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Κεφάλαιο 7

Συναρτήσεις

7.1 Εννοιολογική Προσέγγιση

Η έννοια της συνάρτησης έχει μια καθορισμένη μαθηματική σημασία που γίνεται
αντιληπτή μέσα από διαφορετικές μορφές, όπως για παράδειγμα:

1. από ένα γράφημα στις Οικονομικές επιστήμες και στη Βιολογία,

2. από ένα Νόμο στη Φυσική.

3. από μια εξειδικευμένη αλγεβρική παράσταση στα Μαθηματικά.

Το αρχικό μας ενδιαφέρον θα στραφεί στο να κατανοήσουμε τι μοντελοποιεί
ένα τέτοιο αντικείμενο. Με τον όρο μοντελοποίηση καταλαβαίνουμε στα μαθηματι-
κά την εύρεση μιας σχέσης μεταξύ των μεγεθών η οποία σχέση είναι σε θέση να
προσομοιάσει καταστάσεις του προβλήματος.
Για να το καταλάβετε αυτό φανταστείτε ότι θέλετε να γνωρίζετε τη χρονι-

κή στιγμή που πρέπει να φάτε όταν η στιγμή προσδιορίζεται από δύο παραμέ-
τρους/μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν την ώρα του γεύματός σας: η πρώτη μετα-
βλητή είναι ο χρόνος (έστω t) που έχετε μείνει νηστικός και η δεύτερη μια χρονική
στιγμή (έστω T ) κατά την διάρκεια της ημέρας. Αν μπορείτε να αποφανθείτε λαμβά-
νοντας υπόψη τις δύο αυτές παραμέτρους/μεταβλητές την ώρα που θα γευματίσετε
τότε λέμε ότι έχετε μια συνάρτηση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών και της ώ-
ρας του γεύματός σας. Η συνάρτηση λοιπόν μοντελοποιεί τη σχέση μεταξύ του
αποτελέσματος και της μεταβολής των παραμέτρων/μεταβλητών, t και T .
Θα λέγαμε, σε μια μη τυπική και αυστηρή μαθηματική ορολογία, ότι συνάρτηση

είναι ένα νέο αντικείμενο που έχει σαν στόχο να περιγράψει τη σχέση εξάρτη-
σης δύο ή περισσότερων μεταβλητών μεγεθών. Η σχέση αυτή μπορεί να
εκφρασθεί στα μαθηματικά: από έναν αλγεβρικό τύπο (από σχέσεις δηλαδή μεταξύ
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αριθμών και μεταβλητών), από μία καμπύλη (ένα γράφημα όπως λέγεται) ή τέλος
από έναν αλγόριθμο.

7.1.1 Από έναν Αλγεβρικό Τύπο

Κατά τη διάρκεια μαθητείας σας στο Γυμνάσιο θα έχετε δει κάποια παραδείγματα
αλγεβροποίησης προβλημάτων. Ας δούμε ένα:

1. Δίδεται ένα ορθογώνιο τρίγωνο △ABΓ με AB = x cm και AΓ = 1 cm.
Να γράψετε το εμβαδόν E(x) και τη περίμετρο P (x) του τριγώνου △ABΓ
συναρτήσει της μεταβλητής x.

E(x) =
1

2
· 1 · x =

x

2

P (x) =x+ 1 +
√
x2 + 1

Οι τιμές της μεταβλητής x αναπαρι-
στάνουν μέτρα ευθυγράμμων τμημά-
των, άρα πρέπει να περιορισθούν μό-
νο στους θετικούς πραγματι-
κούς.

Ομοίως,

2. ΄Ενα δοχείο που χωράει
1

2
lt έχει σχήμα κύβου χωρίς καπάκι. Οι διαστάσεις x

και h είναι σε cm. Να εκφράσετε το h συναρτήσει του x καθώς επίσης και το
εμβαδόν E(x) της εξωτερικής του επιφάνειας. Θεωρείστε ότι 1 lt = 1000 cm3.

V (x) =x2 · h ⇒ 500cm3 = x2 · h ⇒ h =
500

x2

h(x) =
500

x2

E(x) =x2 + 4xh = x2 +
2000

x

΄Οπως και προηγουμένως, το σύνολο
από το οποίο παίρνει τιμές η μεταβλη-
τή x παρουσιάζει μαθηματικό ενδιαφέ-
ρον αφού πρέπει το x να είναι θετικό
και διαφορετικό του 0.
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Galileo Galilei

Οι τύποι στη Φυσική επίσης, είναι αλγεβρικές σχέσεις μεταξύ
των μεταβλητών ενός φυσικού μεγέθους. Μπορούμε να βρούμε
την κατάσταση του φυσικού μεγέθους αν γνωρίζουμε τιμές των
μεταβλητών καθώς και το αντίστροφο.
΄Ενα αντικείμενο σε ελεύθερη πτώση χωρίς αρχική ταχύτητα

διανύει μια απόσταση d σε χρόνο t (σε m) δίνεται από τον τύπο
d = 5t2.
Τη χρονική αυτή στιγμή η ταχύτητα v (σε m ·sec−1) δίνεται από
τον τύπο 10t.

1. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

t (sec) 6
√
10 5

d (m) 5 · 4 5·102 5 · 52
v (m · sec−1) 20 100 60 10

√
10

Χρησιμοποιώντας της συναρτήσεις d = 5t2 και v = 10t μπορούμε να συμπλη-
ρώσουμε τις τιμές που λείπουν. Για παράδειγμα, η τιμή της μεταβλητής t στην
πρώτη γραμμή και στήλη: όταν d = 5 · 4 από d = 5t2 ⇒ 5 · 4 = 5t2 ⇔ t2 =
4 ⇔ t = ±2 και ο χρόνος t = 2.

t (sec) 2 10 6
√
10 5

d (m) 5 · 4 5·102 180 50 5 · 52

v (m · sec−1) 20 100 60 10
√
10 50

2. Αν το αντικείμενο πέφτει άπο ένα ύψος x (σε m), να εκφράσετε την ταχύτητα
του σώματος σε συνάρτηση του x την στιγμή που έρχεται σε επαφή με το
έδαφος.

