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  Serii de numere reale   3.

Succinte preliminarii teoretice + exemple. 

O serie de numere reale const| dintr-un Õir real Õi dintr-un alt Õir asociat acestuia, cel al

sumelor parÛiale ale seriei.  Formal, cele dou| Õiruri sunt  

(3.1)

Se foloseÕte notaÛia 

(3.2)

spre a desemna seria definit| prin perechea de Õiruri din (3.1). Vom vedea c| aceeaÕi notaÛie

din (3.2) poate avea Õi o alt| semnificaÛie, aceea de sum| a seriei. 

Termenul general al seriei este   seriile reale se clasific| dup| diverse criterii,

primul fiind cel al semnului termenului general. Seria  (3.1)  poate fi   

(3.3)

La prima alternativ| din (3.3) termenii pot fi strict pozitivi, respectiv nenegativi. La a doua

alternativ|, termenii pot lua orice semn. Un caz particular al acestei alternative secunde este

cel al seriilor alternante, în care semnul termenului general alterneaz| între +  Õi  – .

AÕadar, termenul general al unei asemenea serii se poate scrie sub forma  sau

 cu  

Comportarea unei serii de numere reale depinde de comportarea Õirului sumelor sale

parÛiale  din (3.1). De obicei, prin natura unei serii se înÛelege convergenÛa /

divergenÛa. Dac| Õirul  are limit|, spunem c| seria are sum|  iar aceast| sum|  S

este chiar limita Õirului sumelor parÛiale : 

suma seriei. (3.4)

AÕa cum sugeram mai sus, suma seriei poate fi notat| chiar cu simbolul din (3.2), având în
vedere definiÛia din (3.4).  AÕadar, 

           (3.5)

Desigur, suma unei serii poate s| existe sau nu, iar dac| exist| ea poate fi m|rginit| (adic|
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finit| - element din ú), respectiv nem|rginit|. În funcÛie de aceste cazuri seria se clasific|

precum urmeaz|. Seria  

  sau    

nu are sum| dac| limita din (3.5) nu exist|. Altfel, seria are suma  

        este (3.6)
convergent|  dac|             

 divergent|  dac|  

Având în vedere definiÛia din (3.5) Õi clasificarea din (3.6), este evident c| natura unei serii

va putea fi determinat|, chiar Õi f|r| a-i g|si suma, utilizând criterii de convergenÛ| pentru

Õirurile reale ; a se vedea paragraful anterior. 

Exemple. Oferim câteva exemple simple de natur| s| ilustreze noÛiunile prezentate pân|
acum.   

    Seria cu termenul general constant,       E 3.1

(3.7)

Acesta este un caz absolut banal dar ofer| un prim exemplu de serie divergent|. În suma din

(3.7)  intervine funcÛia signum ce caracterizeaz| semnul constantei respective : 

 

    Serie alternant| f|r| sum|, cu termenul general       E 3.2

(3.8)

Rezult| din  (3.8)  c| aceast| serie nu are sum| ; având în vedere c| Õirul sumelor parÛiale

este unul osciilant, putem spune c| este un exemplu de serie oscilant|. Se poate obÛine o

uÕoar| generalizare dac| se consider| termenul general  

    Seria geometric| (de raÛie  ). Este vorba de o serie a c|rei sum| parÛial| E 3.3

de rang n a fost întâlnit| în matematica de liceu, sub denumirea de sum| a progresiei

geometrice. Termenul s|u general este 

(3.10)

Este evident c| nu putem considera cazul particular Î  în ultima expresie a sumei
parÛiale din (3.10) ; dar acesta este un caz banal (sau trivial) care se încadreaz| la primul
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exemplu de mai sus, al seriei cu termenul general constant  = 1 , având suma +  4 ; deci este
un caz de divergenÛ|. Analog, cazul  Ï   conduce la seria alternant| f|r| sum| din
(3.8).  R|mân celelalte cazuri, care sunt mai interesante. 

    Ð   nu exist| întrucât 

 

    Ñ     (3.11)

întrucât a doua limit| din (3.11) implic| (la num|r|tor) limita Õirului geometric de raÛie

subunitar|, în valoare absolut|, care converge la 0 ; acest Õir a fost prezentat în secÛiunea

precedent|. 

    Ò   

Deci seria geometric| DIVerge în acest al 5-lea caz. 

O serie cu termenul general raÛional este  E 3.4

 

Termenul general se mai poate scrie 

 

Criteriul general de convergenÛ|.  Conform cu  (3.5) Õi (3.6), convergenÛa seriei (3.1) /

(3.2)  este echivalent| cu convergenÛ| Õirului sumelor sale parÛiale  , iar convergenÛa

acestuia poate fi caracterizat| cu criteriul general de convergenÛ| al lui Cauchy pentru Õiruri:

 
(3.12 )

Cu expresia din (3.1) a sumei parÛiale de rang  n, 

(3.13)
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ultimul membru din (3.13) se numeÕte porÛiunea (sau “bucata”) seriei dintre rangurile

Caracterizarea (3.12) a convergenÛei seriei devine, folosind (3.13), 

    ^ (3.14)

   

Corolar (CondiÛia necesar| de convergenÛ|).  Particularizând num|rul natural p din

caracterizarea (3.14) la rezult| condiÛia necesar| de convergenÛ| a unei serii : 

       (3.15)

ImplicaÛia din (3.15) se citeÕte astfel: Seria converge numai dac| termenul s|u general

converge la 0. Oferim un exemplu Õi un contraexemplu la aceast| condiÛie din (3.15). 

      E 3.5

este o serie non-convergent| deoarece termenul ei general nu converge la 0  ci la 2/3. Vom

vedea, dup| prezentarea câtorva propriet|Ûi ale seriilor cu termeni pozitivi, ca aceast| serie

este chiar divergent| la 

    CondiÛia din  (3.15)  este numai una necesar|.  E 3.6

   Un contraexemplu va ar|ta ca si o serie cu termenul general convergent la 0   poate fi

divergent|, întrucât condiÛia din (3.15) este numai necesar|, nu Õi suficient|. Seria
armonic| simpl| este 

(3.16)

iar suma sa parÛial| este 

(3.17)

Vom demonstra divergenÛa seriei prin divergenÛa Õirului (3.17) al sumelor sale parÛiale,

luând în caracterizarea din  (3.14)  un  Õi un  p  particular, l|sând pe  arbitrar: 

      (3.18)
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 (3.19)

În  (3.18)  citim : ca “astfel încât”, iar minorarea din (3.19) s-a obÛinut prin majorarea

primilor numitori la   

AplicaÛii la serii cu termeni oarecare 

     S| se studieze convergenÛa seriilor :  

    (i)

   (ii) 

   (iii) 

   (iv) 

R|spunsuri - sugestii de rezolvare. 

 (i) Termenul general, în valoare absolut|, se majoreaz| cu  care converge

conform criteriului general al lui Cauchy : a se verifica de c|tre cititori. 

  (ii)  Numitorul termenului general se poate factoriza, iar acesta se descompune în diferenÛ|

de fracÛii simple, dup| care se determin| suma parÛial| de rang n : se va obÛine achiar suma

seriei,  

 (iii)  Suma parÛial| a seriei se poate rescrie sub forma 

 

        (3.20)

 este suma unei serii geometrice convergente. A se verifica  Prima sum|

parÛial| este 

(3.20)

Se poate considera seria auxiliar|, cu suma parÛial| 
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     (3.21)

Valoarea derivatei din (3.21) în punctul   este 

(3.22)

Trecând la limit| în  (3.22)  Õi cu  (3.20)  se va g|si 

 (3.23)

AÕadar suma seriei este   ~

   (iv)  Se va verifica c| suma parÛial| este 

de unde vor rezulta atât suma seriei cât Õi convergenÛa. 

Momentan întrerupem aici prezentarea unor propriet|Ûi (Õi exemple) ale seriilor reale

generale (cu termeni oarecare). Seriile cu termeni pozitivi au multe propriet|Ûi suplimentare

faÛ| de cele generale, inclusiv criterii specifice de convergenÛ|. Oferim în contiunuare o

trecere în revist| a principalelor propriet|Ûii Õi criterii de convergenÛ|, f|r| a intra în detalii

de demonstraÛie (care pot r|mâne ca exerciÛii pentru seminar sau pentru HOMEWORK). 

Serii cu termeni pozitivi (STP). 

DefiniÛia acestor serii a fost dat| în (3.3). O serie de propriet|Ûi ale STP sunt imediate. 

    Ôirul sumelor parÛiale ale unei STP este (strict) cresc|tor. 

