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Πρόλογος
Η εργασία αυτή γράφτηκε µε αφορµή την κυκλικότητα που παρατηρείται στο
σχολικό βιβλίο της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου στην προσέγγιση της σχέσης της
διάταξης στο IR και αποτελείται από δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ορίζεται η έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών και ορίζεται η σχέση της διάταξης στο IR. Στην δεύτερη ενότητα περιγράφεται η αξιωµατική θεµελίωση
του διατεταγµένου σώµατος των πραγµατικών αριθµών και εξηγείται γιατί το
σώµα των µιγαδικών αριθµών δεν είναι διατεταγµένο. Τέλος, στο παράρτηµα
που παρατίθεται αποδεικνύεται ότι το αξίωµα της πληρότητας δεν ισχύει στο
σύνολο των ρητών αριθµών.

Εισαγωγή
Στο σχολικό βιβλίο της άλγεβρας της Α΄ Λυκείου η παράγραφος που αναφέρεται στην έννοια της διάταξης στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών αρχίζει ως
εξής:

« Έννοια της διάταξης
Οι έννοιες «µεγαλύτερος από», «µικρότερος από», που είναι γνωστές από το
Γυµνάσιο, ορίστηκαν ως εξής:
ΟΡΙΣΜΟΣ
Ένας αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από έναν αριθµό β, και γράφουµε
α > β, όταν η διαφορά α – β είναι θετικός αριθµός.
Στην περίπτωση αυτή λέµε επίσης ότι ο β είναι µικρότερος του α και γράφουµε
β < α.
Από τον παραπάνω ορισµό προκύπτει αµέσως ότι:
• Κάθε θετικός αριθµός είναι µεγαλύτερος από το µηδέν.
• Κάθε αρνητικός αριθµός είναι µικρότερος από το µηδέν.
Έτσι ο αρχικός ορισµός γράφεται ισοδύναµα:
α > β ⇔ α – β > 0. »
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Σχολιάζοντας το παραπάνω κείµενο αναφέρω τα εξής:
1. Η έννοια της διάταξης στο γυµνάσιο, που επικαλούνται οι συγγραφείς του
συγκεκριµένου βιβλίου, δίνεται διαισθητικά και εµπειρικά και όχι µε αυστηρό
τρόπο όπως ταιριάζει στο λύκειο.
2. Οι µαθητές της Α΄ Λυκείου γνωρίζουν ότι κάθε έννοια που χρησιµοποιείται
για τον ορισµό µιας νέας έννοιας, αν δεν είναι πρωταρχική, πρέπει να έχει ορισθεί νωρίτερα. Όµως, στον παραπάνω ορισµό βλέπουν ότι για τον ορισµό της
έννοιας του «µεγαλύτερου από», στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών χρησιµοποιείται η έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών χωρίς όµως να έχει ορισθεί νωρίτερα ή να αντιµετωπίζεται ως πρωταρχική!
3. Τι νόηµα έχει η φράση:
«Από τον παραπάνω ορισµό προκύπτει αµέσως ότι κάθε θετικός αριθµός είναι
µεγαλύτερος από το µηδέν», χωρίς να έχει ορισθεί η έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών;
Αν µας ρωτήσει ένας µαθητής ποιος αριθµός λέγεται θετικός, τι θα απαντήσουµε; Αυτός που είναι µεγαλύτερος του µηδενός;
Αυτό δεν δηµιουργεί κύκλο;
∆ηλαδή για τον ορισµό της έννοιας του «µεγαλύτερου από» χρησιµοποιείται η
έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών και για τον ορισµό της έννοιας των
θετικών πραγµατικών αριθµών χρησιµοποιείται η έννοια του «µεγαλύτερου
από»!
4. Τι σηµαίνει η φράση:
« Έτσι ο αρχικός ορισµός γράφεται ισοδύναµα:
α>β ⇔ α–β>0»;
Ότι η ισοδυναµία: α > β ⇔ α – β > 0 µπορεί να αποτελέσει ορισµό της έννοιας του «µεγαλύτερου από» ;
Αν είναι έτσι, τότε στο σηµείο αυτό είναι άµεσα ορατή η κυκλικότητα, δηλαδή
ορίζουµε δια του οριζοµένου!
Στις δύο ενότητες που ακολουθούν θα δούµε πώς αντιµετωπίζεται1 το πρόβληµα αυτό και πώς ορίζεται η σχέση της διάταξης στο IR. Πιο συγκεκριµένα,
στην πρώτη ενότητα ορίζεται η έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών, η
οποία στη συνέχεια χρησιµοποιείται για τον ορισµό της έννοιας του «µεγαλύτερου από», ενώ στη δεύτερη δεχόµαστε αξιωµατικά την ύπαρξη των θετικών
πραγµατικών αριθµών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για τον ορισµό της έννοιας του «µεγαλύτερου από».
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Για την σύνταξη της εργασίας αυτής δεν χρησιµοποιήθηκε ιδιαίτερη βιβλιογραφία. Απλά µεταφέρθηκε το πνεύµα και η φιλοσοφία που συναντά κανείς σε βιβλία Μαθηµατικών που αναφέρονται στο συγκεκριµένο θέµα.
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Η έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών και η σχέση της διάταξης στο IR
Αρχικά θα ορίσουµε την έννοια των θετικών πραγµατικών αριθµών σε έξι βήµατα ξεκινώντας από το σύνολο των φυσικών αριθµών και στη συνέχεια θα
ορίσουµε την έννοια του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών.