Γνωρίζουμε ότι η απόστασα d και η ταχύτητα v δίνονται από τους τύπους:

d =
1

2
gt2 ∧ v = g · t, όπου g = 10m/sec2

Αν d = x, τότε από την πρώτη εξίσωση ο χρόνος είναι ίσος με t =

√
2x

g
.

Τέλος, από την δεύτερη εξίσωση που μας δίνει την ταχύτητα έχω: v =
√

2gx.

Τα τρία αυτά παραδείγματα μας διδάσκουν κάποια χρήσιμα πράγματα:
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• τα αποτελέσματα της εξάρτησης των δύο μεταβλητών θα εκφρασθούν μέσα
από έναν αλγεβρικό τύπο,

• πιθανόν οι μεταβλητές θα συνοδεύονται από κάποιους περιορισμούς.

Τέλος, η μορφολογική αναπαράσταση της συνάρτησης έχει σχέση με την χά-
ραξη του γραφήματος στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Απο το γράφημα
μπορούμε να βρούμε τοπικές ιδιότητες της συνάρτησης, όπως τη μονοτονία της ή τα
ακρότατα σημεία (μέγιστο ή ελάχιστο).

7.1.2 Απο μια Καμπύλη (ή Γράφημα)

Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε αριστερά τις διαφορετικές τροχιές μιας ελεύθερης
βολής που διαγράφει μια σφαίρα με διαφορετικές ταχύτητες από το χειρόγραφο του
Γαλλιλαίου (Biblioteca Nazionale Centrale, Florence) και δεξιά τις ίδιες τροχιές
μιας ελεύθερης βολής με την σύγχρονη αναπαράστασή τους. Για κάθε τιμή της
απόστασης x μπορούμε να υπολογίσουμε το ύψος του βλήματος συναρτήσει του x.

Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τις μεταβολές της ταχύτητας, τα διαστή-
ματα μεταβολής του ύψους καθώς και την μέγιστη τιμή του ύψους. Το ότι το βλήμα
ανέρχεται μέχρι ένα συγκεκριμένο μέγιστο ύψος περίπου στο μέσο της διαδρομής και
ότι η διαδρομή αριστερά και δεξιά αυτού του σημείου γίνεται από αύξουσα φθίνουσα
αντίστοιχα, είναι στοιχεία που μας τα δίνει το ίδιο το γράφημα.

Ερμηνεύοντας το Γράφημα:

Δύο δρομείς E και N ξεκινούν από την πόλη A και κατευθύνονται στην πόλη
B. Η πορεία τους χαρακτηρίζεται από το παρακάτω γράφημα.
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1. Ο δρόμος είναι ανηφορικός από την πόλη A στην πόλη B;
Λάθος. Το γράφημα δεν δίνει τέτοια πληροφορία.

2. Ο E είναι πάντα μπροστά από τον N ;
Λάθος, όχι πάντα. Η προβολή στον κάθετο άξονα της θέσης του καθενός
δείχνει ότι υπάρχουν χρονικές στιγμές που συμβαίνει το αντίθετο.

3. Ο N διανύει μια αύξουσα πορεία ζικ-ζακ από την μία πλευρά του δρόμου προς
την άλλη;
΄Οχι ακριβώς. Το ζικ-ζακ δείχνει ότι ο N μηδενίζει σχεδόν αυτή την απόσταση
που διανύει σε χρονικά διαστήματα.

4. Ο E φτάνει πρώτος στην πόλη B;
Λάθος. Στο σημείο B φτάνουν την ίδια χρονική στιγμή.

5. Ο N είναι ταχύτερος του E;
Λάθος. Υπάρχουν στιγμές κατα τις οποίες ο E είναι ταχύτερος του N .

6. Ο E τρέχει με σταθερή ταχύτητα;
Σωστό. Η απόσταση και η διάρκεια είναι ποσά ανάλογα.

Κατασκευάζοντας το Γράφημα:

Το γράφημα της συνάρτησης οπτικοποιεί κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που α-
φορούν την συμπεριφορά της. Θα το εκτιμήσουμε αυτό καλύτερα στην επόμενη
τάξη, όπου θα αναπτύξουμε αποτελεσματικότερα εργαλεία για την μελέτη μιας συ-
νάρτησης.
Ας δούμε ένα εύκολο παράδειγμα:
΄Ενα δοχείο έχει το σχήμα που φαίνεται παρακάτω. Το μεγάλο ορθογώνιο έχει

βάση 9cm και ύψος 12cm, ενώ το μικρό έχει βάση 3cm και ύψος 12cm. Αν γεμίσουμε
με νερό το δοχείο σε ύψος x σημειώνουμε με f(x) τα λίτρα νερού στο δοχείο.
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1. Να γράψετε την f(x) συναρτήσει του x. (Να διακρίνεται δύο περιπτώσεις: αν
0 ≤ x ≤ 12 και 12 ≤ x ≤ 24).
1 lt = 1000cm3.
Η συνάρτηση θα έχει δύο κλάδους αφού η συμεριφορά της είναι διαφορετική
από το 0 έως το 12 και από 12 έως 24 εξ αιτίας του σχήματος των δύο δοχείων.
Πράγματι:

f(x) :=





92 · x
1000

, 0 ≤ x ≤ 12

32 · x
1000

+
92 · 12
1000

− 32 · 12
1000

, 12 ≤ x ≤ 24

2. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της σχέσης μεταξύ ύψος/ποσότητας σε ένα
ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων όπου ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά
τις μεταβολές της μεταβλητής x, το ύψος δηλαδή της στάθμης του νερού στα
δοχεία, και ο κάθετος άξονας τη ποσότητα (f(x)) του νερού σε λίτρα.