Proprietatea rezult| imediat din aceast| inegalitate este în

general strict|, chiar dac| unii termeni ai seriei pot fi nuli. Evident, acest Õir este strict

cresc|tor în prima alternativ| din (3.3) - TP. 

Având în vedere propriet|Ûile Õirurilor monotone, în particular cresc|toare, de numere

reale (pozitive) rezult| 
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    Orice STP este fie convergent|  (la o sum|  fie nem|rginit| -  divergent|

            la 

    O STP este convergent|  }|  este m|rginit| :  

(3.24)

În  (3.24)  intervine bariera superioar|  M . Inegalitatea este strict| întrucât un majorant nu

poate fi atins de un Õir cresc|tor de sume parÛiale decât dec|, de la un rang încolo, toÛi

termenii serii sunt = 0 (ceea ce reprezint| un caz banal, irelevant). 

ConvergenÛa STP-urilor se poate stabili cu o serie de criterii specifice, care urmeaz|.

Criterii de convergenÛ| pentru STP 

   (Criteriul comparaÛiei prin inegalit|Ûi)  Dac|  

          atunci ;

             atunci   

Se mai poate observa c|, notând cu U Õi V sumele celor dou| serii atunci

Inegalitatea are loc Õi în cazul cînd una sau ambele sume este (sunt) infinite. 

Criteriul comparaÛiei prin inegalit|Ûi se poate reformula printr-o uÕoar| generalizare,

înlocuind inegalitatea  care intervine ca ipotez| atât în cât Õi în  cu 

(3.25)

În monografia [Gh. SireÛchi, 1985], în cazul când se verific| inegalitatea din (3.25) se

consider| c| cele dou| serii se afl| într-o relaÛie (similar| cu o relaÛie) de ordine Õi se

foloseÕte o notaÛie specific| :  dac| exist| constanta real| M ca în  (3.25)  astfel încât, cel

puÛin de la un rang   este verificat| inegalitatea din (3.25) se spune c| seria  este

majorat|  de seria  Õi se noteaz| 

(3.26)

Cu aceast| notaÛie, primul criteriu de comparaÛie se poate reformula sub forma uÕor

generalizat| 

     Dac|   
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 atunci   (3.27)

Una din formele mai des utilizate ale criteriilor de comparaÛie se obÛine prin trecerea
la limit| în raportul dintre doi termeni de acelaÕi rang ai celor dou| serii. 

   (Criteriul comparaÛiei la limit|) 

            Considerând dou|  STP cu termenii generali respectivi  , 
dac| exist|  

  atunci  (3.28)

Acest criteriu rezult| din precedentul, dac| pentru limita  R  se aplic|, în fiecare dintre

cazuri, o caracterizare cu vecin|t|Ûi fundamentale de forma 

  respectiv (3.29)

(3.30)

evident, în cazul   din (3.28), în caracterizarea din (3.29) se va opera cu o vecin|tate

la dreapta a lui  0 : se va scrie c| 

  

Cei interesaÛi sunt invitaÛi s| verifice aceast| implicaÛie, adic| posibilitatea de a deduce

natura unei serii din natura celeilalte, în condiÛiile din  (3.26) care vor conduce la (3.23),

respectiv (3.24). Evident, se va putea alege un particular, respectiv un 

fiec|ruia corespunzându-i un rang (suficient de mare) de la care este verificat| inegalitate

din primul criteriu. 

    (Criteriul comparaÛiei prin rapoarte de termeni succesivi)  Dac|  
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     (3.31)

Inegalitatea din (3.31) este echivalent| cu 

 (3.32)

de unde rezult| c| Õirul rapoartelor dintre termenii de acelaÕi rang ai seriei  Õi ai

seriei  este un Õir descresc|tor, fiind Õi minorat de  0. Este deci un Õir convergent.

Inegalitatea din  (3.32)  se poate prelungi spre stânga pân| la rangul : 

(3.33)

Scriind ca membru extrem drept raportul cu rangul minim de la care se verific| (3.33) avem

(3.34)

Dac| lu|m, în inegalitatea  (3.34),  rezult| câ între termenii celor dou| serii se verific|

inegalitatea  pentru Întrucât comportarea unei serii – în cazul nostru

 –  nu este influenÛat| de un num|r finit de termeni iniÛiali Õi nici dac| seria, adic|

termenul ei general este multiplicat cu o constant| pozitiv|  M , urmeaz| c| celor dou| serii

li se poate aplica primul criteriu de comparaÛie prin inegalit|Ûi  Õi astfel rezult|

implicaÛiile din (3.31) sau chiar  . 

