος από το βαθμό
του αριθμητή, όπως ακριβώς και στις ακολουθίες. Το μοντέλο των ρητών συναρτήσεων
στη περιοχή του απείρου έχει εισαχθεί από τον Du Bois Reymond. Αντίθετα ο F.Klein
θεώρησε δυναμοσειρές στην περιοχή του μηδενός. Οι δυναμοσειρές είναι δύσκολη
έννοια για τους φοιτητές και επιπλέον για να μπορέσουμε να εκφράσουμε με
δυναμοσειρές τα «άπειρα μεγέθη» θα πρέπει να αναφερθούμε σε σειρές Laurent (στην
περιοχή του μηδενός): …

ai − 2 ai −1
+
+ a 0 + a1 x + a 2 x 2 + ... που είναι επίσης δύσκολη
x
x2

έννοια.
3.3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ
1η φάση:

Συμμετέχω ως παρατηρήτρια σε μια εισαγωγική συζήτηση 318 κατά την διδασκαλία του
μαθήματος Σύγχρονη Πραγμάτευση των Στοιχειωδών Μαθηματικών, την οποία
παρακολουθούν γύρω στους 30 φοιτητές του 2ου, 3ου και κυρίως 4ου έτους. Θέμα της
συζήτησης είναι οι απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται οι φοιτητές ως μελλοντικοί
δάσκαλοι των μαθηματικών, όχι μόνο για να διδάξουν Ανάλυση, αλλά και να είναι σε
318

Το απόσπασμα είναι από τη διδασκαλία στις 22-10-2000.
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θέση να «ερμηνεύουν» τις αυθόρμητες αντιλήψεις-εκφράσεις των μαθητών. Η
συζήτηση δεν αφορά άμεσα τα απειροστά, αλλά επικεντρώνεται στις γνώσεις των
φοιτητών για τα σύνολα N,ℚ και R, την κατασκευή και το πλήθος των στοιχείων τους.
Ένα μέρος της διερευνητικής συζήτησης, αναφέρουμε πιο κάτω ως σημαντικό για τις
διδακτικές επιλογές μας.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

Σε μια από τις πρώτες συναντήσεις του μαθήματος Σύγχρονη Πραγμάτευση των
Στοιχειωδών Μαθηματικών, οι φοιτητές κλήθηκαν από τον διδάσκοντα να απαντήσουν
στο ακόλουθο διαγνωστικό τεστ προαιρετικά, πριν από την παρακολούθηση της
διδακτικής ενότητας: Υποθέτουμε ότι δύο πραγματικοί αριθμοί α και β είναι τέτοιοι ώστε,
για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό ε να είναι

α − β < ε . Μπορούμε τότε να

συμπεράνουμε ότι α=β ή όχι; Δικαιολογείστε την απάντησή σας 319.
319

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από τις απαντήσεις που έδωσαν οι φοιτητές πριν από την
διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων:

Μαρία ( 4ο έτος σπουδών ).
Ο ε είναι ένας θετικός πραγματικός αριθμός και για τα καταφέρουμε να συμπεράνουμε ότι α=β ή α ≠ β,
αρκεί να πάρουμε διάφορες τιμές του ε, για τις οποίες θα δούμε τι συμβαίνει με τα α και β. Έτσι λοιπόν
έχουμε ότι για οποιαδήποτε τιμή του ε, είτε είναι πολύ μεγάλη είτε πλησιάζει στο μηδέν, τα α και β δεν
μπορούν να είναι ίσα. Γιατί για να είναι ίσα θα έπρεπε

α − β = 0 ⇒ α = β . Όμως ο ε είναι θετικός

πραγματικός ≠ 0 , οπότε η ισότητα αυτή δεν μπορεί να ισχύει ποτέ.
Αλέξανδρος ( πτυχίο).
Από την σχέση αυτή δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι α=b. Είναι 0 ≤

α −b <ε

.

Για να είναι α=b πρέπει το ε να είναι ή να τείνει στο μηδέν. Δηλαδή να έχουμε την μορφή

0 ≤ α − b < ε , οπότε α=b. Επειδή όμως το ε είναι θετικός πραγματικός, μπορούμε να βρίσκουμε
πάντα έναν ποιο κοντά στο 0 αφού οι πραγματικοί είναι άπειροι.
Όλγα ( 3ο έτος ).
Έστω α ≠ β,
___ ._________._______.____ε____.________._________.______________ R
α-ε
β-ε
α |α -β| β
α+ε
β+ε
και έστω ε ∈ (α,β) τότε θα είναι |α-β| > ε άτοπο, εξ υποθέσεως. Άρα α ≠ β.
Ελένη (πτυχίο).
Από τη σχέση αυτή δεν μπορούμε να συμπεράνουμε κατευθείαν ότι α=β, δηλ. Ότι ισχύει η ισότητα αυτή
∀ ε. Ξέρουμε ότι το απόλυτο είναι |α-β| ≥ 0, όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι

0 ≤ α − β < ε , όπου ε>0 . Άρα η περίπτωση |α-β| =0 δεν είναι αναληθής(?). Μπορούμε να πούμε ότι
ισχύει για κάποιες συγκεκριμένες τιμές των α,β, αλλά όχι για όλες, θα μπορούσε η διαφορά αυτή να είναι
πολύ μικρή αλλά όχι μηδέν και να ισχύει πάλι η σχέση |α-β|<ε.
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3.3.4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΟΥ
2η φάση:
1η Διδασκαλία: Δευτέρα 29-10-2001.

Συμμετέχουν 25 περίπου φοιτητές του 2ου , 3ου και ως επί το πλείστον του 4ου έτους. Ο
διδάσκων αναφέρεται και πάλι στην έννοια του μοντέλου. Εξηγεί στους φοιτητές ότι η
εισαγωγή μοντέλων των θεωριών μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε κατά πόσο οι
μαθηματικές ιδέες μπορεί να είναι σωστές ή όχι. Μια από πιο ελκυστικές έννοιες που
είναι η έννοια των απειροστών, μπορεί να παρουσιάζει κάποιες αντιφάσεις οι οποίες
αποσταθεροποιούν τα θεμέλια των μαθηματικών. Και επισημαίνει ότι αν βρεθεί για την
οποιαδήποτε θεωρία ένα μοντέλο, δηλαδή ένα σύνολο πραγμάτων από τα ήδη
υπάρχοντα μαθηματικά, μέσα στο οποίο τα αξιώματα της θεωρίας επαληθεύονται ή
αποδεικνύονται ως θεωρήματα τότε ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει αντίφαση στη
θεωρία. Γιατί αν υπήρχε αντίφαση δεν θα μπορούσε να υπάρξει το μοντέλο.

Ένα απόσπασμα από τη διδασκαλία:
Δ: Ας επανέλθουμε στους πραγματικούς αριθμούς. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε

μιλήσει για την απόδειξη του Cantor και μάλιστα ότι το διάστημα [0,1] δεν είναι
ισοδύναμο με τους φυσικούς αριθμούς. Δεν είναι αριθμήσιμο. Θα πάρουμε ένα μοντέλο
των πραγματικών αριθμών του [0,1]. Αντί να λέμε ότι ένας πραγματικός αριθμός του
[0,1] είναι όριο της ακολουθίας ρητών, θα θεωρήσουμε ότι ένας πραγματικός αριθμός
είναι μια άπειρη ακολουθία ρητών η οποία ικανοποιεί μια ορισμένη συνθήκη. Δεν
εννοούμε το όριο της ακολουθίας αλλά την ίδια την ακολουθία.
Φ: Σ’ αυτό το μοντέλο ξέρουμε ότι υπάρχουν άρρητοι;
Δ: Δεν ξέρουμε τίποτα. Μπορούμε να φανταστούμε κάτι;
Φ: Η απειροψήφια μορφή είναι συνώνυμη με τους άρρητους.

(Ας θεωρήσουμε ότι οι ακολουθίες μας έχουν όρους πεπερασμένους δεκαδικούς 0, α1,

α2,…ακ).
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Δ: Υποψιάζεσαι μήπως τότε ποιες ακολουθίες θα αντιπροσωπεύουν τους άρρητους; Θα

πρέπει να τις αναγνωρίσουμε μορφικά. Μόνο με όρους του μοντέλου μας.
Φ: Όλα τα ψηφία ακ δεν επαναλαμβάνονται από όρο σε όρο, να μην υπάρχει περίοδος.
Δ: Ναι, είναι εκείνες οι ακολουθίες που δεν εμφανίζουν περίοδο;
Φ: Τα αi είναι πεπερασμένου πλήθους;
Δ: Όχι, είπαμε ότι κάνουμε τη σύμβαση, όταν είναι πεπερασμένο το πλήθος, π.χ. για

τον 0,135 τότε θα έχουμε την ακολουθία 0,13499999…Αυτό το μοντέλο των
πραγματικών αριθμών θα πρέπει να περιέχει σαν υποσύνολό του ένα μοντέλο των
ρητών. Το μοντέλο των ρητών μέσα στο μοντέλο των πραγματικών θα είναι οι
ακολουθίες που εμφανίζουν περίοδο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό.

Ο διδάσκων στη συνέχεια αναφέρεται στην απόδειξη του Cantor για την ύπαρξη
αντιστοιχίας ‘1-1’ των φυσικών αριθμών με τους πραγματικούς αριθμούς του
διαστήματος [0,1] και γράφει:
1ος όρος →0, α1(1),α2(1),α3(1),…
2ος όρος→0, α1(2),α2(2),…
3ος όρος →0, α1(3),α2(3), ………
Άλλο απόσπασμα του διαλόγου:
Δ: Με την παραπάνω απόδειξη βλέπουμε ότι τα πεπερασμένα διαστήματα δεν είναι

αριθμήσιμα (…). Ισχυρίζομαι ότι αν πάρω ένα διάστημα οσοδήποτε μικρό [α,β] σε
σχέση με το [0,1], δηλαδή [α,β] ⊂ [0,1] θα έχει τον ίδιο βαθμό απειρίας με το [0,1].
Και μπορούμε να το δείξουμε αυτό ως εξής:

Ο διδάσκων κάνει στον πίνακα το παρακάτω σχήμα:
Φ

0

α

0

1
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Δ: Θεωρώ το διάστημα [0,α] ⊂ [0,1] και πάνω από αυτό μια φωτεινή πηγή έτσι ώστε η

προέκταση μιας ακτίνας να τέμνει το διάστημα [0,1]. Ισχυρίζομαι ότι η αντιστοιχία
αυτή είναι ‘1-1’ και επί.

Η Έλσα έκφρασε κάποιο επιχείρημα, ότι αν το διάστημα [0,α] είναι πολύ μικρό δεν θα
μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα σημεία.
Φ(Έλσα): Αν το [0,1] είναι πολύ μικρό και είναι περίπου πάνω στη φωτεινή πηγή…
Δ: Ναι αλλά έχουμε ξανασυζητήσει για το διάστημα [0,α] το οποίο δεν θα εκφυλιστεί

σε σημείο, αλλά θα συνεχίζει να είναι διάστημα πάρα πολύ μικρό. Θα μπορούσαμε να
φανταστούμε ένα κόσμο από πολύ μικρά τέτοια κομμάτια, χωρίς να είναι σκιές των
μεγάλων κομματιών, αλλά είναι αυτοδύναμες υπάρξεις, που τους δώσανε και ένα όνομα
που θα χρησιμοποιούμε από δω και πέρα, τα απειροστά.
Φ: Τα quarks των μαθηματικών;
Η έννοια του απείρου είναι γνωστή στους φοιτητές, όχι όμως και η έννοια του
απειροστού. Στόχος μας είναι να εξομαλύνουμε την διάβαση από το άπειρο στο
απειροστό.
Δ: Ναι τα «quarks» των μαθηματικών. Το «quark» αυτό και όλα τα υποδιαστήματά του

είναι τέτοια δηλαδή πολύ μικρά, απειροστά. Τώρα θα σας προτείνω να
κατασκευάσουμε ένα μοντέλο για τα απειροστά, όπως το έχουμε στο μυαλό μας, να τα
πραγματώσουμε. Το ερώτημα είναι: Τι θα είναι αυτά; Θα είναι πραγματικοί αριθμοί;
Μα αν είναι πραγματικοί αριθμοί θα πέσουμε πάλι σε αντίφαση γιατί δεν θα είναι
απειροστά, θα είναι πραγματικοί αριθμοί. Θα πρέπει να είναι κάτι άλλο, δηλαδή να
εισαγάγουμε νέες οντότητες που να αντιπροσωπεύσουν τα απειροστά. Η μόνη ελπίδα
ίσως είναι να καταφύγουμε σ’ ένα μοντέλο που δεν θα περιέχει μόνο πραγματικούς
αριθμούς.
Φ: Δηλαδή;
Δ: Θα περιέχει και κάποια άλλα πράγματα. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε συστηματικά για

το μοντέλο, αλλά για ένα υποκατάστατό του, το οποίο δίνει μια ιδέα για το τι είναι το
μοντέλο και θα ήθελα να δω πως θα το δείτε και εσείς. Θα σας παρουσιάσω τώρα ένα
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δείγμα αυτού του μοντέλου. Θεωρούμε το διάστημα (0,α) και ας υποθέσουμε ότι είναι
πάρα πολύ μικρό. Με 0<α<1.
Θεωρούμε μια ακολουθία τέτοια ώστε:0<αn+1<αn<αn-1<…<α2<α . Κάθε δύναμη, π.χ το
α2 θα είναι μικρότερο του α, το α3 ακόμη μικρότερο, το αn+1 μικρότερο από το αn .
Μπορείτε να δείτε που τείνει αυτή η ακολουθία;
Φ: Στο μηδέν.
Δ: Αν αντί για το α είχα ένα άλλον β με [0,β] ⊂ [0,α] με α<β οπότε θα είχα άλλη μια

ακολουθία βn με αn<βn. Και πάλι οι όροι βn θα έτειναν στο μηδέν. Δηλαδή έχουμε
ακολουθίες που οι όροι τους τείνουν στο μηδέν αλλά και διατάσσονται μεταξύ τους. Θα
σας προτείνω να παρουσιάσουμε ένα απειροστό (όπως πήραμε σαν μοντέλο των
πραγματικών τις άπειρες ακολουθίες) σαν την ακολουθία των δυνάμεων του α, με
0<α<1 (ο α είναι πραγματικός αριθμός). Αν πάρουμε έναν άλλο πραγματικό αριθμό
β ∈ (0,1) με β ≠ α και βn ≠ αn θα είχα πάλι μια ακολουθία δυνάμεων. Μπορούμε να
διατάξουμε αυτές τις ακολουθίες; Βεβαίως γιατί αν α<β και κάθε αn< βn. Αν οι βάσεις
αυτών των δυνάμεων είναι διαφορετικές τότε και οι δυνάμεις είναι διαφορετικές οπότε
και ολόκληρη η ακολουθία των δυνάμεων αn είναι διαφορετική από την ακολουθία των
δυνάμεων βn Συμφωνείτε;

(Ο Διδάσκων έκανε το ακόλουθο σχήμα):
y=αx (α<1)

y
1

x
Φ: Ναι.
Δ: Δεν θα πρέπει να συμφωνείτε χωρίς σκέψη γιατί θα καταλήξουμε σε ένα

συμπέρασμα το οποίο δεν θα μπορέσετε να απορρίψετε μετά. Τώρα να δούμε τι
θέλουμε να αποδείξουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο των απειροστών και να
δείξουμε ότι υπάρχουν τόσα απειροστά όσα τουλάχιστον και οι πραγματικοί αριθμοί
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του (0,1). Και έτσι θα αναιρεθεί και η επιφύλαξη της Έλσας, που λέει ότι θα είναι
λιγότερα τα απειροστά. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα μοντέλο που να περιέχει
υπεραριθμήσιμη απειρία απειροστών, όσα και οι πραγματικοί αριθμοί.
Παίρνουμε έναν αριθμό στο (0,1) και φτιάχνουμε την ακολουθία των δυνάμεών του,
που είναι μια μηδενική ακολουθία και ισχυρίζομαι ότι αντιπροσωπεύει ένα απειροστό.
Έστω την αn. Αν πάρω ένα άλλο σημείο β ∈ (0,1), (β ≠ α), τότε η ακολουθία βn θα είναι
διαφορετική ακολουθία. Αν συμφωνήσουμε κάθε μια από αυτές τις ακολουθίες να
αντιπροσωπεύει ένα απειροστό, πόσες τέτοιες ακολουθίες υπάρχουν; Ισχυρίζομαι ότι
είναι τόσες όσοι και οι αριθμοί του διαστήματος (0,1). Γιατί για κάθε πραγματικό
αριθμό του (0,1) φτιάχνουμε μια τέτοια μηδενική ακολουθία, άρα υπάρχει μια ‘11’αντιστοιχία των μηδενικών ακολουθιών, που λέω ότι αντιπροσωπεύουν τα απειροστά,
με τους πραγματικούς αριθμούς του (0,1).
Φ(Παναγιώτης): Αρκεί να εξασφαλίσουμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο σημείο

που να ισχύει η ισότητα, δηλαδή βn=αn.
Δ: Μήπως για κάποια μεγάλα n, το βn ταυτίζεται με το αn; Οπότε και όλα τα επόμενα

θα ταυτίζονται. Θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Βέβαια μιλώντας αυστηρά,
αφού το α ≠ β μπορούμε να αποδείξουμε επαγωγικά ότι και το αn ≠ βn.
Φ: Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της εκθετικής συνάρτησης;
Δ: Όχι, χρησιμοποιώντας ιδιότητες των πραγματικών αριθμών. Θα το αποδείξουμε με

τέλεια επαγωγή. Έχουμε α1 είναι διαφορετικό από το β1. Έστω ότι το αn ≠ βn, θα
πολλαπλασιάσουμε με α και β κ.λ.π. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πιο είναι το
νόημα αυτού αφού η διαφορά είναι πολύ μικρή. Σκεφτείτε το μπορεί να έχετε και άλλες
αντιρρήσεις. Και πάνω σ’ αυτό θα στηριχθούν όλα τα επόμενα.
Φ(Έλσα): Αν πάρουμε το κλειστό [0,1];
Δ: Αν πάρεις τη βάση να είναι μηδέν θα είναι όλα μηδενικά, αν πάρεις τη μονάδα θα

είναι όλα μονάδες. Αλλά βέβαια όσα είναι τα στοιχεία του ανοικτού διαστήματος είναι
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και του κλειστού. Είτε πάρω το ανοικτό (0,1) ή το κλειστό [0,1] είναι το ίδιο. Αυτή η
επιλογή να παρουσιάζουμε τα απειροστά με ακολουθίες πως σας φαίνεται; (Οι φοιτητές
δεν απαντούν).
3.3.5. ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΕΙΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑ ΑΠΕΙΡΑ ΜΙΚΡΑ
2η Διδασκαλία: Δευτέρα 19-11-2001.

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται περιληπτικά η διδασκαλία και η συζήτηση που
έγινε στην τάξη, σχετικά με το άπειρο μικρό και το άπειρα μεγάλο αφού έχει προηγηθεί
το διαγνωστικό τεστ που αναφέραμε καθώς και μια διαγνωστική συζήτηση πάνω στο
παράδοξο του Ζήνωνα. Ο Διδάσκων αναφέρθηκε στις διάφορες βαθμίδες του απείρου
με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα μόνο ένα άπειρο αλλά πολλά, αλλά και στη διάταξη
του απείρου «μικρότερα άπειρα», «μεγαλύτερα άπειρα». Επιπλέον εκτός από τις

βαθμίδες του απείρου αναφέρθηκε και στα ποιοτικά είδη απείρου, δηλαδή όχι στη
θεώρηση μιας ποσοτικής διαβάθμισης (ποιο είναι πιο μεγάλο άπειρο και ποιο είναι πιο
μικρό), αλλά στους τρόπους που εκφράζεται το άπειρο. Δηλαδή στην έννοια του άπειρα
μεγάλου στοιχείου, αλλά και του άπειρα μικρού.
Σχετικά με τη διαβάθμιση του απείρου ο διδάσκων εξήγησε ότι οι ακέραιοι αριθμοί και
οι ρητοί αριθμοί βρίσκονται από άποψη βαθμίδας στο ίδιο ύψος με τους φυσικούς,
δηλαδή είναι αριθμήσιμα άπειρα ως εκ τούτου έχουν αριθμήσιμη απειρία στοιχείων.
Και υπογράμμισε ότι όλα τα απειροσύνολα δεν είναι αριθμήσιμα. (Ο Διδάσκων έδωσε
κάποια παραδείγματα, όπως το σύνολο των σημείων μιας ευθείας ή όλα τα σημεία ενός
ευθυγράμμου τμήματος). Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν στην εξής ερώτηση:
Δύο ευθύγραμμα τμήματα με διαφορετικό μήκος έχουν το ίδιο πλήθος σημείων;

Οι φοιτητές με τη βοήθεια του διδάσκοντα απέδειξαν ότι δύο οποιονδήποτε διαστήματα
της ευθείας των πραγματικών αριθμών έχουν το ίδιο πλήθος σημείων κατασκευάζοντας
μια ‘1-1’ αντιστοιχία με γεωμετρικό τρόπο. Ο Διδάσκων επισήμανε ότι η αντιστοιχία
αυτή δεν είναι μόνο ‘1-1’ αλλά και επί.
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Η Έλσα είχε την εξής ένσταση: όταν το ένα διάστημα είναι άπειρα μικρό δεν είναι
μπορεί να ισχύει αυτή η αντιστοιχία (δηλαδή ένα πολύ μικρό τμήμα πολύ κοντά στο Ο

όπως το [α,β] ).
0

α
γ

y1

β
y

δ

Οι φοιτητές συμφώνησαν ότι εκείνα τα κομμάτια που είναι πάρα πολύ μικρά και
βρίσκονται κάπου ανάμεσα στο σημείο και το πεπερασμένο ευθύγραμμο τμήμα, δεν
είναι ούτε ένα εκφυλισμένο ευθύγραμμο τμήμα σ’ ένα σημείο όπως είναι το Ο, αλλά
ούτε και ένα πεπερασμένο ευθύγραμμο τμήμα. Κάποιοι, όπως η Ελθήνα το
περιγράψανε ως πάρα πολύ μικρό ευθύγραμμο τμήμα που δεν χάνει την γραμμική του
φύση.
Κάποιος φοιτητής ρώτησε αν υπάρχει η «απόσταση» αυτού του πολύ μικρού
ευθυγράμμου τμήματος, εννοώντας αν έχει μήκος.
Ο διδάσκων έδωσε την εξής εξήγηση: Ναι, αλλά αυτή η απόσταση δεν μπορούμε να

πούμε ότι είναι ένας θετικός αριθμός. Είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Αν συζητήσουμε την
απόσταση καταλήγουμε σε μια οντότητα που δεν είναι ούτε μηδέν ούτε ένας θετικός
πεπερασμένος αριθμός, που την ονομάσαμε απειροστό, μόνο που δεν ξέρουμε αν
υπάρχουν αυτά τα απειροστά. Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε γύρω από το αν
προκύπτουν αντιφάσεις από τη χρήση της έννοιας των απειροστών και έγινε μια μικρή
αναφορά στην Ιστορία των Μαθηματικών. Έγινε αναφορά στον επίσκοπο Berkeley και
στην αντίθεσή του για την ύπαρξη των απειροστών και ο διδάσκων εξήγησε τους
ισχυρισμούς του Berkeley με παράδειγμα τον υπολογισμό του διαφορικού της y=x2.
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Δ: Η παράγωγος είναι περίπου ίση με το πηλίκο διαφορών

f ( x + h) − f ( x )
όταν το h
h

είναι πολύ μικρό. Η έννοια του ορίου είναι πολύ μεταγενέστερη, από τον Cauchy και
μετά. Στον Newton, υπάρχει κάτι που μοιάζει με το όριο, αλλά δεν είναι με τη σημερινή
έννοια του ορίου. Και υπολογίζει την παράγωγο η οποία μετά τις απλοποιήσεις γίνεται
2x+h. Και όταν το h είναι πολύ μικρό, η παράγωγος είναι ίση με 2x. Από τη μια
υποθέτουμε ότι το h είναι διάφορο του μηδέν και απλοποιούμε, από την άλλη έχουμε
h=0.
Μια φοιτήτρια σχολίασε: δεν λέμε ότι είναι μηδέν, λέμε ότι τείνει στο μηδέν.
ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Οι συνεντεύξεις αυτές προηγήθηκαν της διδασκαλίας κατασκευής του μοντέλου των
πραγματικών αριθμών. Ο σκοπός των συνεντεύξεων
προκαταβολικά

είναι να

ερευνηθούν

οι αντιλήψεις και οι στάσεις μιας ομάδας φοιτητών που

παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα της Σύγχρονης Πραγμάτευσης των
Στοιχειωδών Μαθηματικών. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού
πειράματος, ακολουθούν νέες συνεντεύξεις και γίνεται συγκριτική μελέτη των
αντιλήψεων πριν και μετά τη διδασκαλία του μοντέλου, από όπου προκύπτουν και τα
αποτελέσματα του 3ου πειραματικού μέρους της έρευνας. Οι φοιτητές μετά την
διδασκαλία του μοντέλου έδωσαν γραπτές εργασίες. Όσον αφορά τα «θέματα» που
ανατέθηκαν στους φοιτητές από τον διδάσκοντα ως δοκίμια, έχουμε -τουλάχιστον σ’
αυτό το στάδιο- διαφοροποιημένη διδασκαλία κατά άτομο. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο
πρόκειται ερμηνεία την οποία θα αποκαλούσαμε «case studies» (διαφορετικές μελέτες),
μόνο που στις περιπτώσεις του πρώτου πειράματος τα άτομα αυτά βρίσκονταν μαζί και
διδάσκονταν στον ίδιο χώρο, επομένως υπήρξε μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Τέλος
ζητήθηκε από τους φοιτητές να κάνουν μια παρουσίαση των εργασιών τους στην τάξη.
Στο πείραμα αυτό επιλέξαμε να αναλύσουμε τα δοκίμια και τις συνεντεύξεις από πέντε
φοιτητές, των οποίων οι απόψεις θεωρούμε ότι «εκπροσωπούν» ένα μεγάλο ποσοστό
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φοιτητών του Μαθηματικού Τμήματος και οι οποίοι έδειξαν από την αρχή ένα
ειλικρινές ενδιαφέρον για την πειραματική διδασκαλία. Οι στόχοι των συνεντεύξεων
αυτών ήταν:
1) να διερευνηθεί ποια είναι η δυνατότητα έκφρασης των φοιτητών, δηλαδή πως
ερμηνεύουν κάποια δύσκολα μαθηματικά προβλήματα και ακόμη πως
εκθέτουν τις απόψεις τους ως μελλοντικοί δάσκαλοι των μαθηματικών.
2) να εκτιμηθεί η δυνατότητα αναδόμησης ή και αλλαγής των υπαρχουσών
αντιλήψεων των φοιτητών, για κάποιες μαθηματικές έννοιες γενικότερα και
ειδικότερα για τις έννοιες της μη-Συμβατικής Ανάλυσης μέσα από τα πλαίσια
της διδασκαλίας.
3) να διαπιστωθεί αν μπορούν να καταλήξουν μόνοι τους σε συμπεράσματα μετά
από μια σειρά συνειδητών και όχι επιφανειακών προβληματισμών γύρω από
τις μαθηματικές έννοιες και ταυτόχρονα να μπορούν να κάνουν μια
ταξινόμηση των εμπειρικών τους δεδομένων.
Σπύρος και Παναγιώτης

Ο Σπύρος είναι τελειόφοιτος φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος. Ο Παναγιώτης
επίσης τελειόφοιτος φοιτητής, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στο Μαθηματικό Τμήμα. Θα
ήθελε να γίνει στρατιωτικός ή να σπουδάσει Ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρόλα αυτά
δεν μετάνιωσε από αυτή την εξέλιξη.
Ο Σπύρος βρέθηκε επίσης τυχαία στο Μαθηματικό Τμήμα με τη δεύτερη προσπάθεια,
ενώ ο στόχος του ήταν να σπουδάσει στο Φυσικό ή στο Χημικό. Αρχικά είχε μια
προκατάληψη με το Μαθηματικό Τμήμα λόγω της θεωρητικής φύσης της μαθηματικής
επιστήμης και είπε ότι διαπίστωσε ότι όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα
ακόμα και στα εφηρμοσμένα γίνεται θεωρητική προσέγγιση των θεμάτων. Στη
πραγματικότητα ο Σπύρος θα ήθελε να υπάρχουν εργαστηριακές ώρες γιατί θεωρεί ότι
πρέπει να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Ο Σπύρος αγαπάει
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τα μαθήματα της Διδακτικής και θα ήθελε πολύ να ακολουθήσει στη συνέχεια ένα
ανάλογο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Σκέφτεται να ασχοληθεί στο μέλλον με την
εκπαίδευση.
Στο διαγνωστικό τεστ ο Σπύρος έδωσε την ακόλουθη απάντηση:
«Από πρώτη ματιά, δεν μπορεί απαραίτητα να ισχύει α=β. Το πρόβλημα δεν μου δίνει

άλλα στοιχεία οπότε μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Αυτό ενισχύεται από το εξής:
Αν υποθέσω ότι α=β τότε |α-β| < ε ⇒ ε>0, κάτι που ισχύει αφού ε θετικός πραγματικός.
Αλλά μπορεί και α ≠ β, αφού στους πραγματικούς αριθμούς πάντα υπάρχουν δυο, των
οποίων η απόλυτη τιμή της διαφοράς τους είναι μικρότερη από έναν θετικό πραγματικό».
Ο Σπύρος δεν δίνει μια σαφή απάντηση στο ερώτημα παρόλο που έχει ακούσει για την
έννοια των απειροστών ποσοτήτων στο μάθημα της «Περιήγησης», όπως άλλωστε
δηλώνει στη συνέντευξή του.
Ο Παναγιώτης έχει περάσει όλα τα μαθήματα της Ανάλυσης, αλλά παρόλα αυτά
θεωρεί ότι δεν έχει βαθιά γνώση των αντικειμένων, μελετάει πολύ για να περάσει στις
εξετάσεις των μαθημάτων. Κάποια στιγμή προβληματίστηκε πάνω στις δυναμοσειρές
και θα ήθελε να ασχοληθεί μελλοντικά με κάποια έρευνα, αλλά απογοητεύτηκε για
κάποιους λόγους και αποφάσισε να μην ασχοληθεί ξανά.
Την έννοια των

απειροστών την έχουν συναντήσει μόνο στο βιβλίο της

«Περιήγησης» και οι δύο.
Ερώτ: Πως σας φαίνεται λοιπόν η έννοια των απειροστών; Το άπειρα μικρό ή το

άπειρα μεγάλο, τα συνδυάζετε μεταξύ τους;
Παναγ: Εγώ πήρα κάποια στοιχεία από το βιβλίο της περιήγησης, το πώς τα έθετε με

κλάσεις ισοδυναμίας, κάπως τα δέχτηκα, «ψιλοχάθηκα» στην κατασκευή αλλά εντάξει
καταλάβαινα αυτό που μου λέει.
Ερώτ: Είχες ακούσει να διδάσκονται τα απειροστά στο μάθημα της περιήγησης;
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Παναγ: Όχι, δεν παρακολούθησα. Απλά πήρα το βιβλίο και το διάβασα. Αφού ο

ορισμός καλός μου φάνηκε……
Ερώτ: Τώρα αυτά που ακούς έχουν καμιά σχέση με τα προηγούμενα;
Παναγ: Ναι έχουν μια μικρή σχέση.
Ερώτ: Σε βοηθάει αυτό;
Παναγ: Αν δεν είχα δει ας πούμε πως ορίζει ως μια συνάρτηση……όσα σημεία

έχουν….. είναι συγκλίνουσα….συγκλίνουν στο μηδέν για n πάει στο άπειρο, δεν θα το
καταλάβαινα αυτό που έκανε.
Ερώτ: Το σημερινό; ( Μιλάει για το μάθημα στις 2/12/2001). Για τις ρητές;
Παναγ: Ναι. Αν δεν τόχα ξαναδεί δεν θα μου ήταν εύκολο.
Ερώτ: Εσύ Σπύρο σήμερα; Πως σου φάνηκε το μάθημα; Το είχες ξαναδεί;
Σπύρος: Όχι το είδα για πρώτη φορά.
Έλσα

Η Έλσα είναι επίσης τελειόφοιτη φοιτήτρια στο Μαθηματικό Τμήμα. Η Έλσα
σπουδάζει στο Μαθηματικό τυχαία, όπως άλλωστε δηλώνουν και οι περισσότεροι
φοιτητές. Θα ήθελε και αυτή να σπουδάσει Φυσική και θεωρεί ότι οι μαθητές του
Λυκείου δεν έχουν πολλές δυνατότητες επιλογής κατεύθυνσης σπουδών λόγω της
αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλώνει όμως ότι ήθελε από μικρή να
ακολουθήσει θετικές επιστήμες. Για τις μαθηματικές σπουδές η Έλσα έδωσε την
ακόλουθη ερμηνεία:
Έλσα: Κατ’ αρχή τα Μαθηματικά σαν επιστήμη στην αρχή μου φαινόταν κάπως…να

ότι είναι μια επιστήμη που κατά κάποιο τρόπο έχεις το πιάτο, το μαχαίρι και το πιρούνι
και δεν έχεις το φαγητό, δηλαδή δεν εύρισκα κάποιο νόημα.
Ερώτ: Αυτό έγινε όταν μπήκες στο Πανεπιστήμιο;
Έλσα: Ναι, ένιωθα τα Μαθηματικά σαν εργαλεία, όχι σαν επιστήμη.
Ερώτ: Τι εργαλεία, για ποιο πράγμα;
Έλσα: Εργαλεία για οποιαδήποτε άλλη επιστήμη, δηλαδή ότι για να σπουδάσεις κάτι

άλλο χρειάζεται να ξέρεις και Μαθηματικά.
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Σήμερα μετά από κάποια χρόνια σπουδών, η μαθηματική επιστήμη συνεχίζει να της
προκαλεί κάποιο ενδιαφέρον αλλά όχι όμως εκείνο που θα ήθελε η ίδια. Εξηγεί ότι δεν
έχει παρακολουθήσει κανένα μάθημα εκτός από το μάθημα «Σύγχρονη Πραγμάτευση

των Στοιχειωδών Μαθηματικών» τα δύο τελευταία χρόνια. Και μάλιστα σημείωσε με
έμφαση, ότι φέτος το μάθημα αυτό αν και δεν είχε δηλώσει αρχικά συμμετοχή, της
προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον παρόλο που έχει χάσει κάποιες από τις πρώτες
παραδόσεις του μαθήματος. Θα ήθελε πολύ να ασχοληθεί με τη διδασκαλία των
μαθηματικών και απασχολείται ήδη με ιδιαίτερα μαθήματα. Όσο για τα μαθήματα της
Σχολής, προτιμά τα θεωρητικά μαθηματικά γιατί τα θεωρεί ως εργαλείο για να
συνεχίσει και να μελετήσει κανείς μια άλλη επιστήμη.
Η απάντηση της Έλσας στο διαγνωστικό τεστ ήταν εξής: «Δεν θα είναι ίσα εφόσον
υπάρχει πάντα η διαφορά τους και είναι θετικός αριθμός, όσο και αν αυτός μπορεί
να πλησιάζει οριακά το μηδέν».