Στην προκείμενη περίπτωση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ρυθμός μεταβο-

λής του κλάσματος
μεταβολή f

μεταβολή x
του πηλίκου της ποσότητας του νερού διά την

μεταβολή του ύψους x στα δύο δοχεία. Διαισθητικά καταλαβαίνουμε ότι ο
ρυθμός αυτός θα είναι διαφορετικός στα δύο δοχεία και θα είναι μεγαλύτερος
στο πρώτο δοχείο με τις μεγαλύτερες διαστάσεις. Μπορούμε να αναγνωρίσου-
με αυτόν τον ρυθμό μεταβολής μέσα στο παρακάτω διάγραμμα όπου η κλίση
του γραφήματος της συνάρτησης στο διάστημα [0, 12] είναι μεγαλύτερη από
αυτό της συνάρτησης στο διάστημα [12, 24].
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7.1.3 Αλγόριθμοι Υπολογισμού

΄Ενας αλγόριθμος είναι μια διαδικασία σε τυπική γλώσσα προγραμματισμού που δίνει
κάποια υπολογιστικά αποτελέσματα όταν δεχθεί στην είσοδο κατάλληλα δεδομένα.
Με έναν αλγόριθμο μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή μιας συνάρτησης που α-
ντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη τιμή της κυρίαρχης μεταβλητής. Ο υπολογισμός
αυτός γίνεται σήμερα με έναν υπολογιστή. Οπωσδήποτε οι συναρτήσεις μας εί-
ναι πολυπλοκότερες όσο ποτέ άλλοτε και αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος να
χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικά μέσα. Πρέπει απαραιτήτως λοιπόν να μάθουμε να
υπολογίζουμε τις τιμές των συναρτήσεων, και όχι μόνο αυτές, με μια μηχανή.
Ας δούμε πως γίνεται σε έναν απλό calculator.
Δίνουμε έναν αριθμό x στην οθόνη του calculator και στη συνέχεια γράφουμε

την παρακάτω ακολουθία εντολών.

x ∗ 2 − 3 = 1/x ∗ 4 + 3 =

1. Να δώσετε το αποτέλεσμα για κάποιες τιμές του x.

2. Δείτε με την βοήθεια ενός calculator ότι η ακολουθία των παραπάνω εντο-
λών αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη τιμή του αριθμού x = x0 στην τιμή της

παράστασης
4

2x0 − 3
+ 3.

3. Στα Συστήματα Αλγεβρικού Υπολογισμού όπως είναι το Maple, Derive ή
Mathematica μπορούμε να γράψουμε ευκολότερα την συνάρτηση σαν:

4/(2 ∗ x− 3) + 3

Αν στο παραπάνω παράδειγμα η διαδικασία υπολογισμού για κάποια τιμή του
x είναι φανερή, δεν συμβαίνει το ίδιο σε όλους τους υπολογισμούς. Υπάρχουν
πράγματι κρυφά βήματα υπολογισμού. Για παράδειγμα, αν θελήσετε να υπολογίσετε
την τιμή της συνάρτησης f(x) = ημ (x) όταν x = 5o, θα πρέπει να δώσετε την
εντολή: ημ (5o). Ο υπολογισμός γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου που είναι
ενσωματωμένος στον πυρήνα του λογισμικού και ως εκ τούτου δεν είναι ορατός από
τον χρήστη.

ημ (5o) = 0, 08715574274765817355806427083747
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7.2 Η έννοια της συνάρτησης

7.2.1 Ορισμοί

Ορισμός 7.2.1 Συνάρτηση από ένα σύνολο A σε ένα σύνολο B είναι μια δια-
δικασία αντιστοίχισης με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου A αντιστοιχίζεται σε
ένα ακριβώς στοιχείο του συνόλου B. Συμβολικά1 θα γράφουμε:

∀x ∈ A∃!y ∈ B : f(x) = y

Ο παραπάνω ορισμός οφείλεται στον Dirichlet, 1837. Πρίν από τον Dirichlet η
έννοια της συνάρτησης δεν ήταν τόσο σαφής. Για παράδειγμα, ο Johann Bernoulli
στο Opera, vol. 2, p. 241, δες [1], γράφει:

Ονομάζουμε συνάρτηση μιας μεταβλητής ποσότητας, αυτό που προκύ-
πτει από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς της μεταβλητής και των
σταθερών (μτφρ. εννοεί τους αριθμούς).

Leonhard Euler

Πραγματικές συναρτήσεις y = f(x) με x μια πραγματική με-
ταβλητή, χρησιμοποιήσε για πρώτη φορά ο Descartes σαν ένα
εργαλείο για την μελέτη γεωμετρικών καμπυλών. Ο Galilei και
ο Newton χρησιμοποίησαν τις συναρτήσεις του Descartes για
υπολογισμούς στην Αστρονομία και Μηχανική. Η λέξη functio
προτάθηκε από τους Leibnitz και Johann Bernoulli, το δε σύμ-
βολο που σήμερα χρησιμοποιούμε f(x) = y το εισήγαγε στη
μαθηματική βιβλιογραφία ο Euler το 1734.

Ορολογία

Μία συνάρτηση της οποίας το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών είναι γενικώς υποσύ-
νολα του R, ονομάζεται πραγματική συνάρτηση. Οι πραγματικές συναρτήσεις
είναι οι μόνες συναρτήσεις που θα μελετήσουμε στο Λύκειο.
Η συνάρτηση f : A → α, α ∈ R, ονομάζεται σταθερή συνάρτηση. Για

παράδειγμα η συνάρτηση f(x) = 3 με A = R, είναι σταθερή. Αν ∀x ∈ A, f(x) = 0,
λέμε ότι η συνάρτηση είναι μηδενική στο A ή σκέτα μηδενική αν δεν υπάρχει
αμφιβολία για το πεδίο ορισμού της.
Η ταυτοτική συνάρτηση είναι μια συνάρτηση που πάει κάθε στοιχείο στο

ίδιο το στοιχείο. Αν η συνάρτηση ορίζεται σε ένα σύνολο A, τότε η ταυτοτική
συνάρτηση συμβολίζεται με iA : A → A και iA(x) = x, ∀x ∈ A. Για παράδειγμα
η συνάρτηση f : R → R με f(x) = x, είναι η ταυτοτική συνάρτηση με f(3) =
3, f(4) = 4, f(2021) = 2021.