    (Criteriul de condensare al lui Cauchy) 

 Fie  un Õir monoton descresc|tor de numere reale pozitive. Atunci seriile 

 (3.35)

au aceeaÕi natur|. 

Nu oferim demonstraÛia pentru acest criteriu. El se bazeaz| pe o propoziÛie (“propri-

etatea de asociativitate”), P. 3.1.10 care poate fi g|sit| în manualul  [Gh. SireÛchi, 1985 -

Vol.1] . Se observ| c| a doua serie din (3.35) este format| doar din termenii seriei iniÛiale de

ranguri egale cu puterile succesive ale lui 2 ; aÕadar, s-ar putea afirma c| ea conÛine un

num|r “mai mic” de termenii decât seria dat|. În anumite situaÛii, este convenabil| aplicarea

acestui criteriu. 
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Exemple

    Seria   este DIVergent| întrucât  E 3.7

 DIV ;  

conform cu seria cu care se face comparaÛia fiind seria armonic| simpl| care

diverge. A se vedea exemplul   .  E 3.6

     Seria      E 3.8

DIVerge întrucât   Õi se aplic|  cu aceeaÕi serie armonic| simpl|.

      Seria  este CONV   E 3.9

întrucât se poate compara (fie la limit|, fie prin inegalitate ca în ) cu seria armonic|

 

Seriile armonice (generalizate) formeaz| o familie Õi sunt de forma 

Pentru calculul sumelor unor serii (inclusiv STP) nu exist| metode general valabile.

În fiecare caz se va încerca determinara unei expresii cât mai simple a  sumei parÛiale de

rang n, eventual printr-o rescriere convenabil| a termenului general. În exemplele ce

urmeaz| se calculeaz| câteva sume de serii. 

      E 3.10

Termenul general se poate rescrie (prin amplificarea fracÛiei cu conjugata diferenÛei de la

numitor) sub forma 
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    (Criteriul r|d|cinii, al lui Cauchy) 

              Fie  un Õir de numere reale pozitive. Dac| exist| un rang Õi un

um|r real  astfel încât 

(3.36)

Criteriul din (3.36) este criteriul r|d|cinii sub form| de inegalit|Ûi. El rezult| din 

prin comparaÛie cu seria geometric| (3.10), în cazul raÛiei .  Exist| Õi o form| la limit|

a acestui criteriu : 

   Dac| exist|  

 atunci  (3.37)

Criteriul din (3.37) se demonstreaz| pe baza celui din (3.36) trecând la caracterizarea limitei

în limbaj  se va alege un  suficient de mic astfel încât 

  

Cititorul interesat va descrie formal cazul de divergenÛ|. 

Un criteriu oarecum înrudit cu  -  este 

    (Criteriul raportului sau al lui d’Alembert)   Fie  un Õir de numere

reale pozitive. Dac| exist| un rang Õi un  um|r real   astfel încât 

(3.38)

Ca Õi în cazul criteriului r|d|cinii, Õi acesta admite o form| limit|. 
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   Dac| exist|  

  atunci  (3.39)

Formele limit| ale acestor dou| criterii    &   admit, fiecare dintre ele,

câte un caz de dubiu,  acela în care limita respectiv| este unitar| :   Dup| cum se va

vedea, aceste cazuri de dubiu se pot uneori rezolva cu ajutorul altor criterii, mai puternice

(sau mai fine). S| mai oberv|m c| cele dou| criterii (al r|d|cinii Õi al raportului ) au aceaÕi

putere, în sensul c| natura unei serii stabilit| cu unul din ele va fi aceeaÕi Õi conform

celuilalt (dac| ambele sunt aplicabile).

Exemple

    Seria   are aceeaÕi comportare (sau natur|) cu seria  E 3.11

(3.40)

întrucât o constant| pozitiv| care multiplic| termenul general nu afecteaz| natura seriei.

Seria dat|, , se poate compara cu seria din (3.40) fie printr-o inegalitate, fie prin

trecere la limit|  : 

aÕadar,  seria armonic| de parametru conform cu

Se ajunge la aceeaÕi concluzie cu  Õi  

      (3.41) E 3.12

Expresia termenului general sugereaz|, în mod firesc, aplicarea criteriului Cauchy al

r|d|cinii, 

Pentru  termenul general devine 
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  (3.42)

Conform condiÛiei necesare de convergenÛ|  (3.15),  seria diverge în acest caz.   Cititorul este

invitat s| verifice limita din (3.42). 

(3.43) E 3.13

Pentru aceast| serie se poate încerca aplicarea criteriului raportului - d’Alembert. 

(3.44)

Rezult| din (3.44) c| seria din (3.43) este  CONV pentru  respectiv DIV pentru

Dac|  seria din (3.43) devine seria armonic| generalizat| de parametru

 a se vedea menÛionarea acestei familii de serii dup| la pag. 33.  Notând E 3.9 

termenul general din  (3.43)  cu  rezult| c| 

 

AplicaÛii la serii cu termeni pozitivi 

    S-au mai prezentat exemple de aplicare a crieriilor de comparaÛie, Urmeaz|

   alte câteva. Seriile se indic| prin termenul general. 

     

        

      

   se poate aplica o comparaÛie la limit|, cu 

             se poate compara cu o serie armonic| generalizat|.  
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S| se verifice convergenÛa / divergenÛa cu criteriile   –   :  

             

            

R|spunsuri - sugestii de rezolvare. 

În unele din r|spunsuri folosim notaÛia   cu semnificaÛia c| cele dou| serii

au aceeaÕi natur| :  CONV / DIV .  De asemenea, relaÛia de majorare din

(3.26) - pag. 31. 

         

   

    cu     ; 

                    cu   ; 

   

    cu    ;  

    cu   ;      cu    ;

  cu    ;    

   cu    ; 

cazul de dubiu pentru  se rezolv| prin înlocuirea lui a în termenul general din enunÛ

Õi compararea Õirului astfel obÛinut, a c|rui limit| este   cu condiÛia necesar|
de divergenÛ|, (3.15). 

Alte criterii de covergenÛ| / divergenÛ| pentru STP 

Alegerea unui anumit criteriu pentru stabilirea naturii unei serii cu termeni pozitivi (STP)

nu urmeaz| anumite prescripÛii sau reÛete : unele dintre criteriile prezentate pân| acum pot

fi mai eficiente / mai uÕor de aplicat, altele necesit| calcule mai laborioase. Alegerea

criteriului potrivit depinde în mare masur| de expresia termenului general. În alte cazuri
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(mai ales atunci când termenul general depinde Õi de un parametru) se poate ajunge la

cazuri de dubiu, aÕa cum s-a menÛionat în   Õi   .  În unele asemenea cazuri

se pot aplica unele criterii mai fine – sau mai puternice – aÕa cum sunt criteriul lui Raabe

(sau Raabe-Duhamel), criteriul lui Abel, respectiv criteriul lui Kummer. 

     Criteriul lui Raabe.   Dac| exist| limita 

 atunci   (3.45)

Cazul   este un caz de dubiu.  

      E 3.14

(3.46)

Deci criteriul raportului sub forma limita  ar conduce la un caz de dubiu. Cu

raportul din (3.46)  inversat g|sim limita  

(3.47)

   (3.47)   |      

În cazul de dubiu,   ~

Serii alternante.  O serie alternant| are termenul general de forma  sau

 cu  Pentru aceste serii exist| un criteriu simplu de convergenÛ|. 

     Criteriul lui Leibniz.  Dac| Õirul numeric   descreÕte la   atunci 

       Monotonia se poate stabili cu raportul  E 3.15
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Deci Õirul   este monoton descresc|tor. Limita sa este 

(3.48)

În  (3.48)  a intervenit Õirul descresc|tor al num|rului e (a se vedea  § 2 - ÔIRURI). ~

AplicaÛii la    &   : Se cere natura seriilor cu termenul general dat.  

      

             

     

       

R|spunsuri - sugestii de rezolvare.  

    

     cu  ;  limita se calculeaz| cu

 ajutorul funcÛiei  

     urmeaz| discuÛia dup| a. 

     cu .  

      

         

        Se compar| la limit| seria   Õi se discut|

dup| parametrul seriei armonice. 

    AceaÕi r|spuns ca la .  La toate aplicaÛiile s| se detalieze calculele.  
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