Η Έλσα ρωτήθηκε για το διαγνωστικό τεστ και απάντησε ότι της ήταν πολύ εύκολο να
απαντήσει γιατί η ερώτηση ήταν σαφής. Η αντίληψη της Έλσας θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μη συμβατική, παρόλο που η ίδια δεν έχει τις γνώσεις που
απαιτούνται γι’ αυτό.
Ερώτ: Θυμάσαι την ερώτηση που δόθηκε στο διαγνωστικό τεστ;
Έλσα: Ναι, αν είναι αυτή που θυμάμαι.
Ερώτ: Απαντάς ότι οι αριθμοί δεν είναι ίσοι.
Έλσα: Ναι, εφόσον η διαφορά τους υπάρχει και είναι θετικός αριθμός, όσο και αν

αυτοί οι αριθμοί πλησιάζουν να γίνουν ίσοι, νομίζω ότι δεν μπορούν να γίνουν ίσοι.
Στην αρχή το είχα κοιτάξει λίγο διαφορετικά, αλλά……
Ερώτ: Πως το είχες δει;
Έλσα: Είχα ψάξει μήπως υπάρχει κάποια παγίδα κατά κάποιο τρόπο, ήθελα πάλι να το

ψάξω αλλά πιο αυθόρμητα μου βγήκε αυτή η απάντηση.
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Ερώτ: Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ίσοι αυτοί οι αριθμοί; Κάπου

χρησιμοποιείς τη λέξη οριακά, «αυτός μπορεί να πλησιάζει οριακά το μηδέν» λες. Τι
σημαίνει αυτό;
Έλσα: Η διαφορά τους. Διακρίνω κάποια διαφορά. Άλλο να είναι δύο αριθμοί απόλυτα

ίσοι και άλλο να έχουν μια ανεπαίσθητη διαφορά.
Ερώτ: Πως νιώθεις αυτή την ανεπαίσθητη διαφορά; Τι είναι ακριβώς αυτό; Υπάρχει;
Έλσα: Στην πράξη η διαφορά μπορεί να μην φαίνεται αλλά έχει κάποια υπόσταση

αφού υπάρχει αυτή η διαφορά δεν χρειάζεται να μας χρησιμέψει κάπου. Πώς να το πω;
Δεν ξέρω αν έχει νόημα η διαφορά αυτή στην πράξη και αν έχει κάποια αξία, απλά
υπάρχει.

Η Έλσα ερωτηθείσα για τις άπειρες διαδικασίες και τις άπειρα μικρές ποσότητες
απάντησε τα ακόλουθα:
Ερώτ: Στις παραδόσεις γίνεται λόγος για άπειρες διαδικασίες, για άπειρα μικρές

ποσότητες κ.λ.π. Τι γνώμη έχεις γι’ αυτά;
Έλσα: Εγώ στο παράδειγμα που έδωσε ο διδάσκων με τη φωτεινή εστία για την

απόδειξη προβληματίστηκα, δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό που ήθελα να πω. Δεν είπα
ότι δεν θα είναι ισοδύναμα αυτά τα δύο τμήματα αν το ένα είναι πολύ μικρό και το
άλλο είναι πολύ μεγάλο, απλά δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια
απόδειξη.
Ερώτ: Δηλαδή;
Έλσα: Δηλαδή να….τίποτα ήταν πολύ απλό αυτό που είπα ότι η απόδειξη ήταν αυτή

που κάναμε στον πίνακα θέλω να πω ότι δεν απεικονίζονται κατά κάποιο τρόπο όλες οι
αποστάσεις στον πίνακα. Υπάρχουν αποστάσεις που μπορούμε να τις έχουμε υπόψη
μας, υπάρχουν και μοριακές αποστάσεις, όπως και αποστάσεις μεταξύ πλανητών.
Μπορούμε να αντιστοιχίσουμε αλλά δεν μπορούμε αυτό να αποδείξουμε κατά κάποιο
τρόπο, δηλαδή πρέπει μόνο να το φανταστούμε. Ο διδάσκων έκανε αυτή την απόδειξη
στον πίνακα αλλά εγώ δεν ήμουνα σίγουρη ακόμη αν θα τη δεχτώ αυτή την απόδειξη
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γιατί μου ήρθαν στο μυαλό αυτές οι αποστάσεις και το είπα δεν ήταν ολοκληρωμένη
σκέψη.
Ερώτ: Είπες ότι δεν μπορείς να βρεις έναν αριθμό που κάποιες φορές το μικρό κομμάτι

να σου δίνει το μεγάλο.
Έλσα: Ότι όταν είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι τότε πλησιάζει το σημείο, οπότε

δεν μπορούμε να φέρουμε από το σημείο πολλές ευθείες κατά κάποιο τρόπο δηλαδή θα
γίνει κάπως τομή των ευθειών εκεί πέρα, δεν μπορούμε να απεικονίσουμε αυτές τις
αποστάσεις της ευθείας δηλαδή αυτές τις τομές των ευθειών όταν η απόσταση είναι
σχεδόν σημείο. Αυτό είχα στο μυαλό μου και είπα ότι ναι μεν μπορεί ισχύει η απόδειξη
απλά δεν μπορούμε να την απεικονίσουμε γιατί δεν φαίνονται οι αποστάσεις των
ευθειών όταν είναι πολύ κοντά στο σημείο.
Ερώτ: Και αν χρησιμοποιούσαμε έναν φακό;
Έλσα: Εντάξει ναι μπορεί και να μπορούσαμε.
Ερώτ: Υπάρχει περίπτωση;
Έλσα: Δεν είπα ότι δεν ισχύει.

Η Έλσα φαντάζεται το άπειρο στο μακρόκοσμο. Σαν κάτι πολύ μεγάλο όχι όμως κάτι
το ιδιαίτερο. Το άπειρο έχει γι’ αυτή κάποιο νόημα αλλά συγκεχυμένο. Το απειροστό
είναι μια συγκεχυμένη έννοια στο μυαλό της που χρειάζεται ταξινόμηση. Η Έλσα
αναγνωρίζει το απειροστό σαν έννοια δεν μπορεί όμως να το απεικονίσει πάνω στο
επίπεδο.
Ερώτ: Έχει νόημα για σένα στο μυαλό σου;
Έλσα: Ναι έχει κάποιο νόημα. Τώρα θα με ρωτήσεις ποιο νόημα. Όταν είναι για

απόσταση π.χ. για άπειρη απόσταση δεν μου λέει κάτι το ιδιαίτερο θέλω να πω ότι
υπάρχει μια αρχή και ένα τέλος εκεί πάλι, αλλά το άπειρο εκεί που τελειώνουν οι
πραγματικοί αριθμοί κατά κάποιο τρόπο…..
Ερώτ: Οι Φυσικοί;
Έλσα: Οι Πραγματικοί, οι Φυσικοί…..
Ερώτ: Το ίδιο είναι;
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Έλσα: Δεν το έχω σκεφτεί πολύ, δηλαδή τώρα προβληματίζομαι και προσπαθώ να

φέρω ένα παράδειγμα στο μυαλό μου.
Ερώτ: Το άπειρο το χρησιμοποιούμε όμως, έτσι δεν είναι;
Έλσα: Ναι, λέμε ότι το χ τείνει στο άπειρο από το όριο, αλλά έχουμε μάθει κατά

κάποιο τρόπο πώς να δουλεύουμε και δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα. Το χρησιμοποιώ,
το δουλεύω αλλά δεν έχω νοιώσει την ανάγκη να δω τι σημαίνει αυτό στην
πραγματικότητα, μου αρκεί που το δουλεύω στα Μαθηματικά.

Η Έλσα πιστεύει ότι κάποιες λεπτές έννοιες πρέπει να διδάσκονται με απλό τρόπο και
ενώ χρησιμοποιεί την έννοια του απείρου στην πραγματικότητα δεν την έχει αναλύσει
σε βάθος.
Ερώτ: Όσον αφορά στη διδασκαλία, πως πιστεύεις ότι πρέπει να διδάσκονται κάποιες

λεπτές έννοιες μέσα στην τάξη.
Έλσα: Όταν είχα κάνει πέρυσι ένα ιδιαίτερο μάθημα είχα δείξει στην κοπέλα αυτή μια

άλλη ερμηνεία για τις ταυτότητες που είχαμε κάνει σε κάποιο μάθημα.
Έρώτ: Γεωμετρική ερμηνεία;
Έλσα: Ναι, δεν της άρεσε καθόλου και γενικά τα παιδιά που είχα ρωτήσει, είχα δώσει

ένα ερωτηματολόγιο δηλαδή, δεν τους άρεσε καθόλου. Τους είχε φανεί δύσκολο και
κάπως περιττό γιατί το κάνουμε, γιατί να δούμε δηλαδή και κάτι άλλο. Όσο θυμάμαι κι
εγώ τον εαυτό μου στα Μαθηματικά σ’ αυτές τις τάξεις Γυμνάσιο-Λύκειο, ο σκοπός
μου ήταν το γνωστό ούτως ή άλλως να μάθω κάποια πράγματα.
Ερώτ: Ναι, αλλά ποιο είναι το γνωστό;
Έλσα: Να γράψεις αυτό που είναι γνωστό το ανάπτυγμα. Δεν ζητάει κανείς κάτι
άλλο.
Ερώτ: Δεν πρέπει να καταλάβει ο μαθητής γιατί το κάνουμε αυτό και τι σημαίνει αυτό;
Έλσα: Να σου πω κάτι, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που δεν έχουμε καταλάβει γιατί

τα κάνουμε, μου φαίνεται πολύ λεπτομέρεια.
Ερώτ: Πώς θα αγαπήσει τα Μαθηματικά αν είναι κάποια πράγματα που δεν

καταλαβαίνει;
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Έλσα: Κατ’ αρχή θάλεγα ότι υπάρχουν πιο βασικά ερωτήματα που θάπρεπε να

ξεκινήσουμε από κει, όπως γιατί να πάει στο σχολείο, έτσι δεν είναι; Αν είναι να
ψάξουμε τόσο πολύ να αγαπήσει το παιδί τα Μαθηματικά…..αλλά σήμερα ο καλός
δάσκαλος είναι εκείνος που οι μαθητές του έχουν επιτυχίες στις εξετάσεις και όχι
αυτά που κατέχουν κάποιες βαθύτερες γνώσεις στα Μαθηματικά.
Γιάννης

Ο Γιάννης είναι επίσης τελειόφοιτος φοιτητής του Μαθηματικού Τμήματος. Κάποια
στιγμή είχε διακόψει τις σπουδές του για βιοποριστικούς λόγους και επανήλθε με την
απόφαση να πάρει το πτυχίο του αφού πρώτα εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις. Ο Γιάννης είχε αποφασίσει να σπουδάσει σε κάποια Πανεπιστημιακή
Σχολή θετικής κατεύθυνσης από αντίδραση στο οικογενειακό και φιλικό του
περιβάλλον. Η πρώτη του επιλογή ήταν το Φυσικό και η δεύτερη το Χημικό Τμήμα.
Αγαπάει τα μαθηματικά και δεν μετάνιωσε από την επιλογή του Τμήματος των
Μαθηματικών. Εκείνο που τον ενοχλεί περισσότερο είναι ότι κατά τη διδακτική
διαδικασία θεωρούνται ότι κάποιες γνώσεις θεωρούνται «δεδομένες», ενώ κατά τη
γνώμη του Γιάννη θα έπρεπε να αναφέρονται και να εξηγούνται όλα τα βήματα που
οδηγούν στην απόδειξη ενός θεωρήματος. Από τα μαθήματα που διδάσκονται στο
Μαθηματικό προτιμά ο,τιδήποτε έχει σχέση με «θεμέλια», Άλγεβρα, Τοπολογία,
Θέματα Μαθηματικής Ανάλυσης. Δεν του αρέσουν τα Εφηρμοσμένα Μαθηματικά και
ενδιαφέρεται λίγο για τη Διδακτική.
Ο Γιάννης έδωσε την ακόλουθη απάντηση στο διαγνωστικό τεστ:
1η εκδοχή

Ισχύει ότι αφού |α-β|<ε ⇔ β-ε < α < β+ε
Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι το β βρίσκεται κοντά σε μια “ ε ” περιοχή του α για
κάθε ε, έτσι τα α,β θα βρίσκονται «πολύ κοντά» αλλά με την αυστηρή έννοια της ισότητας
δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το α=β.
2η εκδοχή

Το σύμβολο της απόλυτης τιμής παριστάνει την απόσταση των δύο αριθμών α και β.
Έστω ότι η απόστασή τους είναι κάποιο κ. Δηλαδή έστω
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|α-β|=|κ|
|κ|>0

Αφού ∀ ε>0 ισχύει όμως ότι |α-β|<ε.

Αυτό σημαίνει ότι θα ∃ κ1>0 και κ1<|κ| για το οποίο θα ισχύει ότι |α-β|<κ1. Δηλαδή η
απόσταση των α,β είναι μικρότερη του κ1 που είναι μικρότερο από το κ που έχω
ισχυριστεί ότι είναι η απόσταση των α,β. Αυτό είναι άτοπο. Άρα τα α,β δεν μπορούν να
απέχουν κάποιο κ. Άρα α ≡ β πάνω στην ευθεία των πραγματικών.
Ο Γιάννης παρόλο που δεν έχει ξεκάθαρες απόψεις σχετικά με την έννοια του
απειροστού από την απάντησή του φαίνεται ότι διακρίνει την ταύτιση των α και β στην
περίπτωση που οι αριθμοί αυτοί είναι πραγματικοί.
Ο Γιάννης απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:
Ερώτ: Ο λόγος που ήρθες και παρακολούθησες εδώ ποιος είναι;
Γιάννης: Τα στοιχειώδη μαθηματικά.
Ερώτ: Σε προσέλκυσε ο τίτλος;
Γιάννης: Ναι.

Ο Γιάννης δεν έχει παρακολουθήσει κανένα άλλο μάθημα Διδακτικής και το μάθημα
«Σύγχρονη Πραγμάτευση…» του φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Γιάννης: Ενδιαφέρον, έχω αρχίσει να ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα. Μου λείπανε

κάποια πράγματα, αλλά υπάρχουν ακόμη και άλλα.
Ερώτ: Το μάθημα γίνεται ίσως διαφορετικά από ότι έχεις συνηθίσει, πως σου φαίνεται;
Γιάννης: Μα έτσι θα πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη βούληση.

Ο Γιάννης ασχολείται με ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου
και πιστεύει ότι το μάθημα της «Σύγχρονης Πραγμάτευσης…» τον βοηθάει στη δουλειά
αυτή.
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Γιάννης: Ναι με βοηθάει. Το μάθημα κινείται σε σωστή κατεύθυνση, για μένα

τουλάχιστον. Ας πούμε για παράδειγμα, δυσκολεύεται κανείς να κατανοήσει τα
απειροστά.
Ερώτ: Έχεις συναντήσει την έννοια αυτή;
Γιάννης: Ίσως όχι με αυτή τη μορφή. Την έννοια του απείρου γενικά.
Ερώτ: Που;
Γιάννης: Από την Τρίτη Λυκείου με τα όρια των συναρτήσεων και εδώ.
Ερώτ: Και πως χρησιμοποιούσες το άπειρο.
Γιάννης: Τελείως πρόχειρα, μηχανικά.
Ερώτ: Τώρα σε έχει βοηθήσει περισσότερο;
Γιάννης: Όχι, αλλά με έχει κάνει να σκέφτομαι περισσότερο.
Ερώτ: Το άπειρο τι είναι για σένα; Πως το βλέπεις;
Γιάννης: Νοητικό κατασκεύασμα. Για να περιγράψουμε κάτι.
Ερώτ: Πως είναι δηλαδή;
Γιάννης: Κυρίως το βλέπω σαν τη σχέση του ανθρώπου με τη Γη, της Γης με το

Σύμπαν.
Ερώτ: Το άπειρο όπως το περιγράφεις ποιο είναι;
Γιάννης: Κανονικά το άπειρο στα μαθηματικά θα έπρεπε να μπορεί να εκφράζει το

άπειρο στη φύση. Απλά δεν έχω καταφέρει να κάνω τη σύνδεση και για να το
καταλάβω παίρνω παραδείγματα.
Ερώτ: Πιστεύεις ότι υπάρχουν είδη απείρου;
Γιάννης: Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης σ’ αυτό και αυτό είναι που με ενοχλεί

περισσότερο. Αν θεωρήσουμε το μικρότερο άπειρο των φυσικών αριθμών, εντάξει. Δεν
μπορώ να το αποδείξει.

Η έννοια του απείρου προβληματίζει το Γιάννη και θεωρεί μόνο το δυναμικό άπειρο και
αναρωτιέται αν θα μπορούσε να συνδέσει τα δύο άπειρα μεταξύ τους.
Ερώτ: Αν ξανάρθουμε στο απειροστό. Το άπειρο και το απειροστό έχουν καμία σχέση

ή είναι ανεξάρτητα πράγματα;
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Γιάννης: Μια άπειρα μεγάλη ποσότητα ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί με κάποιο

άπειρο, όπως π.χ. των φυσικών αριθμών. Το άπειρα μικρό δεν έχω καταλάβει τι είναι.
Ερώτ: Το σημερινό μάθημα δεν σε βοήθησε καθόλου;
Γιάννης: Ορίσαμε τα απειροστά, ναι αλλά έχω αμφιβολίες, έχω πρόβλημα μ’ αυτό.
Ερώτ: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να τις ξεπεράσεις;
Γιάννης: Πρέπει να μπω σε μια διαδικασία. Αν με απασχολήσει κάποια στιγμή αυτή η

έννοια…..
Ερώτ: Τι έχεις απαντήσει στο διαγνωστικό τεστ;
Γιάννης: Αντιφατικά πράγματα.
Ερώτ: Μπορείς να το εξηγήσεις λίγο;
Γιάννης: Λέω ότι μπορεί το α να πλησιάζει το β πάρα πολύ αλλά ποτέ δεν γίνεται β,

του λείπει αυτό το ε. Το άπειρα μικρό.
Ερώτ: Και στη δεύτερη απόδειξη λες ότι τα α και β δεν μπορεί να απέχουν κάποιο κ

οπότε ταυτίζονται. Και πως τα συνδυάζεις αυτά τα δύο;
Γιάννης: Αυτό είναι που σου λέω ότι δεν έχω καταφέρει. Είναι σαν δύο εκδοχές, η μια

Συνολοθεωρητική η άλλη της Μαθηματικής Ανάλυσης οι οποίες για το ίδιο πρόβλημα
δίνουνε ….ίσως να μην είναι διαφορετικές απαντήσεις, ίσως σε τέτοιες καταστάσεις οι
δύο εκδοχές να ταυτίζονται. Αλλά η ουσία είναι ότι μπορείς κάπως πιο ελεύθερα να δεις
ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στους δύο τρόπους ερμηνείας. Αν το δεις καθαρά
Συνολοθεωρητικά ή αν το δεις με την έννοια της Τοπολογίας, της απόστασης.
Ο Γιάννης δηλώνει ότι η έννοια του απειροστού είναι εντελώς ασαφής ενώ η
εισαγωγική διδασκαλία δεν τον βοήθησε ιδιαίτερα.

3.3.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ *ℝ(x) ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ.
3η Διδασκαλία: Δευτέρα 2-12-2001.

Συμμετέχουν περίπου 15 φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών, όπου ο διδάσκων
επανέρχεται στην κατασκευή του μοντέλου που είχε αναφερθεί σε προηγούμενη
διδασκαλία.
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Δ: Θα αρχίσουμε περιγράφοντας το μοντέλο μας το οποίο θα περιλαμβάνει εκτός από

τα απειροστά και τους πραγματικούς αριθμούς, αλλά και τις αντίστροφες ποσότητες
των απειροστών, τις «άπειρα μεγάλες». Θα πρότεινα να πάρουμε συναρτήσεις για
μεγάλες τιμές του x. Θεωρώ συναρτήσεις της μορφής r(x)=

p ( x)
που είναι πηλίκα δύο
q ( x)

πολυωνύμων που λέγονται και ρητές συναρτήσεις, μόνο που θα τις θεωρούμε σε κάποιο
διάστημα, από κάποια θετική σταθερά και πέρα η οποία εξαρτάται από την εν λόγω
συνάρτηση. Θεωρούμε λοιπόν το πηλίκο r(x)=

p( x) a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + ... + a n x n
=
με
2
q ( x)
b0 +b1 x + b2 + ...bm x m

cr <x <∞. Αυτή η σταθερά εξαρτάται κάθε φορά από την r(x) και είναι μια τέτοια
σταθερά που να αφήνει στην περιοχή των μικρότερων της όλες τις ρίζες του
παρονομαστή, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η συνάρτηση ορίζεται για όλα τα x τα
μεγαλύτερα του cr , αφού το cr είναι τέτοιο ώστε να είναι μεγαλύτερο από κάθε ρίζα του
παρονομαστή q(x). Αυτό το κάνουμε γιατί για να είμαστε σίγουροι ότι ορίζεται η
συνάρτηση τη θεωρούμε πέρα από τη μεγαλύτερη της ρίζα, αλλά και για έναν ακόμη
λόγο, για να πάρουμε πολύ μεγάλες τιμές για το x. Ο Διδάσκων αναφέρει τρεις
περιπτώσεις:
1η περίπτωση: Συναρτήσεις της μορφής r(x)=

1
, m ≠ 1,2,… 0<c <x <+ ∞ (1). Ο
xm

αριθμητής p(x) είναι μονάδα. Ποια είναι η σταθερά; Μιλώντας διαισθητικά, το c πρέπει
να είναι πολύ μεγάλο για να έχουμε εικόνα. Θα σας παρουσιάσω αυτή τη συνάρτηση ως
ένα απειροστό, για να το πετύχω όμως αυτό πρέπει το x να παίρνει πολύ μεγάλες τιμές.
Το c πρέπει να είναι κάποιος θετικός αριθμός, αρκετά μεγάλος. Αν ο παρονομαστής
είχε ρίζες οπότε δεν ξέρουμε αν οριζόταν η συνάρτηση, τελικά για τις μεγάλες τιμές του
x, θα έτεινε στο μηδέν. Λοιπόν οι συναρτήσεις αυτές θα μας περιγράφουν τα απειροστά.
Για μια συνάρτηση της μορφής r(x)=
Φ: Επιτρέπεται η απλοποίηση

p ( x) x
,
=
q( x) x 2

x 1
= ;
x2 x
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Δ: Ναι, γιατί υπάρχει ο περιορισμός (1). Οι συναρτήσεις

x
1
και
είναι
2
x
x

ουσιαστικά μία συνάρτηση, γιατί ενδιαφέρει ουσιαστικά η συμπεριφορά τους από μια
σταθερά c και πάνω.
2η περίπτωση: Θεωρώ την r(x)=

a 0 + a1 x + a 2 x 2
.
x2

Φ(Παναγιώτης): Οι δύο συναρτήσεις (στον αριθμητή και στον παρονομαστή του

κλάσματος) θα έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού;
Φ (κάποια φοιτήτρια): Δεν έχουν, γιατί ας πούμε η

x2
x3
, αν γίνει
, από την μια
x
1

εξαιρείται το μηδέν και από την άλλη είναι όλο το ℝ.
Δ: Ναι, έχουν διαφορετικά πεδία ορισμού, γιατί έχουμε δύο ρίζες στον παρονομαστή,

άρα το κλάσμα δεν ορίζεται για δύο τιμές του x. Πάμε πάλι στην r(x)=
Την γράφω r(x)=

a 0 + a1 x + a 2 x 2
.
x2

a 0 + a1 x + a 2 x 2
1
1
= a 2 + (a1 ⋅ + a 0 ⋅ 2 ) όπου το α2 είναι σταθερά και η
2
x
x
x

παρένθεση ας την πούμε φ(x), η φ(x) θα τείνει στο μηδέν αφού το x τείνει στο ∞.
3η περίπτωση: Ένα πολυώνυμο στον αριθμητή και παρονομαστής μονάδα.

a3 x 3 + ...a 0
. Παίρνοντας αυτές τις τρεις περιπτώσεις και ελέγχοντας τη συμπεριφορά
1
τους για πολύ μεγάλες τιμές του x, τι παρατηρείτε;
Φοιτήτρια: Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε σταθερά και στην πρώτη μηδέν.
Φοιτήτρια: Πάμε δηλαδή σε πραγματικούς;
Δ: Στην δεύτερη περίπτωση, στο πλαίσιο της Κλασσικής Ανάλυσης, ναι, πάμε σε

πραγματικούς. Όμως τι γίνεται στις άλλες περιπτώσεις; Θα το δούμε διαισθητικά, και
μετά θα δώσουμε πιο συστηματικούς ορισμούς και στην επόμενη παράδοση ακόμη
περισσότερο. Ας δούμε πρώτα την ιδέα. Η πρώτη περίπτωση, μας περιγράφει τα
απειροστά. Δηλαδή τα απειροστά εδώ αντιπροσωπεύονται από ρητές συναρτήσεις οι

οποίες για μεγάλες τιμές του x πλησιάζουν το μηδέν. Θα εξετάσουμε πώς πρέπει να
είναι αυτές οι ρητές συναρτήσεις, ποια θα είναι η μορφή τους, τι είδους πολυώνυμα θα
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είναι στον αριθμητή και στον παρονομαστή και τι σχέση θα έχουν αυτά μεταξύ τους.
Στη δεύτερη περίπτωση το μοντέλο μας θα περιγράφει όχι απλά τους πραγματικούς,
αλλά τους πραγματικούς αριθμούς συν ή πλην ένα απειροστό. Παίρνοντας έναν

πραγματικό αριθμό, θεωρούμε μια απειρία τέτοιων οντοτήτων οι οποίες παλινδρομούν
απείρως κοντά στον πραγματικό αριθμό, στη γειτονιά του πραγματικού αριθμού. Η
τρίτη περίπτωση τι θα μπορούσε να περιγράψει, που οι συναρτήσεις είναι απλά
πολυώνυμα; Θα μας περιγράψει τις απείρως μεγάλες ποσότητες και εδώ
περιλαμβάνονται και τα αντίστροφα των απειροστών, που είπε κάποιος. Αν θέλουμε να
κρατήσουμε την ιδιότητα του σώματος ή της ομάδας για τον πολλαπλασιασμό, θα
πρέπει το αντίστροφο ενός απειροστού να ανήκει στο σύνολό μας, δηλαδή να
αντιπροσωπεύει κάτι. Και δεν μπορεί παρά το αντίστροφο ενός άπειρα μικρού να είναι
ένα άπειρα μεγάλο. Άρα θα πρέπει να περιλάβουμε και τα άπειρα μεγάλα.
Φοιτήτρια: Τα απείρως μικρά τείνουν σε κάποιο αριθμό, στο μηδέν ας πούμε. Τα

απείρως μεγάλα πού τείνουν;
Δ: Δεν τείνουν πουθενά, απλά γίνονται μεγαλύτερα από κάθε πραγματικό αριθμό.
Φ: Όμως ισχύει αυτή η αντιστοιχία με τα απείρως μικρά και τα απείρως μεγάλα;
Δ: Ισχύει αλγεβρικά. Ας πούμε το

1
έχει αντίστροφό του το Ω(x)=x με την έννοια ότι:
x

1
Ω(x)· =1. Και θέλουμε να κάνουμε πράξεις με αυτά. Ισχύουν οι πράξεις που ισχύουν
x
και στους πραγματικούς αριθμούς. Θα ισχύουν όμως όλες οι ιδιότητες των πράξεων και
της διάταξης;
Φ(Παναγιώτης): Υπάρχει περίπτωση να είναι σύνολο πηλίκο;
Δ: Ναι, μοιάζει με ένα σύνολο πηλίκο. Και αυτή είναι η μοντέρνα αλγεβρική

προσέγγιση στα απειροστά και θα έλεγα να κάνεις εσύ ένα σχετικό project. Στην ουσία,
ναι, εισάγουμε μια σχέση ισοδυναμίας και ένα Σώμα πηλίκο. Αλλά είναι μάλλον
δύσκολο αυτό, γιατί η σχέση ισοδυναμίας δεν είναι τετριμμένη. Θα δούμε ποια είναι
αυτή η σχέση, χωρίς όμως το πηλίκο. Στο μοντέλο μας μπορούμε να πούμε ότι κάποια
ρητή συνάρτηση εκφράζει έναν πραγματικό αριθμό;
Φ(άλλος): Στη δεύτερη περίπτωση.
Δ: Στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι απλά ένας πραγματικός, είναι μαζί και κάτι άλλο.
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Φ: Ναι, αλλά δεν υπερισχύει ο πραγματικός; Η σταθερά δεν είναι πραγματικός;
Δ: Υπερισχύει, αλλά θα θέλαμε να είναι ακριβώς η σταθερά, δηλαδή σε κάθε

πραγματικό να αντιστοιχεί μια ρητή συνάρτηση.
Φ(Όλγα): Η σταθερή (συνάρτηση)
Δ: Ναι, είναι η σταθερή συνάρτηση. Ο αριθμητής και ο παρονομαστής θα είναι δύο

σταθερές. Στον πραγματικό αριθμό ρ αντιστοιχεί η συνάρτηση r(x)=ρ. Ένας
πραγματικός αριθμός έχει μια στατικότητα, αντίθετα ένα απειροστό ή ένα άπειρα
μεγάλο έχει μια δυναμικότητα. Παρόλα αυτά επιμένω στο ότι θεωρούμε όλη τη
συνάρτηση r(x), αν και παίρνει άπειρες τιμές, σαν μια οντότητα, σαν να έχουμε
διατρέξει όλες μαζί τις τιμές του δυναμικού απείρου, θεωρούμε ολόκληρη τη
συνάρτηση. Θέλουμε να θεωρήσουμε ένα απειροστό, παίρνουμε άλλη συνάρτηση, ένα
άπειρα μεγάλο, άλλη συνάρτηση (…).
Στη συνέχεια θα ορίσουμε μια διάταξη έτσι ώστε τα απείρως μικρά στοιχεία, τα
απειροστά, να είναι μικρότερα από κάθε πραγματικό αριθμό και μεγαλύτερα από το
μηδέν. Θέλουμε από την άλλη πλευρά κάθε πραγματικός αριθμός να είναι μικρότερος
από κάθε άπειρα μεγάλο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι αυτό είναι ένα
διατεταγμένο σώμα. Αρκεί να ορίσουμε πότε ένα στοιχείο είναι μεγαλύτερο από το
μηδέν, γιατί τότε, για να συγκρίνουμε δύο στοιχεία θα πάρουμε τη διαφορά τους, και αν
είναι θετική θα πούμε ότι το πρώτο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο, ενώ αν είναι
αρνητική, το πρώτο είναι μικρότερο από το δεύτερο. Αρκεί επομένως να ορίσουμε τι
σημαίνει: r(x)=

p ( x) ∗
> 0. Η σχέση αυτή είναι καινούργια. Δεν είναι απλά μια
q( x)

συνάρτηση που θα τη συγκρίνουμε με το μηδέν. Είναι μια νέα οντότητα που τη
βλέπουμε αλλιώς. Αυτή θα είναι μεγαλύτερη από το μηδέν, αν και μόνο αν υπάρχει μια

σταθερά cr>0 τέτοια ώστε για όλα τα x στο διάστημα από το cr μέχρι το ∞ η συνάρτηση
να είναι γνήσια θετική, δηλαδή για x>cr το r(x) να είναι θετικός αριθμός. Αυτό το «>»
είναι των πραγματικών αριθμών. Εδώ μιλάμε για πραγματικούς.
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Ο διδάσκων σχεδιάζει μια γραφική παράσταση:
r(x)

0

cr

∞

Γράφουμε r(x) > ∗ 0.
Η σχέση « > ∗ » είναι διαφορετική. Πότε τώρα, θα είναι r(x) > ∗ s(x); Όταν υπάρχει μια
σταθερά c που για x> c συμβαίνει r(x)-s(x) > ∗ 0. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αυτό
για τις γραφικές παραστάσεις των r(x) και s(x).
Φοιτήτρια: Το μικρότερο σημείο της r(x) να είναι μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο
σημείο της s(x).
Δ: Τι εννοείς μικρότερο σημείο και μεγαλύτερο σημείο.
Η ίδια φοιτήτρια: Η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης της r(x) να είναι μεγαλύτερη από

τη μέγιστη τιμή της s(x).
Δ: Μπορεί να μην υπάρχει ελάχιστη τιμή, αν έχουν και οι δύο ασύμπτωτο άξονα στο

μηδέν, που είναι η ελάχιστη τιμή; Υπάρχει ελάχιστη τιμή; Αν δεν υπάρχει τότε πρέπει η
γραφική παράσταση της s(x) είναι ολόκληρη πάνω από τη γραφική παράσταση της r(x).
Ένας φοιτητής έδωσε ένα αντιπαράδειγμα.
r(x)
s(x)

Η ελάχιστη τιμή της r(x) δεν είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη τιμή της s(x) και όμως
υπακούει στον ορισμό που έδωσε ο διδάσκων, γιατί η διαφορά τους είναι θετικός
αριθμός. Ο Διδάσκων έδωσε ως άσκηση στους φοιτητές να εξετάσουν αν οι ιδιότητες
του σώματος (ℝ,+,∙,<) των πραγματικών αριθμών επεκτείνονται στο νέο σύστημα,
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δηλαδή αν (ℝ,+,∙, < ∗ ) είναι σώμα. Το σύνολο αυτό το συμβολίζουμε με *ℝ και τους
λέμε υπερπραγματικούς αριθμούς.

3.3.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΡΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝΥΠΕΡΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ *ℝ(x)

4η Διδασκαλία: Δευτέρα 7-12-2001.

Τη συνέχεια της διδασκαλίας του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων παρακολούθησαν
περίπου 20 μαθητές κυρίως του τετάρτου έτους σπουδών, αλλά και του δευτέρου και
του τρίτου έτους. Οι φοιτητές του πειράματός μας παρακολούθησαν από την αρχή την
διδασκαλία του μοντέλου. Θα αναφέρω αποσπάσματα της διδασκαλίας.
Ο Διδάσκων αναφέρεται στην κατασκευή του συστήματος (ℝ,+,∙, ≤ ) ορίζοντας και τη
διάταξη: x≤y ⇔ x-y ∈ ℝ. Στη συνέχεια θεωρεί το *ℝ.={ℛ(x),+, ∙ ,*≤}, όπου ℛ(x)
είναι το σύνολο όλων των ρητών συναρτήσεων. Έστω r(x)=

p ( x)
, μια ρητή συνάρτηση
q( x)

με p(x) και q(x) πολυώνυμα με πραγματικούς συντελεστές. Οι συναρτήσεις που το π.ο
τους διαφέρει κατά πεπερασμένο πλήθος σημείων ορίζουν μια σχέση ισοδυναμίας.
Δηλαδή r(x) ≅ r΄x) αν D(r(x)) και D(r΄(x)) ταυτίζονται εκτός από πεπερασμένο πλήθος
σημείων και εκεί όπου οι συναρτήσεις έχουν κοινό πεδίο ορισμού οι τιμές των δύο
συναρτήσεων ταυτίζονται. Για κάθε συνάρτηση r(x) θα υπάρχει ένα διάστημα [cr, +∞)
ως πεδίο ορισμού της με cr>max{x/ q(x)=0}. Εδώ οι πράξεις ορίζονται όπως οι πράξεις
μεταξύ των συναρτήσεων:
r1(x)+r2(x) κατά σημείο πρόσθεση και r1(x)∙ r2(x) κατά σημείο πολλαπλασιασμός.

Ο διδάσκων ζητά από τους φοιτητές να δείξουν ότι το παραπάνω σύστημα είναι
διατεταγμένο σώμα και να ορίσουν τη διάταξη.
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Ο διδάσκων παρατηρεί ότι για κάθε ρητή συνάρτηση r(x) θα υπάρχει κάποια σταθερά
cr μεγαλύτερη από όλες τις ρίζες του παρονομαστή της r(x), έτσι ώστε το πεδίο ορισμού
D(r(x))=[ cr , +∞), οπότε τελικά η γραφική παράσταση θα είναι ή πάνω από τον άξονα
xx΄, οπότε r(x) > ∗ 0, ή r(x) ∗ < 0, ή r(x)≡0. Δηλαδή ισχύει η Αρχή της Τριχοτομίας. Θα
πρέπει να δείξουμε τώρα ότι η σχέση αυτή είναι σχέση ολικής διάταξης (…)

Ο διδάσκων επισημαίνει ότι επειδή το *ℝ περιέχει επίσης τα άπειρα μικρά και τα
άπειρα μεγάλα, γι’αυτό είναι μη-Αρχιμήδειο. Αλλά ένα σώμα που είναι πλήρες
ικανοποιεί το Αρχιμήδειο αξίωμα. Επειδή λοιπόν το ℛ(x) δεν είναι Αρχιμήδειο, δεν
είναι ούτε πλήρες.
Ο Παναγιώτης έδωσε παράδειγμα την r(x)=

a( x + 1)( x − 2)
και είπε ότι αναγνωρίζουμε
bx( x − 2)

τους πραγματικούς αριθμούς γραφικά ως ευθείες που είναι παράλληλες στον άξονα xx΄.
Η συνάρτηση r(x)= c ± α(x) = c ± απειροστό.
3.3.8. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
(ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)
5η διδασκαλία: Δευτέρα 10-12-2001.

Το μάθημα παρακολουθούν περίπου 15 φοιτητές των τριών τελευταίων ετών. Ο
διδάσκων αναφέρεται και πάλι στην ιδέα του μοντέλου που υλοποιεί τους υπερπραγματικούς αριθμούς.
Ένα απόσπασμα από τη διδασκαλία:
Δ: Στο προηγούμενο μάθημα επεκτείναμε το σύστημα των πραγματικών αριθμών και

δείξαμε ότι η επέκταση είναι ένα διατεταγμένο σώμα. Δηλαδή είναι ένα σύνολο
αριθμών που μπορούμε να κάνουμε τις τέσσερις της αριθμητικής, εκτός από τη
διαίρεση με το μηδέν και να ορίσουμε τη διάταξη. Να μπορούμε να κάνουμε κάποια
πράγματα με τις ανισότητες. Να προσθέσω ανισότητες κατά μέλη, να πολλαπλασιάσω
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και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με έναν θετικό ορισμό, χωρίς να αλλάξει η φορά της
ανισότητας. Αυτός είναι ο ορισμός του διατεταγμένου σώματος.
Φ: Για τη διάταξη τι άλλο πρέπει να δείξουμε; Μπορούμε π.χ. να πολλαπλασιάσουμε

κατά μέλη ανισότητες;
Δ: Μπορούμε να προσθέσουμε ανισότητες κατά μέλη ή να πολλαπλασιάσουμε τα μέλη

μιας ανισότητας με θετικό αριθμό χωρίς να αλλάξει η ανισότητα. Αυτά τα δύο είναι
αρκετά, γιατί σημαίνει ότι η διάταξη είναι συμβιβαστή με τις πράξεις του σώματος. Και
αν ισχύουν αυτές οι ιδιότητες τότε αποδεικνύεται ότι αυτή η σχέση είναι ανακλαστική,
αντισυμμετρική και μεταβατική. Και αυτά ισχύουν σε οποιοδήποτε σώμα, αρκεί να
υπάρχει ένα τέτοιο υποσύνολο που να είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση και τον
πολλαπλασιασμό, το μηδέν να ανήκει, κ.λ.π. Ουσιαστικά αυτή η δομή έχει επιπλέον μια
σχέση, συμβιβαστή με δύο πράξεις. Τα ίδια πράγματα ισχύουν για το σώμα των ρητών.
Γιατί είτε είναι το ℝ είτε είναι το ℚ σ’ αυτή τη διαδικασία δεν θα άλλαζε τίποτα. Και
το ℚ είναι ένα σώμα που έχει μια διάταξη συμβιβαστή με τις πράξεις. Σε τι διαφέρει
όμως η μια δομή από την άλλη; Μήπως το ℝ έχει κάτι παραπάνω; Γιατί πάμε
παραπέρα από τους ρητούς στους πραγματικούς; Η τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού δεν
υπήρχε στο ℚ και οι ρίζες όλων των ακεραίων που δεν είναι τέλειο τετράγωνο, οι
κυβικές ρίζες κ.λ.π. Αλλά και να μην υπήρχαν αυτές τι θα συνέβαινε; γιατί να
υπάρχουν;
Φ: Αν έχουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές μονάδα δεν θα έχει

υποτείνουσα.
Δ: Φθάσαμε λοιπόν στο ℝ. Εδώ υπήρχε κάποιος λόγος να προχωρήσουμε παραπέρα;

Δεν εννοώ τις αρνητικές ρίζες που οδηγούν σε άλλη κατεύθυνση. Σχετικά με τη
γεωμετρία του συνόλου αυτού, ήταν μια ευθεία πλήρης. Θυμάται κανείς τι σημαίνει
πληρότητα στα μαθηματικά;
Φ(Παναγιώτης): Κάθε ακολουθία Cauchy είναι συγκλίνουσα.
Δ: Μπορείς να δώσεις παράδειγμα που να δείχνει ότι αυτή η ιδιότητα είναι σπουδαία;

Γιατί μπορεί κάποιος να μην θυμάται τις ακολουθίες Cauchy, ή να αντιπαραβάλουμε τις
δύο δομές ℝ και ℚ ως προς αυτή την ιδιότητα. Στο ℚ ισχύει η πληρότητα;
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Φ(Παναγιώτης): Υπάρχει π.χ. μια ακολουθία ρητών που τείνει σ’ έναν άρρητο, όπως

τον αριθμό e.
Δ: Σωστά. Είχα πει και ένα πιο απλό παράδειγμα για μια ακολουθία ρητών που τα

τετράγωνά τους να τείνουν στον αριθμό 2. Θα θέλαμε και οι ίδιοι οι ρητοί να
συγκλίνουν κάπου δεν συγκλίνουν όμως στο ℚ. Δηλαδή μια τέτοια είναι η ακολουθία:
1, 1.41, 1.419,.. που τα τετράγωνά τους συγκλίνουν στον αριθμό 2. Μπορούμε να
δείξουμε από την ιδιότητα των τετραγώνων ότι είναι ακολουθία Cauchy, ανεξάρτητα αν
αυτή συγκλίνει ή όχι. Ας εξηγήσουμε τι είναι ακολουθία Cauchy: Η διαφορά δύο όρων
μιας ακολουθίας γίνεται όσο θέλουμε μικρή, αν η τάξη των όρων ξεπεράσει έναν
ορισμένο φυσικό αριθμό. Δηλαδή για κάθε θετικό αριθμό ε, μπορώ να βρω ένα φυσικό
αριθμό ν0(ε) που από κει και πέρα η διαφορά δύο όρων της ακολουθίας είναι μικρότερο
του ε. Δεν εξετάζω κάποιο όριο, εξετάζω τις διαφορές των όρων μεταξύ τους. Οι ρητοί
δεν ικανοποιούν αυτή την απαίτηση της πληρότητας. Γι’ αυτό και τους συμπληρώσαμε.
Φθάσαμε στους πραγματικούς. Είναι ένα πλήρες διατεταγμένο σώμα. Η γεωμετρική
τους παράσταση είναι μια ευθεία χωρίς κενά. Για ποιο λόγο να συνεχίσουμε τη
συζήτηση; Τι ήταν εκείνο που μας ενοχλούσε ακόμη και σ’ αυτή την πληρότητα;
Φ: Το άπειρα μικρό και το άπειρα μεγάλο.
Δ: Μας το εκφράζει αυτό το σύνολο των πραγματικών αριθμών ικανοποιητικά; Η ιδέα

είναι να φτιάξουμε ένα ευρύτερο σύνολο, να βρούμε μια νέα κατάσταση ισορροπίας
που να μην υπάρχει αντίφαση. Και επειδή δεν μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό
κατευθείαν

αξιωματικά,

καταφύγαμε

στη

λύση

του

μοντέλου.

Δηλαδή

χρησιμοποιήσαμε ένα σύνολο υπαρκτών πραγμάτων από τα ήδη υπάρχοντα
μαθηματικά τα οποία όμως βλέπουμε διαφορετικά με νέα διάσταση. Κατ’ αρχήν λέγαμε
να δούμε τα απειροστά δυναμικά και όχι στατικά. Δηλαδή όπως ένας πραγματικός
αριθμός μπορεί να γραφεί σαν ακολουθία ρητών, όχι το όριο της ακολουθίας. Και εδώ
προβληματιστήκαμε αν ένα απειροστό το δούμε σαν μια ακολουθία ή σαν συνάρτηση
και επιλέξαμε τη συνάρτηση. Το μοντέλο μας είναι το σύνολο των ρητών
συναρτήσεων. Ρητές συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής είναι οι συναρτήσεις
της μορφής r(x)=

p ( x)
, όπου τα p(x) και q(x) είναι πολυώνυμα με πραγματικούς
q( x)
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συντελεστές. ( Ο διδάσκων επαναλαμβάνει την κατασκευή του μοντέλου ℝ(x) με μητεχνικούς όρους) (…).
Η διαδικασία αυτή στοχεύει στο να πετύχουμε τη δομή του σώματος μαζί με τα
άπειρα μικρά να βάλουμε και τα άπειρα μεγάλα σαν αντίστροφους. Να φτιάξουμε ένα

σύνολο που όταν κάποια στοιχεία του γίνονται άπειρα μικρά και επειδή το σύνολό μας
είναι σώμα, οι αντίστροφοι των στοιχείων αυτών θα είναι άπειρα μεγάλοι. Η ιδέα του
σώματος βρίσκεται σ’ αυτή την κατασκευή, να πάρουμε όχι απλά συναρτήσεις αλλά
πηλίκα πολυωνύμων για να πετύχουμε τη δομή του σώματος (…)
Φ(Γιάννης): Αν τυχαίνει και έχουμε κοινές ρίζες το p(x) και το q(x);

Θα βρεθούμε στο

0
.
0

Δ: Όχι, γιατί εκεί μπορούμε να κάνουμε απλοποίηση και μάλιστα αυτό μας οδηγεί να

εισάγουμε μια σχέση ισοδυναμίας μεταξύ αυτών των συναρτήσεων που να σημαίνει ότι
για το στόχο μας δύο ρητές συναρτήσεις θα είναι ουσιαστικά ίδιες αν και μόνον αν
διαφέρουν το πολύ σε πεπερασμένο πλήθος σημείων ή αν το πεδίο ορισμού τους
διαφέρει σε πεπερασμένο πλήθος σημείων και όλα τα άλλα ταυτίζονται (…).
Τι γίνεται τώρα στην περιοχή του απείρου; Μας βολεύει να εξαιρέσουμε τις ρίζες του
παρονομαστή και χρησιμοποιήσουμε έναν αριθμό c που να είναι μεγαλύτερο από τη
μέγιστη ρίζα του παρονομαστή. Δηλαδή στο διάστημα από c μέχρι άπειρο δεν υπάρχει
ρίζα του παρονομαστή. Υπάρχει βέβαια μια δυσκολία. Αυτή η σταθερά εξαρτάται από
την εκάστοτε συνάρτηση και από τον αριθμό των ριζών του παρονομαστή. Οι πράξεις
του *ℝ είναι όπως ορίζονται μεταξύ των συναρτήσεων. Για παράδειγμα το άθροισμα
συναρτήσεων ισχύει κάθε σημείο x να παίρνουμε r1+r2(x)= r1(x) r2(x), αντίστοιχα για το
γινόμενο (σημειακά ή κατά σημείο). Αποδεικνύεται εύκολα ότι το σύνολο των ρητών
συναρτήσεων γίνεται σώμα. Για την έννοια της διάταξης αρκεί να ορίσουμε πότε μια
ρητή συνάρτηση είναι θετική, οπότε θα ορίσουμε τότε ότι μια συνάρτηση προηγείται
από την άλλη αν η διαφορά τους είναι θετική. Αρκεί να ορίσουμε τη θετικότητα της
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συνάρτησης. Η θετικότητα έχει μια εικόνα. Ας πούμε έχουμε μια σταθερά c για μια
ρητή συνάρτηση r(x), η οποία δεν έχει ρίζες στο διάστημα (c, +∞). Επειδή η συνάρτηση
αυτή είναι συνεχής και δεν έχει καμία ρίζα θα βρίσκεται πάνω από τον άξονα xx΄ ή
κάτω από τον άξονα δεξιότερα από το c. Αν ήταν πάνω και κάτω θα έτεμνε τον άξονα
και τότε θα είχε ρίζα από Θ. Bolzano. Επιλέγουμε να είναι πάνω από τον άξονα. Θα
ορίσουμε τη σχέση διάταξης αν και μόνον αν υπάρχει κάποια σταθερά c έτσι ώστε η
τιμή της r(x)>0 για κάθε x ∈ (c, +∞). Μια παρατήρηση σημαντική που προκύπτει
αμέσως από τον ορισμό. Για κάθε ρητή συνάρτηση, δηλαδή για κάθε στοιχείο του
μοντέλου, μπορεί να συμβούν τα εξής (δεν αποκλείεται η ρητή συνάρτηση να είναι
μηδενική): να υπάρχει κάποια σταθερά που από κει και πέρα η γραφική της παράσταση
να είναι πάνω από τον άξονα xx΄ ή θα υπάρχει κάποιο c που από κει και πέρα (τελικά) η
γραφική της παράσταση θα είναι κάτω από τον άξονα xx΄ ή θα είναι εκ ταυτότητος
μηδέν (η μηδενική συνάρτηση). Προσπαθώ να σας πείσω διαισθητικά δεν κάνουμε
φορμαλιστική απόδειξη. Πιστεύετε στις εικόνες; Μπορεί να αποδειχθεί να αυστηρά.
Φ(Δώρα): Θα μπορούσαμε να πάρουμε δυναμοσειρές (αντί για ρητές συναρτήσεις);
Δ: Υπάρχει αυτό που λεει η Δώρα, τυπικές δυναμοσειρές, αλλά είναι δύσκολο και δεν

θα το κάνουμε στο μάθημα.
Επίσης, στην περίπτωση που παίρναμε ακολουθίες (αντί συναρτήσεις) θα ήταν πολύ
πιο πολύπλοκο. Παιδαγωγικά πλεονεκτεί το μοντέλο των ρητών συναρτήσεων (…).
Φ(Όλγα): Ένα πολυώνυμο. Αν πάρουμε τιμές που να είναι τιμές μεγαλύτερες από ένα

c>0, θα απειρίζεται.
Δ: Η συνάρτηση y=x;
Φ(Όλγα): Ναι.
Δ: Το νέο αυτό σώμα είναι πλήρες; Τι λέει η διαίσθησή σας; Αν πάρω μια ακολουθία

που οι όροι τους τείνουν να πλησιάσουν μεταξύ τους, η διαφορά των όρων τείνουν στο
μηδέν, θα συγκλίνει κάπου αυτή η ακολουθία μέσα στο σώμα;
Φ(Παναγιώτης): Όχι.
Δ: Μπορείς να δώσεις ένα αντιπαράδειγμα;
Φ(Παναγιώτης): Μια ακολουθία που πάει στο άπειρο.
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Δ: Πραγματικών αριθμών;
Φ(Παναγιώτης): Γιατί όχι!
Δ: Είναι όμως ακολουθία Cauchy;
Φ(Γιάννης): Μπορούμε να θεωρήσουμε το σύνολο που να περιέχει τα σημεία

συσσωρεύσεως των ….
Δ: Τα σημεία συσσωρεύσεως που (σε ποιό χώρο); Αυτό που λες εξαρτάται από έναν

μικρότερο χώρο, στην ουσία είναι ο ορισμός του κλειστού συνόλου που όταν είναι και
φραγμένο είναι συμπαγές δεν σημαίνει ότι είναι πλήρες. Άλλο η πληρότητα, άλλο η
συμπάγεια. Έχει σχέση, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε.
Φ(Παναγιώτης): Μια άπειρα μικρή (ακολουθία) Cauchy.
Δ: Ποια ακολουθία;
Φ(Παναγιώτης): Αν πάρουμε την

1
1
1
1
προς την k +1 [ k ÷ k +1 = x ]. Η άπειρα
k
x
x
x
x

μεγάλη είναι το πρόβλημα.
Δ: Το πρόβλημα είναι στο χάσμα μεταξύ του άπειρα μικρού, του πεπερασμένου και του

άπειρα μεγάλου και όχι στο καθένα χωριστά.
Φ(Παναγιώτης): Δηλαδή έχουν το ίδιο σύνορο;
Δ: Ναι αλλά αυτό βρίσκεται αν μπορούσαμε να πούμε, εκεί που τελειώνει το άπειρα

μικρό και αρχίζει το πεπερασμένο και αντίστοιχα για το άπειρα μεγάλο, στο
εννοιολογικό χάσμα. Επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε κατευθείαν την πληρότητα, θα
ελέγξουμε μια πιο απλή ιδιότητα που είναι αναγκαία συνθήκη για την πληρότητα αλλά
όχι ικανή. Αν αποκλείσουμε και αυτή την αναγκαία συνθήκη τότε δεν θα είναι πλήρες.
Η αναγκαία συνθήκη είναι η ιδιότητα του Αρχιμήδη. Την γνωρίζετε αυτή από την
Πραγματική Ανάλυση; (Κανένας δεν θυμόταν την Αρχιμήδεια ιδιότητα). Ο διδάσκων
παρέπεμψε τους φοιτητές να ανατρέξουν στην Ιστορία των Μαθηματικών. Και εξηγεί
τη Αρχιμήδεια ιδιότητα.
Δ: Θυμηθήκατε την ιδιότητα;
Φ: Από την Ιστορία.
Δ: Από την Ανάλυση;
Φ: Όχι.
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Δ: Ο Αρχιμήδης είναι ο πρώτος που συνειδητά εφαρμόζει την ιδιότητα αυτή για να

υπολογίσει εμβαδά και όγκους. Να ελέγξετε αν η Αρχιμήδεια ιδιότητα ισχύει στο
σύνολό μας. Η ιδιότητα ισχύει για μεγέθη στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και επειδή το
σύνολο των πραγματικών αλγεβροποιεί την Ευκλείδεια Γεωμετρία, θα ισχύει και στο
σύνολο των πραγματικών. Στο σύνολό μας ισχύει; Να το ελέγξετε. Θα πρέπει να
θυμάστε ότι αυτή ιδιότητα των Αρχιμήδη-Ευδόξου είναι ασθενέστερη από την
πληρότητα. Αν ένα σώμα είναι πλήρες την ικανοποιεί, μπορεί όμως να είναι Αρχιμήδειο
το σώμα και να μην είναι πλήρες. Παράδειγμα είναι το σύνολο των ρητών. Όμως οι
ρητοί δεν είναι πλήρες σώμα γιατί έχει κενά. Αν δείξετε ότι δεν είναι Αρχιμήδειο, τότε
δεν μπορεί να είναι και πλήρες.
Ο διδάσκων υπέδειξε στους φοιτητές να μελετήσουν την απόδειξη αυτή (Ένα πλήρες
σώμα είναι Αρχιμήδειο) και ανέθεσε στους φοιτητές γραπτά δοκίμια για να τα
επεξεργαστούν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων. Τα πιο σημαντικά
από τα θέματα των δοκιμίων ήταν τα εξής:
1. «Επέκταση του συστήματος των πραγματικών αριθμών στις περιοχές του
άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου με τη βοήθεια ενός μοντέλου των υπερπραγματικών αριθμών». Το δοκίμιο θα περιλαμβάνει και το χαρακτηρισμό των

στοιχείων του νέου συστήματος και τη σχεδίαση μιας οπτικής

εικόνας της

απειροστικής περιοχής ενός πραγματικού αριθμού, με χρήση πάντα του πιο πάνω
μοντέλου (Δόθηκε στους Παναγιώτη και Έλσα).
2. «Σχετικά με τη Δυνατότητα Επέκτασης του Συστήματος των Πραγματικών
Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα Μικρού και του Άπειρα Μεγάλου». Η

εργασία περιλαμβάνει μια ανάλυση του παραδόξου του Ζήνωνα.

3. «Εφαρμογή της διάταξης του Σώματος ℝ(x) στη σύγκριση των ταχυτήτων
σύγκλισης δύο συναρτήσεων α(x) και β(x) που τείνουν στο μηδέν για x→+∞». Ο

διδάσκων αναφέρθηκε εδώ στις «ταχύτητες σύγκλισης» για συναρτήσεις, ανάλογα
όπως έκανε για ακολουθίες στο πρώτο πείραμα (βλ.§ 3.1.1).
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3.3.9. ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ &ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στην παράγραφο αυτή περιέχονται οι αναλύσεις των δοκιμίων, των τελικών
συνεντεύξεων των φοιτητών και του τελικού τεστ 320 μετά τη διδασκαλία του μοντέλου
κατασκευής των υπερ-πραγματικών αριθμών. Παραθέτουμε τα σημαντικότερα για την
έρευνά μας αποσπάσματα από τα δοκίμια και τις συνεντεύξεις των φοιτητών.
320

Στα θέματα της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2002, στο μάθημα της Σύγχρονης

Πραγμάτευσης των Στοιχειωδών Μαθηματικών περιέχονται ερωτήματα που έχουν συζητηθεί στην τάξη
το προηγούμενο εξάμηνο:
ΘΕΜΑ 1ο
Υποθέτουμε ότι δύο πραγματικοί αριθμοί a,b είναι τέτοιοι ώστε για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό ε να
είναι | a-b| <ε. Μπορούμε τότε να ισχυριστούμε ότι :
1.

«a=b»;

2.

«a≠b, αλλά η διαφορά a-b τείνει στο μηδέν»;

3.

«a≠b και η διαφορά a-b είναι ένας μη μηδενικός πραγματικός αριθμός»;

4.

«δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω αλλά κάτι διαφορετικό» (ποιο;)

Δικαιολογείστε τον ισχυρισμό σας.
ΘΕΜΑ 2ο
Έστω ότι οι όροι μιας ακολουθίας Δn (n=1,2,3,..) είναι όλοι θετικοί αλλά γίνονται μικρότεροι από
δοσμένο θετικό πραγματικό αριθμό ε για όλους τους δείκτες n από κάποιο n0 (ε) και πέρα. Τότε καθώς το
n αυξάνει απεριόριστα, είναι δυνατόν το μερικό άθροισμα: Δ1+Δ2+…+Δn
1.

Να τείνει προς ένα πραγματικό αριθμό;

2.

Να παίρνει τιμές όσο μεγάλες θέλουμε;

3.

Να παίρνει τιμές όσο μικρές θέλουμε;

Αναζητείστε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση αν υπάρχει.
ΘΕΜΑ 3ο
Θεωρούμε ένα σύνολο Α, υποσύνολο του R.
1) Υποθέτουμε ότι το Α είναι πυκνό ως προς τη διάταξη, δηλαδή ανάμεσα σε δύο διαφορετικά
στοιχεία του Α υπάρχει πάντα ένα τρίτο στοιχείο του Α. Μπορούμε τότε να συμπεράνουμε ότι
κάθε μονότονη και φραγμένη ακολουθία στοιχείων του Α συγκλίνει προς ένα στοιχείο του Α;
2) Ίδιο ερώτημα όταν το Α είναι κλειστό για τις τέσσερις αλγεβρικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμό και διαίρεση με μη μηδενικά στοιχεία) και ισχύει στο Α η ιδιότητα των
Αρχιμήδη Ευδόξου, δηλαδή για κάθε α,β ∈ Α με α<β υπάρχει φυσικός αριθμός n με n·a>b.
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Αναφέρονται επιλεκτικά πέντε συνεντεύξεις, οι οποίες κατά την άποψή μας
παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της έρευνάς μας.
Σπύρος:

Το θέμα του δοκιμίου που ανέπτυξε ο Σπύρος είναι: Σχετικά με την Δυνατότητα
Επέκτασης του Συστήματος των Πραγματικών Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα
Μικρού και του Άπειρα Μεγάλου. Η εργασία περιλαμβάνει μια ανάλυση του
(διασκευασμένου) παραδόξου του Ζήνωνα. Στην εργασία του Σπύρου είναι εμφανής η
επίδραση της διδασκαλίας του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων.

Ο Σπύρος βρέθηκε τυχαία στο Μαθηματικό Τμήμα με τη δεύτερη προσπάθεια, ενώ ο
στόχος του ήταν να σπουδάσει στο Φυσικό ή στο Χημικό προβληματίζεται για την
ύπαρξη μιας άπειρης ακολουθίας την οποία δεν μπορεί να προσδιορίσει. Επίσης
καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Στην εργασία του
εκφράζει κάποια συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του
μοντέλου στη τάξη, τα οποία αν και δεν έχει ερμηνεύσει σωστά, παρόλα αυτά τα έχει
από μόνος του ταξινομήσει σε μια σειρά. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
«Πρώτον,
f ′(x) =

είναι

γνωστό

ότι

αν

f(x)=x2

τότε

f ( x + Δx) − f ( x) ( x + Δx) 2 − x 2 x 2 + 2 xΔx + Δx 2 − x 2 2 xΔx Δx 2
=
=
=
=
+
Δx
Δx
Δx
Δx
Δx

2x +Δx με Δx ≠0. Όμως είναι επίσης γνωστό ότι f ′(x) =2x, οπότε προκύπτει ότι Δx≠
0. Δηλαδή στους πραγματικούς αριθμούς δέχομαι ότι το Δx, αυτή η πολύ ελάχιστη
ποσότητα, ισούται με μηδέν. Άρα δεν έχει υπόσταση».

Το δεύτερο επιχείρημα που επικαλείται ο Σπύρος, παρουσιάζει ενδιαφέρον
επαναλαμβάνεται όμως και από άλλους φοιτητές που σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινή
πηγή προέλευσης. Φαίνεται η επίδραση από τη μελέτη του βιβλίου της «Περιήγησης».
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Στο σημείο αυτό αναφέρει 321: «(...) Έστω ότι ο πραγματικός αριθμός είναι ένα θετικό
απειροστό, δηλαδή για τον αριθμό ε ∈ R με ε>0, ισχύει: για κάθε x ∈ R+ , 0<ε<x. Αλλά
τότε και

ε
2

>0 με

ε
2

∈ R+ και

ε
2

<ε. Άρα το ε δεν είναι απειροστό, αφού υπάρχει

μικρότερό του.

Αυτό εκφράζει μια στρεβλή επίδραση της διδασκαλίας. Ο Σπύρος όμως συνεχίζει:
«Επομένως στο άπειρο που τείνει το 2x2+5 είναι μάλλον διαφορετικό απ’ αυτό που
τείνει το 6x3+1, που σημαίνει ότι τα δύο πολυώνυμα συγκλίνουν με διαφορετικές
ταχύτητες».