Βήµα 1ο: (Ορισµός της έννοιας του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο Ν των φυσικών αριθµών)
ΟΡΙΣΜΟΣ 1
Ένας φυσικός αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από ένα φυσικό αριθµό
β και γράφουµε α > β, όταν υπάρχει ένας φυσικός αριθµός τ ≠ 0 τέτοιος ώστε
να ισχύει α = β + τ.
Βήµα 2ο: (Ορισµός της έννοιας των θετικών ακεραίων αριθµών)
Στο σύνολο ΝxΝ ορίζουµε τη διµελή σχέση σ ως εξής:
(κ, λ)σ(µ, ν) εάν κ + ν = λ + µ.
Αποδεικνύεται ότι η σχέση σ είναι σχέση ισοδυναµίας στο σύνολο ΝxΝ, οπότε
διαµερίζει το ΝxΝ σε κλάσεις ισοδυναµίας. Κάθε κλάση ισοδυναµίας ορίζει
έναν ακέραιο αριθµό. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να ορίσουµε αυστηρά το
σύνολο Ζ των ακεραίων αριθµών. ∆εν θα επεκταθούµε στον ορισµό των πράξεων στο σύνολο Ζ, οι οποίες ορίζονται µε ανάλογο τρόπο. Θα δώσουµε µόνο
την έννοια του θετικών ακεραίων. Έχουµε λοιπόν τον επόµενο ορισµό:
ΟΡΙΣΜΟΣ 2
Ένας ακέραιος αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος του µηδενός και γράφουµε α > 0, όταν ισχύει η σχέση κ > λ, όπου (κ, λ) είναι ένας αντιπρόσωπος
της κλάσης του α. Κάθε ακέραιος αριθµός α > 0 λέγεται θετικός ακέραιος αριθµός.
Αποδεικνύεται ότι η παραπάνω έννοια ορίζεται καλά, δηλαδή δεν εξαρτάται
από τον αντιπρόσωπο που παίρνουµε για την κλάση του α. Επίσης, αξίζει να
σηµειωθεί ότι η σχέση κ > λ ορίσθηκε στο προηγούµενο βήµα, αφού οι αριθµοί
κ και λ είναι φυσικοί.
Με το σύµβολο Ζ+ θα παριστάνουµε στο εξής το σύνολο των θετικών ακεραίων.
Βήµα 3ο: (Ορισµός της έννοιας του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των ακεραίων αριθµών)
Τώρα µπορούµε να ορίσουµε την έννοια του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο
των ακεραίων αριθµών. Έτσι έχουµε τον επόµενο ορισµό:
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ΟΡΙΣΜΟΣ 3
Ένας ακέραιος αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από έναν ακέραιο αριθµό β και γράφουµε α > β, όταν η διαφορά α – β είναι θετικός ακέραιος αριθµός, δηλαδή όταν ισχύει η σχέση α – β > 0.
Σηµειώνεται ότι η σχέση α – β > 0 ορίσθηκε στο προηγούµενο βήµα.
Βήµα 4ο: (Ορισµός της έννοιας των θετικών ρητών αριθµών)
Στο σύνολο ΖxΖ+ ορίζουµε τη διµελή σχέση σ ως εξής:
(κ, λ)σ(µ, ν) εάν κν = λµ.
Αποδεικνύεται ότι η σ είναι σχέση ισοδυναµίας στο σύνολο ΖxΖ+, οπότε διαµερίζει το ΖxΖ+ σε κλάσεις ισοδυναµίας. Κάθε κλάση ορίζει έναν ρητό αριθµό.
Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να ορίσουµε αυστηρά το σύνολο Q των ρητών
αριθµών. Και εδώ δεν θα επεκταθούµε στον ορισµό των πράξεων στο Q, οι
οποίες ορίζονται µε ανάλογο τρόπο. Θα δώσουµε µόνο την έννοια του θετικών
ρητών αριθµών. Έχουµε λοιπόν:
ΟΡΙΣΜΟΣ 4
Ένας ρητός αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος του µηδενός και γράφουµε
α > 0, όταν ισχύει η σχέση κ > 0, όπου κ είναι το πρώτο µέλος ενός αντιπροσώπου της κλάσης του α. Κάθε ρητός αριθµός α > 0 λέγεται θετικός ρητός αριθµός.
Αποδεικνύεται ότι η παραπάνω έννοια ορίζεται καλά, δηλαδή δεν εξαρτάται
από τον αντιπρόσωπο που παίρνουµε για την κλάση του α. Επίσης, αξίζει να
σηµειωθεί ότι η σχέση κ > 0 ορίζεται στο 2ο βήµα, αφού ο αριθµός κ είναι ακέραιος.
Βήµα 5ο: (Ορισµός της έννοιας του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των ρητών
αριθµών)
Θα ορίσουµε τώρα την έννοια του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των ρητών
αριθµών. Έχουµε λοιπόν τον επόµενο ορισµό:
ΟΡΙΣΜΟΣ 5
Ένας ρητός αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από έναν ρητό αριθµό β
και γράφουµε α > β, όταν η διαφορά α – β είναι θετικός ρητός αριθµός, δηλαδή ισχύει η σχέση α – β > 0.
Σηµειώνεται ότι η σχέση α – β > 0 ορίσθηκε στο προηγούµενο βήµα.
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Βήµα 6ο: (Ορισµός της έννοιας των θετικών πραγµατικών αριθµών)
Θεωρούµε ότι το σύνολο των πραγµατικών αριθµών έχει θεµελιωθεί µε τη
βοήθεια ακολουθιών Cauchy των οποίων οι όροι είναι ρητοί αριθµοί. ∆ηλαδή
κάθε πραγµατικός αριθµός ορίζεται ως µία κλάση τέτοιων ακολουθιών. Έτσι
έχουµε τον παρακάτω ορισµό:
ΟΡΙΣΜΟΣ 6
Έστω α ένας πραγµατικός αριθµός και ( aν )ν ∈IN ένας αντιπρόσωπος της
κλάσης του α. Θα λέµε ότι ο α είναι µεγαλύτερος του µηδενός και θα γράφουµε α > 0, όταν υπάρχουν θετικός ρητός αριθµός ε (ε > 0) και φυσικός
αριθµός ν o ώστε να ισχύει aν > ε για κάθε ν > ν o . Ένας πραγµατικός αριθµός µεγαλύτερος του µηδενός λέγεται θετικός πραγµατικός αριθµός.
*