1∃! είναι ένας υπαρξιακός ποσοδείκτης που διαβάζετε υπάρχει ένα μοναδικό ....
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Μία συνάρτηση της οποίας το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών είναι γενικώς
υποσύνολα του R, ονομάζεται πραγματική συνάρτηση. Οι πραγματικές συ-
ναρτήσεις είναι οι μόνες συναρτήσεις που θα μελετήσουμε στο Λύκειο.

Συμβολισμοί:

1. Μια συνάρτηση συμβολίζεται με ένα μικρό γράμμα του λατινικού αλφαβήτου,
συνήθως με f , g, h, t κλπ. Γράφουμε δε, y = f(x), με x ∈ A και y ∈ B
ή παραστατικότερα f : A −→ B. Η μεταβλητή x είναι μια ανεξάρτητη
μεταβλητή και η y μια εξαρτημένη, εξαρτάται δηλαδή από τις τιμές της
x. Λέμε επίσης ότι το y είναι η εικόνα του x μέσω της συνάρτησης f . Το
f(x1) είναι η τιμή της συνάρτησης όταν x = x1.

2. Το σύνολο A του ορισμού 7.2.1, λέγεται πεδίο ορισμού ή σύνολο ορι-
σμού της συνάρτησης και παίζει σημαντικό ρόλο. Συμβολίζεται δε, με Df ,
((D)omain of definition of f).

3. Το σύνολο B του ορισμού 7.2.1, λέγεται πεδίο τιμών ή σύνολο τιμών
ή σύνολο εικόνων της συνάρτησης και συμβολίζεται με ΠTf . Συμβολικά:

ΠTf = f(Df ) = {y/∃x ∈ Df : y = f(x)}

4. Πολλές φορές λέμε ότι η συνάρτηση f είναι καλά ορισμένη σε ένα σύ-
νολο A. Με αυτό εννοούμε ότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί στην μεταβλητή
ικανοποιούνται από τις τιμές του συνόλου A.

Παρατήρηση: Αυτό που πρέπει να προσέξουμε στον ορισμό της συνάρτησης
είναι η φράση:

῾῾...αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του συνόλου...᾿᾿ (∗∗)

Αυτήν είναι η φράση που κάνει την διαφορά μεταξύ συνάρτησης και καμπύλης
στο επίπεδο γενικά. ΄Ετσι, η y = x2 είναι μια συνάρτηση καλά ορισμένη σε όλο
το σύνολο R, ενώ η y2 = 1 − x2, ορισμένη στο [−1, 1], είναι μια καμπύλη (κύκλος

συγκεκριμένα) που δεν είναι συνάρτηση. Πράγματι, αν δώσετε την τιμή x =
1

2
τότε

υπάρχουν δύο διαφορετικές τιμές του y, ±
√
3

4
, που ικανοποιούν την συνάρτηση.

Παρατηρείστε ότι με τον παλιό ορισμό του Bernoulli και οι δύο είναι συναρτήσεις
αφού πρόκειται για αλγεβρικές παραστάσεις που εμπλέκουν μεταβλητές με σταθερές.
΄Εχουμε σήμερα στην διάθεσή μας έναν ισχυρότερο ορισμό της συνάρτησης.
Ας δούμε με απλά λόγια ένα παράδειγμα απεικονήσεων που είναι ή που δεν είναι

συναρτήσεις.



320 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΝΑΡΤ�ΗΣΕΙΣ

7.2.2 Παραδείγματα

Παράδειγμα 7.2.1 ΄Εστω δύο σύνολα A = {α, β, γ} και B = {1, 2, 3, 4}. Ποια
από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει συνάρτηση;

Απάντηση: Η απεικόνιση στο Σχήμα 1 δεν είναι συνάρτηση, γιατί το στοιχείο a του
πρώτου συνόλου πάει σε δύο διαφορετικά στοιχεία του δευτέρου συνόλου το 1 και
3. Επίσης η απεικόνιση στο Σχήμα 3, δεν είναι συνάρτηση, γιατί το σημείο β του
πεδίου ορισμού της δεν παίρνει καμμία τιμή. ΄Ολες οι άλλες είναι συναρτήσεις.

Παράδειγμα 7.2.2 Δίδεται τετράγωνο ABΓ∆ και σημείο E μέσα στην πλευρά
AB. ΄Εστω BZ = AB = α, ΓH = α, ∆Θ = α.

Αν το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος α είναι x και το εμβαδόν του τετραγώνου
EZHΘ είναι y, τότε μπορούμε να εκφράσουμε τη μεταβολή του y ως προς x στο
Geogebra όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το σημείο M είναι το σημείο του
επιπέδου με συντεταγμένες (x, y). ΄Οταν το x μεταβάλλεται σε διάστημα μήκους
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AB το y γράφει μια καμπύλη G , η οποία είναι συνάρτηση και ονομάζεται παραβολή.
Δεν θα δώσουμε εδώ τον ακριβή τύπο της συνάρτησης. Το πεδίο ορισμού της
συνάρτησης αυτής είναι το διάστημα (0, AB). Το δε πεδίο τιμών είναι το διάστημα
KΛ. Στο σχήμα μπορούμε επίσης να δούμε ότι η συνάρτηση παίρνει μια ελάχιστη
τιμή και άλλες σχετικές τοπικές πληροφορίες γύρω από το σημείο αυτό που αφορούν
την μονοτονία, όπως θα δούμε παρακάτω.

7.2.3 Ο ρόλος του Πεδίου Ορισμού

Αν μια πραγματική συνάρτηση, από εδώ και πέρα θα λέμε απλά συνάρτηση, δί-
νεται από έναν τύπο καλό είναι να εντοπίζουμε πάντα το πεδίο ορισμού της, αφού
μπορεί να υπάρχουν τιμές του x για τις οποίες η συνάρτηση δεν ορίζεται σαν μα-
θηματικό αντικείμενο. Το πεδίο τιμών μας δίνει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για
την συμπεριφορά της συνάρτησης.

Για παράδειγμα: η f(x) =
√
x2 − 4, με x ∈ R. Για τιμές του x ∈ (−2, 2) η

υπόριζος ποσότητα x2 − 4 γίνεται μικρότερη του μηδενός έτσι ώστε η συνάρτηση
μας να μην πάει αυτές τις τιμές του x στους πραγματικούς αριθμούς. ΄Ετσι το Df

θα περιορίζεται στις τιμές του x που κάνουν την x2 − 4 ≥ 0. Επομένως

Df = {x/x ∈ R και x ∈ (−∞,−2] ∪ [2,+∞)}

Λέμε ότι μια συνάρτηση δεν ορίζεται σε ένα υποσύνολο E του συνόλου των
πραγματικών αριθμών όταν,

1. ο τύπος της έχει παρανομαστές που για κάποιες τιμές της μεταβλητής x ∈ E
αυτοί μηδενίζονται,

2. έχει ριζικά για το οποία για κάποιες τιμές της μεταβλητής x ∈ E αυτά έχουν
αρνητικά υπόριζα,

3. για οποιοδήποτε αιτία βάσει της οποίας έχουμε αποκλείσει κάποιες τιμές του
x ∈ E,

4. δεν δέχεται κάποιες από τον ορισμό της (όπως για παράδειγμα η συνάρτηση
λογάριθμος log).

Αποκλείοντας τις τιμές αυτές του x για τις οποίες οι αλγεβρικές παραστάσεις
δεν έχουν μαθηματικό νόημα και σχηματίζοντας εκ νέου το πεδίο ορισμού Df , λέμε
ότι η συνάρτησή μας είναι καλά ορισμένη.
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7.2.4 Ισότητα μεταξύ συναρτήσεων

Ορισμός 7.2.2 Λέμε ότι δύο συναρτήσεις f και g ότι είναι ίσες αν:

1. ΄Εχουν το ίδιο πεδίο ορισμού Df = Dg.

2. ∀x ∈ Df : f(x) = g(x).

Αν για κάθε x ∈ I ⊆ Df (= Dg) έχουμε f(x) = g(x), τότε λέμε ότι οι f και g είναι
ίσες στο υποσύνολο I.

Παράδειγμα 7.2.3 Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

1. Οι συναρτήσεις f(x) =

√
x− 1

x+ 3
και g(x) =

√
x− 1√
x+ 3

. Είναι οι συναρτήσεις

αυτές ίσες; και αν όχι, πότε αυτές είναι ίσες;
Πρώτα βρίσκουμε τα πεδία ορισμού των δύο συναρτήσεων:

(αʹ) Για την f πρέπει
x− 1

x+ 3
≥ 0, άρα, Df = (−∞,−3) ∪ [1,+∞).

(βʹ) Για την g πρέπει x− 1 ≥ 0 και x+ 3 > 0, άρα, Dg = [1 +∞).

΄Αρα, Df 6= Dg. Οι συναρτήσεις δεν είναι ίσες! Είναι ίσες όμως στο [1 +∞),
όπως φαίνεται και στο Σχήμα 7.1.

Σχήμα 7.1: Συναρτήσεις ίσες στο [1,+∞).

2. Δεν είναι αναγκαίο κριτήριο ισότητας συναρτήσεων το να έχουν ίδιο αλγεβρικό
τύπο! Μπορεί να είναι διαφορετικός, μάλιστα τόσο πολύ διαφορετικός έτσι
ώστε φαινομενικά τουλάχιστον να μην έχουν καμία ποιοτική σχέση μεταξύ
τους. Δείτε στο παρακάτω Σχήμα τη τριγωνομετρική συνάρτηση f(x) = ημ x
και τη πολυωνυμική

g(x) = x− 1

6
x3 +

1

120
x5 − 1

5040
x7 +

1

36288
x9 − 1

6227020800
x13
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Η τριγωνομετρική συνάρτηση είναι ίση με την πολυωνυμική στο διάστημα[
− 3π

2
,
3π

2

]
, αν και οι τύποι των συναρτήσεων διαφέρουν ριζικά.

7.2.5 Πράξεις μεταξύ των συναρτήσεων

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο συναρτήσεις f και g με αντίστοιχα πεδία ορισμου
Df και Dg. Τότε μπορούμε αλγεβρικά να ορίσουμε διμελείς πράξεις στο σύλο αυτό
όπως: την πρόσθεση και πολλαπλασιασμό ορισμένες μέσα στο Df ∩Dg καθώς και

μονομελείς όπως:
√

f , με D√
f = {x/x ∈ Df ∧ f(x) > 0}, 1

f
με D1/f = {x/x ∈

Df ∧ f(x) 6= 0}.

7.2.6 Παραδείγματα

Παράδειγμα 7.2.4 Να βρεθούν τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

1. f(x) =
√
x2.

2. f(x) =
√
x3.

3. f(x) =
1√
x2
.

4. f(x) =
1√
x3
.

5. f(x) =
1

x− 10
+
√
x− 1.

6. f(x) =

√
x2 − 1

x2 − 4x
.
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7. f(x) =

{
x2 όταν −1 ≤ x ≤ 10
3x− 1 όταν x < −1

.

Απάντηση:

1. f(x) = |x|, άρα Df = R.

2. f(x) =
√
x3 = |x|

√
x. ΄Αρα, το Df = R≥0.

3. f(x) =
1

|x| , άρα Df = R∗.

4. f(x) =
1√
x3

=
1

|x|√x
. ΄Αρα, το Df = R>0.

5. Πρέπει x 6= 10∧x− 1 ≥ 0. Τότε το πεδίο ορισμού είναι το Df = R−{x/x ∈
R ∧ x ≥ 1 ∧ x 6= 10} = {x/x ∈ R και x ∈ [1, 10) ∪ (10,+∞)}

6. Πρέπει x2 − 4x 6= 0∧ x2 − 1 ≥ 0 και πεδίου ορισμού Df = {x/x ∈ R και x ∈
(−∞,−1] ∪ [1, 4) ∪ (4,+∞)}

7. Η συνάρτηση ονομάζεται και κλαδωτή συνάρτηση ή και δίτιμη. Το πεδίο
ορισμού της είναι η ένωση των επιμέρους συνόλων ορισμού:

Df = (−∞,−1) ∪ [−1, 10] = (−∞, 10]

7.2.7 Ασκήσεις

1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:

(αʹ) f(x) =

√
2x− 10

x− 7
,

(βʹ) f(x) =
2

x2 + 3x
,

(γʹ) f(x) =
4x− 1√
5− 2x

,

(δʹ) f(x) =

√
3x− 1

x+ 4
,

(εʹ) f(x) =

√
3x− 1√
x+ 4

,

(ϛʹ) f(x) =
√
x2 − 11x+ 18,

(ζʹ) f(x) =

√
x2 − 25

8− x
,

(ηʹ) f(x) =

√
x+ 3√
x2 − 4

.
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2. Δίνεται η συνάρτηση f(x) =





x4 , x < 0
0 , x = 0

−x+ 3 , x > 0
. Να βρείτε τις τιμές

f(−6), f(0), f(6) και f
(1 +

√
3

2

)
.

3. Δίνονται οι συναρτήσεις:

Α. f(x) =
4

x− 3
+ 2020 Β. g(x) =

x2 − 9

x2 − 3|x| Γ. h(x) =
x2 + 1

x2

Να βρείτε τις πραγματικές τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

Α. f(x) = 1 Β. g(x) = 3 Γ. h(x) = −1

2

4. Δίδεται η απεικόνιση f : R → R με τύπο f(x) =
2x3 + 7x

7x2 + 2
. Υπολογίστε τις

τιμές f

(
1

2

)
, f(1) και f(2). Η απεικόνιση είναι συνάρτηση;

5. ΄Εστω συνάρτηση f : A → Z με f(n) =

{
n− 1 n περιττός
n+ 1 n άρτιος

και A =

{0, 1, 2, 3, 4, 5}.

(αʹ) Να ορισθεί το πεδίο τιμών της συνάρτησης.

(βʹ) Να βρείτε τις τιμές του x έτσι ώστε f(n) = 2, f(x) = 0 και f(x) = 5.

(γʹ) Να ορισθούν τα x και y έτσι ώστε f(x) · f(y) = 10.

(δʹ) Να βρείτε την μικρότερη τιμή του ακεραίου k έτσι ώστε f(x) < k, ∀k ∈
A.

6. ΄Εστω f : R → R με f(x) = 2x+ 1.

(αʹ) Να βρεθεί ο ακέραιος n έτσι ώστε
f(n)

n− 2
< 0.

(βʹ) Να βρεθεί ο μικρότερος ακέραιος n έτσι ώστε
f(n)

n− 1
> 2.

(γʹ) Να εξετάσετε αν υπάρχει c ∈ Z έτσι ώστε f(x+ 1)− f(x− 1) = c.

(δʹ) Να λύσετε ως προς x ∈ N την εξίσωση: f(x) =

⌊
x+ 3

2

⌋
. Για τον

ορισμό του ακεραίου μέρους πραγματικού αριθμού x, ⌊x⌋, δείτε 4 σελίδα
127.

7. Είναι αληθής η πρόταση: ∀x ∈ Df ∩ Dg : f(x) · g(x) = 0 τότε: f(x) =
0 ∨ g(x) = 0;
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7.3 Γραφική Παράσταση

7.3.1 Καρτεσιανές Συντεταγμένες

Ορισμός 7.3.1 ΄Εστω δύο ευθείες κάθετες. Εφοδιάζουμε τις ευθείες με τους
πραγματικούς αριθμούς, όπως κάναμε στη παράγραφο 3.2.6, σελίδα 49. Κάθε ση-
μείο του επιπέδου είναι ορισμένο από ένα ζεύγος πραγματικών αριθμών (xM , yM).
Το σύστημα αυτό το ονομάζουμε Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ή
και Ορθοκανονικό σύστημα, δες Σχήμα 7.2. Στο σημείο τομής θεωρούμε
το σημείο (0, 0) που λέγεται αρχή των αξόνων. Στο παρακάτω σχήμα βλέπε-
τε τα σημεία A, B, Γ και ∆ με τις συντεταγμένες τους στο καρτεσιανό σύστημα.
Γράφουμε A = (5, 2), B = (−2, 2), Γ = (−1,−1) και ∆ = (4,−1).

Σχήμα 7.2: Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων

Ο οριζόντιος άξονας λέγεται άξονας τετμημένων, ο κατακόρυφος άξονας
λέγεται άξονας τεταγμένων. Οι συντεταγμένες (xM , yM) λέγονται ειδικότερα,
το xM τετμημένη και το yM τεταγμένη. Τα τέσσερα χωρία του επιπέδου που
σχηματίζονται από τους δύο άξονες ονομάζονται τεταρτημόρια και η αρίθμηση
αρχίζει από το πάνω δεξιά με φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού. Σε
κάθε τεταρτημόριο οι συντεταγμένες των σημείων του έχουν συγκεκριμμένα πρό-
σημα. Παράδειγμα, στο 2ο τεταρτημόριο όλα τα σημεία έχουν αρνητική τετμημένη
και θετική τεταγμένη.

Το ορθοκανονικό σύστημα συμβολίζεται με (O,~i,~j), όπου ~i και ~j είναι τα μονα-
διαία διανύσματα του άξονα των τετμημένων και τεταγμένων αντίστοιχα.

Πρόταση 7.3.1 Η απόσταση δύο σημείων M = (xM , yM) και N = (xN , yN),
είναι ίση με

(MN) =
√
(xM − xN)2 + (yM − yN)2

Απόδειξη: Στο Σχήμα 7.2, από το ορθογώνιο τρίγωνο NKM , έχω αυτό που
ψάχνω.
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Nicole Oresme

Γιατί κάναμε όλο αυτό το σκηνικό; Αφορά την εύρεση αριθ-
μητικών σχέσεων καθαρά γεωμετρικών αντικειμένων, στο σύ-
νολο των πραγματικών αριθμών. Η πρόταση ήταν του Descartes
που φέρει και το όνομά του και ήταν επαναστατική. Για να πά-
ρετε μια εικόνα αυτής της μεθοδολογίας θα πρέπει να δείτε το
ρόλο που διαδραμάτισε στην εξέλιξη της δυτικής επιστήμης η α-
ναπαράσταση των φυσικών φαινομένων στο χαρτί. Την ιδέα την
εισήγαγε για πρώτη φορά ο Nicole Oresme, 1320−1382, δες [10]
σελ. 421/426, ή στο [14] για το πλήρες αυθεντικό κείμενο αυ-
τού εγχειρήματος. Στο παρακάτω Σχήμα βλέπουμε την μαθηματική αναπαράσταση
της πλάγιας βολής που κάνει ένα σφαιρίδιο. Το γράφημα αυτό δεν αποκτά ιδιαίτερη
σημασία γιατί αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη κίνηση στον πραγματικό κόσμο
αλλά, επειδή αποτελεί μια σοβαρή μαθηματική πρόκληση.

Ορισμός 7.3.2 ΄Εστω συνάρτηση f : R −→ R. Ηγραφική παράσταση, Gf ,
της συνάρτησης είναι το σύνολο των σημείων (xM , yM) του καρτεσιανού επιπέδου
έτσι ώστε yM = f(xM). Τα σημεία αυτά είναι τέτοια ώστε ∀xM υπάρχει ένα
μοναδικό yM . Διαφορετικά θα λέγαμε ότι η κατακόρυφη ευθεία x = xM τέμνει το
γράφημα μία μόνο φορά. Το yM είναι η εικόνα του xM μέσω της συνάρτησης f .

Στα παραπάνω Σχήματα βλέπουμε τα γραφήματα συναρτήσεων αριστερά ενώ
δεξιά καμπυλών που δεν είναι συναρτήσεις γιατί υπάρχουν κάθετες ευθείες που
τέμνουν τις καμπύλες σε περισσότερα του ενός σημεία. Δηλαδή, ∀x ∈ Df υπάρχουν
περισσότερα του ενός y έτσι ώστε y = f(x).
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7.3.2 Σημεία συμμετρικά ως προς την αρχή των αξό-
νων

Αν A(xa, ya) είναι σημείο του καρτεσιανού επιπέδου, τό-
τε το σημείο B(−xa,−ya) είναι συμμετρικό του A ως
προς την αρχή των αξόνων (0, 0). Μπορείτε να το α-
ποδείξετε εύκολα από την ισότητα των τριγώνων ONA
και ON ′A′.

7.3.3 Σημεία συμμετρικά ως προς τους δύο άξονες

΄Εστω A(xa, ya) σημείο του καρτεσιανού επιπέδου. Τό-
τε, το σημείο A′(xa,−ya) είναι το συμμετρικό του A ως
προς τον οριζόντιο άξονα. ΄Εχουν τις ίδιες τετμημένες
και τεταγμένες συμμετρικές ως προς το O(0, 0).
Επίσης, το σημείο A′′(−xa, ya) είναι το συμμετρικό

του A ως προς τον κατακόρυφο άξονα, αφού έχει τις
ίδιες τεταγμένες και συμμετρικές τετμημένες με το σημείο A.

7.3.4 Σημεία συμμετρικά ως προς τις δύο διχοτόμους

Οι δύο διχοτόμοι είναι οι διχοτόμοι του 1−3
τεταρτημορίου και 2− 4 τεταρτημορίου.
Αν A(xa, ya) είναι ένα σημείο του επι-

πέδου, τότε το σημείο A′(ya, xa) είναι το
συμμετρικό του A ως προς την πρώτη δι-
χοτόμο. Αυτό προκύπτει από την ισότητα
των τιγώνων ONA και ON ′A′.
Το συμμετρικό ενός σημείου B(xb, yb)

ως προς την δεύτερη διχοτόμου, είνα το σημείο B′(−yb,−xb). Η απόδειξη από τα
ίσα τρίγωνα ON ′′B και ON ′B′.

7.3.5 Αλγεβρική ερμηνεία Γεωμετρικών Αναπαραστά-
σεων

Ας αρχίσουμε στο σημείο αυτό τον διάλογο σχετικά με την σχέση μεταξύ των γρα-
φημάτων συναρτήσεων, ουσιαστικά ενός γεωμετρικού αντικειμένου, και της άλγε-
βρας. Η μελέτη της σχέσης αυτής δεν σταματά προφανώς εδώ, είναι ένα αντικείμενο
έρευνας των σύγχρονων μαθηματικών.
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Η επιφάνεια Togliatti είναι ένα

αντικείμενο της Αλγεβρικής

Γεωμετρίας

Ας θεωρήσουμε δύο συναρτήσεις f(x) και g(x) των
οποίων τα γραφήματα Gf και Gg φαίνονται στο Σχήμα
7.3.5. Οι ρίζες της εξίσωσης f(x) = 0 είναι τα σημεί-
α με τετμημένες τους πραγματικούς αριθμούς δ, O, ζ.
Οι ρίζες της εξίσωσης g(x) = 0 είναι τα σημεία με
τετμημένες τους πραγματικούς αριθμούς η και k. Τα
γραφήματα Gf και Gg τέμνονται σε τρία σημεία A,B και
Γ με τετμημένες α, β και γ αντίστοιχα. Για να βρούμε
τα σημεία αυτά δεν έχουμε παρά να λύσουμε την εξί-
σωση f(x) = g(x). Το γράφημα της f είναι πάνω από
το γράφημα της g στα διαστήματα (−∞, α)∪ (β, γ) τα
οποία είναι τα διαστήματα λύσεων της ανίσωσης f(x) > g(x). Στα διαστήματα
(δ, β) ∪ (γ,+∞) το γράφημα της g είναι πάνω από το γράφημα της f και είναι οι
λύσεις της ανίσωσης g(x) > f(x).

Πρόταση 7.3.2 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια συνάρτηση ορισμένη στο σύνολο
A. Η λύση της εξίσωσης f(x) = k, k ∈ R, συνίσταται στην εύρεση των τιμών της
μεταβλητής x που έχουν τεταγμένη μέσω της f ίση με k. , A ⊂ R και k ∈ R.
Οι ρίζες της εξίσωσης f(x) = k είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των
γραφημάτων Gf και του γραφήματος της σταθερής συνάρτησης g : R → R με
g(x) = k.

Απόδειξη: Η καμπύλη Gf αποτελείται από τα σημεία M του επιπέδου με συντεταγ-
μένες (x, f(x)). Επομένως τα σημεία M έτσι ώστε f(xM) = k θα είναι τα σημεία
(x, k) που ανήκουν επίσης στο γράφημα της Gg. ΄Αρα, οι λύσεις της f(x) = k είναι
η εύρεση των κοινών σημείων των γραφημάτων Gf και Gg.

΄Εστω f και g δύο συναρτήσεις ορισμένες στο σύνολο A. Η λύση της εξίσωσης
f(x) = g(x), x ∈ A, συνίσταται στην εύρεση όλων των πραγματικών αριθμών x ∈ A
έτσι ώστε μέσω των f και g να έχουν την ίδια τεταγμένη.

Πρόταση 7.3.3 Οι ρίζες της εξίσωσης f(x) = g(x) είαι οι τετμημένες των κοι-
νών σημείων των γραφημάτων Gf και Gg.
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Απόδειξη: Το γράφημα Gf είναι το σύνολο των σημείων M = (xM , f(xM)) και το
γράφημα Gg είναι το σύνολο των σημείων N = (xN , g(xN)). Αν M είναι ένα σημείο
του γραφήματος Gf τέτοιο ώστε f(xM) = g(xM), τότε το σημείο (xM , g(xM)) ∈ Gg.
Συνεπώς το σημείο M είναι κοινό σημείο των δύο γραφημάτων.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την αντιστοιχία μεταξύ γεωμετρίας και άλγεβρας σε
ότι αφορά την επίλυση συναρτησιακών ανισώσεων και εξισώσεων.

Γράφημα ΄Αλγεβρα

Τα σημεία τομής με τον οριζόντιο άξονα Είναι οι ρίζες της εξίσωσης
f(x) = 0

Τα σημεία του γραφήματος πάνω από Είναι οι λύσεις της ανίσωσης
τον οριζόντιο άξονα f(x) > 0

Τα σημεία του γραφήματος κάτω από Είναι οι λύσεις της ανίσωσης
τον οριζόντιο άξονα f(x) < 0

Τα κοινά σημεία δύο γραφημάτων Οι ρίζες της εξίσωσης
f(x) = g(x)

Τα σημεία που το γράφημα της f(x) Είναι οι λύσεις της ανίσωσης
είναι πάνω από το γράφημα της g(x) f(x) > g(x)

7.3.6 Παραδείγματα

Παράδειγμα 7.3.1 Σκοπός της άσκησεις είναι να μάθουμε να σχεδιάζουμε γρα-
φήματα στο λογισμικό Geogebra. Δημιουργείστε δύο δρομείς a και b στο διάστημα
[−5, 5] με βήμα 1. Να αποφανθείτε για την ορθότητα της αντιστοιχίας των τιμών του
ζεύγους (a, b) με αυτό του γραφήματος της καμπύλης x3 + y3 − 3xy− ax− by = 0.
Η καμπύλη αυτή είναι η γνωστή σαν το στροφοϊδές του Newton. Είναι τα παρακάτω
γραφήματα, γραφήματα συναρτήσεων;

Απάντηση: Προφανώς τα γραφήματα δεν είναι γραφήματα συναρτήσεων, εκτός φυ-
σικά του τρίτου.
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• 1: Αληθές.

• 2: Ψευδής.

• 3: Ψευδής.

• 4: Αληθές.

• 5: Ψευδής.

• 6: Αληθές.

• 7: Αληθές.

• 8: Αληθές.

Παράδειγμα 7.3.2 Δίνονται οι συναρτήσεις f(x) = x2 − 9x − 1 και g(x) =
|2x− 8|.

1. Να βρείτε τα σημεία της Gf που είναι κάτω από τον οριζόντιο άξονα.

2. Να βρείτε τα σημεία της Gg που είναι πάνω από τον οριζόντιο άξονα και κάτω
απο αυτόν.

3. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφημάτων των συναρτήσεων

Απάντηση:

Σχήμα 7.3: Gf και Gg

1. Σύμφωνα με τον πίνακα, τα σημεία του Gf που είναι κάτω από τον οριζόντια
θα έχουν τετμημένες που είναι λύσεις της ανίσωσης f(x) < 0. Λύνοντας την
ανίσωση θα δούμε ότι

x ∈
(
9

2
−

√
85

2
,
9

2
+

√
85

2

)
= D
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΄Αρα, τα σημεία του γραφήματος Gf που είναι κάτω από τον οριζόντια, είναι τα
σημεία των οποίων οι τετμημένες ανήκουν στο διάστημα D .

2. Αρκεί να λύσω την g(x) > 0. Η ανίσωση αληθεύει ∀x ∈ R− {4}.
Για να βρώ τα σημεία της Gg κάτω από τον οριζόντιο άξονα, θα λύσω την
g(x) < 0 ⇔ |2x − 8| < 0. Η ανίσωση αυτή όμως είναι αδύνατη. Επομένως,
το γράφημα Gg είναι πάνω από τον άξονα των x

′x εκτός από το σημείο που
έχει τετμημένη 4.

3. Για την εύρεση των κοινών σημείων θα διακρίνω δύο περιπτώσεις:

(αʹ)

{
f(x) = 2x− 8
2x− 8 ≥ 2

⇔ x =
11

2
+

√
93

2
≈ 10.32182538.

(βʹ)

{
f(x) = −(2x− 8)
2x− 8 < 2

⇔ x =
7

2
−

√
85

2
≈ −1.109772228.

΄Αρα, τα κοινά σημεία των γραφημάτων έχουν τετμημένες x = −1.109772228
και x = 10.32182538.

7.3.7 Ασκήσεις

1. Ποια από τα ακόλουθα σύνολα σημείων είναι γραφήματα συναρτήσεων;

(αʹ) S1 =

{(x
y
,
x+ 1

y

)
, x ∈ R, y ∈ R∗

}

(βʹ) S2 =

{(x
y
,
2x

3y

)
, x ