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Ειδίκευση: Θεωρητικά Μαθηµατικά 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. Πραγµατική Ανάλυση 
 
Πραγµατικοί αριθµοί. Αριθµήσιµα και υπεραριθµήσιµα σύνολα. Ακολουθίες 
και σειρές αριθµών. Αναδιατάξεις σειρών. Παραστάσεις πραγµατικών αριθµών. 
Το σύνολο και η συνάρτηση του Cantor. Είδη συναρτήσεων (µονότονες, 
φραγµένης κύµανσης, απόλυτα συνεχείς, κυρτές κλπ). Ακολουθίες και σειρές 
συναρτήσεων. Οµοιόµορφη σύγκλιση και εφαρµογές. Πουθενά διαφορίσιµες 
συνεχείς συναρτήσεις. Χωροπληρωτικές καµπύλες. Ισοσυνέχεια, θεώρηµα 
Arzela-Ascoli. Θεώρηµα πολυωνυµικής προσέγγισης τού Weierstrass. Το µέτρο 
Lebesgue. 
 

2. Τοπολογία Μετρικών Χώρων 
 
Μετρικοί χώροι, βασικές έννοιες και παραδείγµατα. Ανοικτά και κλειστά 
σύνολα. Ισοδύναµες µετρικές. Σύγκλιση και συνέχεια. Πλήρεις µετρικοί χώροι. 
Θεώρηµα κιβωτισµού. Συµπάγεια και συνάφεια.  

3. Μιγαδική Ανάλυση 
 
Μιγαδικοί αριθµοί, το µιγαδικό επίπεδο. Συνέχεια µιγαδικών συναρτήσεων, 
ακολουθίες µιγαδικών. Τοπολογία στο µιγαδικό επίπεδο. Στοιχειώδεις 
µιγαδικές συναρτήσεις. Ολόµορφες συναρτήσεις, εξισώσεις Cauchy-Riemann. 
Μιγαδικό ολοκλήρωµα, Θεωρήµατα και ολοκληρωτικός τύπος Cauchy. 
Συνέπειες, αρχή µεγίστου, Θεώρηµα Liouville, Θεώρηµα Morera. Ολόµορφες 
συναρτήσεις ως δυναµοσειρές. Αρχή ταυτισµού, λήµµα Schwarz. Σειρές 
Laurent, ανώµαλα σηµεία ολόµορφων συναρτήσεων. Ολοκληρωτικά υπόλοιπα, 
εφαρµογές.  
 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

1. Θεωρία Επιφανειών  

Πρώτη, δεύτερη και τρίτη θεµελιώδης µορφή µιας επιφάνειας. Γωνία 
επιφανειακών καµπυλών. Καµπυλότητα του Gauss, µέση καµπυλότητα. 
Ασυµπτωτικές γραµµές. Κυκλικά σηµεία. Κάθετη καµπυλότητα, γεωδαισιακή 



καµπυλότητα, γεωδαισιακή στρέψη. Γραµµές καµπυλότητας. Πρωτεύουσες 
καµπυλότητες. Γεωδαισιακές γραµµές. Χρήση των διαφορικών µορφών στη 
θεωρία επιφανειών.  

2. Διαφορίσιµες πολλαπλότητες  

Η έννοια της διαφορίσιµης πολλαπλότητας. Χάρτες, διαφορίσιµοι άτλαντες. 
Εφαπτόµενος χώρος. Διαφορικό συνάρτησης, διαφορικό απεικόνισης.  

 

ΑΛΓΕΒΡΑ  

1. Θεωρία Οµάδων  

Οµάδες, υποοµάδες και οµοµορφισµοί οµάδων. Θεώρηµα του Lagrange και 
οµάδα πηλίκον. Τάξη οµάδας και στοιχείου οµάδας. Θεωρήµατα του Euler, του 
Fermat και του Wilson αι εφαρµογές τους στην αριθµητική. Κανονικές 
υποοµάδες. Συζυγείς υποοµάδες. Θεωρήµατα ισοµορφίας οµάδων. Κυκλικές 
οµάδες, ταξινόµησή τους και εφαρµογές τους. Εξίσωση κλάσεων. Οµάδες 
µικρής τάξης. Διεδρική οµάδα. Συµµετρική οµάδα. Ευθέα γινόµενα οµάδων.  

2. Θεωρία Δακτυλίων  

Δακτύλιοι, Σώµατα, Ακέραιες περιοχές. Οµοµορφισµοί δακτυλίων, ιδεώδη και 
πράξεις ιδεωδών. Διαιρετότητα σε αντιµεταθετικούς δακτυλίους, ΜΚΔ, ΕΚΠ. 
Ευθέα γινόµενα δακτυλίων και Θεώρηµα υπολοίπων του κινέζου. Ευκλείδειοι 
αλγόριθµοι. Πρώτα και ανάγωγα στοιχεία. ΔΚΙ και ΔΜΑ. Δακτύλιοι 
πολυωνύµων. Ανάγωγα πολυώνυµα πάνω από το Q, R, C. Αλγεβρικά και 
υπερβατικά στοιχεία. Κατασκευή σωµάτων.  

 

 