Αποδεικνύεται ότι η παραπάνω έννοια ορίζεται καλά, δηλαδή δεν εξαρτάται
από τον αντιπρόσωπο που παίρνουµε για την κλάση του α. Επίσης, σηµειώνεται ότι η σχέση aν > ε ορίζεται στο προηγούµενο βήµα, αφού οι αριθµοί ε και
aν , ν = 1, 2, … είναι ρητοί αριθµοί καθώς και ότι η σχέση ν > ν o ορίζεται στο
πρώτο βήµα.
Βήµα 7ο: (Ορισµός της έννοιας του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών)
Τώρα ορίζουµε την έννοια του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών ως εξής:
ΟΡΙΣΜΟΣ 7
Ένας πραγµατικός αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από έναν πραγµατικό αριθµό β και γράφουµε α > β, όταν η διαφορά α – β είναι θετικός πραγµατικός αριθµός, δηλαδή όταν ισχύει η σχέση α – β > 0.
Σηµειώνεται ότι η σχέση α – β > 0 ορίσθηκε στο προηγούµενο βήµα.
Τώρα µπορούµε να ορίσουµε τη σχέση της διάταξης “ ≥ ” στο IR, δηλαδή λέµε ότι ένας πραγµατικός αριθµός α είναι µεγαλύτερος από έναν πραγµατικό
αριθµό β ή ίσος µε τον β (συµβολικά α ≥ β) εάν α > β ή α = β.
Σηµείωση: Ακολουθήθηκε η παραπάνω διαδικασία για τον ορισµό της έννοιας του «µεγαλύτερου από», επειδή ταιριάζει στο πνεύµα του σχολικού βιβλίου,
δηλαδή για τον ορισµό της έννοιας αυτής χρησιµοποιείται η έννοια των θετικών αριθµών, η οποία όµως εδώ ορίζεται σε αντίθεση µε το σχολικό βιβλίο.
Μπορούµε να ορίσουµε την έννοια του «µεγαλύτερου από» και απ’ ευθείας,
χωρίς δηλαδή τη χρήση της έννοιας των θετικών αριθµών. Έχουµε λοιπόν µε
τη σειρά τους παρακάτω ορισµούς:
ΟΡΙΣΜΟΣ Α
Ένας φυσικός αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από ένα φυσικό αριθµό
β και γράφουµε α > β, όταν υπάρχει ένας φυσικός αριθµός τ ≠ 0 τέτοιος ώστε
να ισχύει α = β + τ.