Η διαισθητική αντίληψη φαίνεται να συγκρούεται με την αυστηρά μαθηματική
αντίληψη: «…με ελεύθερο και διαισθητικό τρόπο, αποδείχθηκε έτσι ότι στα
μαθηματικά εκτός από το ότι είναι μια αυστηρή, τυπική και υπολογιστική επιστήμη,
απαιτείται η διάθεση, η αυθεντική διαίσθηση, η ενόραση και η φαντασία. Αν και τα
απειροστά δεν χρησιμοποιούνται σήμερα σχεδόν καθόλου σήμερα, η παραδοχή τους
οδηγεί στην παραπέρα ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης. Αρχίζουμε να
πιστέψουμε ότι εκτός από το μαύρο και το άσπρο υπάρχει και κάτι ενδιάμεσο, το
γκρίζο (…)». Σε άλλο σημείο της εργασίας του αναφέρει: «…να υπερκαλυφθεί από
ένα μικρότερό του (…) Είναι φανερό ότι το σύστημα των υπερπραγματικών αριθμών
δεν είναι Αρχιμήδειο. Κι αυτό, γιατί η ύπαρξη των απειροστών απαγορεύει κάτι
τέτοιο. Ακόμα, είναι γνωστό ότι ένας τέτοιος χώρος ονομάζεται πλήρης όταν και
μόνο όταν κάθε ακολουθία Cauchy συγκλίνει μέσα σ’ αυτόν (…). Ο Σπύρος δίνει τον

ορισμό της ακολουθίας Cauchy. Και συνεχίζει: «Από τον ορισμό αυτό φαίνεται ότι για
να χαρακτηριστεί ένας χώρος πλήρης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η έννοια της
απόστασης ή της μετρικής. Αυτό όμως είναι αδύνατο στο σύστημα των υπερπραγματικών αριθμών, στο οποίο δεν μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε μετρική. Άρα

321

Και άλλοι φοιτητές αναφέρονται σ’ αυτό. Όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις, έχουν πάρει την

πληροφορία αυτή από το βιβλίο «Το Άπειρο και ο Νους» του Rudy Rucker.
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στο σύστημα των υπερπραγματικών αριθμών δεν ισχύει η πληρότητα, αφού δεν
αποτελεί πλήρη χώρο».

Ο Σπύρος σχετικά με την εργασία του έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις:
Ερώτ: Το μάθημα της Σύγχρονης Πραγμάτευσης πως σου φάνηκε;
Σπύρος: Στην αρχή υπήρχε ασάφεια.
Ερώτ: Λόγω κάποιων εννοιών που σου ήταν άγνωστες ή λόγω τεχνικής διδασκαλίας;
Σπύρος: Μάλλον λόγω τεχνικής διδασκαλίας, γιατί δεν είχαμε σημειώσεις….
Ερώτ: Πως διαβάζεις τις μαθηματικές έννοιες, ορισμούς, θεωρήματα κ.λ.π; Και πως τα

χρησιμοποιείς μετά;
Σπύρος: Ξεκίνησα το Μαθηματικό με ένα μίσος για τη θεωρία. Στις εξετάσεις

προσπαθούσα μέσα από τις ασκήσεις να καταλάβω τη θεωρία, κάτι πιο χειροπιαστό.
Με αποτέλεσμα να έχω κενά στη θεωρία και δυσκολεύομαι αρκετά. Δεν έχω καλή
σχέση με τη θεωρία.
Ερώτ: Και όταν θέλεις να λύσεις ένα πρόβλημα τι κάνεις;
Σπύρος: Προσπαθώ να εφαρμόσω τα θεωρήματα και τους ορισμούς.
Ερώτ:Ναι, αλλά είσαι στις εξετάσεις και δεν έχεις τη δυνατότητα να ανοίξεις το βιβλίο

και να δεις έναν ορισμό ή ένα θεώρημα.
Σπύρος: Μαθαίνω «παπαγαλία» τον ορισμό. Ας πούμε τον ορισμό του ορίου. Δεν

καταλαβαίνεις τι λέει. Αντικαθιστούσα κάποια δεδομένα πράγματα και προσπαθούσα
ψάχνοντας να δω αν θα βγει αυτό ή εκείνο, αυτή την εντύπωση είχα. Αλλά τελικά δεν
ήταν αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται μια βαθιά κατανόηση και μελέτη και όχι μια απλή
εφαρμογή.
Ερώτ: Δεν το έψαξες περισσότερο;
Σπύρος: Όχι, δυστυχώς δεν έκανα κάτι τέτοιο.
Ερώτ: Τα σχήματα βοηθάνε;
Σπύρος: Βοηθάνε πολύ τα σχήματα. Στα μαθήματα της Ανάλυσης δεν υπάρχουν πολλά

σχήματα και αν υπάρχουν είναι λίγο περίεργα κάτι γεωμετρικές ερμηνείες παραγώγου
και άλλα. Αλλά γενικά στα μαθηματικά βοηθάνε πολύ.
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Ερώτ: Στην εργασία σου έχεις κάνει κάποια σχήματα. Ας δούμε την ανάλυση που

έκανες στο παράδοξο του Ζήνωνα. Μιλάς για την άποψη του Ζήνωνα και λες ότι είναι
περισσότερο μαθηματική 322. Τι εννοείς; Και πιο κάτω λες ότι θυμίζει την ευθεία των

πραγματικών αριθμών αλλά και τους ίδιους τους πραγματικούς που αποτελούν ένα
πυκνό σύνολο.
Σπύρος: Η γνώμη των οπαδών της κλασσικής Ανάλυσης, εφαρμόζεται περισσότερο

στην πραγματικότητα και το εξηγώ πιο κάτω ότι ισχύει. Λέγοντας μαθηματική, έχοντας
στο μυαλό ότι οι πραγματικοί είναι πυκνό σύνολο.
Ερώτ: Η άποψη της κλασσικής Ανάλυσης δεν είναι μαθηματική;
Σπύρος: Έχει να κάνει με τους φυσικούς αριθμούς, ένα πεπερασμένο σύνολο. Την

καθημερινότητα. Θέλω να πω πραγματικοί, φανταστικοί (πραγματικότητα –φαντασία).
Ερώτ: Πραγματικοί είναι του Ζήνωνα;
Σπύρος: Όχι, της Ανάλυσης. Η φύση.
Ερώτ: Και οι φανταστικοί;
Σπύρος: Η θεωρητική μαθηματική είναι του Ζήνωνα.
Ερώτ: Αναφέρεσαι σε μια άπειρη ακολουθία σημείων η οποία φαίνεται δύσκολα ή

τουλάχιστον προκαλεί ερωτηματικά. Και ρωτάς πως δημιουργείται αυτή και που
συγκλίνει. Παίζει ρόλο εδώ η σύγκλιση της ακολουθίας 323;
Είναι πάλι εμφανής η επίδραση της διδασκαλίας του μοντέλου των ρητών
συναρτήσεων.

322

Παραθέτουμε απόσπασμα από την εργασία του Σπύρου:

323

Απόσπασμα από την εργασία του Σπύρου σχετικά με την αναφορά του σ’ αυτό.
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Σπύρος: Το σύνολο των σημείων αυτών λογικά κάπου δεν θα συγκλίνει;
Ερώτ: Το σύνολο των σημείων αυτών αποτελεί ακολουθία;
Σπύρος: Ναι.
Ερώτ: Και αν συγκλίνει κάπου τι θες να πεις;
Σπύρος: Ότι έφθασε στο στόχο.
Ερώτ: Αναφέρεις ότι δεν υπάρχουν στο ℝ απειροστά πέραν από το μηδέν. Που το

ξέρεις αυτό;
Σπύρος: Από την παράδοση, το είχαμε συζητήσει στην τάξη.
Ερώτ: Προσπαθείς να υπολογίσεις την παράγωγο. Και γράφεις: Όμως είναι γνωστό ότι

η παράγωγος είναι 2x. Από πού το ξέρεις; Αυτό δεν ψάχνεις;
Σπύρος: Ναι, αυτή είναι με τις γνώσεις του Λυκείου. Και στην Ανάλυση αυτό…
Ερώτ: Τι πας να υπολογίσεις τότε;
Σπύρος: Εκεί είναι με τον ορισμό. Στο Λύκειο είχαμε μάθει να χρησιμοποιούμε τους

κανόνες παραγώγισης. Άρα έχουμε δύο τρόπους.
Ερώτ: Και πως βγήκε ο κανόνας παραγώγισης;
Σπύρος: Θυμάμαι στην Πραγματική Ι, είχαμε άσκηση με τον ορισμό, αλλά και τον

κανόνα παραγώγισης.
Ερώτ: Αναφέρεις πιο κάτω ότι ο πραγματικός αριθμός ε είναι ένα θετικό απειροστό.

Που το βρήκες αυτό;
Σπύρος: Από το βιβλίο του Κ.Δρόσου 324.
Ερώτ: Και ορίζεις το απειροστό πάλι χρησιμοποιώντας το βιβλίο του Κ. Δρόσου;
Σπύρος: Ναι, πήρα στοιχεία.
Ερώτ: Λες ότι το ε που είναι απειροστό, βρίσκεται ανάμεσα στο μηδέν και x. Τότε και

το ε/2 είναι απειροστό;
Σπύρος: Ναι αυτό λέω και συνεχίζει.
Ερώτ: Προχωράει λοιπόν αυτή η διαίρεση των απειροστών και που θα φθάσει;
Σπύρος: Μέχρι το μηδέν.
Ερώτ: Πόσα βήματα θα κάνεις; Άπειρα;
Σπύρος: Μμμ.. ναι μάλλον.
324

Το βιβλίο του Κ.Δρόσου «Περιήγηση στα Μαθηματικά» και το αντίστοιχο μάθημα διδάσκεται στο Α΄
έτος του Τμήματος Μαθηματικών.
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Ερώτ: Όμως στην εργασία σου λες ότι αφού το ε/2 είναι απειροστό, το ε δεν μπορεί να

είναι απειροστό αφού υπάρχει μικρότερό του. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό
που μου είπες πριν λίγο.
Σπύρος: Εννοούσα το συγκεκριμένο ε.
Ερώτ: Πόσο συγκεκριμένο είναι αυτό το ε; Και απαγορεύεται να υπάρχει μικρότερο

απειροστό;
Σπύρος: Όπως το θέτουμε τώρα θα μπορούσε…
Ερώτ: Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι το ε είναι απειροστό και υπάρχει το ε/2, είναι

απειροστό το ε/2; ή δεν είναι απειροστό το ε αλλά μόνον το ε/2; Και αφού υπάρχουν τα
ε/3, ε/4, κάθε φορά απειροστό είναι ένας μικρότερος αριθμός ή δεν μπορούμε να το
κάνουμε αυτό και το μόνο απειροστό είναι το ε;
Σπύρος: Έτσι όπως τα έχω γράψει, δεν έχω καταλάβει πολύ καλά τι γίνεται εκεί πέρα.
Ερώτ: Μιλάς για το ενεστωτικό και το δυναμικό άπειρο. Πως τα αντιλαμβάνεσαι αυτά;
Σπύρος: Ναι, θυμάμαι ότι το σύνολο των φυσικών είναι αριθμήσιμο άπειρο.
Ερώτ: Γράφεις ότι ένα απειροστό είναι

1
. Που το βρήκες αυτό;
∞

Σπύρος: Ένα επιχείρημα είναι αυτό, το βρήκα στο βιβλίο του Κ.Δρόσου.
Ερώτ: Παίρνεις μια ρητή συνάρτηση και παίρνεις τα όρια των όρων του κλάσματος.

Γράφεις ότι το άπειρο που τείνει ο αριθμητής είναι μάλλον διαφορετικό από το άπειρο
που τείνει ο παρονομαστής. Πως εννοείς τα δύο άπειρα;
Σπύρος: Την ταχύτητα σύγκλισης. Το ένα είναι πιο γρήγορο. Το μάλλον διαφορετικό

αφορά στην ταχύτητα.
Ερώτ: Όταν το διαβάζω αυτό καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα άπειρο μεγαλύτερο από το

άλλο. Μπορούμε να θεωρήσουμε δύο άπειρα ίσα.
Σπύρος: Τα δύο άπειρα τα διαχωρίζω πιο κάτω. Εδώ εννοώ την ταχύτητα σύγκλισης.
Ερώτ: Πιο κάτω λες ότι η χρήση των απειροστών έσπασε το φράγμα καθώς έγινε με

ελεύθερο και διαισθητικό τρόπο. Και ότι στα μαθηματικά εκτός από το ότι είναι μια
αυστηρή, τυπική και υπολογιστική επιστήμη απαιτείται διάθεση και αυθεντική
διαίσθηση, νόηση και φαντασία.

Η διαισθητική και η αυστηρή αντίληψη είναι

αντικρουόμενες απόψεις ή μπορεί και να συγκλίνουν;
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Σπύρος: Νομίζω ότι η διαισθητική αντίληψη ξεφεύγει από τα μαθηματικά που ξέρουμε

και διδασκόμαστε. Ανάμεσα στο άσπρο και στο μαύρο υπάρχει και το γκρίζο.
Ερώτ: Ορίζεις τους υπερ-πραγματικούς αριθμούς.
Σπύρος: Ναι, από τις εργασίες των άλλων και το μάθημα.
Ερώτ: Γράφεις ότι στο σύστημα αυτό (εννοεί τους υπερ-πραγματικούς) δεν ισχύει η

Αρχιμήδεια ιδιότητα; Το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί φαίνεται ότι δεν έχεις …
Σπύρος: Έχω στο μυαλό μου ότι από την Αρχιμήδεια ιδιότητα, παίρνοντας ν-φορές ένα

διάστημα υπερκαλύπτομε το διάστημα. Αυτό μου θυμίζει τον Ζήνωνα. Οπότε αν δεν
λάβουμε υπόψη τα απειροστά δεν έχουμε πρόβλημα. Και αυτή η ιδιότητα δεν ισχύει για
τα απειροστά.
Η εργασία του Σπύρου δεν παρουσιάζει συνοχή και φαίνεται να υπάρχει σύγχυση
όσον αφορά τις μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιεί. Θεωρούμε ότι ο Σπύρος δεν
αντιλήφθηκε τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας του μοντέλου. Τα
αποτελέσματα της διδασκαλίας του μοντέλου για τον Σπύρο, δεν προκαλούν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η διαδικασία έχει εν μέρει αποτύχει.

Από τη συλλογή των πειραματικών δεδομένων, τις συνεντεύξεις και τις εργασίες των
φοιτητών που τελικά επιλέξαμε να μελετήσουμε προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα:
Ο Σπύρος γνωρίζει ελάχιστα τις έννοιες του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού και
αυτά μόνο μέσα από το μάθημα της «Περιήγησης» και δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα μ’
αυτές. Περισσότερο οικεία σ’ αυτόν είναι η έννοια του απείρου και λιγότερο του
απειροστού. Στο διαγνωστικό τεστ 325 που προτάθηκε στους φοιτητές, η απάντησή του
είναι ασαφής. Προβληματίζεται ιδιαίτερα με τα στοιχεία που του δίνει το πρόβλημα και
δεν μπορεί να απαντήσει σωστά στο ερώτημα γιατί οι γνώσεις του είναι ανεπαρκείς. Η
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Το διαγνωστικό τεστ είχε την ακόλουθη ερώτηση: Υποθέτουμε ότι δύο πραγματικοί αριθμοί α και β

είναι τέτοιοι ώστε, για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό ε να είναι

α −β <ε .

Μπορούμε τότε να

συμπεράνουμε ότι α=β ή όχι; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

271

έννοια του απειροστού είναι άγνωστη για το Σπύρο και για πρώτη φορά έρχεται στην
πραγματικότητα σ’ επαφή μαζί της στην παράδοση του μαθήματος, όπου ο διδάσκων
αναφέρθηκε στις ρητές συναρτήσεις. Έχει όμως τη διάθεση να ασχοληθεί περισσότερο
ενδιαφέρεται για τη διδακτική των μαθηματικών και θεωρεί ότι ο πιο πρόσφορος
τρόπος διδακτικής προσέγγισης είναι η σταδιακή ανάλυση σε βάθος των ασαφών
εννοιών της Ανάλυσης, όπως του απειροστού και της επ’ άπειρον διαδικασίας.
Στην εργασία 326 του είναι εμφανής η επίδραση της διδασκαλίας. Καταλήγει όμως σε
κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Εκφράζει κάποια
επιχειρήματα που «αναφέρθηκαν» κατά τη διδασκαλία του μοντέλου, τα οποία παρόλο
που δεν εκθέτει σωστά, έχει από μόνος του ταξινομήσει τα δεδομένα αυτά σε μια σειρά.
Το δεύτερο επιχείρημα που επικαλείται παρουσιάζει ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο
επιχείρημα επαναλαμβάνεται και από άλλους φοιτητές. Οι φοιτητές, όπως αναφέρουν
στις εργασίες τους, μελέτησαν

τα βιβλία της «Περιήγησης», αλλά και το βιβλίο

«Άπειρο και Νους» του Rudy Rucker. Είναι εμφανής η επίδραση της μελέτης του
βιβλίου αυτού.
Ο Σπύρος σε κάποιο σημείο της εργασίας του, όπως ήδη αναφέραμε σημειώνει την
ισότητα: «απειροστό»=

1
" άπειρος αριθμός "

. Εδώ παρατηρείται μια στρεβλή επίδραση

της διδασκαλίας που πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη κατανόησης κάποιων σημείων
της διδακτικής προσέγγισης και σε ελλιπείς γνώσεις.
Ο Σπύρος διακρίνει με διαισθητικό τρόπο διαφορετικά είδη απείρου. Υπενθυμίζει το
σχόλιό του: «το άπειρο που τείνει το 2x2+5 είναι διαφορετικό από το άπειρο που
τείνει το 6x3+1, που σημαίνει ότι τα πολυώνυμα συγκλίνουν με διαφορετική
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Η εργασία του Σπύρου όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι: «Σχετικά με την Δυνατότητα Επέκτασης του

Συστήματος των Πραγματικών Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα Μικρού και του Άπειρα
Μεγάλου».
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ταχύτητα». Εδώ η διαισθητική αντίληψη φαίνεται να συγκρούεται με την αυστηρά

μαθηματική αντίληψη.
Η εργασία του Σπύρου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη συνοχή καθότι φαίνεται να μην
κατανοεί πλήρως τις έννοιες που χρησιμοποιεί. Η διδασκαλία του μοντέλου
δημιούργησε μεν στο Σπύρο αρκετούς προβληματισμούς αλλά δεν είχε πλήρη επιτυχία.
Τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του μοντέλου για τον Σπύρο, δεν προκαλούν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί θεωρούμε ότι η διαδικασία έχει εν μέρει αποτύχει. Παρόλα
αυτά παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στις αντιλήψεις του όπως διαπιστώνεται
από την εργασία του και τη συνέντευξή του.
Στην εργασία του αλλά και στη συνέντευξή του ο Σπύρος δηλώνει ότι οι γεωμετρικές
αναπαραστάσεις και τα γεωμετρικά μοντέλα είναι σημαντικά εργαλεία για τη
κατανόηση δύσκολων μαθηματικών προβλημάτων. «Τα σχήματα βοηθούν», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει.
Η άποψη του Ζήνωνα είναι για τον Σπύρο «περισσότερο μαθηματική» και εξηγεί ότι
υπάρχει μια λεπτή νοητή γραμμή που συνδέει την πραγματικότητα με τη φαντασία,
όπου η μαθηματική λογική του Ζήνωνα ανήκει στη σφαίρα του «φανταστικού». Επίσης
η έννοια της ακολουθίας που είναι έννοια δύσκολη για τους περισσότερους φοιτητές,
γίνεται οικεία για τον Σπύρο μετά την διδασκαλία του μοντέλου.
Ο Σπύρος αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν στο R απειροστά πέραν από το μηδέν». Και
εδώ είναι εμφανής η επίδραση της διδασκαλίας. Στην εργασία του ορίζει το απειροστό,
χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα βιβλία που αναφέραμε πιο πάνω. Από τις ερωτήσεις
όμως προκύπτει ότι δεν έχει κατανοήσει την έννοια του απειροστού και δυσκολεύεται
να χρησιμοποιήσει την έννοια του απείρου αν και διακρίνει το ενεστωτικό από το
δυναμικό άπειρο. Η ταχύτητα σύγκλισης είναι κατανοητή έννοια, την οποία προσεγγίζει
από τις ρητές συναρτήσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεται την
ύπαρξη των διαφορετικών τάξεων του απείρου.
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Ο Σπύρος πιστεύει ότι η έννοια του απειροστού ανοίγει τον ορίζοντα για μια
«διαισθητική» προσέγγιση εννοιών που είναι δύσκολες για τους φοιτητές και θεωρεί ότι
μέσω αυτής μπορούν οι έννοιες να απλουστευτούν, ώστε μια διδασκαλία να γίνει
περισσότερο ελκυστική.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι η διδασκαλία του μοντέλου αν και
δεν υπήρξε εντελώς επιτυχής στη περίπτωση του Σπύρου, έδωσε στον ίδιο τη
δυνατότητα να διευκρινίσει κατά κάποιο τρόπο αφ’ ενός την έννοια του απείρου και
αφ’ ετέρου την έννοια του απειροστού. Παράλληλα δε του δόθηκε η ευκαιρία να
προβληματιστεί με την έννοια της επ’ άπειρον διαδικασίας.
Από τη διδακτική διαδικασία και τη συνεργασία των φοιτητών μέσα την τάξη (και
ερμηνεύοντας την εργασία και τη συνέντευξή του), φαίνεται ότι ο Σπύρος διαχώρισε
τελικά την έννοια της ακολουθίας από αυτή της συνάρτησης και ότι η χρήση της
ακολουθίας γίνεται γι’ αυτόν μια πιο προσιτή διαδικασία.
Η γεωμετρική ερμηνεία θεωρείται, γι’ αυτόν αναγκαία και συνδέεται με διαισθητικές
διαδικασίες. Παρόλα αυτά, διαπιστώσαμε ότι στη περίπτωση του Σπύρου η διαισθητική
αντίληψη συγκρούεται με την αυστηρά μαθηματική αντίληψη.
Γιάννης:

Ο Γιάννης επεξεργάστηκε το δοκίμιο με τίτλο: «Επιπτώσεις στην ανάλυση από την
επέκταση του συστήματος των πραγματικών αριθμών στις περιοχές του άπειρα μικρού και
του άπειρα μεγάλου, με την βοήθεια ενός μοντέλου των υπερ-πραγματικών αριθμών». Η
εργασία θα περιλαμβάνει την εύρεση ικανής και αναγκαίας συνθήκης για να υπάρχει το
όριο στο x0 ∈ ℝ μιας συνάρτησης f: ℝ→ℝ.

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την εργασία του Γιάννη και από τη συνέντευξη που
έδωσε σχετικά με την εργασία του, κατά την οποία εκφράζει και τις απόψεις του για τη
διδασκαλία του μοντέλου. Στην εργασία του ο Γιάννης κάνει μια εισαγωγή στους
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διατακτικούς αριθμούς και προσπαθεί χρησιμοποιώντας τους άπειρους αριθμούς του
Cantor να αντιστοιχίσει τους διαφορετικής τάξης διατακτικούς μεταξύ τους. Με μια
σχηματική διάταξη και ανάλογους συλλογισμούς θεωρεί τους διατακτικούς τρίτης
τάξης στους οποίους περιέχονται και μη αριθμήσιμοι άπειροι διατακτικοί αριθμοί. Στη
συνέχεια ορίζει το σύνολο *ℕ σημειώνοντας τα εξής: «Το σύνολο που αποτελείται από
τους γνωστούς φυσικούς αριθμούς και τους απόλυτους αριθμούς που ταυτίζονται με τους
διατακτικούς δεύτερης και τρίτης τάξης είναι μια επέκταση του συνόλου των φυσικών
αριθμών και συμβολίζεται με *ℕ.
Στο

ℕ,

*

ορίζεται μια σχέση «∼» ως εξής: α∼b ↔|a-b| είναι πεπερασμένο. Η σχέση

«∼» είναι σχέση ισοδυναμίας διότι (…)».

Στο σημείο αυτό έγινε διδακτική παρέμβαση εκ μέρους του διδάσκοντα, ότι

για

διατακτικούς αριθμούς κ και λ, ισχύει: κ+λ≠λ+κ και ότι δεν ορίζεται η διαφορά δύο
διατακτικών αριθμών, συγκεκριμένα δεν ορίζεται η διαφορά |a-b| .
Κατά την παρουσίαση των δοκιμίων ο διδάσκων, πρότεινε στο Γιάννη αντί για το
«ω-1» που δεν υπάρχει ως διατακτικός αριθμός, να κατασκευάσουμε έναν «αντίστοιχο»
υπερακέραιο ως εξής: Θεωρούμε το πιο απλό πολυώνυμο P(x)=x και στη συνέχεια
φτιάχνουμε (καθαρά αλγεβρικά) το πολυώνυμο P(x)-1=x-1, όπως και τα x+1,x+2, x+3,.. ,
x+x=2x,..x2,…τα οποία είναι πολυωνυμικές συναρτήσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως
«υπερ-ακέραιοι». Όλα τα πολυώνυμα με συντελεστή του μεγιστοβαθμίου όρου θετικό,
αποτελούν τους θετικούς υπερ-ακεραίους * ℕ στο μοντέλο μας. Ανάλογα έχουμε και τους
αρνητικούς υπερ-ακεραίους *ℤ. .
Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση του Γιάννη: «Κι αυτό είναι πολύ ωραίο, εγώ όμως
θα προσπαθήσω λίγο ακόμα …».

Ο Γιάννης στο δοκίμιό του, αποδεικνύει ότι η σχέση «∼» είναι σχέση ισοδυναμίας και
ορίζει τη κλάση ισοδυναμίας Ca ενός α ∈ *ℕ με {α, α+1,…α+n, n ∈ ℕ} αφού έχει
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θεωρήσει τη διαφορά πεπερασμένη δηλαδή |a+n-a|=n ∈ ℕ άρα πεπερασμένo. Κατ’
αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ότι αφού το *ℕ είναι επέκταση του ℕ, τότε όλες οι
προτάσεις που είναι αληθείς στο ℕ θα είναι αληθείς και στο *ℕ. Μέσα από αυτή τη
θεώρηση, αποδεικνύει την ακόλουθη πρόταση

327

:«Έστω Sn άπειρη ακολουθία

πραγματικών αριθμών και s ∈ ℝ το s είναι μόνο το όριο της sn αν και μόνον αν:

∀n*ℕ - ℕ , sn ≈s δηλαδή τα sn και s βρίσκονται άπειρα κοντά».
Ο Γιάννης ρωτήθηκε σχετικά με τη μελέτη που ακολούθησε για τις εξετάσεις του
μαθήματος της «Περιήγησης», και για το δοκίμιό του.
Ερευν: Πως διάβασες για τις εξετάσεις;
Γιάννης: Το βιβλίο της «Περιήγησης» το είχα ήδη διαβάσει για να δουλέψω στην

εργασία και γενικά διάβασα για να γράψω το δοκίμιο. Διάβασα και τις σημειώσεις του
μαθήματος.
Ερευν: Πως σου φάνηκε η κατασκευή 328 του μοντέλου που παρουσίασε ο Παναγιώτης;
Γιάννης: Εγώ έκανα άλλη θεώρηση. Καταλαβαίνω τι κάνει, αλλά για το συγκεκριμένο

κομμάτι ρώτησα και άλλους καθηγητές αλλά πήρα απαντήσεις που δεν ενέπλεκαν τα
απειροστά. Γενικότερα όμως υπάρχει μια ασάφεια στο ζήτημα των απειροστών.
Μάλιστα κάποιος ανέφερε μια άλλη κατασκευή στην οποία δεν είναι σώμα το *ℝ αλλά
Δακτύλιος με διαιρέτες του μηδενός. Από μόνο του αυτό δείχνει μια ασάφεια. Πιστεύω
ότι τελικά κατασκευάζουμε κάποια πράγματα που η μοναδική τους αξία είναι να μας
δίνουν απαντήσεις σε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα.
Ερευν: Δηλαδή;
Γιάννης: Πως φτιάνεις το ℤ για να λύσεις μια εξίσωση που δεν έχει λύση στο ℕ, χωρίς

αυτό να σημαίνει ότι … Θα σου δώσει απαντήσεις σε πολύ συγκεκριμένα εύρος
327

Ο Γιάννης στο δοκίμιό του παραθέτει και την απόδειξη της πρότασης.
Ο Παναγιώτης σε μια από τις συναντήσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια των παραδόσεων του
μαθήματος έκανε την παρουσίαση του δοκιμίου του, το οποίο παραθέτουμε στο παράρτημα της
διατριβής.
328

276

προβλημάτων, δεν μπορεί να θεωρείται σώμα ένα σύνολο και από την άλλη να
είναι δακτύλιος.
Ερευν: Που το άκουσες αυτό;
Γιάννης: Ναι μπορεί να υπάρχουν μέχρις ενός σημείου κοινές ιδιότητες αλλά στις

ιδιότητες του μηδενός αλλάζουν τα πράγματα. Και με την έννοια του ορίου, η
κατασκευή των απειροστών με ρητή συνάρτηση…
Ερευν: Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή αν δεχτούμε τα απειροστά και αποδείξουμε

κάποια πράγματα, να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε κάποιες έννοιες που
προσεγγίζονται δύσκολα μέσα από την κλασσική Ανάλυση. Και να μπορέσουμε στη
συνέχεια να τις διδάξουμε.
Γιάννης: Να διδάξεις το απειροστό σε παιδί του Λυκείου;
Ερευν: Και σε μαθητές Λυκείου μπορεί να γίνει κατανοητό. Γιατί μήπως η λύση μιας

εξίσωσης που έχει αρνητική διακρίνουσα είναι περισσότερο κατανοητή διαδικασία;
Εσύ αποδέχεσαι την έννοια του απειροστού;
Γιάννης: Τα δέχομαι, απλώς έχω ορισμένες ενστάσεις τι συμβαίνει σε σχέσεις μεταξύ

τους.
Ερευν: Χρησιμοποιείς διατακτικούς αριθμούς. Η αντιμεταθετική ιδιότητα δεν ισχύει.

Αυτό το είχαμε πει και στην τάξη. Μιλάς για το *ℝ, ορίζεις μια σχέση ισοδυναμίας και
στη συνέχεια μιλάς για απειροστά για πράγματα που βρίσκονται άπειρα κοντά. Είναι
στους πραγματικούς αριθμούς αυτά;
Γιάννης: Μμμ..όχι.
Ερευν: Έχεις κάποιες ασάφειες. Π.χ. γράφεις όπου ε τυχαίος θετικός. Τι σημαίνει

τυχαίος;
Γιάννης: Χρησιμοποίησα τους δύο ορισμούς. Προσπάθησα από τον κλασσικό ορισμό

με το ε να καταλήξω σε απειροστά και τελικά αυτό το τυχαίο ε για μένα πάντα έχει την
έννοια του απειροστού, ακόμη και στους πραγματικούς αριθμούς. Γι’ αυτό δέχομαι την
ύπαρξη των απειροστών.
Ερευν: Μέσα στους πραγματικούς αριθμούς θεωρείς ότι υπάρχει ένα απειροστό που το

λες ε;
Γιάννης: Θεωρώ ότι για να μπορέσουμε να πείσουμε ποιο είναι το νόημα αυτού του ε

πρέπει οπωσδήποτε να είναι απειροστό, γιατί το άπειρα μικρό αν δεν έχουμε τη
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θεώρηση των υπερ-πραγματικών αριθμών θα είναι πραγματικός αριθμός. Μόνο αν
βάλεις την έννοια του απειροστού μπορείς να πεις ότι τα δύο αυτά πράγματα σχεδόν
ταυτίζονται ή ότι είναι άπειρα κοντά.
Ερευν: Τι σημαίνει σχεδόν ταυτίζονται;
Γιάννης: Δεν ταυτίζονται. Αλλά για την ευκολία στους υπολογισμούς το λέω αυτό.
Ερευν: Για ποιο σύνολο μιλάμε;
Γιάννης: Τους πραγματικούς.
Ερευν: Στους πραγματικούς αριθμούς τα α και β ταυτίζονται ή όχι;
Γιάννης: Ταυτίζονται, αλλά δεν είναι ίσα.
Ερευν: Πως μπορεί να συμβαίνει αυτό;
Γιάννης: Μπορούμε να τα θεωρήσουμε σαν κάτι ενιαίο…πώς να το πούμε; ..Δηλαδή το

α είναι ισοδύναμο με το β, όχι ίσο. Κάνοντας κάποιους υπολογισμούς είτε το α να
χρησιμοποιήσουμε ή το β είναι το ίδιο.
Ερευν: Είναι διαφορετικά;
Γιάννης: Θα πρέπει να είναι. Είναι κάτι σαν τους ρητούς 2/3, 4/6 κ.λ.π. Αυτό έχω στο

μυαλό μου.
Ερευν: Θεωρείς ότι η έννοια του απειροστού υπάρχει στο σύνολο των πραγματικών

αριθμών;
Γιάννης: Ναι, στο μηδέν.
Ερευν: Όχι στους υπερ-πραγματικούς αριθμούς;
Γιάννης: Όχι στο μηδέν, στην περιοχή του μηδενός υπάρχει η έννοια του απειροστού.
Ερευν: Εντόπισες κάποιες ασάφειες από την κατασκευή των υπερ-πραγματικών;
Γιάννης: Όχι.
Ερευν: Και το ε αυτό πόσο μικρό θεωρείς ότι είναι; Υπάρχει και μικρότερο από αυτό;
Γιάννης: Ναι. κλάση ολόκληρη από κάποιο σημείο και μετά.
Ερευν: Ποιο σημείο δηλαδή;
Γιάννης: Αυτό δεν έχω εντοπίσει στο μυαλό μου. Από ποιο σημείο και μετά μπορεί να

θεωρήσεις ότι μια ποσότητα είναι αμελητέα, άπειρα μικρή.
Ερευν: Διαιρούνται τα απειροστά; (Καταλαβαίνει αυτή την ερώτηση όχι με το νόημα

της διαιρεσιμότητας αλλά με το αλγεβρικό νόημα μιας διμελούς πράξης).
Γιάννης: Αν γίνεται να κατασκευάσεις σύνολο και του δώσεις μια δομή, αναλόγως.
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Ο Γιάννης αποδέχεται την έννοια των απειροστών, παρόλο που η κατασκευή που
ακολούθησε στο δοκίμιό του είχε αρκετά λάθη είχε και ασάφειες. Και ενώ προσπαθεί
να κατασκευάσει τους υπερ-πραγματικούς αριθμούς και θεωρεί το απειροστό μέσα στο
σύνολο αυτό θεωρεί ότι «… ότι τα δύο αυτά πράγματα (εννοεί τα α και β) σχεδόν
ταυτίζονται ή ότι είναι άπειρα κοντά». Στη συνέντευξη ο Γιάννης αναφέρει ότι δύο
πραγματικοί αριθμοί μπορεί να «ταυτίζονται» αλλά να μην είναι ίσοι και εξηγεί ότι
εννοεί την έννοια μιας απειροστής διαφοράς που δεν είναι μηδέν. Παρόλα αυτά θεωρεί
ότι η κατασκευή του σώματος των υπερ-πραγματικών αριθμών είναι μια κατανοητή
διαδικασία και μάλιστα διευκρινίζει ότι υπάρχουν κλάσεις ισοδυναμίας διαφορετικές
του μηδενός από κάποιο σημείο και μετά, αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει ποιο μπορεί να
είναι το σημείο αυτό.
Ερευν: Όταν διαβάζεις έναν ορισμό πως τον μαθαίνεις;
Γιάννης: Πρέπει πρώτα να καταλάβω τα σύμβολα. Από κει και πέρα πρέπει να έχω ένα

παράδειγμα, κάτι γεωμετρικό για να καταλάβω τι λέει. Τώρα όσο καλύτερα έχω
καταλάβει τι γίνεται τόσο καλύτερα μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Στην προηγούμενη
συνέντευξη είπες ότι έχεις πολλά κενά. Ισχύει και τώρα;
Η γεωμετρική ερμηνεία είναι απαραίτητη για το Γιάννη προκειμένου να κατανοήσει το
πρόβλημα και να αντιστοιχίσει τα σύμβολα που αναφέρονται. Τα θέματα που
ζητήθηκαν να απαντήσουν οι φοιτητές κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου
ήταν κατανοητά σύμφωνα με το Γιάννη και μάλιστα είχε απαντήσει και στα τρία με
επιτυχία. Είναι εμφανής η επίδραση της διδασκαλίας και της επεξεργασίας του
μοντέλου.
Ερευν: Τα θέματα πως σου φάνηκαν;
Γιάννης: Ωραία, εύκολα.
Ερευν: Δεν έγραψαν καλά όμως οι φοιτητές. Γιατί;
Γιάννης: Να σου πω. Κάνω ιδιαίτερα μαθήματα. Όλοι δουλεύουμε πάνω σε μια

ασκησιολογία. Είμαι αναγκασμένος όχι να τους μάθω το αντικείμενο, αλλά να τους
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μάθω να λύνουν ασκήσεις. Να τους μάθω αυτά που θα τους χρειαστούν για να
γράψουν καλά στις εξετάσεις και όχι να τους μάθω καλά το αντικείμενο.

Ερευν: Αν ο μαθητής δεν κατανοήσει και αγαπήσει αυτό που κάνει, μπορεί να
αποδώσει;
Γιάννης: Ναι. Γιατί όλα ξεκινάνε από το στόχο. Πρέπει να αποστηθίσει να βρει έναν

τρόπο να επαληθεύσει.
Ερευν: Στα μαθηματικά;
Γιάννης: Στα μαθηματικά, γιατί όχι; Υπάρχουν κάποιοι που έχουν κάνει μια σοβαρή

δουλειά, έχουν γράψει μεθοδολογίες, δεν χρειάζεται να είσαι ούτε πολύ έξυπνος, ούτε
τίποτα άλλο, αλλά να μάθεις να κάνεις κάποια πράγματα.
Ερευν: Και πίσω χάος;
Γιάννης: Ναι και πίσω χάος. Απλά αυτό το χάος θα μεταφερθεί στην επόμενη γενιά.
Ερευν: Και μετά στη Σχολή θα αντιμετωπίσει τεράστιο πρόβλημα. Και θα κάνει 20

χρόνια να τελειώσει.
Γιάννης: Όχι, πολύ λιγότερο, μπορεί και πέντε χρόνια.
Ερευν: Μπορεί όμως ένας τέτοιος άνθρωπος να ασχοληθεί με τη διδακτική;
Γιάννης: Τους έκαψε!
Ερευν: Δεν σου έχει τύχει όμως να έχεις μαθητές που να ρωτάνε; Δεν έχουμε χρέος

απέναντι σ’ αυτούς τους μαθητές να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις; Έχω συναντήσεις
μαθητές και της β΄ Λυκείου ακόμη που όχι μόνο ρωτούν, αλλά αντιλαμβάνονται τα
πάντα. Δεν μπορείς να πεις σ’ αυτούς τους μαθητές μάθε αυτό απέξω και πήγαινε να
δώσεις εξετάσεις. Εμείς όμως που διδάσκουμε δεν πρέπει να περάσουμε από κάποια
στάδια για να μπορούμε να εξηγήσουμε και να κάνουμε τους μαθητές μας να
αγαπήσουν τα μαθηματικά; Δεν έχουμε αυτή την υποχρέωση απέναντι στους μαθητές
μας; Αν ο δάσκαλος δεν έχει μια υποδομή μπορεί να το κάνει αυτό;
Γιάννης: Όχι, δεν μπορεί να κάνει σωστή δουλειά.
Ερευν: Παρατήρησα όμως στους φοιτητές του Μαθηματικού, ότι έχουν στο μυαλό τους

κάποιες έννοιες οι οποίες δεν είναι εντελώς σαφείς, ας πούμε η έννοια του ορίου.
Παρόλα αυτά, οι φοιτητές αυτοί διδάσκουν σε ιδιαίτερα μαθήματα τους μαθητές του
Λυκείου. Πως θα μπορέσουν να «περάσουν» κάποιες έννοιες στους μαθητές αν και οι
ίδιοι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τις έννοιες αυτές;
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Γιάννης: Δεν θα «περάσουν» έννοιες, είναι διαφορετικά πράγματα. Βέβαια και εγώ έχω

εκκρεμότητες με τον εαυτό μου σε κάποια πράγματα. Τα μαθηματικά είναι φοβερή
επιστήμη όταν την ψάξει κανείς.
Ερευν: Για να επανέλθουμε στις εξετάσεις. Παρατήρησα ότι μόνο αυτοί που

παρακολούθησαν το μάθημα έγραψαν κάποια πράγματα και πέρασαν το μάθημα. Οι
άλλοι ή έδωσαν λευκή κόλλα ή έγραψαν ασυναρτησίες.
Γιάννης: Ναι η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ η παρακολούθηση αλλά και οι

συζητήσεις που κάναμε στην τάξη.
Ο Γιάννης συμπέρανε ότι βοηθήθηκε πολύ από την παρακολούθηση του μαθήματος
όσον αφορά την κατανόηση του μοντέλου αλλά περισσότερο ακόμη βοήθησαν οι
συζητήσεις που έγιναν στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας του μοντέλου. Τα
αποτελέσματα της έρευνάς μας στην περίπτωση του Γιάννη είναι θετικά, παρόλο τα
λάθη που παρατηρήθηκαν στο δοκίμιό του και θεωρούμε ότι η διδασκαλία του
μοντέλου των ρητών συναρτήσεων υπήρξε επιτυχής. Η διαδικασία κατασκευής και
παρουσίασης των δοκιμίων έδωσε τη δυνατότητα στο Γιάννη να διευκρινίσει πιθανόν
ασάφειες γύρω από την έννοια του απειροστού και την επ’ άπειρον διαδικασία και έχει
προβληματιστεί για τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο ίδιος στους μαθητές
του στο παρελθόν, πριν από τη διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων.
Μαρία:

Στη Μαρία δόθηκε το δοκίμιο «Σχετικά με τη Δυνατότητα Επέκτασης του Συστήματος
των Πραγματικών Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα μικρού και του Άπειρα Μεγάλου».
Η εργασία περιλαμβάνει μια ανάλυση του παραδόξου του Ζήνωνα.
Παραθέτουμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Μαρίας, από το δοκίμιό της αλλά
και κάποιες από τις διευκρινίσεις που έδωσε σχετικά μ’ αυτό.
Ερευν: Έχεις περάσει τα μαθήματα της Πραγματικής Ανάλυσης;
Μαρία: Την Πραγματική ΙΙ και ΙΙΙ έχω περάσει. Δεν έχω διαβάσει καθόλου την

Πραγματική Ι και έχω κοπεί στην ΙV.
Ερευν: Άλγεβρα;
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Μαρία: Την Άλγεβρα του πρώτου έτους και Θεωρία Ομάδων.
Ερευν: Πως είδες την κατασκευή του μοντέλου;
Μαρία: Η αλήθεια είναι ότι γενικά το μάθημα με δυσκόλευε. Και στην

παρακολούθηση. Είναι κάποιες έννοιες που εγώ δυσκολευόμουνα να παρακολουθήσω.
Όσο για την κατασκευή του μοντέλου των υπερ-πραγματικών αριθμών ήταν
κατανοητό, ήταν μέσα στα πλαίσια τα δικά μου.
Ερευν: Ποιες έννοιες ήταν αυτές που λες ότι σε δυσκόλεψαν;
Μαρία: Κάτι ακολουθίες. Θεωρητικά μαθαίνω τον ορισμό αλλά δεν μπορώ να
κάνω μια απόδειξη με ακολουθίες.

Οι ακολουθίες είναι δύσκολη έννοια για τη Μαρία όπως άλλωστε αναφέρουν και οι
περισσότεροι φοιτητές. Αντίθετα επισημαίνει ότι η έννοια της συνάρτησης είναι γι’
αυτήν οικεία.
Ερευν: Και με τις συναρτήσεις έχεις το ίδιο πρόβλημα;
Μαρία: Όχι, γι’ αυτό και κατάλαβα το μοντέλο.
Ερευν: Πως διάβασες για τις εξετάσεις;
Μαρία: Από τις σημειώσεις και από το βιβλίο της Σύγχρονης Πραγμάτευσης.
Ερευν: Σε βοηθήσανε οι σημειώσεις;
Μαρία: Το τρίτο θέμα των εξετάσεων δεν το έγραψα καθόλου. Το πρώτο θέμα μου

φάνηκε γνωστό και το δεύτερο το απάντησα από γνώσεις που είχα πάρει από το βιβλίο.
Ερευν: Θα το πρότεινες σε κάποιο συμφοιτητής σου να το παρακολουθήσει;
Μαρία: Θα το πρότεινα, γιατί σε κάνει να σκέφτεσαι. Π.χ η ακολουθία, πως μπορείς να

τη χρησιμοποιήσεις πιο πέρα, λες τη γνώμη σου, το ψάχνεις…σε πάει λίγο πιο πέρα…
Από την παραπάνω συνομιλία διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές θέλουν να συμμετάσχουν
στη διδακτική διαδικασία. Η Μαρία αναφέρεται στη συνέχεια για τα θέματα των
εξετάσεων της περιόδου του Φεβρουαρίου, όπου τα θεωρεί διαπραγματεύσιμα λόγω
του ότι ήταν σχετικά με το δοκίμιό της και βέβαια σημειώνει ότι είχε προηγηθεί και
σχετική συζήτηση στη τάξη.
Ερευν: Ας έρθουμε πάλι στα θέματα.
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Μαρία: Το πρώτο ήταν γνωστό, θυμήθηκα το τεστ και είχε κοινά σημεία με την

εργασία που είχα κάνει. Το δεύτερο διαπραγματεύσιμο.
Ερευν: Πως μαθαίνεις έναν ορισμό ή ένα θεώρημα;
Μαρία: Πολλές φορές ζητούνται τα πράγματα τυπικά, όπως τα λέει το βιβλίο. Τα

καταλαβαίνεις ή όχι, λίγο έχει σημασία. Πρέπει όμως να δουλέψουμε έτσι. Πολλές
φορές αν δεν καταλάβω εντελώς κάτι, το μαθαίνω έτσι όπως είναι γιατί αν αλλάξεις
κάτι μπορεί να αλλάξεις το νόημα του ορισμού.
Ερευν: Προσπαθείς να θυμηθείς κάτι απέξω;
Μαρία: Αν δεν το έχω καταλάβει δύσκολα θα μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. Το

ψάχνω όμως. Αν δεν μου έχει μείνει ο ορισμός, σίγουρα έχω πάρει μια γενική ιδέα το
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό.
Ερευν: Τα σχήματα αν υπάρχουν βοηθάνε;
Μαρία: Τα σχήματα πολύ περισσότερο και σε οδηγεί πολλές φορές.

Η Μαρία εξηγεί ότι η γεωμετρική αναπαράσταση πολύ συχνά βοηθάει στην ερμηνεία
ενός προβλήματος και αναφέρει ότι θέλει να κατανοήσει το πρόβλημα για να μπορέσει
να το λύσει, αλλά συχνά αναγκάζεται να μάθει ένα θεώρημα χωρίς να γίνει αυτό.
Ερευν: Στην εργασία που έδωσες, ερμηνεύεις το παράδοξο του Ζήνωνα. Μιλάς για μια

πεπερασμένη περιοχή. Και μάλιστα φτιάχνεις και ένα σχήμα 329. Τι εννοείς;
Μαρία: Πεπερασμένη περιοχή είναι το [α,β]. Και έτσι όπως το θέτει ο Ζήνωνας

θεωρείται ότι υπάρχουν άπειροι όροι εκεί μέσα, γιατί δεν σταματούν…
Ερευν: Πιο κάτω βάζεις περιορισμούς, για το ds που θα χρησιμοποιήσουμε.
Μαρία: Αυτοί που δεν δέχονται το Ζήνωνα, το χωρίζουν σε κάποια διαστήματα και

μετά διανύουμε το [α,β]. Αλλά και πάλι μέσα στην τάξη έγινε μια συζήτηση, είχαμε
σταθεί και σ’ αυτό. Ότι αν είναι έτσι, πόσο μικρό θα είναι; Και αν είναι πάρα πολύ
μικρό που καταλήγουμε; Και τι γίνεται εκεί;
329
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Ερευν: Εσύ τι πιστεύεις;

Η Μαρία στην εργασία της αναφέρει: «…Με αφορμή τα πολύ-πολύ μικρά σωμάτια,
εισάγεται και η έννοια του απειροστού (άπειρα μικρό) στα πλαίσια των μαθηματικών και
κατ’ επέκταση η έννοια του άπειρα μεγάλου. Με την εισαγωγή των εννοιών αυτών
δημιουργείται το σύνολο των υπερ-πραγματικών αριθμών, το οποίο συμβολίζεται με
*

ℝ ={ άπειρα μικρά }∪ℝ∪ {απείρως γειτονικοί των πραγματικών αριθμών} (δηλαδή

διαφέρουν από έναν πραγματικό κατά ένα απειροστό)∪{άπειρα μεγάλοι αριθμοί}.
Ονομάζεται δυναμικό άπειρο, γιατί στην ουσία στο σύνολο αυτό έχουμε μια δυναμική
κατάσταση, δηλαδή δεν υπάρχει πρώτο και τελευταίο. Κατασκευάσαμε ένα μοντέλο, για
τα απειροστά και τους άπειρα μεγάλους αριθμούς με συναρτήσεις, σύμφωνα με το οποίο
παίρνουμε συναρτήσεις της μορφής: r(x)=

a + a1 x + a 2 x 2 + ... + a n x n
p ( x)
και
= 0
q( x)
β 0 + β1 x + β 2 x 2 + ...β m x m

διαιρώντας όλους τους όρους με το xn (έστω ότι n<m), διακρίνουμε τις ακολουθίες τρεις
περιπτώσεις: ι) όταν deg p(x) <degq(x) (deg= βαθμός) σχηματίζονται άπειρα μικροί
αριθμοί…».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης:
Μαρία: Αν είναι πάρα πολύ μικρό καταλήγουμε πάλι στην άλλη περίπτωση. Αυτό

σημαίνει για μένα υπό περιορισμούς. Μετά πάμε στο απειροστό, οπότε δεν ισχύει η
άποψη της κλασσικής Ανάλυσης.
Ερευν: Μετά κατασκευάζεις το *ℝ Στην εργασία σου χρησιμοποιείς ακολουθίες.

Παρόλα αυτά δεν τις συμπαθείς. Γιατί τότε δεν πήρες συναρτήσεις ;
Μαρία: Ναι τις φοβάμαι τις ακολουθίες, τις χρησιμοποιώ όμως. Πήρα όμως στη

συνέχεια και συναρτήσεις.
Ερώτ: Τυχαία πήρες ακολουθίες;
Μαρία: Όχι τυχαία. Όταν αναφερθήκαμε στην τάξη σχετικά με το παράδοξο του

Ζήνωνα είχαμε μιλήσει για ακολουθίες και μου βγήκε αυθόρμητα.
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Η Μαρία χρησιμοποιεί ακολουθίες παρόλο που στη συνέντευξή της αναφέρει ότι δεν
έχει ιδιαίτερη άνεση μ’ αυτές. Εδώ είναι εμφανής η επίδραση της διδακτικής
διαδικασίας. Η χρήση επίσης του λόγου ακολουθιών είναι συνέπεια της επεξεργασίας
του πρώτου διδακτικού πειράματος.
Ερευν: Χρησιμοποιείς πιο κάτω ένα όριο λόγου ακολουθιών. Και παίρνεις το όριο του

αριθμητή και του παρονομαστή ξεχωριστά και γράφεις ότι το για να συμβαίνει αυτό θα
πρέπει το άπειρο που τείνει ο αριθμητής να είναι διαφορετικό από το άπειρο που τείνει
ο παρονομαστής. Τι εννοείς εδώ;
Η Μαρία γράφει: « r1*<r2 ή r1>*r2 ή r1≡ r2 ή διαφορετικό εάν r1*<r2 ⇒ r1>*r2 ούτε
r1 ≡ r2. Ένας λόγος για τον οποίο αναγκαζόμαστε να επεκτείνουμε τους πραγματικούς
αριθμούς και δίνει βάσιμες ενδείξεις όσον αφορά την ύπαρξη των απειροστών και των
άπειρα μεγάλων αριθμών, είναι για παράδειγμα ότι έχουμε: lim n→∞

3n 2 + 5
=0, παρόλο
4n 3 + 7

που lim n→∞ 3n 2 + 5 = +∞ και lim n→∞ 4n 3 + 7 =+∞. Για να συμβαίνει όμως αυτό θα
πρέπει το «άπειρο» που τείνει το 3n2+5 να καθορίζει «διαφορετικά άπειρα». Υπάρχουν
όμως επιχειρήματα που δείχνουν ότι η επέκταση των πραγματικών αριθμών στο *ℝ δεν
είναι αναγκαία και γι’ αυτό τα απειροστά στην ουσία δεν υφίστανται. Κατ’ αρχάς αν
έχουμε:

f(x)=x2,

τότε

η

παράγωγος

f΄(x)=2x

είναι

το

όριο

του

πηλίκου

f ( x + h) − f ( x) ( x + h) 2 − x 2 x 2 + 2 xh + h 2 − x 2 h ≠ 0 h(2 x + h)
=
=2x+h, όταν h → 0,
=
=
h
h
h
h
δηλαδή: 2x≈2x+h και για ισχύει αυτή η σχέση ως αριθμητική ισότητα θα πρέπει h=0.
Άρα το «πολύ-πολύ μικρό» h στο ℝ είναι τελικά το μηδέν, το οποίο είναι και αληθές.
Μαρία: Μάλλον θα είναι διαφορετικά γιατί αλλιώς το πηλίκο θα είναι μονάδα.
Ερευν: Μπορούμε να απλοποιήσουμε τα άπειρα;

285

Μαρία: Όχι δεν μπορούμε, αλλά για να συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει τα άπειρα να

είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αλλά μετά το συζήτησα και έχει σχέση με το πόσο
γρήγορα συγκλίνει, η ταχύτητα σύγκλισης.
Ερευν: Αυτό εννοείς;
Μαρία: Το άλλαξα μετά. Έχω κάνει και άλλη εργασία. Για να συμβαίνει αυτό θα

πρέπει το άπειρο που τείνει ο αριθμητής να είναι διαφορετικό από το άπειρο που τείνει
ο παρονομαστής, επομένως κάθε αποκλίνουσα ακολουθία ανάλογα με την ταχύτητα
που συγκλίνει στο ± ∞ μπορεί να καθορίζει διαφορετικά άπειρα.
Η Μαρία «απλοποιεί» τα άπειρα αλλά μετά την διδασκαλία του μοντέλου έχει
διαμορφώσει άλλη άποψη.
Ερευν: Όταν λες διαφορετικά άπειρα πώς το αντιλαμβάνεσαι;
Μαρία: Πρακτικά δεν υπάρχουν άλλα άπειρα, γενικά στα μαθηματικά αλλά με την ίδια

λογική δεν υπάρχουν και τα άπειρα μεγάλα και τα απειροστά.
Ερευν: Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των απείρων;
Μαρία: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είπα ότι το ένα άπειρο σταματάει εδώ και το

άλλο εκεί, αλλά εκεί που είναι η διαφορετικότητά του είναι ανάλογα με το πόσο
γρήγορα μπορεί να γίνει η σύγκλιση.
Ερευν: Ναι, γράφεις ότι κριτήριο είναι η ταχύτητα σύγκλισης. Τελικά δεν μου είπες αν

υπάρχουν διαφορετικά άπειρα.
Μαρία: Δεν ξέρω, ένα είναι το άπειρο αλλά υπάρχουν κάτι σαν διαβαθμίσεις. Το

άπειρα μεγάλο και το άπειρα μικρό, πάλι άπειρα είναι αλλά τα ξεχωρίζουμε εντός
εισαγωγικών.
Ερευν: Χρησιμοποιείς ένα επιχείρημα 330 που στηρίζει τη θεωρία της μη ύπαρξης των

απειροστών. Που το βρήκες αυτό;

330
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Μαρία: Το έχει η «Περιήγηση». Το είχα και στο διαγνωστικό τεστάκι. Γι’ αυτό το

πρώτο θέμα (των εξετάσεων) που φάνηκε γνωστό.
Ερευν: Γράφεις ότι το ε βρίσκεται ανάμεσα στο μηδέν και το x, επομένως το ε είναι

συνεπώς ένα θετικό απειροστό. Στη συνέχεια παίρνεις το ε/2 και λες ότι είναι αδύνατο
να είναι και αυτό απειροστό. Ποιος απαγορεύει να υπάρχει και ένα μικρότερο
απειροστό; Και μετά πιο κάτω από το ε/2.
Μαρία: Όχι, το ε είναι αδύνατον να είναι απειροστό, γιατί υπάρχει το ε/2 που είναι

αυτό απειροστό μετά.
Ερευν: Και απαγορεύεται να έχουμε δύο διαφορετικά απειροστά, ένα πιο μικρό και ένα

πιο μεγάλο;
Μαρία: Μμμ…το απειροστό είναι το πιο μικρό. Σε κάθε περίπτωση είναι το πιο μικρό.
Ερευν: Και αν είναι το ε απειροστό, τότε τι είναι το ε/2;
Μαρία: Αν είναι το ε απειροστό, δεν μπορεί να είναι και το ε/2.

Στη περίπτωση της Μαρίας η διδασκαλία του μοντέλου είχε μικρή επίδραση πάνω στις
αντιλήψεις σχετικά με την ύπαρξη απειροστών στο ℝ, αλλά και την γενικότερη άποψή
της σχετικά με την έννοια του απείρου. Η Μαρία απλοποιεί τα άπειρα, όταν είναι
«διαφορετικά μεταξύ τους», ενώ στη συνέχεια και μετά την αναφορά του διδάσκοντα
της ταχύτητας σύγκλισης η άποψή της σχετικά με την έννοια του απείρου έχει αλλάξει.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «ένα είναι το άπειρο αλλά υπάρχουν κάτι σαν διαβαθμίσεις». Η
Μαρία σύμφωνα με το δοκίμιο και τη συνέντευξή της θεωρεί ένα απειροστό ως

αδιαίρετο γιατί δεν διακρίνει τα μικρότερα απειροστά. Πιθανόν αυτό να οφείλεται και
στη στρεβλή ερμηνεία του επιχειρήματος που αναφέρεται στο βιβλίο της Περιήγησης το
οποίο σημειώνεται και σε άλλα δοκίμια που εξετάσαμε. Η Μαρία συμμετείχε επιτυχώς
στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου, απαντώντας σε δύο από τα τρία θέματα που
ζητήθηκαν. Στο δοκίμιό της χρησιμοποιεί όριο ακολουθιών παρόλο που η ακολουθία
δεν είναι γι’ αυτή οικεία έννοια, αλλά φαίνεται να επέδρασε θετικά η διδασκαλία της
ταχύτητας σύγκλισης, στην οποία γίνεται χρήση της έννοιας της ακολουθίας.
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Έλσα:

Η Έλσα επεξεργάστηκε το δοκίμιο με τίτλο: «Επέκταση του Συστήματος των
πραγματικών αριθμών στις περιοχές του άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου, με την
βοήθεια ενός μοντέλου των υπερ-πραγματικών αριθμών». Οι οδηγίες που δόθηκαν από
τον διδάσκοντα είναι: Το δοκίμιο θα περιλαμβάνει και το χαρακτηρισμό των στοιχείων
του νέου συστήματος αλλά και τη σχεδίαση μιας οπτικής εικόνας της απειροστικής
περιοχής ενός πραγματικού αριθμού, με χρήση πάντα του πιο πάνω μοντέλου.
Αναφέρουμε μερικές από τις ερωτήσεις που τέθηκαν και αποσπάσματα από το δοκίμιο
της Έλσας.
Ερευν: Πως είδες τα θέματα;
Έλσα: Ήταν στο πνεύμα του μαθήματος. Στο μάθημα αυτό χρησιμοποιήσαμε

μαθηματικά που χρησιμοποιούμε συνέχεια και τα αναλύσαμε σε βάθος.
Ερευν: Πες μου για τα θέματα.
Έλσα: Δεν είχες εκεί κάποιες δύσκολες έννοιες.
Ερευν: Τα απάντησες σωστά; Τι απάντησες στο πρώτο θέμα;
Έλσα: Απάντησα ότι είναι ίσα.
Ερευν: Την πρώτη φορά στο διαγνωστικό τεστ που ήταν το ίδιο ερώτημα είχες πει ότι

ήταν διαφορετικά. Τώρα άλλαξες γνώμη;
Έλσα: Ναι, μπορώ να πω ότι με έχει προβληματίσει από την αρχή. Μόνο και μόνο γιατί

οι έννοιες ήταν απλές, αλλά έπρεπε να σκεφτώ σε βάθος.
Ερευν: Σε βοήθησε η κατασκευή που έγινε στην τάξη;
Έλσα: Ναι και φαίνεται από τις απαντήσεις που έδωσα.
Ερευν: Γενικά σε τι σε βοήθησε το μάθημα;
Έλσα: Εντόπισα ότι έχω κάποιο πρόβλημα στην κατανόηση των εννοιών. Πριν διάβαζα

γρήγορα, δεν ανέλυα ότι διάβαζα.
Ερευν: Στην προηγούμενη συνέντευξη είχες πει ότι θα σου άρεσε να ασχοληθείς με τη

διδακτική.
Έλσα: Με τη διδασκαλία γενικότερα.
Ερευν: Όταν διαβάζεις πως μαθαίνεις ένα θεώρημα;
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Έλσα: Αν διαβάζω για να το περάσω, εντοπίζω αυτό που πρέπει να μάθω με κριτήριο

να περάσω το μάθημα, αν το διαβάζω για μένα, διαβάζω πιο αναλυτικά και προσπαθώ
να αναλύσω τις έννοιες σε βάθος.
Η Έλσα έχει αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης των μαθηματικών εννοιών μετά τη
διδασκαλία του μοντέλου.
Ερευν: Αυτό το κάνεις και στα βασικά μαθήματα, όπως την Ανάλυση Ι που έχει

βασικές έννοιες όπως παράγωγο, όριο, συνέχεια κ.λ.π.;
Έλσα: Ναι σε όλα.
Ερευν: Μετά κάποια στιγμή θέλησες να το διαβάσεις αλλιώς;
Έλσα: Ναι θα ήθελα να τα διαβάσω περισσότερο.
Ερευν: Διδάσκεις σε παιδιά, κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα;
Έλσα: Σε Γυμνάσιο περισσότερο, όχι στο Λύκειο.
Ερευν: Για τις εξετάσεις αποστηθίζεις κάποια πράγματα;
Έλσα: Εγώ δεν διαβάζω ποτέ θεωρία, μόνο να δω τι λένε κάποιες έννοιες. Στις

εξετάσεις μόνο ασκήσεις διαβάζω.
Ερευν: Θα χρειαστεί όμως να μάθεις έναν ορισμό για να τον εφαρμόσεις μετά. Πως τον

μαθαίνεις;
Έλσα: Περισσότερο αποστήθιση.
Ερευν: Στον ορισμό της συνέχειας για παράδειγμα, δεν έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου

εκτός από τον φορμαλιστικό ορισμό για κάθε ε κ.λ.π. ας πούμε την εικόνα μιας
συνεχούς γραμμής; Είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που λέει ο ορισμός;
Έλσα: Δεν μπορώ να σκεφτώ τόσο γρήγορα.
Ερευν: Η γεωμετρική ερμηνεία βοηθάει, θα έλεγες σε κάποιο μαθητή σου να το δει

διαφορετικά; Γιατί αν προσπαθήσεις να διδάξεις σε ένα μαθητή Λυκείου τον ορισμό
της συνέχειας τι θα καταλάβει;
Έλσα: Ναι βέβαια.
Ερευν: Ας έρθουμε στην εργασία σου. Τι πιστεύεις τελικά, δηλαδή ο χρόνος για να

καλύψουμε αποστάσεις σημείων που είναι πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο είναι
σχεδόν μηδέν; Αυτή είναι η άποψη της κλασσικής Ανάλυσης.
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Η Έλσα στο δοκίμιό της αναφέρει: «η άθροιση άπειρων ποσοτήτων, περίπου ίσων με το
μηδέν, θα μας δώσει μια ποσότητα αν όχι ίση περίπου με το μηδέν, τουλάχιστο ίση με
κάποιον πεπερασμένο αριθμό. Όμως δεν μας εγγυάται κανείς. Μπορεί άπειρες ποσότητες
σχεδόν μηδενικές, να μας δίνουν άπειρο. Το παράδοξο ωστόσο του προηγουμένου
παραδείγματος μας ωθεί να σκεφτούμε την ύπαρξη άλλων ποσοτήτων, πέρα των
πραγματικών αριθμών, ποσοτήτων που θα ονομάσουμε απειροστά».
Ερευν: Τελικά τι γίνεται μ’ αυτές τις άπειρες ποσότητες μπορεί να δώσουν

πεπερασμένο αριθμό; Μπορεί να δώσουν μηδέν; Μπορεί να δώσουν άπειρο; Είναι
δυνατές και οι τρεις αυτές περιπτώσεις;
Έλσα: Για την περίπτωση που είναι ίση με το μηδέν δεν είμαι τόσο σίγουρη. Για τις

άλλες ….
Ερευν: Θα μπορούσε να είναι ίση με ένα πεπερασμένο αριθμό και να είναι όλες οι

ποσότητες περίπου ίσες με μηδέν;
Έλσα: Στο παράδειγμα αυτό έχω κάνει.
Ερευν: Η περίπτωση να είναι άπειρο;
Έλσα: Δεν μπόρεσα να σκεφτώ ένα παράδειγμα που να ήταν η άθροιση και δεν

μπόρεσα να τεκμηριώσω ότι δεν υπάρχει.
Η Έλσα μελέτησε επίσης την περίπτωση που ο βαθμός του αριθμητή είναι ίσος με το
βαθμό του παρονομαστή και συμπέρανε ότι lim x →∞ r(x) =c +

1
. Και σημειώνει ότι
ω ( x)

αν α0 =κ β0 τότε lim x →∞ r(x)=κ, που είναι πραγματικός αριθμός. Στη τρίτη περίπτωση
θεωρεί ότι ο βαθμός του αριθμητή είναι μεγαλύτερος από το βαθμό του παρονομαστή,
οπότε « lim x →∞ r(x)= κ(x) ± ω(x) απείρως μεγάλες ποσότητες (τα αντίστροφα των
απειροστών)». Η Έλσα στη συνέχεια του δοκιμίου της σημειώνει: « έτσι λοιπόν
‘περάσαμε’ από το σύνολο των πραγματικών αριθμών στο σύνολο *ℝ, που περιλαμβάνει
τα απειροστά, τους πραγματικούς αριθμούς και τους απείρως μεγάλους. Παρατηρούμε
βέβαια ότι 0<

1
< πραγματικό αριθμό< άπειρα μεγάλους αριθμούς».
ω ( x)

Η Έλσα

παρατηρεί ότι «η μεγάλη αυστηρότητα και η στατική αντιμετώπιση των μαθηματικών δεν
βοηθά στην παραπέρα εξέλιξη, χρειάζεται φαντασία και ενόραση μαζί με την μαθηματική
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γνώση για να έχουμε τη σωστότερη εικόνα κι όσο κι αν αυτή μας ξενίζει, για την ερμηνεία
και τη σωστή κατανόηση των μαθηματικών».
Σε κάποιο άλλο σημείο του διαλόγου αναφέρεται η συμπληρωματική εργασία της
Έλσας, στην οποία χρησιμοποιεί ένα κριτήριο με το γενικευμένο ολοκλήρωμα.

Συγκεκριμένα γράφει: «…εφαρμόζοντας το κριτήριο του γενικευμένου ολοκληρώματος
το οποίο λέει ότι αν μια συνάρτηση f είναι θετική και φθίνουσα στο διάστημα [1, +∞ ),
ισχύει ότι η σειρά

∞

∑ f (n)

συγκλίνει τότε και μόνο τότε όταν το ολοκλήρωμα

1

∞

∫ f ( x)dx συγκλίνει, μπορούμε να πούμε ότι στην ακολουθία f(n) της οποίας όροι είναι τα
1

Δi (έστω f(n)≡Δ(n))αν θεωρήσουμε το μερικό άθροισμα Δ1+Δ2+…Δn που τείνει σ’ έναν
πραγματικό αριθμό, παίρνει μεγάλες ή μικρές τιμές ανάλογα με το αν το αντίστοιχο
ολοκλήρωμα συγκλίνει ή αποκλίνει. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε για τη
1
πρώτη περίπτωση είναι η ακολουθία 2 , όπου το γενικευμένο ολοκλήρωμα
n

σε πραγματικό αριθμό, ενώ αντίθετα η ακολουθία

1

∫x

2

dx τείνει

1

1
μπορεί να πάρει όσο μεγάλες τιμές
n

∞

θέλουμε αφού παίρνοντας το ολοκλήρωμα

∞

ω

1
dx
ω
∫1 xdx = limω →∞ ∫1 x = lim ω →∞ [ln x]1 =limω→∞

lnω - ln1=∞, το οποίο φαίνεται και από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης lnx…».

Ερευν: Στην συμπληρωματική εργασία έβαλες ένα κριτήριο με το γενικευμένο

ολοκλήρωμα.
Έλσα: Ναι.
Ερευν: Μήπως αυτό το κριτήριο μπορεί να μας οδηγήσει σ’ ένα παράδειγμα χωρίς να

πάμε σε ακολουθίες, από την έννοια του ολοκληρώματος. Να κάνουμε μια διαμέριση
σε μικρά κομματάκια και να αθροίσουμε τα ορθογώνια;
Έλσα: Να σκεφτούμε μια γραφική παράσταση που να ακουμπάει….
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Ερευν: Έχεις κάνει ένα σχήμα;
Έλσα: Ναι, από ένα σημείο και μετά που το εμβαδόν είναι πολύ μικρό σχεδόν μηδέν,

δεν ακουμπάει. Αλλά όλα αυτά τα εμβαδά τα έχω θεωρήσει ίσα με το μηδέν.
Ερευν: Και το άθροισμα τι είναι;
Έλσα: Όχι πεπερασμένο…
Ερευν: Για ποια περίπτωση; Εδώ λες ότι είναι παράδειγμα για απειροστά.
Έλσα: Είχα μπερδευτεί λίγο.
Ερευν: Μπορεί όλη αυτή η περιοχή να συνεχίζεται μέχρι το άπειρο και να είναι

απειροστό;
Έλσα: Εδώ είχα βάλει για απειροστό ενώ το σκέφτηκα για άπειρο.
Ερευν: Το άθροισμα αυτών των εμβαδών να είναι άπειρο;
Έλσα: Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι περίπου ίσο με το μηδέν. Εκτός αν

γίνει πάρα πολύ στενό, να έχει μία διάσταση.
Ερευν: Θα υπάρχει εμβαδό;
Έλσα: Για να θεωρήσουμε ότι τείνει στο μηδέν το εμβαδό και να πούμε ότι η άθροιση

όλων αυτών θα δώσει μια άπειρη ποσότητα. Γιατί το γενικευμένο όριο κάνει άπειρο.
Έρευν: Που καταλήγουμε τελικά;
Έλσα: Για τη πρώτη; Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη. Είχα προσπαθήσει να βρω μια

γραφική παράσταση που να έχουμε πολύ μικρά εμβαδά και το άθροισμά τους να κάνει
απειροστό δεν σκέφτηκα κάποια. Η δεύτερη είναι για την περίπτωση που έχουμε
άθροισμα πολύ μικρών ποσοτήτων που να τείνει στο μηδέν και το άθροισμα να κάνει
άπειρο.
Ερευν: Για το πεπερασμένο;
Έλσα: Το πεπερασμένο μπορούμε να το πάρουμε όπως κάναμε στην ερμηνεία του

Ζήνωνα, ότι φθάνει από το ένα σημείο στο άλλο.
Η Έλσα προσπάθησε να προσδιορίσει άπειρα μικρές ποσότητες που το άθροισμά τους
να δίνουν άπειρα μεγάλο, πεπερασμένο, όχι όμως και άπειρα μικρό. Παρόλα αυτά στην
περίπτωση του απείρου δεν κατόρθωσε να βρει ένα σχετικό παράδειγμα, αλλά δεν
μπόρεσε και να «τεκμηριώσει» τη μη ύπαρξη μιας τέτοιας περίπτωσης. Ο λόγος αυτός
την οδηγεί στη χρήση της έννοιας του ολοκληρώματος, όπου πιθανόν να μπορεί να
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αποφευχθεί η χρήση των ακολουθιών. Η Έλσα διαμερίζει την επιφάνεια σε πολύ μικρά
(απειροστά) ορθογώνια και προσπαθεί να αθροίσει τα εμβαδά τους. Προσπαθεί να
υπολογίσει το άθροισμα αυτό (με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης), θεωρώντας τα
εμβαδά των ορθογωνίων από ένα σημείο και μετά ίσα με το μηδέν (η μια διάσταση να
είναι μηδέν) και προσπαθεί να αποδείξει ότι το άθροισμα αυτό είναι άπειρο (που
αντιστοιχεί στη δεύτερη γραφική παράσταση του δοκιμίου της). Η Έλσα δεν
κατόρθωσε να βρει ένα παράδειγμα που το αντίστοιχο άθροισμα να δίνει απειροστό.
Στη περίπτωση που το άθροισμα είναι πεπερασμένο χρησιμοποιεί ένα διάστημα. Στη
συνέχεια του δοκιμίου της η Έλσα αναφέρει κάποιο επιχείρημα 331 που αφορά στη μη
ύπαρξη των απειροστών. Το επιχείρημα αυτό το αναφέρουν και άλλοι φοιτητές.
Ερευν: Στην πρώτη εργασία που έκανες, γράφεις ότι κάποιες άλλες ενδείξεις για τη μη

ύπαρξη απειροστών στο ℝ έχουμε από την παράγωγο. Που το είδες αυτό;
Έλσα: Από το βιβλίο της Περιήγησης.
Ερευν: Γράφεις ότι η άθροιση άπειρων ποσοτήτων περίπου ίσων με το μηδέν θα μας

δίνουν απειροστό. Αυτό αμφισβητείς τώρα;
Έλσα: Γράφω ότι μπορεί και να μην είναι έτσι.
Ερευν: Θα πρέπει να υπάρξει μια εξέλιξη. Δηλαδή στα παραδείγματα με τα

ολοκληρώματα, μπορούμε να σκεφτούμε και τον τρόπο που ορίζεται το ολοκλήρωμα,
δηλαδή να πάρουμε μικρά κομματάκια του πεδίου ορισμού και τα αντίστοιχα
ορθογώνια και να αθροίσουμε αυτά τα εμβαδά. Τι βγάζουμε από αυτά;
Έλσα: Μπορεί να είναι η άθροιση άπειρη ή πεπερασμένος αριθμός.
Ερευν: Μηδέν μπορεί να είναι;
Έλσα: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο παράδειγμα. Και η γραφική παράσταση που έχω

κάνει δεν είμαι σίγουρη.
Ερευν: Θα μπορούσαμε να πάρουμε και την

1
που είναι ένα ακραίο παράδειγμα ή την
x

υπερβολή. Αν πάρουμε ένα πεπερασμένο σημείο, έναν πραγματικό αριθμό, από κει και
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Παραθέτουμε απόσπασμα από το δοκίμιο της Έλσας σχετικά με το επιχείρημα της μη- ύπαρξης
απειροστών. Θεωρεί ένα θετικό απειροστό δ και συμπεραίνει ότι αφού θα υπάρχει και το δ/2 ∈ ℝ+ και
είναι μικρότερο του δ, τότε το δ δεν μπορεί να είναι απειροστό.
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+∞

πέρα πόσο είναι το εμβαδό; Δηλαδή το ολοκλήρωμα

1

∫ x . Γιατί αυτό το σχήμα θα
a

μπορούσε να ανταποκρίνεται σ’ αυτή τη συνάρτηση.
Έλσα: Το άπειρο δεν είναι; Στην άλλη περίπτωση δεν μπορώ να σκεφτώ ένα
παράδειγμα. Απλά δεν μπορώ να σκεφτώ και γιατί να μην κάνει ίσο με το μηδέν.
Ερευν: Σ’ έχω ρωτήσει σε άλλη συνάντηση και μου είχες πει μια άλλη ιδέα. Στο

μοντέλο μας το

1
1 1
1
είναι ένα απειροστό, και +
+ +…που είναι όλα απειροστά
x
x 2 x 3x

άπειρες φορές, βέβαια είδαμε ότι αυτό το παράδειγμα είναι κάπως περίεργο γιατί αν
1
1
1 1
1
∙(1+ + +…) που το
θα κάνει
είναι ένα
x
x
2 3
x

βγάλουμε κοινό παράγοντα το

1 1
απειροστό αλλά η σειρά 1+ + +…= ∞
2 3
Έλσα: Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτή την πράξη

τώρα.
Ερευν: Ο διδάσκων έδωσε αν θυμάσαι ένα άλλο παράδειγμα. Δηλαδή έκανε μια μικρή

μετατροπή και πήρε την:
1+

1
1
1
1
1
∙(
+ 1
+ 2
+ 3
+…που κάνει
x
2 ⋅x
2 ⋅x
2 ⋅x
2 ⋅x
0

1 1
+ + …) όπου η παρένθεση είναι η γεωμετρική σειρά και ισούται με 2. Τώρα
2 4

μπορούμε να δούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ένα απειροστό. Θα μπορούσα να πω ότι
είναι προέκταση της δικής σου σκέψης, αλλά δεν το ανέφερες στην εργασία. Γιατί;
Έλσα: Γιατί από αυτό που είχα πει εγώ δεν μπορούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα, το

άλλο το είπε ο διδάσκων.
Ερευν: Τώρα που το ξαναείπαμε σε πείθει αυτό το παράδειγμα; Εδώ προσπαθείς να

εκφράσεις γραφικά το άθροισμα, δηλαδή ότι το άθροισμα απειροστών κάνει απειροστό.
Έλσα: Ναι, προσπάθησα σ’ αυτή την περίπτωση να σκεφτώ μια εικόνα, αλλιώς

κατέληγα πάλι σ’ αυτό.
Ερευν: Ίσως μπορούμε αυτό το τελευταίο να το παραστήσουμε , το

1
. Χρειαζόμαστε
2n

τον υπολογισμό. Αλλά ήθελες να έχεις μια εικόνα.
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Έλσα: Ναι, επειδή πέρα από αυτό, όταν έγραφα την εργασία σκέφτηκα πρώτα γραφικά.
Εδώ διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά την ανάγκη των περισσοτέρων φοιτητών
να ερμηνεύσουν γραφικά ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα. Ο διδάσκων κατά τη

διάρκεια της διδασκαλίας του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων αναφέρθηκε στο
παράδειγμα 332 της Έλσας σχετικά με το αν το άθροισμα απειροστών ποσοτήτων δίνει
απειροστό, παρόλο που έκανε μια μικρή μετατροπή θεωρώντας την άπειρη σειρά
1
1
1
1
+ 1 + 2 + 3 +… αλλά η ιδέα του μοντέλου αυτού οφείλεται στην ίδια.
2 ⋅x 2 ⋅x 2 ⋅x 2 ⋅x
0

Ερευν: Θα μπορούσαμε να τα συσχετίσουμε, αλλά μπορεί να μην είναι απαραίτητο.

Όποια και να ήταν η συνάρτηση αν ήταν πάνω από τον άξονα παίρναμε το ολοκλήρωμα
από έναν πραγματικό αριθμό και πέρα. Θα μπορούσαμε να βρούμε απειροστό. Το
είδαμε για θετικές συναρτήσεις.
Έλσα: Νομίζω ότι αν δεν είναι θετική και φθίνουσα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το

ολοκλήρωμα…
Ερευν: Και το θέμα των εξετάσεων μιλάει για θετικές συναρτήσεις. Το ολοκλήρωμα

οδηγεί σε λύση για θετικές συναρτήσεις;
Έλσα: Για να κάνει απειροστό;
Ερευν: Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι από το πρώτο δοκίμιο. Σε κάποιο σημείο

αναφέρεσαι στο επιχείρημα της μη ύπαρξης των απειροστών. Ότι αν το δ είναι
απειροστό, τότε επειδή το δ/2 βρίσκεται μεταξύ στο μηδέν και δ θα είναι και αυτό
απειροστό. Από πού προέρχεται αυτό το επιχείρημα;
Έλσα: Η ανίσωση είναι για κάθε x.
Ερευν: Φαίνεται ότι υπάρχει αντίφαση, γιατί παίρνοντας ένα απειροστό δ υπάρχει το

δ/2.
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Η Έλσα έδωσε το παράδειγμα της άπειρης σειράς:

1 1
1
+
+
+ …για την περίπτωση που το
x 2 x 3x

άθροισμα οδηγεί σε απειροστό. Όμως το άθροισμα αυτό δεν καταλήγει σε απειροστό αλλά σε
απροσδιόριστη μορφή απειροστού επί άπειρα μεγάλο.
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Η Έλσα στο δοκίμιό της αναφέρει: 0<δ<x, όμως θα έχουμε και δ/2>0, με δ/2 ∈ ℝ+και
δ/2<δ, άτοπο, άρα το δ δεν μπορεί να είναι απειροστό».
Έλσα: Γιατί το δ/2 είναι μικρότερο από το δ, ενώ το δ το έχουμε θεωρήσει μικρότερο

από οποιοδήποτε άλλον αριθμό. Αυτή ήταν η βασική ιδέα.
Ερευν: Δεν θα υπάρχουν μικρότερα απειροστά από το δ;
Έλσα: Ναι αυτό βλέπω, ότι το έχω γράψει στο ℝ.
Ερευν: Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, όπως το βλέπεις τώρα;
Έλσα: .Μμμμ….αν δεν είναι πραγματικά τα δ και δ/2 δεν ισχύει το ίδιο.
Ερευν: Είναι απειροστά; Υπάρχει αντίφαση; Σε κάποιο βιβλίο έχω δει το εξής: αν

υπάρχει ένα απειροστό αυτό το φαντάζεται να είναι όχι απλά μικρότερο από κάθε
θετικό αριθμό, αλλά και μια ποσότητα που είναι αμέσως μετά το μηδέν, δηλαδή
ανάμεσα στο μηδέν και το δ να μην υπάρχει άλλος αριθμός ή άλλη ποσότητα. Πως
βλέπεις μια τέτοια άποψη; Θα μπορούσες να αντιληφθείς τα απειροστά σαν την αμέσως
επόμενη ποσότητα από το μηδέν;
Έλσα: Θα μπορούμε να ορίσουμε το δ/2 αν το δ είναι απειροστό. Το δ/2 αν τα

παραστήσουμε γραφικά έχει νόημα.
Ερευν: Στο μοντέλο μας των ρητών συναρτήσεων;
Έλσα: Δεν ισχύει.
Ερευν: Κάποιος φοιτητής είπε ότι το να δεχτούμε την ύπαρξη απειροστών είναι θέμα

κουλτούρας και εποχής, γιατί έχει η τεχνολογία έχει προχωρήσει και ο υπολογιστής
σταματάει μέχρις ένα συγκεκριμένο σημείο, αυτό που θεωρεί απειροστό. Ίσως
αργότερα μια πιο προχωρημένη εξέλιξη των συστημάτων να μας δώσει μια μεγαλύτερη
ευχέρεια. Άρα η κουλτούρα προσδιορίζει την έννοια αυτή. Η κουλτούρα βέβαια δεν
είναι πάντα αποδεχτή. Εσύ λες ότι είναι δυνατόν να διαιρέσουμε με το δύο. Το
στηρίζεις μόνο στο μοντέλο μας; Παραστήσαμε τα απειροστά με ρητές συναρτήσεις
οπότε μπορεί να πάρουμε και το ½.
Έλσα: Γιατί να μην μπορούμε να διαιρέσουμε; Και να είναι διαφορετικά πράγματα;
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Ερευν: Η άποψη αυτή είναι ένα είδος κβάντα που δεν μπορούμε να διαιρέσουμε, αλλά

κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα διαιρέσουμε. Είδες κάπου το σχόλιο αυτό της μη
ύπαρξης;
Έλσα: Δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα που το ξαναβλέπω
είναι ότι τα δ και δ/2 είναι απειροστά, δεν είναι ορισμένα στο ℝ, δεν ξέρω γιατί τα
έχω ορίσει έτσι.
Ερευν: Αν ήταν όμως απειροστά, αυτό δεν θα ήταν πια ένα επιχείρημα.
Έλσα: Όχι δεν θα ήταν επιχείρημα.
Ερευν: Με άλλα λόγια θεωρείς ότι αυτά τα μικρά κομματάκια μπορούμε να τα

διαιρούμε συνέχεια ή ότι κάποια στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα.
Έλσα: Δεν ξέρω αν έχει νόημα από κάποιο σημείο και μετά, αλλά αυτό δεν είναι λόγος

να μην μπορούμε να τα διαιρέσουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα είναι στο τέλος.
Ερευν: Μια παρόμοια συζήτηση που είχαμε στα πρώτα μαθήματα, όπου ένα

ευθύγραμμο τμήμα, απεικονίζονταν σε ένα άλλο ευθύγραμμο τμήμα. Όπου αν το πρώτο
είναι πολύ μικρό είχες προβληματιστεί αν είναι δυνατή αυτή η αντιστοίχηση. Είχες πει
ότι υπάρχει αντιστοιχία στο μυαλό σου αλλά δεν μπορείς να την απεικονίσεις στο χαρτί
γιατί αν τα σημεία είναι πολύ κοντά δεν έχεις απόσταση για να το κατασκευάσεις.
Έλσα: Ναι, κάπως έτσι.

Το παράδειγμα που έδωσε η Έλσα θεωρώντας ένα άθροισμα απειροστών
1 1
1
1 1
1
1 1
1
+
+
+…κατέληξε σε αδιέξοδο γιατί +
+
+…= (1+ + +…) ∙ =
x 2 x 3x
x 2 x 3x
2 3
x
απροσδιόριστη μορφή. Παρόλα αυτά η Έλσα δεν χρησιμοποίησε το αντιπαράδειγμα
του διδάσκοντα στην τάξη όπου

1
1
1
1 1
1 1
1 2
+ + 2 + 3 +…=(1+ + 2 + 3 …) ∙ = =
x 2x 2 x 2 x
2 2
x x
2

απειροστό.
+∞

Η χρήση του ολοκληρώματος

1

∫x

δεν βοηθά. H Έλσα έχει πέσει σε γνωστική πλάνη.

a

n

Από το ολοκλήρωμα του 1/x, όπου

1

∫ x dx = lnn προκύπτει ότι
1

1+

1
1 1
+ + ... +
2 3
n →1 και
ln n
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lim n→∞ (1 +

1
1 1
+ + ... + − ln n) =λ ( σταθερά του Euler). Η έννοια του απειροστού δεν
2 3
n

έχει διευκρινιστεί πλήρως στην περίπτωση της Έλσας. Παρόλα αυτά η Έλσα μέσα από
τη συνέντευξη, η ίδια διαπιστώνει ότι το κριτήριο της μη-ύπαρξης απειροστών το οποίο
σημειώνει στο δοκίμιό της αναφέρεται στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.
Προβληματίζεται ωστόσο για την ύπαρξη μικρότερης τάξης απειροστών τα οποία όμως
αναγνωρίζει ότι δεν ανήκουν στους πραγματικούς αλλά στην επέκταση του συνόλου
τους.
Στην περίπτωση της Έλσας η διδασκαλία του μοντέλου υπήρξε μάλλον επιτυχής,
παρόλο που από την εργασία της και τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις της
είναι σε κάποια σημεία ασαφείς και διακρίνονται προβληματισμοί. Στην εργασία της
αναφέρεται η έννοια του ολοκληρώματος, την οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να
προσδιορίσει ένα άπειρο άθροισμα που όμως δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα. Η
Έλσα χρησιμοποίησε αυτή την προσέγγιση πιθανόν αφ’ ενός για να παρακάμψει τη
χρήση της έννοιας της ακολουθίας αφ’ ετέρου για να έχει μια γεωμετρική εικόνα του
προβλήματος 333 . Η Έλσα διαθέτει μη-συμβατική αντίληψη και τα απειροστά που
χρησιμοποίησε στην εργασία της ανήκουν στην κατηγορία των ομογενών προτύπων.
Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι θεωρεί τα απειροστά μέσα στην επέκταση του
συνόλου των πραγματικών αριθμών και μέσα στο σύνολο αυτό μπορεί να τα συγκρίνει
μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα αναφέρει: «Δεν ξέρω αν έχει νόημα από κάποιο
σημείο και μετά, (εννοεί την ύπαρξη μικρότερης τάξης απειροστών) αλλά αυτό δεν
είναι λόγος να μην μπορούμε να τα διαιρέσουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα
είναι στο τέλος».

333

Παραθέτουμε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Έλσας:

Ερευν: Τώρα που το ξαναείπαμε σε πείθει αυτό το παράδειγμα; Εδώ προσπαθείς να εκφράσεις γραφικά
το άθροισμα, δηλαδή ότι το άθροισμα απειροστών κάνει απειροστό.
Έλσα: Ναι, προσπάθησα σ’ αυτή την περίπτωση να σκεφτώ μια εικόνα, αλλιώς κατέληγα πάλι σ’ αυτό.
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Παναγιώτης:

Ο Παναγιώτης επεξεργάστηκε το θέμα με τίτλο: «Επέκταση του Συστήματος των
Πραγματικών αριθμών στις περιοχές του άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου με
τη βοήθεια ενός μοντέλου των υπερ-πραγματικών αριθμών». Το ίδιο δοκίμιο

περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των στοιχείων του νέου συστήματος και τη σχεδίαση
μιας οπτικής εικόνας της απειροστικής περιοχής ενός πραγματικού αριθμού, με χρήση
πάντα του πιο πάνω μοντέλου. Ο Παναγιώτης απάντησε σχετικά με το δοκίμιό του σε
προσωπική συνέντευξη. Παραθέτουμε τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της συνέντευξης
αυτής αλλά και περιληπτικά αποσπάσματα από την εργασία του.
Ερευν: Πες μου για το δοκίμιο που έχεις γράψει. Από πού βοηθήθηκες;
Παναγ: Είναι σαν άσκηση αυτό που έχω κάνει. Ας το δούμε αναλυτικά. Έχω βοηθηθεί

από ένα βιβλίο Άλγεβρας που εξηγεί πολλά πράγματα αναλυτικά. Δεν έχει τίποτα
προχωρημένο.
Ο Παναγιώτης ενεπλάκει όμως σ’ αυτή την «άσκηση» σε μεγάλο βαθμό και αφιέρωσε
πολύ χρόνο για τη γραφή του δοκιμίου του.

Ο Παναγιώτης «αξιοποιεί την κατασκευή σώματος-πηλίκου: ℝ[x]↝ ℝ(x) και ορίζει
τη «διάταξη στο ℝ(x) συμβιβαστή με τις πράξεις» (δίνει βαρύτητα στον ορισμό των
ιδιοτήτων αντί της κατασκευής της διάταξης). Οπότε εδώ αρκεί να δείξουμε ότι:
P+P⊆P, P+∪P+= ℝ(x) και P+∙ P+⊆ P+, P+∩P+={0} (τυπική γραφή).
Ο Παναγιώτης ορίζει γενικά τη διάταξη σ’ ένα σώμα Κ από :
P+ +P+⊆P+ και P+∙P+⊆ P+ και P+∩ P- ={0}, P+∪ P- =Κ όπου P-={x| -x∈P+}.
Στη συνέχεια ορίζει x≥0⇔: x∈P+ και γενικότερα:
x≥y⇔: x-y ∈P+ [ ενώ x>0⇔: x≥0 και x≠ 0] . Τότε αν x>0 και y>0 θα είναι:
x≥0 και y≥0, x,y ≠0. Επομένως x∙y ≥0 και x ∙y ≠0. Ακόμη, έστω ότι x+y =0,
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τότε: y=-x ∈P+∩ P- ={0} άρα y=0 που είναι άτοπο.
Στην περίπτωση όμως του Κ= ℝ(x) η διάταξη θα οριστεί λίγο διαφορετικά απ’ ότι στο
μάθημα. f∈ℝ+(x)⇔: ∃x0 ∈ℝ με f(x)≥0 ∀x≥x0.
Απόδειξη της σχέσης P+∩ P- ={0}.

Έστω f∈ℝ+ (x) ∩ ℝ- (x), τότε ταυτόχρονα f≥0 και -f≥0 δηλαδή ∃x0=max{x0(f), x0(-f)}
f(x)≥0 και f(x)≤0 ∀x≥x0, άρα f(x)=0 ∀x≥x0 που συνεπάγεται f=0 επειδή f∈ℝ(x).

Έλεγχος Πληρότητας του ℝ(x).

Οδηγείται από το ℚ, όπου το σύνολο των όρων της ακολουθίας των μερικών
n

αθροισμάτων:

1
της σειράς
∑
k = 0 k!

∞

1

∑ n!

είναι φραγμένο προς τα πάνω και δεν έχει

n =0

(−1) k x k
| n=1,2,3..} που είναι (τυπικά)
k!
k =0
n

supremum και κατασκευάζει το σύνολο { ∑
φραγμένο και δεν έχει supremum στο ℝ(x) 334.

Ο Παναγιώτης συμπεραίνει ότι: Το (ℝ(x), +, ∙ , ≤* ) είναι διατεταγμένο σώμα με
(ολική) διάταξη, πυκνή, μη-Αρχιμήδεια, μη-πλήρη που διαμερίζεται σε διατεταγμένα
υποσύνολα με διάταξη ολική, πυκνή και μη-Αρχιμήδεια.

Ο Παναγιώτης ρωτήθηκε σχετικά με τις έννοιες που χρησιμοποίησε στο δοκίμιό του.
Ερευν: Πώς χρησιμοποίησες πρωταρχικές έννοιες;
Παναγ: Απλά. Τι σημαίνει πυκνό ας πούμε, με απλά παραδείγματα.
334

Παρόλο που η κατασκευή του παραδείγματος αυτού είναι αξιοσημείωτη για ένα τεταρτοετή φοιτητή,

από λογικής πλευράς δεν είναι απαραίτητη. Μπορεί πιο εύκολα να δειχθεί ότι στο ℝ(x) δεν ισχύει το
Αρχιμήδειο αξίωμα (π.χ. τα ακέραια πολλαπλάσια του 1/χ δεν ξεπερνούν ποτέ τη μονάδα) και επομένως
το σώμα ℝ(x) δεν είναι πλήρες ως προς τη διάταξη. Σημειώνουμε ότι αν ένα διατεταγμένο Σώμα είναι
πλήρες ως προς τη διάταξη τότε αποδεικνύεται ότι είναι Αρχιμήδειο.
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Ερευν: Όταν διαβάζεις σχετικά με μια έννοια, τι κάνεις για να τη χρησιμοποιήσεις;
Παναγ: Παίρνω παραδείγματα για να δω τι σημαίνει ή να βρω κάποιο βιβλίο που να

την εξηγεί αναλυτικά. Δεν μπορώ να τη βλέπω στεγνά σαν έννοια. Αν δεν δω
παράδειγμα δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα.
Ερευν: Αν θες να λύσεις ένα πρόβλημα, θα πρέπει να αναφερθείς σε κάποιες έννοιες.

Δεν έχεις βιβλίο μπροστά σου, είσαι στις εξετάσεις ας πούμε. Σου χρειάζονται κάποιες
έννοιες που έχεις διαβάσει στο παρελθόν ή τις έχεις ακούσει. Πως δουλεύεις;
Παναγ: Ας πούμε στην Άλγεβρα. Δεν ήξερα απέξω καμιά απόδειξη. Τις είχα κοιτάξει

όλες και το μόνο που ήξερα ήταν οι ορισμοί, τι είναι το κάθε τι, με τη δική μου
ερμηνεία αλλά και τα βασικά θεωρήματα κάθε κεφαλαίου. Όχι την απόδειξη, μόνο τι
έλεγε το κάθε θεώρημα. Και βάσει αυτού είχα λύσει όλα τα θέματα, αλλά τις μισές
αποδείξεις. Έπαιρνα τα δεδομένα και σκεφτόμουνα τι θέλω να αποδείξω. Έπαιρνα τα
σχετικά θεωρήματα που έχω σ’ αυτό το κεφάλαιο και προσπαθούσα να φτάσω σ’ αυτό
που μου λέει.
Ο Παναγιώτης δεν μπορεί να λύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα στη περίπτωση που δεν
έχει αναλύσει τις επί μέρους έννοιες σε βάθος και δεν έχει ερμηνεύσει με δικό του
τρόπο το πρόβλημα. Τα παραδείγματα παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο στην κατανόηση
των μαθηματικών εννοιών για τον Παναγιώτη. Ο ίδιος αναζητεί παραδείγματα και

μπόρεσε να κατασκευάσει ένα αξιοσημείωτο αντιπαράδειγμα με το οποίο
αποδεικνύεται η μη-πληρότητα του σώματος ℝ(x) ως προς τη διάταξή του.
Ερευν: Τα θέματα των εξετάσεων πως τα είδες;
Παναγ: Για κάποιον που δεν παρακολουθεί δεν έχει καμιά ελπίδα. Ήταν δεδομένο.
Ερευν: Να δούμε λίγο τα θέματα;
Παναγ: Το πρώτο είναι αυτό που ήταν και στην εργασία, στο οποίο καθένας….αν δεν

τόχει ξανασυναντήσει θα συναντήσει μεγάλη δυσκολία.
Ερευν: Έχω εδώ και την πρώτη σου απάντηση, από το διαγνωστικό τεστ.
Παναγ: Ναι, στην πρώτη απάντηση δεν ήξερα τίποτα για το θέμα, απλά

προβληματίστηκα.
Ερευν: Εκ των υστέρων όμως τι έγινε;
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Παναγ: Την στιγμή που είδα το θέμα, σκέφτηκα: Αν αρχίσω και μιλάω για σφαίρες,

ούτε θυμόμουνα πως το είχα κάνει.
Ερευν: Την πρώτη φορά λες ότι, το α ανήκει σε ανοικτή σφαίρα άπειρα κοντά στο β.

Και είχες βάλει το σύμβολο «≈». Τι είναι αυτό το «άπειρα κοντά στο β»;
Παναγ: Επειδή δεν μπορούσα να το πω αλλιώς.
Ερευν: Τώρα τι απαντάς σ’ αυτό;
Παναγ: Τώρα θα πω το ίδιο πράγμα, με την έννοια ότι ή δέχεσαι τα απειροστά ή
δεν τα δέχεσαι.
Ερευν: Με την εμπειρία που έχεις τώρα δέχεσαι τα απειροστά ή όχι;
Παναγ: Αυτό είναι ισοδύναμο με το πεις ότι οι πραγματικοί είναι μεγαλύτεροι [ εννοεί

ότι το σύνολο ℝ είναι το μεγαλύτερο δυνατό] και δεν υπάρχει κάτι ευρύτερο. Αν δεν τα
δέχεσαι [τα απειροστά], σημαίνει ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος χώρος στον οποίοι οι
πραγματικοί είναι υποσύνολο, άρα εκεί μπορεί να μην συμβαίνει. Εγώ σκεφτόμουνα τη
δεδομένη στιγμή ότι ναι, τα δεχόμουνα, δηλαδή υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο σύνολο,
άρα οι πραγματικοί είναι υποσύνολο. Αφού δεχόμαστε ότι υπάρχουν τα απειροστά οι
αριθμοί α,β δεν είναι ίσοι. Και θα απαντούσα φυσιολογικά ότι είναι διαφορετικοί και η
διαφορά τους είναι απειροστό. Λέει το θέμα ότι είναι πραγματικοί και για κάθε
πραγματικό ισχύει αυτό το πράγμα, αν αποδεχτείς τα απειροστά αυτό σημαίνει ότι η
διαφορά τους είναι απειροστό δεν σημαίνει ότι οι αριθμοί είναι ίσοι. Αν δεν υπάρχουν
απειροστά, σημαίνει ότι οι αριθμοί είναι ίσοι.
Ερευν: Δηλαδή η διαφορά δύο πραγματικών αριθμών μπορεί να είναι απειροστό;
Παναγ: Αν θεωρήσεις ότι υπάρχει κάτι ευρύτερο ναι. Το πρόβλημα δεν λέει αν υπάρχει

κάτι ευρύτερο ή όχι.
Ερευν: Μήπως τότε θα έπρεπε να το ορίσεις;
Παναγ: Αυτό πιστεύω ακόμα. Αν είμαστε στο σύνολο των πραγματικών αριθμών

ισχύει η ισότητα, αν αποδεχτείς τα απειροστά τότε η διαφορά τους είναι απειροστό.
Ερευν: Τα α και β θα ανήκουν στους υπερπραγματικούς;
Παναγ: Όχι και στους πραγματικούς.
Ερευν: Γιατί;
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Παναγ: Αυτό σημαίνει ότι θεωρείς τη διαφορά των δύο αριθμών μικρότερη από κάθε

πραγματικό. Αν αποδεχτείς τα απειροστά δεν σημαίνει ότι είναι ίσοι, στο ευρύτερο
σύνολο είναι σαν να έχουμε μια ευθεία και ένα σημείο ή δύο σημεία (…) θα είναι πολύ
κοντά, ταυτίζονται σχεδόν. Αλλά δεν είναι δίπλα [εννοεί στην ευθεία των
υπερπραγματικών]. Υπάρχουν άπειρα άλλα πραγματάκια ανάμεσα. Έτσι το σκέφτηκα.
Ούτε η πρώτη απάντηση μου άρεσε, η δεύτερη απάντηση δεν μου άρεσε γιατί δεν
μπορείς να πεις η «διαφορά τείνει στο μηδέν», πώς να πεις «τείνει». Άρα για μένα ήταν
διαφορετικά και η διαφορά τους είναι ένα απειροστό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο σημείο αυτό η ενορατική αντίληψη του συνεχούς από τον
Παναγιώτη. Είναι δυνατόν σ’ αυτή την εικόνα (concept-image) να υπάρχουν δύο σημεία

απείρως γειτονικά, χωρίς να ταυτίζονται μεταξύ τους και μάλιστα να υπάρχει απειρία
στοιχείων ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία. Θεωρούμε ότι δεν είναι σαφές αν η αντίληψη
αυτή μοντελοποιείται ικανοποιητικά από τα σύγχρονα εκτασιακά μοντέλα της μηΣυμβατικής Ανάλυσης. Ο τυπικός ορισμός της σύγκλισης (concept- definition) στα
μοντέλα αυτά δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον Παναγιώτη, όπως διακρίνεται και στη
συνέχεια της συνέντευξης.
Ερευν: Τα άλλα δύο θέματα πως σου φάνηκαν;
Παναγ: Η έννοια της πυκνότητας δεν έχει γίνει σε κανένα μάθημα. Ίσως στη Θεωρία

Συνόλων, δεν είμαι σίγουρος. Και για κάποιον που δεν τα έχει ξαναδεί δεν είναι τόσο
εύκολα. Για το τρίτο θέμα και για αυτό θα πρέπει να έχει κανείς μια ιδέα, αλλά
συνήθως δεν ακούγονται αυτές οι έννοιες στα μαθήματα.
Ερευν: Ναι αλλά τα απάντησες όλα και σωστά απ’ ότι βλέπω. Και πήρες 10 μου λες.
Παναγ: Ναι κατασκεύασα τα απειροστά εν συντομία. Το δεύτερο θέμα μου πήρε πολύ

ώρα, γιατί δεν τα πάω καλά με τις ακολουθίες.
Παρατηρούμε ακόμη για άλλη μια φορά ότι η έννοια της ακολουθίας προβληματίζει
ακόμη και τους πιο συνειδητοποιημένους φοιτητές.
Παναγ: Με το ίδιο παράδειγμα βγήκανε και τα δύο. Και στα δύο αν θεωρήσεις τους

ρητούς και την ακολουθία του e συμπεραίνεις ότι για τα δύο παραδείγματα δεν ισχύουν
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αυτά. Στο τρίτο κατασκεύασα απειροστά και σκέφτηκα το δεδομένο που μου λέει ότι οι
όροι όσων ακολουθιών είναι θετικοί γίνονται μικρότεροι, σκέφτηκα ότι αυτό το πράγμα
είναι μια ακολουθία απειροστών. Και σκέφτηκα ότι είναι άπειρα μικρά. Λέει αν το
μερικό άθροισμα απειροστών μπορεί να είναι πραγματικός. Να παίρνει όσο μικρές
θέλουμε, ναι. Άπειρα μικρά και άπειρα μικρά να προσθέτεις μπορεί να πάρεις πάλι κάτι
άπειρα μικρό, τώρα να πάρεις κάτι άπειρα μεγάλο ….δεν θεωρώ πιθανό. Μου φαίνεται
περίεργο, δεν έδωσα παράδειγμα. Για ένα πραγματικό φαίνεται λογικό. Δεν έδωσα
παραδείγματα, αλλά το εξήγησα.
Ερευν: Με την έννοια του απειροστού μπορεί να απλουστεύονται κάποιες άλλες

έννοιες.
Παναγ: Δεν είναι και τόσο εύκολο να τα χρησιμοποιήσεις στην Ανάλυση. Αρχίζουν και

γίνονται πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα πως θα ορίσεις την έννοια του ορίου
με απειροστά; Δεν είναι τόσο απλό. Πότε ένα απειροστό τείνει σ’ ένα απειροστό;

Όταν μελετάς ένα σύνολο Α και χρησιμοποιείς κάτι άλλο για να το περιγράψεις
καλύτερα θα πρέπει αυτό που χρησιμοποιείς να περιγράφεται στο νέο σύνολο που
βάζεις μέσα, δεν γίνεται να το αφήσεις ξεκρέμαστο το άλλο.
Ερευν: Πιστεύεις ότι αυτό θα είναι πολύ δύσκολο;
Παναγ: Αν δεν τα χρησιμοποιήσεις στην κλασσική Ανάλυση, εντάξει είναι απλό, αν

θέλεις να αποδείξεις τα πράγματα της κλασσικής Ανάλυσης στα απειροστά, εκεί είναι
τα περίεργα. Πώς να πεις ότι ένας άπειρα μεγάλος συγκλίνει σ’ έναν άπειρα μεγάλο;
Η αδυναμία επέκτασης ή διατήρησης των ιδιοτήτων από το ℝ στο *ℝ φαίνεται να
προβληματίζει τον Παναγιώτη. Ιδιαίτερα η έννοια της σύγκλισης στην πραγματική ευθεία
θα ήθελε να μπορεί να επεκταθεί με όλα τα τυπικά και διαισθητικά χαρακτηριστικά της
και στο *ℝ, γεγονός που δεν είναι δυνατό στα σύγχρονα εκτασιακά μοντέλα της μηΣυμβατικής Ανάλυσης.
Ερευν: Η κατασκευή πως σου φαίνεται;
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Παναγ: Έχω βρεί μια κατασκευή των υπερπραγματικών αριθμών χρησιμοποιώντας

ακολουθίες πραγματικών και φίλτρα, τα οποία είναι πολύ δύσκολα και όπως ορίζεται το
ένα πάνω στο άλλο, στο τέλος έχεις ξεχάσει τι προηγείται και έχεις απογοητευτεί. Που
να θυμάσαι όλη την κατασκευή; Ενώ μια κατασκευή με πηλίκα ρητών συναρτήσεων
είναι κατανοητή και ευχάριστη.
Ο Παναγιώτης στην εργασία του κάνει μια αλγεβρική μελέτη κατά την οποία ορίζει το

( ℝ(x),+, ∙ ,*≤ ) ως ένα ολικά διατεταγμένο σώμα πηλίκων μιας ακέραιας περιοχής στο
οποίο η διάταξη είναι πυκνή. Ο Παναγιώτης αποδεικνύει ότι για κάθε δύο συναρτήσεις
f,g ∈ℝ(x), ισχύει: f <<g ή f≈g ή f>>g. Στο δοκίμιο του Παναγιώτη, το σύνολο ℝ(x)

«διαμερίζεται σε Αρχιμήδεια υποσύνολα ανάλογα με τη ταχύτητα σύγκλισης των
στοιχείων τους» (ένα παράδειγμα τέτοιου υποσυνόλου αποτελούν οι ρητές συναρτήσεις
της μορφής c/p(x), όπου ο βαθμός του πολυωνύμου p(x) είναι δεδομένος).
Στη περίπτωση του Παναγιώτη η διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων
υπήρξε γενικά επιτυχής. Ο Παναγιώτης εισήγαγε την έννοια του άπειρα μικρού μέσα από
την επέκταση του συνόλου των πραγματικών αριθμών και την κατασκευή των υπερπραγματικών αριθμών. Το μοντέλο των ρητών συναρτήσεων που αναφέραμε κατά την
διδακτική διαδικασία είναι απόλυτα συμβατό με την κατασκευή που ακολούθησε ο ίδιος.
Το διδακτικό μοντέλο των ρητών συναρτήσεων ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των
δοκιμίων των παραπάνω φοιτητών. Σημειώνουμε τα σημαντικότερα σημεία των
παρουσιάσεων αυτών.
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3.3.10. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΦΟΙΤΗΤΗ

Μαρία
Όσον αφορά τη διαδικασία κατασκευής του μοντέλου, η Μαρία είπε ότι η κατασκευή
του μοντέλου των υπερ-πραγματικών αριθμών ήταν κατανοητή για τις δικές της
γνώσεις.
Στο τελικό τεστ, η Μαρία απάντησε στα δύο από τα τρία ζητήματα εξηγώντας ότι
βοηθήθηκε πολύ από τη διδακτική διαδικασία, το διαγνωστικό τεστ αλλά και από το
βιβλίο της «Περιήγησης». Οι αρχικές έννοιες και οι ορισμοί περνούν από ανάλυση και
κατανόηση και η γεωμετρική ερμηνεία του προβλήματος έχει γι΄ αυτή μεγάλη αξία
γιατί μπορεί να οδηγήσει ευκολότερα στη λύση του προβλήματος.
Το δοκίμιό της: «Σχετικά με τη Δυνατότητα Επέκτασης του Συστήματος των
Πραγματικών Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα μικρού και του Άπειρα Μεγάλου».

Η εργασία της περιλαμβάνει μια ανάλυση του παραδόξου του Ζήνωνα. Χρησιμοποίησε
απειροστά και τα διέκρινε σε σχέση με την κλασσική Ανάλυση. Κατασκεύασε την
επέκταση του ℝ και χρησιμοποίησε ως επεξήγηση το όριο λόγου ακολουθιών, που
της ήταν γνωστό, παρόλο που οι ακολουθίες σαν κεφάλαιο δεν της είναι ιδιαίτερα

ευχάριστο.
Η Μαρία κατανόησε τις ιδιότητες των εννοιών που χρησιμοποιεί και στο δοκίμιό της,
διέκρινε τις τάξεις του απείρου και κατανόησε την επ’ άπειρον διαδικασία. Η Μαρία
έδωσε δύο γραπτές εργασίες, όπου στην πρώτη εργασία της έκανε πράξεις και
απλοποιήσεις μεταξύ των απείρων ποσοτήτων ενώ η άποψή της άλλαξε μετά τη
διδασκαλία του μοντέλου. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «δεν είπα ότι το ένα άπειρο
σταματάει εδώ και το άλλο εκεί, αλλά εκεί που είναι η διαφορετικότητά του είναι
ανάλογα με το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει η σύγκλιση».
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Η Μαρία στο δεύτερο δοκίμιό της διέκρινε τις τάξεις του απείρου και φάνηκε να
κατανοεί την έννοια της επ’ άπειρον διαδικασίας, ενώ στο πρώτο δοκίμιό της έκανε
πράξεις και απλοποιούσε άπειρες ποσότητες. Η αλλαγή είναι εμφανής μετά τη
διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων. Η Μαρία διέκρινε τις τάξεις του
απείρου ανάλογα με την ταχύτητα σύγκλισης και τις ονόμασε «διαβαθμίσεις».
Προβληματίστηκε ωστόσο με το αν υπάρχουν αντίστοιχες «διαβαθμίσεις» και στα
απειροστά. Στο δοκίμιό της αναφέρει ένα κριτήριο μη ύπαρξης απειροστών στο R, το
οποίο αναφέρουν και άλλοι φοιτητές.
Η διδασκαλία του μοντέλου είχε θετική επίδραση στη Μαρία, η οποία διαμόρφωσε
άποψη για το άπειρα μεγάλο και το άπειρα μικρό, διευκρίνισε την έννοια της
ακολουθίας και επιχείρησε την κατασκευή της επέκτασης του R. Στην εργασία της
παρατηρούνται στοιχεία συνοχής.
Οι απόψεις της για τα απειροστά συγκλίνουν με την κατηγορία των μη-ομογενών
προτύπων του σχηματικού διαγράμματος που παραθέτουμε στο τέλος του δευτέρου
κεφαλαίου, γιατί σύμφωνα με το δοκίμιο και τη συνέντευξή της θεωρεί τα απειροστά
ως αδιαίρετα αφού δεν διακρίνει τα απειροστά μικρότερης τάξης, ενώ ομως διακρίνει
διαφορετικές τάξεις του απείρου 335.
Η Μαρία αντιλαμβάνεται το άπειροστό, αλλά και άπειρα μεγάλο μέσα από την
ταχύτητα σύγκλισης, αναφορικά με το χρόνο. Γι’αυτό τα ‘απειροστά’ της Μαρίας
μπορούν να χαρακτηριστούν και ως εκτασιακά πρότυπα αφού για να έχουν νόημα
πρέπει να αντιστοιχίζονται σε πεπερασμένες ποσότητες.

335

Παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαρίας:

Μαρία: Όχι, το ε είναι αδύνατον να είναι απειροστό, γιατί υπάρχει το ε/2 που είναι αυτό απειροστό μετά.
Ερευν: Και απαγορεύεται να έχουμε δύο διαφορετικά απειροστά, ένα πιο μικρό και ένα πιο μεγάλο;
Μαρία: Μμμ…το απειροστό είναι το πιο μικρό. Σε κάθε περίπτωση είναι το πιο μικρό.
Ερευν: Και είναι το ε απειροστό, τότε τι είναι το ε/2;
Μαρία: Αν είναι το ε απειροστό, δεν μπορεί να είναι και το ε/2.
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Γιάννης
Ο Γιάννης στο δοκίμιό του χρησιμοποιεί από μόνος του, τους διατακτικούς και τους
υπερακεραίους αριθμούς του Cantor. Μέσα από τους διατακτικούς αριθμούς προσπαθεί
να κάνει την επέκταση του συνόλου των φυσικών αριθμών, θεωρώντας τους
διατακτικούς αριθμούς ως υπερακέραιους (γεγονός που προκαλεί λογικές δυσκολίες). Ο
ίδιος ανέφερε ότι μελέτησε το βιβλίο της «Περιήγησης» αλλά χρησιμοποίησε κάποια
επιπλέον στοιχεία από τη διδασκαλία του μοντέλου. Το δοκίμιο του Γιάννη είχε τίτλο:
«Επιπτώσεις στην Ανάλυση από την Επέκταση του Συστήματος των Πραγματικών
Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα μικρού και του Άπειρα Μεγάλου, με την Βοήθεια
ενός Μοντέλου των Υπερ-πραγματικών Αριθμών». Οι οδηγίες που δόθηκαν από το

διδάσκοντα ήταν η εργασία να περιλαμβάνει την εύρεση ικανής και αναγκαίας
συνθήκης για να υπάρχει το όριο στο x0 ∈ℝ μιας συνάρτησης f: ℝ→ℝ.

Ο Γιάννης πιστεύει ότι η εισαγωγή της έννοιας των απειροστών στην Ανάλυση δεν
απλοποιεί τις διαδικασίες προσέγγισης και μάθησης δύσκολων εννοιών, όπως του ορίου,
της παραγώγου κ.λ.π. αλλά μάλλον προβληματίζει και δυσκολεύει τους φοιτητές.
Παρόλα αυτά αποδέχεται την ύπαρξη των απειροστών αλλά έχει σημαντικές δυσκολίες
όσον αφορά στις σχέσεις των απειροστών μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα ο Γιάννης
δεν αποδέχεται τα μηδενοδύναμα μοντέλα των απειροστών (όπως αυτά που
χρησιμοποιούνται στη Συνθετική Διαφορική Γεωμετρία), γιατί σ’ ένα τέτοιο μοντέλο οι
υπερπραγματικοί αριθμοί αποτελούν μόνο Δακτύλιο και όχι Σώμα.
Ο Γιάννης προσπάθησε στο πρώτο του δοκίμιο να χρησιμοποιήσει κανόνες της
κλασσικής Ανάλυσης για να ορίσει την έννοια του απειροστού και επειδή αποτυγχάνει
στην προσπάθειά του αυτή στη συνέχεια χρησιμοποιεί τους διατακτικούς αριθμούς
στους οποίους όμως δεν ορίζεται η διάταξη. Ενδιαφέρον έχει η άποψή του για τη σχέση
ισοδυναμίας μεταξύ δύο διατακτικών αριθμών, όπου δύο αριθμοί που ταυτίζονται δεν
είναι απαραίτητα ίσοι αλλά ισοδύναμοι. Σαν παράδειγμα από την άλγεβρα υπενθυμίζει
τους ρητούς 2/3, 4/6 κ.λ.π. Στο δεύτερο δοκίμιό του παρουσιάζει μια κατασκευή της
επέκτασης του ℝ, όπου εντάσσει τα απειροστά, τα οποία θεωρεί όμως μόνο στην
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περιοχή του μηδενός. Στην εργασία του αυτή εξάλλου χρησιμοποιεί τον απειροστό
αριθμό ε, τον οποίο θεωρεί ως εκπρόσωπο μιας κλάσης ισοδυναμίας.
Ο Γιάννης μελετά τους ορισμούς και τις μαθηματικές έννοιες αναλύοντας πρώτα τις
έννοιες και στη συνέχεια προσπαθεί να τις ερμηνεύσει γεωμετρικά όταν αυτό είναι
δυνατόν. Ο ίδιος δήλωσε ότι η διδασκαλία του μοντέλου μετέβαλε τις αρχικές
αντιλήψεις του σχετικά με τις επ’ άπειρον διαδικασίες και τα απειροστά, γεγονός που
διακρίνεται άλλωστε και στο τελευταίο δοκίμιό του. Διαίρεση των απειροστών
γίνεται σύμφωνα με το Γιάννη αν κατασκευάσεις μια ανάλογη δομή. Αυτό θα

μπορούσε να ερμηνευτεί ως μια θεώρηση απειροστών μικρότερης τάξης, που θα
μπορούσαμε να εντάξουμε στην κατηγορία των μη-μηδενοδύναμων προτύπων.
Η άποψη του Γιάννη για τα απειροστά συνάδει γενικότερα με την Καντοριανή
αντίληψη, που οδηγεί στην κατηγορία των εκτασιακών προτύπων, αλλά όπως ήδη
αναφέραμε και στα μη μηδενοδύναμα μοντέλα. Ενώ είναι αμφίβολο αν η αντίληψη του
Γιάννη συμβαδίζει με τα ομογενή ή τα μη ομογενή απειροστά (όπως φαίνεται από το
σημείο της συνέντευξης εκεί που λέει «αυτό δεν έχω εντοπίσει στο μυαλό μου: από
ποιο σημείο και μετά μπορείς να θεωρήσεις ότι μια ποσότητα είναι αμελητέα –άπειρα
μικρή»).

Έλσα
Η Έλσα παρακολούθησε και τα τρία διδακτικά πειράματα και απάντησε στο
διαγνωστικό τεστ. Η απάντηση σχετικά μ’ αυτό πριν από τη διδασκαλία του μοντέλου
ήταν λανθασμένη και ασαφής. Χαρακτήρισε τα θέματα των εξετάσεων εύκολα στα
οποία απάντησε επιτυχώς. Παραδέχτηκε ότι η διδασκαλία του μοντέλου τροποποίησε τον
τρόπο αντιμετώπισης των μαθηματικών προβλημάτων που εφάρμοζε πριν, αλλά και
γενικότερα τον τρόπο μελέτης των μαθηματικών αντικειμένων. Στην εργασία της
εξέφρασε τον προβληματισμό της για το αν το άθροισμα απείρως μικρών ποσοτήτων
μπορεί να δώσει πεπερασμένο αριθμό, μηδέν, άπειρο ή απειροστό. Σχετικά όμως με την
περίπτωση του μηδενός εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες.
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Η Έλσα σε συμπληρωματική εργασία της χρησιμοποιεί ένα κριτήριο που το στηρίζει
στην έννοια του γενικευμένου ολοκληρώματος, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει
διαμέριση και άθροιση εμβαδών ούτως ώστε να παρακάμπτει την χρήση της
ακολουθίας. Προκειμένου να αποδείξει ότι το άθροισμα απείρων το πλήθος ποσοτήτων
∞

σχεδόν ίσων με το μηδέν οδηγεί σε πραγματικό αριθμό, χρησιμοποιεί το

1

∫x

2

dx . Η

1

εκδοχή αυτή είναι η ερμηνεία της Έλσας σχετικά με το παράδοξο του Ζήνωνα μέσα
από την κλασσική Ανάλυση, όπου μπορεί ένα κινητό μπορεί να διανύσει μια
πεπερασμένη ποσότητα κάνοντας άπειρα το πλήθος βήματα. Προβληματίζεται όμως αν
ένα τέτοιο άθροισμα οδηγεί σε άπειρο αριθμό γιατί χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη
συνάρτηση 1/x της οποίας το ολοκλήρωμα δεν μπορεί να υπολογίσει. Παράλληλα δεν
μπορεί να βρει ένα παράδειγμα συνάρτησης που το άθροισμα απείρων το πλήθος
ποσοτήτων να δίνει απειροστό αν και στο δοκίμιό της αναφέρει ότι θα πρέπει να ισχύει
κάτι τέτοιο.
Σε προηγούμενη συνάντηση σχετικά μ’ αυτό η Έλσα είχε σκεφτεί το άθροισμα των
όρων της άπειρης σειράς

1 1
1
+
+ +…Ο διδάσκων στη τάξη είχε δώσει αντ’ αυτού
x 2 x 3x

ένα άλλο παράδειγμα. Δηλαδή έκανε μια μικρή μετατροπή στο παράδειγμα της Έλσας
και πήρε την:

1 1
1
1
1
1
1
+ 1 + 2 + 3 +… που κάνει ∙ ( 1+ + + …) όπου η
2 4
x
2 ⋅x 2 ⋅x 2 ⋅x 2 ⋅x
0

παρένθεση είναι η γεωμετρική σειρά με άθροισμα δύο και το γινόμενο

1
∙2 εκφράζει
x

στην περιοχή του +∞ ένα απειροστό. Παρόλα αυτά δεν ανέφερε το παράδειγμα αυτό
στην εργασία της. Η ίδια, όταν ρωτήθηκε σχετικά μ’ αυτό είπε ότι δεν ήταν δική της
σκέψη παρόλο που το παράδειγμα αυτό δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα και πλέον έχει
πεισθεί γι’ αυτό.
Η Έλσα στη προσπάθειά της να αποδείξει ότι το άθροισμα απείρων το πλήθος
απειροστών ποσοτήτων δίνει απειροστό για να μπορέσει έτσι να ερμηνεύσει το
παράδοξο του Ζήνωνα μέσα από τη μη-Συμβατική Ανάλυση, δεν μπόρεσε να κάνει μια
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γραφική παράσταση που να την οδηγεί σε απειροστό, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να
κατανοήσει σε βάθος τις έννοιες μέσα από τις γεωμετρικές αναπαραστάσεις. Τελικά
συμφώνησε ότι μπορεί και να μην είναι απαραίτητη μια γεωμετρική ερμηνεία αρκεί να
θεωρήσουμε θετικές συναρτήσεις. Η Έλσα θεωρεί τις άπειρα μικρές ποσότητες στα
πλαίσια της μη-συμβατικής Ανάλυσης. Χρησιμοποιεί λόγους για να προσεγγίσει τις
έννοιες του άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου. Είναι εμφανής η επίδραση της
διδασκαλίας του μοντέλου.
Στη πρώτη εργασία της αναφέρει ένα επιχείρημα μη ύπαρξης απειροστών, το οποίο
προέκυψε από τη μελέτη του βιβλίου της Περιήγησης. Το συγκεκριμένο επιχείρημα το
αναφέρουν και άλλοι φοιτητές. Όμως η Έλσα, όπως διαπιστώνεται στη συνέντευξη
μέσα από το διάλογο, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αντιφάσεις στην εργασία της και
δηλώνει: «Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα που το ξαναβλέπω είναι ότι τα δ και δ/2
είναι απειροστά, δεν είναι ορισμένα στο ℝ, δεν ξέρω γιατί τα έχω ορίσει έτσι».

Συμπεραίνει ότι αυτό δεν θα ήταν πλέον επιχείρημα αν επρόκειτο για απειροστά.
Η διδασκαλία του μοντέλου των ρητών συναρτήσεων είχε αρκετή επιτυχία στην
περίπτωση της Έλσας, γιατί από τα δεδομένα της εργασίας της και τη συνέντευξη
επήλθε αλλαγή στις αντιλήψεις της γύρω από τις έννοιες του απειροστού, του απείρου
και της επ’ άπειρον διαδικασίας, παρόλο που παρατηρήθηκαν κάποιες «λογικές»
παρανοήσεις. Για παράδειγμα η Έλσα αρχικά θεωρούσε ότι το μοντέλο μας
περιλαμβάνει πραγματικούς

αριθμούς που εκπροσωπούνται από το λόγο:

p( x) a n x n + a n −1 x n −1 + ... + a 0
και για m=n ο λόγος αυτός « εξακολουθεί να τείνει»
=
q ( x) bm x m + bm −1 x m −1 + ... + b0
σε πραγματικό αριθμό. Η αντίληψη αυτή της Έλσας άλλαξε μετά τη συζήτηση στην
τάξη με παρέμβαση του Παναγιώτη, έτσι ώστε Το τελικό μοντέλο της να συγκλίνει με
τα εντασιακά πρότυπα των απειροστών που παραθέτουμε στο σχηματικό διάγραμμα
(όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι η Έλσα προσπαθεί να αποδείξει ότι το άθροισμα
άπείρων το πλήθος απειροστών δίνει απειροστό). Τα απειροστά της Έλσας θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως ομογενή εφ’ όσον συγκρίνει λόγους, ενώ δεν

311

είναι βέβαιο αν μπορούν να ενταχθούν και στα μη-μηδενοδύναμα μοντέλα. Η ίδια
αναφέρει: «Δεν ξέρω αν έχει νόημα από κάποιο σημείο και μετά, (αναφέρεται στην
ύπαρξη μικρότερης τάξης απειροστών) αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην μπορούμε να
τα διαιρέσουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα είναι στο τέλος».

Σπύρος
Ο Σπύρος γνώριζε ελάχιστα τις έννοιες του άπειρα μεγάλου και του άπειρα μικρού και
αυτά μόνο μέσα από το μάθημα της «Περιήγησης» και στο παρελθόν δεν είχε
ασχοληθεί ιδιαίτερα μ’ αυτές. Περισσότερο οικεία σ’ αυτόν ήταν η έννοια του απείρου
και λιγότερο του απειροστού. Στο διαγνωστικό τεστ 336 η απάντησή του ήταν ασαφής.
Προβληματίστηκε ιδιαίτερα με τα στοιχεία που του έδινε το πρόβλημα και δεν μπόρεσε
να απαντήσει σωστά στο ερώτημα γιατί οι γνώσεις του ήταν ανεπαρκείς. Η έννοια του
απειροστού ήταν άγνωστη για το Σπύρο και για πρώτη φορά στην πραγματικότητα
ήρθε σ’ επαφή μαζί της στην τάξη, (κατά τη διδασκαλία του μοντέλου των ρητών
συναρτήσεων), όταν ο διδάσκων αναφέρθηκε στις ρητές συναρτήσεις.
Ο Σπύρος παρακολούθησε ανελλιπώς όλες τις διδακτικές ενότητες και επεξεργάστηκε
το δοκίμιο με τίτλο: «Σχετικά με την Δυνατότητα Επέκτασης του Συστήματος των
Πραγματικών Αριθμών στις Περιοχές του Άπειρα Μικρού και του Άπειρα Μεγάλου».

Η εργασία περιλαμβάνει μια ανάλυση του παραδόξου του Ζήνωνα.
Στην εργασία του είναι εμφανής η επίδραση της διδασκαλίας. Καταλήγει όμως σε
κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Χρησιμοποίησε κάποια
επιχειρήματα από τις παραδόσεις, τα οποία αν και δεν τα έχει εκθέσει σωστά, έχει από
μόνος του ταξινομήσει τα δεδομένα των επιχειρημάτων σε μια σειρά.
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Υπενθυμίζουμε ότι το διαγνωστικό τεστ είχε την ακόλουθη ερώτηση: Υποθέτουμε ότι δύο πραγματικοί

αριθμοί α και β είναι τέτοιοι ώστε, για κάθε θετικό πραγματικό αριθμό ε να είναι

α −β <ε

.

Μπορούμε τότε να συμπεράνουμε ότι α=β ή όχι; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο επιχείρημα που επικαλείται. Το συγκεκριμένο
επιχείρημα επαναλαμβάνεται και από άλλους φοιτητές. Οι φοιτητές, αναφέρουν στις
εργασίες τους στοιχεία από το βιβλίο του Κ.Δρόσου «Εισαγωγή στη Μαθηματική
Σκέψη» και από το βιβλίο του Rudy Rucker «Άπειρο και Νους». Στην περίπτωση του
Σπύρου διαγράφεται σαφώς η επίδραση της μελέτης αυτής, όταν σε κάποιο σημείο της

εργασίας του σημειώνει: «απειροστό»=

1
" άπειρος αριθμός "

.

Ο Σπύρος διακρίνει με διαισθητικό τρόπο διαφορετικά είδη απείρου. Σχολιάζει: «το
άπειρο που τείνει το 2x2+5 είναι διαφορετικό από το άπειρο που τείνει το 6x3+1, που
σημαίνει ότι τα πολυώνυμα συγκλίνουν με διαφορετική ταχύτητα». Εδώ η

διαισθητική αντίληψη φαίνεται να συγκρούεται με την αυστηρά μαθηματική αντίληψη.
Η εργασία του Σπύρου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη συνοχή καθότι φαίνεται να
αναμιγνύει διάφορες μαθηματικές έννοιες τις οποίες δεν κατανοεί πλήρως. Η
διδασκαλία του μοντέλου δημιούργησε μεν στο Σπύρο αρκετούς προβληματισμούς
αλλά δεν είχε πλήρη επιτυχία. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα αλλαγή
στις αντιλήψεις του όπως διαπιστώνεται από την εργασία του και τη συνέντευξή του.
Οι γεωμετρικές αναπαραστάσεις και τα γεωμετρικά μοντέλα για το Σπύρο, είναι
σημαντικά εργαλεία για τη κατανόηση δύσκολων μαθηματικών προβλημάτων.
Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τα σχήματα βοηθούν»,
Ο Σπύρος αναφέρει ότι «δεν υπάρχουν στο ℝ απειροστά πέραν από το μηδέν». Στην
εργασία του ορίζει τα απειροστά, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα βιβλία που
αναφέραμε πιο πάνω. Από τις ερωτήσεις όμως προκύπτει ότι δεν έχει κατανοήσει την
έννοια του απειροστού και δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει την έννοια του απείρου αν
και διακρίνει το ενεστωτικό από το δυναμικό άπειρο. Η ταχύτητα σύγκλισης είναι γι’
αυτόν κατανοητή έννοια, την οποία προσεγγίζει από τις ρητές συναρτήσεις και μέσα
από αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεται την ύπαρξη των διαφορετικών τάξεων του
απείρου.
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Ο Σπύρος πιστεύει ότι η έννοια του απειροστού ανοίγει τον ορίζοντα σε μια
διαισθητική προσέγγιση εννοιών που είναι δύσκολες για τους φοιτητές και θεωρεί ότι
μέσω αυτής μπορούν οι έννοιες να απλουστευτούν, ώστε μια διδασκαλία να γίνει
περισσότερο ελκυστική.
Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ότι η διδασκαλία του μοντέλου αν και
δεν υπήρξε εντελώς επιτυχής στην περίπτωση του Σπύρου, έδωσε στον ίδιο τη
δυνατότητα να διευκρινίσει την έννοια του απείρου, την έννοια του απειροστού και να
προβληματιστεί με την έννοια της επ’ άπειρον διαδικασίας. Η γεωμετρική ερμηνεία
θεωρείται

αναγκαία

γι’

αυτόν

και

συνδέεται

με

διαισθητικές

διαδικασίες.

Διευκρινίζεται η έννοια της ακολουθίας και γίνεται πιο προσιτή η χρήση της. Η
αντίληψη του Σπύρου για τα απειροστά, αν θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε
«αντίληψη», οδηγεί μάλλον στα μη-ομογενή πρότυπα των απειροστών και ιδιαιτέρως
στην έννοια των αδιαίρετων. Ο Σπύρος αν και δεν έχει διευκρινίσει στο μυαλό του αν
τελικά υπάρχουν ή όχι απειροστά, παρόλα αυτά εργάστηκε πάνω στην ταχύτητα
σύγκλισης της ακολυθίας. ‘Περνώντας’ από το χώρο της μη-Συμβατικής Ανάλυσης
μέσα από τη διδασκαλία και τις εργασίες των άλλων φοιτητών, ανακάλυψε ότι το
σύστημα των υπερπραγματικών αριθμών δεν είναι Αρχιμήδειο. Παράλληλα, δέχεται
την ύπαρξη άπειρα μικρών ποσοτήτων και αναφέρει ότι: «δεν υπάρχουν στο ℝ
απειροστά πέραν από το μηδέν». Για να αποδείξει τον ισχυρισμό του χρησιμοποιεί ένα

επιχείρημα
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που το χρησιμοποιούν και άλλοι φοιτητές, χωρίς όμως να έχει

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τη συνέντευξη του Σπύρου:

Ερώτ: Λες ότι το ε που είναι απειροστό, βρίσκεται ανάμεσα στο μηδέν και x. Τότε και το ε/2 είναι
απειροστό;
Σπύρος: Ναι αυτό λέω και συνεχίζει.
Ερώτ: Προχωράει λοιπόν αυτή η διαίρεση των απειροστών και που θα φθάσει;
Σπύρος: Μέχρι το μηδέν.
Ερώτ: Πόσα βήματα θα κάνεις; Άπειρα;
Σπύρος: Μμμ.. ναι μάλλον.
Ερώτ: Όμως στην εργασία σου λες ότι αφού το ε/2 είναι απειροστό, το ε δεν μπορεί να είναι απειροστό
αφού υπάρχει μικρότερό του. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που μου είπες πριν λίγο.
Σπύρος: Εννοούσα το συγκεκριμένο ε.
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διευκρινίσει αν το κριτήριο μη-ύπαρξης απειροστών αναφέρεται αφορά στους
πραγματικούς ή στους υπερ-πραγματικούς αριθμούς. Στη περίπτωση του Σπύρου η
διαισθητική αντίληψη συγκρούεται με την αυστηρά μαθηματική αντίληψη.

Παναγιώτης
Ο Παναγιώτης παρακολούθησε και τρία διδακτικά πειράματα, απάντησε στο
διαγνωστικό τεστ και έγραψε την εργασία με τίτλο: «Επέκταση του συστήματος των
πραγματικών αριθμών στις περιοχές του άπειρα μικρού και του άπειρα μεγάλου με
τη βοήθεια ενός μοντέλου των υπερ-πραγματικών αριθμών». Το δοκίμιο βάσει των

οδηγιών του διδάσκοντα θα πρέπει να περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό των στοιχείων
του νέου συστήματος και τη σχεδίαση μιας οπτικής εικόνας της απειροστικής περιοχής
ενός πραγματικού αριθμού, με χρήση πάντα του πιο πάνω μοντέλου.
Η απάντηση του Παναγιώτη στο διαγνωστικό τεστ ήταν λανθασμένη και ασαφής.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων φαίνεται η σταδιακή διαμόρφωση των αντιλήψεών
του τόσο από τη συμμετοχή του στις παραδόσεις, όσο και από τις ερωτήσεις και τους
προβληματισμούς που θέτει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα της
διδασκαλίας του μοντέλου για τον Παναγιώτη, αποτελούν ένα πολύ ικανοποιητικό
παράδειγμα επιτυχίας της διδασκαλίας, τόσο της κατασκευής του σώματος των υπερπραγματικών αριθμών όσο και της διαδικασίας θεώρησης του μοντέλου. Η εργασία του
προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζει συγκροτημένη δομή, θεώρηση και
επιτυχή προσέγγιση του στόχου που είχαμε αρχικά θέσει.
Ο Παναγιώτης απάντησε και στα τρία ζητήματα της εξέτασης του μαθήματος και
μάλιστα παρουσίασε άριστο γραπτό. Για την εργασία του χρησιμοποίησε ένα βιβλίο της
Άλγεβρας μέσα από το οποίο βρήκε κάποιες πρωταρχικές έννοιες με απλά
παραδείγματα όπως την έννοια της πυκνότητας.

Ερώτ: Πόσο συγκεκριμένο είναι αυτό το ε; Και απαγορεύεται να υπάρχει μικρότερο απειροστό;
Σπύρος: Όπως το θέτουμε τώρα θα μπορούσε…
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Ο Παναγιώτης μελετάει με συστηματικό τρόπο τις έννοιες που συναντά τόσο για τις
εξετάσεις όσο και για την προσωπική του μελέτη. Του χρειάζεται όμως να έχει πάντοτε
κάποια «βάση» γι’ αυτό, όπως ένα βιβλίο ή σημειώσεις γραμμένες σε απλή γλώσσα.
Μετά αναλύει τις έννοιες, τα θεωρήματα ακόμη και τους ορισμούς σύμφωνα με τα δικά
του δεδομένα, δηλαδή δίνει τη δική του ερμηνεία και προσπαθεί να φτάσει στο
ζητούμενο αποτέλεσμα μόνος του. Πιστεύει ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι απαραίτητη για τη κατανόησή των εννοιών.
Την ερώτηση στο διαγνωστικό τη συνάντησε για πρώτη φορά και προβληματίστηκε
αρκετά. Μετά τη διδασκαλία του μοντέλου δηλώνει: «δέχεσαι τα απειροστά ή δεν τα
δέχεσαι». Ο ίδιος δέχεται την ύπαρξη των απειροστών και θεωρεί ότι οι πραγματικοί

αριθμοί είναι υποσύνολο ενός μεγαλύτερου συνόλου που περιέχει τα άπειρα μικρά και
τα άπειρα μεγάλα. Στην συνέντευξη αναφέρει: «Λέει το θέμα ότι είναι πραγματικοί και
για κάθε πραγματικό ισχύει αυτό το πράγμα, αν αποδεχτείς τα απειροστά αυτό
σημαίνει ότι η διαφορά τους είναι απειροστό δεν σημαίνει ότι οι αριθμοί είναι ίσοι.
Αν δεν υπάρχουν απειροστά, σημαίνει ότι οι αριθμοί είναι ίσοι». Για να υποστηρίξει

την άποψη αυτή θεωρεί ότι πρέπει να κατασκευάσει το σώμα των υπερ-πραγματικών
αριθμών, συμβατό με τις πράξεις, να δείξει ότι είναι πυκνό, ολικά διατεταγμένο και μηΑρχιμήδειο.
Παρόλο που κατασκεύασε το *ℝ και θεώρησε ως μοντέλο τη ρητή συνάρτηση για να
ερμηνεύσει τα άπειρα μεγάλα και τα άπειρα μικρά, θεωρεί ότι η χρήση των απειροστών
ποσοτήτων στην Ανάλυση δεν είναι εύκολη διαδικασία και μάλλον θα δημιουργήσει
προβληματισμούς και συγχύσεις. Ο ίδιος προβληματίστηκε για το πώς θα ορίσει την
έννοια του ορίου με απειροστά και πότε ένα απειροστό τείνει σ’ ένα απειροστό όπως
τον προβληματίζει επίσης και η έννοια του άπειρα μεγάλου: «Πώς να πεις ότι ένας
άπειρα μεγάλος συγκλίνει σ’ έναν άπειρα μεγάλο;» Παρόλα αυτά θεωρεί ότι αξίζει το

κόπο να ασχοληθεί κανείς περαιτέρω και να χρησιμοποιήσει το απειροστά για να ορίσει
την έννοια του ορίου, τη παράγωγο, το ολοκλήρωμα κ.λ.π. μέσα από τη μη-Συμβατική
Ανάλυση, όχι γιατί είναι εύκολο αλλά γιατί μετά απλουστεύεται η χρήση των εννοιών
αυτών στα μαθηματικά προβλήματα. Εδώ η αντίληψη του Παναγιώτη εκφράζει περίπου
τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη χρήση των απειροστών ποσοτήτων στην Ανάλυση.
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Ο Παναγιώτης αναφερόμενος στη κατασκευή του μοντέλου δήλωσε: «Κάπου έχω δει
μια «κατασκευή» για τα απειροστά. Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιεί προχωρημένη
λογική και φίλτρα, τα οποία είναι πολύ δύσκολα και όπως ορίζει το ένα πάνω στο
άλλο θεωρεί πράγματα που στο τέλος έχεις ξεχάσει και έχεις απογοητευτεί. Που να
θυμάσαι όλη την κατασκευή; Ενώ μια κατασκευή με πηλίκα ρητών συναρτήσεων
είναι κατανοητή και ευχάριστη».
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η πειραματική διδασκαλία του μοντέλου των

ρητών συναρτήσεων πέτυχε τους στόχους της για τους τέσσερις από τους πιο πάνω
φοιτητές (Μαρία, Έλσα, Γιάννη και Παναγιώτη), ενώ ακόμα και στην περίπτωση του
Σπύρου, του δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσει κατά κάποιον τρόπο τις έννοιες του
απείρου και του απειροστού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ.

Η έρευνά μας σε σχέση με τις άλλες ποιοτικές έρευνες που αναφέρονται στο χώρο της
διδακτικής των Μαθηματικών, παρουσιάζει ενδεχομένως κάποιες ομοιότητες όσον
αφορά τη γενική σύσταση και δομή, πλην όμως υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές στις
μεθόδους προσέγγισης και σταδιακής αξιοποίησης των ευρημάτων -αποτελεσμάτων.
Η έρευνά μας, που είναι ποιοτική, αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει
την ιστορική αναδρομή της έννοιας του απειροστού, η οποία όπως αναφέραμε στην
εισαγωγή διαφέρει από τις άλλες ιστορικές μελέτες. Το μέρος αυτό της έρευνας έχει
ερμηνευτικό χαρακτήρα και αναλύει τις αντιλήψεις που αναδύονται μέσα από την
Ιστορία της Γεωμετρίας και της κλασσικής Ανάλυσης γύρω από την έννοια του
απειροστού. Η ανάλυση αυτή μας οδήγησε και στην επιλογή των τριών διδακτικών
πειραμάτων, τα οποία επεξεργαστήκαμε στο δεύτερο μέρος της έρευνάς μας. Επιπλέον
η ιστορική διαδρομή μας βοήθησε και στο σχεδιασμό των διδακτικών πειραμάτων που
επιλέξαμε στο πειραματικό μέρος της διατριβής. Το πειραματικό μέρος της έρευνας,
συλλέγει και αναλύει τις απόψεις των φοιτητών μέσα από τη διδακτική διαδικασία,
σχετικά με την έννοια των απειροστών ποσοτήτων και τις επ’ άπειρον διαδικασίες.
Η Kathleen Sullivan, επιχειρεί μια ανάλογη ποιοτική έρευνα, της οποίας αποτελέσματα
προκύπτουν από την καταγραφή της συμπεριφοράς διαφορετικών ομάδων φοιτητών
που διδάχτηκαν τις ιδέες της μη-Συμβατικής Ανάλυσης του Robinson. Η δική μας
έρευνα είναι ποιοτική, όπως ήδη αναφέραμε, και επιχειρεί να διαμορφώσει μέσα από τη
διδακτική διαδικασία τις αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με τις έννοιες του άπειρα
μεγάλου, του άπειρα μικρού και της επ’ άπειρον διαδικασίας με σκοπό την κατανόηση
και την ερμηνεία «δύσκολων» εννοιών της Ανάλυσης και όχι να διδάξει κάποιες
έννοιες της Ανάλυσης μέσω της μη-Συμβατικής Ανάλυσης.
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Η Anna Sierpinska 338, σε μια ανάλογη έρευνα επιλέγει μαθητές Λυκείου (όχι φοιτητές),
που είχαν καλό επίπεδο στα μαθηματικά και στη φυσική, προσπαθώντας να διακρίνει
τις μαθησιακές δυσκολίες των σπουδαστών που είχαν μια ήδη μαθηματική εμπειρία, με
στόχο να τροποποιήσει τη διδακτική διαδικασία προσαρμόζοντάς τη ανάλογα με αυτές.
Στην έρευνα της Sierpinska έγιναν τρεις συνεδριάσεις: η πρώτη για να συζητηθούν και
να δοθούν κάποια στοιχεία που ενδεχομένως θα βοηθούσαν στην έρευνα, η δεύτερη για
την προετοιμασία της διδακτικής ενότητας στην ομάδα των μαθητών και η τρίτη για τη
«διδασκαλία» του μαθηματικού ζητήματος από ομάδα αυτή σε μια άλλη ομάδα. Οι
τρεις αυτές συναντήσεις έδωσαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη λογική και τις
αντιλήψεις των μαθητών ενώ παρατηρήθηκε ότι με τη διαδικασία αυτή επήλθε αλλαγή
στις αντιλήψεις τους. Η έρευνα αυτή της Anna Sierpinska, είχε στόχο να ανακαλύψει τα
«επιστημολογικά» εμπόδια που σχετίζονται με την έννοια του ορίου, να βρει κάτω από
ποιες συνθήκες δημιουργούνται και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό.
Από την έρευνά της τελικά προκύπτει ότι κάποιοι μαθητές έχουν ήδη διαμορφώσει
απόψεις που αφορούν σε μαθηματικές έννοιες (όπως η έννοια του απείρου και του
απειροστού), οι οποίες (απόψεις) αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν εύκολα να
μεταβληθούν.
α) Η Anna Sierpinska ταξινομεί τις αντιλήψεις των φοιτητών ανάλογα με τα
επιστημολογικά εμπόδια που αυτοί υπερβαίνουν (ή δεν μπορούν να υπερβούν) ενώ
εμείς ταξινομούμε τις αντιλήψεις αυτές σύμφωνα με τα ερμηνευτικά πρότυπα των
απειροστών του 2ου σχηματικού διαγράμματος.
β) Οι σπουδαστές της Sierpinska γενικά δεν επιχειρούν μια γεωμετρική ερμηνεία του
ζητήματος, σε αντίθεση με τους φοιτητές της έρευνάς μας οι οποίοι σε όλες σχεδόν
τις περιπτώσεις προσπαθούν να εκφράσουν το πρόβλημα μέσα από μια γεωμετρική
αναπαράσταση και στη συνέχεια να το ερμηνεύσουν.

338

Βλέπε: Anna Sierpinska., “Humanities students and epistemological obstacles related to limits”.,
Educational Studies in Mathematics., 1987, Riedel Pb. Company.
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Η δική μας έρευνα διαφέρει από την έρευνα της Anna Sierpinska, σε πολλά σημεία.
Αφ’ ενός, πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστημιακή τάξη και απευθύνθηκε σε φοιτητές
του Τμήματος των Μαθηματικών, οι οποίοι έχουν δεδομένη εμπειρία επίλυσης
μαθηματικών θεμάτων και αφ’ ετέρου δεν αφορά σε «επιστημολογικά εμπόδια» αλλά
σε διαισθητικές ερμηνείες της έννοιας των απειροστών ποσοτήτων. Οι αντιλήψεις των
φοιτητών ταξινομούνται ανάλογα με τα ερμηνευτικά μοντέλα των απειροστών τα οποία
αναφέρουμε στο σχηματικό διάγραμμα στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου. Μια άλλη
σημαντική διαφορά της έρευνάς μας από την έρευνα της Anna Sierpnska, είναι ότι στη
δεύτερη, οι σπουδαστές δεν επιχειρούν τη γεωμετρική εποπτεία του ζητήματος, σε
αντίθεση με τους φοιτητές της έρευνάς μας οι οποίοι σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
προσπαθούν να εκφράσουν το πρόβλημα μέσα από μια γεωμετρική αναπαράσταση και
στη συνέχεια να το ερμηνεύσουν.
Παρόλα αυτά το κοινό συμπέρασμα που προκύπτει και και από τις δύο έρευνες είναι ότι
η συζήτηση στην τάξη προκαλεί μια λογική επιχειρηματολογία η οποία δίνει χρήσιμα
στοιχεία όχι μόνο στους μελλοντικούς δασκάλους των μαθηματικών, αλλά στους
ερευνητές ακόμη και στους ιστορικούς της μαθηματικής επιστήμης. Πολλά ερωτήματα
που πηγάζουν από τις απορίες των φοιτητών ή τις αντιπαραθέσεις και τα
επιστημολογικά εμπόδια, προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής ενότητας και
οδηγούν συχνά μέσα από διαισθητικά μονοπάτια στην απόδειξη. Στην δική μας
ανάλυση όπως και στην ιστορική σχηματική διάταξη δεν χρησιμοποιήθηκε η θεωρία
των επιστημολογικών εμποδίων, για την οποία, ας σημειωθεί ότι, δεν υπάρχει μια
γενική συναίνεση για την καταλληλότητά της ως μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης
στη Διδακτική των Μαθηματικών.
Επιπλέον δεν είναι φανερό τι συνιστά επιστημολογικό εμπόδιο: τα απειροστά καθευτά
είναι εμπόδιο για την προσπέλαση στη σύγχρονη Ανάλυση, ή το Αρχιμήδειο αξίωμα για
τη μη-Συμβατική Ανάλυση;
Διαπιστώνεται επίσης ότι οι σπουδαστές μπορούν ευκολότερα να χειριστούν δύσκολα
μαθηματικά προβλήματα ή ασαφείς έννοιες (όπως οι έννοιες του απείρου, του
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απειροστού, του ορίου, της σύγκλισης, της επ’ άπειρον διαδικασίας κ.α), όταν
συμμετέχουν σε ομάδα παρά όταν εργάζονται ατομικά, διότι αναπτύσσονται
αλληλεπιδράσεις οι οποίες βοηθούν τελικά τους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη
αντίληψη του μαθηματικού αντικειμένου.
Η Γιάννα Μαμωνά 339, 340, στη Διδακτορική της Διατριβή (1987) έθεσε ερωτήσεις σε
Έλληνες και Άγγλους φοιτητές σχετικά με το συνεχές των πραγματικών αριθμών όπως :
1. Η ισότητα 0,999…=1, είναι σωστή ή λάθος και γιατί;
2. Η ισότητα 0,333…=1/3, είναι σωστή ήλάθος και γιατί;
Η ερώτηση (2) τέθηκε για πρώτη φορά διεθνώς και σε συνδυασμό με την (1) οδήγησε
ένα μέρος των μαθητών σε γνωστική σύγκρουση. Πολλοί απάντησαν ότι οι παραπάνω
ισότητες «είναι λάθος, αν και οριακά μπορεί να πει κανείς ότι είναι σωστές» ή ακόμα
ότι « υπάρχει το 0,000…1 που πρέπει να προστεθεί για να γίνει το 0,999… ίσο με 1».
Η αντίληψη αυτή μπορεί να ερμηνευτεί στο πλαίσιο του συνεχούς του Leibniz όπου η
αριθμητική παράσταση 0,000…1 θα συμβολίζει ένα εκτασιακό απειροστό (παρόλο που
τέτοιες παραστάσεις δεν είναι δυνατόν να οργανωθούν σε ένα μοντέλο), ενώ η ομάδα
των μαθητών που απάντησαν ότι οι ισότητες (1) και (2) ισχύουν, λειτουργεί στο
πλαίσιο του συνεχούς του Weierstrass. Ανάλογες αντιλήψεις των φοιτητών
παρατηρήθηκαν στο 2ο και 3ο διδακτικό μας πείραμα.
Ο Philippo Spagnolo, όπως αναφέρεται στην εργασία του (1999) «Obstacles
Epistémologiques: Le Postulat D’Eudoxe-Archimède », που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο
«A Multidimensional Approach to Learning in Mathematics & Sciences», προσπάθησε
να βρεί ένα παράδειγμα υπερ-πραγματικών αριθμών και αναφέρει: « Έψαξα να βρω τα
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Βλέπε: Joanna Mamona-Downs., “Letting the intuitive bear on the formal ;A didactical approach for
the understanding of the limit of a sequence” Educational Studies in Mathematics, 2002 Kluwer
Academic Publishers.
340
Βλέπε: Joanna Mamona, “Sequences and series-sequences ad functions: students’ confusions”,
University of Pittsburgh, 1987.
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μοντέλα που να ικανοποιούν τα αξιώματα των υπερ-πραγματικών αριθμών για να
μπορέσω να δημιουργήσω μια απλοποιημένη και «φυσική» κατασκευή (…). Δεν μπόρεσα
να βρω καλύτερο παράδειγμα από τις κερατοειδείς γωνίες το οποίο είναι ταυτόχρονα
τόσο ανεπαρκές. Η δυσκολία αυτή με οδήγησε να σκεφτώ ότι οι μαθητές δεν μπορούν
εύκολα να εισαχθούν σ’ αυτή τη νέα δομή (της μη-Συμβατικής Ανάλυσης) αφού γι’ αυτούς
φαίνεται πολύ μικρό το πεδίο εφαρμογής της (εννοεί ότι οι κερατοειδείς γωνίες
εμφανίζονται ως μοναδικό παράδειγμα)».
Στην έρευνα του Spagnolo, φαίνεται ότι το Αρχιμήδειο Αξίωμα γίνεται επιστημολογικό
εμπόδιο για τη μη-Σμβατική Ανάλυση. Στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε ως μοντέλο
ερμηνείας των υπερ-πραγματικών αριθμών τις ρητές συναρτήσεις, όπου θεωρούμε ότι η
μεταβλητή παίρνει τιμές στην περιοχή του απείρου. Παρατηρήσαμε τις δυσκολίες των
φοιτητών στην αυστηρή κατασκευή του μοντέλου και στις αποδείξεις των ιδιοτήτων,
παρολα αυτά το μοντέλο αυτό ήταν αρκετά οικείο στους φοιτητές από τις γνώσεις που
είχαν από το Λύκειο.
Επιπλέον, στην έρευνά μας, παρατηρήθηκε μια «αποστασιοποίηση» των φοιτητών από
την έννοια της ακολουθίας. Οι φοιτητές προσπάθησαν στις περισσότερες περιπτώσεις
να αντικαταστήσουν την ακολουθία με συνάρτηση, της οποίας η έννοια είναι εντελώς
οικεία από το Λύκειο. Άλλοι φοιτητές, κατανοούν την ακολουθία ως έννοια,
δυσκολεύονται όμως να τη χρησιμοποιήσουν. Επίσης παρατηρήσαμε ότι πολλοί
φοιτητές δεν διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ μιας συγκλίνουσας ακολουθίας και μιας
συνεχούς συνάρτησης. Από την ταχύτητα σύγκλισης της ακολουθίας οι φοιτητές
οδηγήθηκαν μέσα από το διάλογο στην τάξη, στην διάταξη των ρητών συναρτήσεων.
Οι φοιτητές της έρευνάς μας, ερωτήθηκαν για τον τρόπο που μαθαίνουν έναν τυπικό
ορισμό. Κάποιοι αποστηθίζουν τους ορισμούς και στη συνέχεια προσπαθούν να τους
εφαρμόσουν, τις περισσότερες φορές ανεπιτυχώς. Αξίζει να σημειωθεί όμως η αλλαγή
στις απόψεις των περισσοτέρων φοιτητών, οι οποίοι μέσα από τη διαδιακασία του
πειράματος, διαπίστωσαν ότι δεν αρκεί η απλή αποστήθιση ενός τυπικού ορισμού, αλλά
πολύ περισσότερο χρειάζεται η βαθιά κατανόηση της έννοιας που περιγράφει ο ορισμός
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αυτός και στη συνέχεια μελέτη. Παρατηρήσαμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές
καταφεύγουν σε γεωμετρικές ερμηνείες για να καταφέρουν να ερμηνεύσουν τελικά
έναν τυπικό ορισμό.
Αρκετοί φοιτητές φαίνεται να «γνωρίζουν» (με την έννοια της αποτελεσματικής χρήσης)
την έννοια του απείρου, ενώ λίγοι είναι αυτοί που «γνωρίζουν» την έννοια του
απειροστού. Μερικοί φοιτητές θεωρούν το άπειρο κατά μια «πεπερασμένη» έννοια,
δηλαδή, πολλές φορές όταν αναφέρονται στην έννοια του απείρου, έχουν στο μυαλό
τους έναν «πολύ μεγάλο» αριθμό, που να είναι τέτοιος ώστε να ικανοποιεί μια
συγκεκριμένη συνθήκη. Παρατηρήσαμε ότι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται στα είδη του
απείρου έχουν μελετήσει ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών. Παρόλα αυτά, όλοι
ανεξαιρέτως οι φοιτητές που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνά μας διακρίνουν τάξεις του
απείρου ιδιαιτέρως μετά τη διδασκαλία της ταχύτητας σύγκλισης.
Η έννοια του απειροστού είναι άγνωστη στους περισσότερους φοιτητές, όλοι όμως
εξοικειώνονται με την έννοια του απειροστού μετά τη διδασκαλία του μοντέλου των
ρητών συναρτήσεων. Παράλληλα διακρίνονται αντιλήψεις των φοιτητών σύμφωνα με
την ταξινόμηση των ειδών των απειροστών που έχουμε παραθέσει στο σχηματικό
διάγραμμα του δευτέρου κεφαλαίου (παρ.2.10). Η χρήση πηλίκων συναρτήσεων είναι
προσιτή διαδικασία για τους φοιτητές, όπως διαπιστώθηκε από το πείραμα για τον
προσδιορισμό της ταχύτητας σύγκλισης. Εικότερα, το δεύτερο πείραμα αναδύθηκε η
έννοια του απειροστού μέσα από τις αυθόρμητες αντιλήψεις των φοιτητών και από
διαισθητική προσέγγιση. Ιδιαιτέρως από τη σύγκριση, ανάμεσα στα μέτρα των
διαφορετικών διαστάσεων (μήκος, εμβαδόν, όγκος) οι φοιτητές εξέφρασαν το άθροισμα
των ν πρώτων όρων μιας σειράς γεωμετρικά, με διαδικασίες ανάλογες της ερμηνείας
του γεωμετρικού θεωρήματος του Barrow για το άθροισμα των όρων μιας άπειρης
σειράς.
Συμπερασματικά, η ανάλυσή μας δίνει μια διαφορετική προοπτική στα προβλήματα
κατανόησης των φοιτητών, που σε πολλές περιπτώσεις ενώ γνωρίζουν διαισθητικά
λεπτές έννοιες των μαθηματικών, όπως το άπειρο, το απειροστό, τις επ’ άπειρον
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διαδικασίες και άλλες, συναντούν πολλές δυσκολίες στο να τις συνδέσουν μεταξύ τους
ή να χρησιμοποιήσουν τις έννοιες αυτές στην επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων
μέσα στα πλαίσια μιας μεθοδολογικά αποδεκτής διαδικασίας στο πλαίσιο των
σύγχρονων μαθηματικών.
Η συζήτηση στην τάξη απεδείχθη στην έρευνά μας ιδιαιτέρως χρήσιμη, διαπίστωση
που αναφέρεται και σε άλλες ανάλογες εργασίες, όπου οι φοιτητές προβάλλουν
μαθηματικά ζητήματα και κάνουν ουσιώδεις ερωτήσεις και παρατηρήσεις για τη φύση
των

μαθηματικών

αντικειμένων,

αλλά

και

γύρω

από

τη

μαθηματική

συμπερασματολογία. Συχνά όμως κάποιες παρατηρήσεις των φοιτητών παρόλο που
φαίνονται «απλοϊκές», σε κάποιο παρατηρητή ο οποίος δεν έχει παρακολουθήσει τη
διαδικασία της έρευνας, οδηγούν σε μια συλλογιστική προοπτική αναπτύσσοντας
εποικοδομητικούς διαλόγους, προσκαλώντας τόσο διδάσκοντες όσο και ερευνητές σε
μια εξελικτική πορεία που θα τη χαρακτηρίζαμε «ανοικτή» και ταυτόχρονα «κλειστή»
υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι μια διαδικασία διαισθητικής ανάπτυξης ως μεθοδολογικό
μέσο, οδηγεί σε συγκεκριμένες «δυναμικές» αντιλήψεις, όπου η κατανόηση, η μάθηση
και η χρήση δύσκολων μαθηματικών εννοιών συνδέεται με σύγχρονους τρόπους
αντίληψης και προσέγγισης εννοιών και προβλημάτων. Τα μαθηματικά προβλήματα
κατανόησης είναι ταυτόχρονα παραδείγματα δοκιμασίας, που σηματοδοτούν την
αλληλεπίδραση των φοιτητών με το διδάσκοντα και δείχνουν πώς μπορούν οι δύο
πλευρές τελικά να εργαστούν μέσα από μια αποδεκτή για τα σημερινά δεδομένα,
μαθηματικά πορεία.
Τέλος, για τη διδακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας συμπεραίνουμε τα
εξής:
•

Η διδασκαλία δεν μπορεί να στηρίζεται σ’ ένα αξιωματικό σύστημα
χωρίς να φαίνεται η κατασκευή κάποιων οντοτήτων που να ικανοποιούν
τα αξιώματα.

•

Για τη διδασκαλία της Ανάλυσης πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του, τις
αυθόρμητες αντιλήψεις των φοιτητών (ειδικότερα όσον αφορά το
ζήτημα της επ’άπειρον διαδικασίας).

324

•

Η ανοικτή συζήτηση στην τάξη είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη. Συχνά,
προβάλλονται μαθηματικά ζητήματα και γίνονται σημαντικές ερωτήσεις
και εύστοχες παρατηρήσεις τόσο για τη φύση των μαθηματικών
αντικειμένων όσο και γύρω από τη μαθηματική συμπερασματολογία.

•

Η ανάλυσή μας δίνει διαφορετική προοπτική στα προβλήματα
κατανόησης των φοιτητών. Διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις,
ενώ οι φοιτητές γνωρίζουν διαισθητικά λεπτές έννοιες των μαθηματικών,
όπως το άπειρο, το απειροστό και άλλες, συναντούν πολλές δυσκολίες
στο να τις συνδέσουν λογικά μεταξύ τους. Η χρήση «αμφιλεγόμενων»
μαθηματικών εννοιών, όπως τα απειροστά, συνδέει τις ιστορικές
αντιλήψεις με τις σύγχρονες, φωτίζοντας τις δυσκολίες αυτές
εννοιολογικά.

•

Εντάσσοντας τη μελέτη μας στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διδακτικής
συζήτησης

στα

ζητήματα

των

επ’

άπειρον

διαδικασιών

και

επανεκτιμώντας τα συμπεράσματα της έρευνας, γίνεται φανερή η
σημασία, κατά πρώτον, της ερμηνείας και, κατά δεύτερον, της χρήσης
της έννοιας του απειροστού στη διδασκαλία της Ανάλυσης.
•

Η έρευνά μας συμβάλλει σε μια επανατοποθέτηση των στόχων της
διδασκαλίας της Ανάλυσης.

•

Η Διατριβή περιέχει ως προτεινόμενο νέο διδακτικό υλικό, μοντέλα και
θέματα που προσφέρονται για την ανάδυση και συζήτηση της έννοιας
του απειροστού στην Πανεπιστημιακή τάξη για την εκπαίδευση των
αυριανών καθηγητών των Μαθηματικών.

•

Η έρευνά μας οδήγησε τους φοιτητές στη διάκριση των τάξεων του
απείρου ιδιαιτέρως μετά τη διδασκαλία της ταχύτητας σύγκλισης, αλλά
και στα απειροστά μικρότερης τάξης.

•

H παρούσα Διατριβή συμβάλλει στην ανάδυση και χρήση της έννοιας
του απειροστού μέσα από τις αυθόρμητες αντιλήψεις των φοιτητών. Για
παράδειγμα, συγκρίνοντας τα μεγέθη διαφορετικών διαστάσεων (μήκος,
εμβαδόν, όγκος), οι φοιτητές εκτίμησαν το άθροισμα των ν πρώτων
όρων μιας σειράς για μεγάλες τιμές της μεταβλητής ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παραθέτουμε τις εργασίες των φοιτητών που επελέγησαν στο τρίτο διδακτικό
πείραμα.
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Η Έλσα έδωσε και την ακόλουθη συμπληρωματική εργασία:
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Παραθέτουμε την απάντηση της Έλσας στο διαγνωστικό τεστ.
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