6

Για την θεµελίωση του συνόλου των ακεραίων χρησιµοποιούµε και εδώ τη διµελή σχέση σ στο σύνολο ΝxΝ όπως παραπάνω και έχουµε τον επόµενο ορισµό.
ΟΡΙΣΜΟΣ Β
Ένας ακέραιος αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από έναν ακέραιο β
και γράφουµε α > β, όταν ισχύει η σχέση κ + ν > λ + µ, όπου (κ, λ) είναι ένας
αντιπρόσωπος της κλάσης του α και (µ, ν) ένας αντιπρόσωπος της κλάσης του
β.
Επίσης, για την θεµελίωση του συνόλου των ρητών αριθµών χρησιµοποιούµε
και εδώ τη διµελή σχέση σ στο σύνολο ΖxΖ+ όπως παραπάνω. Σύµφωνα µε
τον ορισµό Β ένας ακέραιος αριθµός α λέγεται θετικός όταν ισχύει η σχέση
κ + µ > λ + µ ⇔ κ > λ (δείτε και ορισµό 2), όπου (κ, λ) είναι ένας αντιπρόσωπος της κλάσης του α και (µ, µ) ένας αντιπρόσωπος της κλάσης του µηδενός.
ΟΡΙΣΜΟΣ Γ
Ένας ρητός αριθµός α λέµε ότι είναι µεγαλύτερος από ένα ρητό β και γράφουµε α > β, όταν ισχύει η σχέση κν > λµ, όπου (κ, λ) είναι ένας αντιπρόσωπος της κλάσης του α και (µ, ν) ένας αντιπρόσωπος της κλάσης του β.
Τέλος, ορίζουµε την έννοια του «µεγαλύτερου από» στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών όπου θεωρούµε και εδώ ότι έχει θεµελιωθεί µε την βοήθεια ακολουθιών Cauchy ρητών αριθµών:
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆
Αν α και β είναι δύο πραγµατικοί αριθµοί και ( aν )ν ∈IN , ( βν )ν ∈IN αντιπρόσωποι των κλάσεων των α και β αντίστοιχα, θα λέµε ότι ο α είναι µεγαλύτερος του β και θα γράφουµε α > β, όταν υπάρχουν θετικός ρητός αριθµός ε
(ε > 0) και φυσικός αριθµός ν o ώστε να ισχύει aν − βν > ε για κάθε ν > ν o .
*

*
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Αξιωµατική θεµελίωση του διατεταγµένου σώµατος των πραγµατικών αριθµών
Συνήθως σε βιβλία Ανάλυσης δεν ακολουθείται η παραπάνω αναλυτική διαδικασία, αλλά προτιµάται ένας αξιωµατικός τρόπος θεµελίωσης του διατεταγµένου σώµατος των πραγµατικών αριθµών, όπως αυτός που παρουσιάζεται παρακάτω.
∆εχόµαστε ότι στο IR ορίζονται δύο εσωτερικές πράξεις, η πρόσθεση (+) και ο
πολλαπλασιασµός (⋅), για τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω αξιώµατα:
Α. Αξιώµατα της πρόσθεσης
1. x + y = y + x, ∀x, y∈IR
2. (x + y) + z = x + ( y + z), ∀x, y, z∈IR
3. Υπάρχει µοναδικό ουδέτερο στοιχείο, το µηδέν (0), δηλαδή ισχύει:
x + 0 = 0 + x = x, ∀ x∈IR
4. Για κάθε x∈IR υπάρχει µοναδικό αντίθετο στοιχείο x΄ ∈ IR, για το οποίο
ισχύει: x + x΄ = x΄ + x = 0.
(Για το αντίθετο στοιχείο κάθε x∈IR χρησιµοποιείται ο συµβολισµός - x ).
Β. Αξιώµατα του πολλαπλασιασµού
5. x⋅ y = y⋅ x, ∀x, y∈IR
6. (x⋅ y) ⋅ z = x⋅ ( y⋅ z), ∀x, y, z∈IR
7. Υπάρχει µοναδικό ουδέτερο στοιχείο, το ένα (1) , δηλαδή ισχύει:
x⋅ 1= 1⋅ x = x, ∀ x∈IR
8. Για κάθε πραγµατικό αριθµό x ≠ 0 υπάρχει µοναδικό αντίστροφο στοιχείο
x΄ ∈ IR, για το οποίο ισχύει: x⋅ x΄ = x΄⋅x = 1.
(Για το αντίστροφο στοιχείο κάθε πραγµατικού x ≠ 0 χρησιµοποιείται ο συµβολισµός

1
).
x

Γ. Αξίωµα που συνδέει τις δύο πράξεις
9. (x + y) ⋅z = x⋅ z + y⋅ z, ∀x, y, z ∈IR.
Οι πράξεις της αφαίρεσης (-) και της διαίρεσης (:) στο IR ορίζονται ως εξής:
x - y = x + (- y), ∀x, y∈IR και
x : y = x⋅

1
, ∀x, y∈IR µε y ≠ 0.
y

∆. Αξιώµατα για τη διάταξη
∆εχόµαστε ότι υπάρχει ένα υποσύνολο IR+ του IR για το οποίο ισχύουν τα
αξιώµατα:
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10. Για κάθε x, y∈IR+ ισχύει x + y ∈ IR+ (το IR+ είναι κλειστό ως προς την
πρόσθεση).
11. Για κάθε x, y∈IR+ ισχύει x⋅ y ∈ IR+ (το IR+ είναι κλειστό ως προς τον
πολλαπλασιασµό).
12. Για κάθε x∈IR ισχύει: ή x ∈ IR+ ή -x ∈ IR+ ή x = 0.
Τους πραγµατικούς αριθµούς που ανήκουν στο IR+ τους καλούµε θετικούς
πραγµατικούς αριθµούς, ενώ τους πραγµατικούς αριθµούς που είναι διάφοροι
του 0 και δεν ανήκουν στο IR+ τους καλούµε αρνητικούς πραγµατικούς αριθµούς. Το σύνολο όλων των αρνητικών πραγµατικών αριθµών το συµβολίζουµε
µε το σύµβολο IR− .
Παρατηρούµε ότι τα σύνολα IR+ , {0} και IR− αποτελούν µία διαµέριση του
IR.
Τώρα είµαστε σε θέση να ορίσουµε την έννοια του «µεγαλύτερου από» στο
σύνολο των πραγµατικών αριθµών. Έχουµε λοιπόν τον παρακάτω ορισµό:
ΟΡΙΣΜΟΣ
Λέµε ότι ένας πραγµατικός αριθµός α είναι µεγαλύτερος από έναν πραγµατικό
αριθµό β και γράφουµε α > β, όταν η διαφορά α – β ανήκει στο IR+, δηλαδή
όταν η διαφορά α – β είναι θετικός πραγµατικός αριθµός.
Αποδεικνύεται εύκολα ότι ισχύουν οι ισοδυναµίες:
(i)

α > 0 ⇔ α ∈ IR+ (α θετικός) και

(ii)

α > β ⇔ α – β > 0 , όπου α, β ∈ IR.

Όλα τα παραπάνω αξιώµατα ισχύουν και στο σύνολο των ρητών αριθµών, το
οποίο για αυτό είναι ένα διατεταγµένο σώµα, όχι όµως πλήρες όπως το σώµα
των πραγµατικών αριθµών. Στο σύνολο των πραγµατικών αριθµών για την
διάταξη ισχύει επιπλέον το παρακάτω αξίωµα που είναι γνωστό ως αξίωµα
πληρότητας, το οποίο όµως δεν ισχύει στο σύνολο των ρητών αριθµών (µπορείτε να δείτε στο παράρτηµα µία απόδειξη). Με το αξίωµα πληρότητας το σύνολο των πραγµατικών αριθµών καθίσταται ένα πλήρως διατεταγµένο σώµα. Αποδεικνύεται ότι κάθε πλήρως διατεταγµένο σώµα είναι ισόµορφο του IR.
Πριν διατυπώσουµε το αξίωµα της πληρότητας του IR πρέπει να δώσουµε τον
παρακάτω ορισµό:
ΟΡΙΣΜΟΣ
Ένα υποσύνολο Α του IR λέγεται άνω φραγµένο εάν υπάρχει πραγµατικός
αριθµός φ τέτοιος ώστε για κάθε x∈Α να ισχύει x ≤ φ.
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Ε. Αξίωµα πληρότητας
13. Κάθε άνω φραγµένο υποσύνολο του συνόλου IR των πραγµατικών αριθµών έχει ελάχιστο άνω φράγµα στο IR.
Το ελάχιστο άνω φράγµα ενός άνω φραγµένου υποσυνόλου Α του IR το λέµε
supremum του Α και γράφουµε supΑ.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να δούµε γιατί το σώµα C των µιγαδικών αριθµών δεν
είναι διατεταγµένο. Προς τούτο πρέπει πρώτα να αποδείξουµε την παρακάτω
πρόταση.
Πρόταση: Αν Χ είναι ένα διατεταγµένο σώµα (ικανοποιούνται τα παραπάνω αξιώµατα 1 - 12), τότε:
i) Για κάθε x ∈ Χ µε x ≠ 0 ισχύει x 2 = x⋅x ∈ Χ+ και
ii) 1∈
∈ Χ+ .
Απόδειξη
i) Έστω x ∈ Χ µε x ≠ 0.
Αν x ∈ Χ+ , τότε από το αξίωµα 11 προκύπτει ότι x 2 ∈ Χ+ .
Αν x ∉ Χ+ , τότε -x ∈ Χ+ και (-x) 2 ∈ Χ+ . Όµως (-x) 2 = x 2 (κανόνας των προσήµων).
Άρα για κάθε x ∈ Χ µε x ≠ 0 ισχύει x 2 ∈ Χ+ .
ii) 1ος τρόπος (µε τη βοήθεια του (i) ):
Από την πρόταση που αποδείχθηκε στο (i) προκύπτει ότι 12 ∈ Χ+ .
Όµως 12 = 1⋅1 = 1.
Άρα 1∈ Χ+ .
ii) 2ος τρόπος (µε απαγωγή σε άτοπο):
Αν 1 ∉ Χ+ τότε -1 ∈ Χ+ (αξίωµα 12). Έτσι λοιπόν για κάθε x ∈ Χ+ θα ισχύει
(-1)⋅x ∈ Χ+ (αξίωµα 11). Όµως (-1)⋅x = -x (κανόνας των προσήµων). ∆ηλαδή
προκύπτει ότι και -x ∈ Χ+ που είναι άτοπο.
Άρα 1 ∈ Χ+ .
Έστω τώρα ότι το σώµα C των µιγαδικών αριθµών είναι διατεταγµένο. Σύµφωνα µε την παραπάνω πρόταση θα ισχύει i2 ∈ C+. Όµως i2 = -1 ∉ C+ , αφού
1∈ C+ . Παρατηρούµε ότι καταλήγουµε σε αντίφαση, που είναι άτοπο.
Άρα το σώµα C των µιγαδικών αριθµών δεν είναι διατεταγµένο.
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Επίλογος
Κλείνοντας τίθεται το ερώτηµα µε ποιον από τους δύο τρόπους θα µπορούσε
να διδαχθεί η σχέση της διάταξης στην Α΄ Λυκείου.
Επειδή ο σκοπός της διδασκαλίας της Άλγεβρας στο λύκειο δεν είναι η θεµελίωση του διατεταγµένου σώµατος των πραγµατικών αριθµών µε αυστηρό
τρόπο, αλλά η καλλιέργεια της κριτικής, ορθολογικής, αναλυτικής, διαισθητικής και συνθετικής σκέψης των µαθητών θα µπορούσαµε να µείνουµε στην
διαισθητική και εµπειρική προσέγγιση της σχέσης της διάταξης που έγινε στο
γυµνάσιο και να αποφευχθεί έτσι ένας αυστηρός ορισµός, όπως άλλωστε γίνεται και µε τις πράξεις. Αν όµως πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιηθεί ένας
τρόπος, ώστε να υπάρξει η διαφοροποίηση από το γυµνάσιο, νοµίζω πως ο
τρόπος που ενδείκνυται είναι ο αξιωµατικός.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εδώ θα αποδείξουµε µε τη βοήθεια ενός αντιπαραδείγµατος ότι δεν ισχύει γενικά το αξίωµα της πληρότητας στο σύνολο των ρητών αριθµών.
Έστω λοιπόν το σύνολο:
A = { x ∈ Q / x < 0 ή x 2 ≤ 2} .

Παρατηρούµε ότι το Α είναι άνω φραγµένο. Θα αποδείξουµε ότι δεν έχει ελάχιστο άνω φράγµα (supremum) στο σύνολο των ρητών αριθµών.
Έστω ότι το παραπάνω σύνολο Α έχει supremum στο σύνολο των ρητών αριθµών και έστω supΑ = b όπου b∈ Q. Για τον αριθµό b διακρίνουµε τις περιπτώσεις: b2 = 2, b2 > 2 και b2 < 2. Εξετάζοντας κάθε περίπτωση χωριστά
έχουµε:
1η περίπτωση: Αν b2 = 2, τότε είναι b = 2 . Όµως, ο αριθµός 2 , όπως αποδεικνύεται, δεν είναι ρητός.
b2 − 2
2 περίπτωση: Αν b > 2, τότε θεωρώντας τον ρητό αριθµό ε =
(προφα2b
η

2

νώς b ≠ 0), αποδεικνύεται εύκολα ότι ο ρητός αριθµός b – ε είναι επίσης άνω
φράγµα του Α, που είναι άτοπο αφού b – ε < b.
3η περίπτωση: Αν b2 < 2, τότε θεωρώντας τον ρητό αριθµό ε =

2 − b2
(θα ι2b + 1

σχύει 1 < b, γιατί 1∈ Α), αποδεικνύεται εύκολα ότι για τον ρητό b + ε ισχύει
(b + ε)2 < 2 , δηλαδή b + ε ∈ Α, που είναι άτοπο, διότι b < b + ε και ο αριθµός b είναι άνω φράγµα του Α.
Άρα το υποσύνολο Α του Q, ενώ είναι άνω φραγµένο, δεν έχει ελάχιστο άνω
φράγµα στο σύνολο των ρητών αριθµών.

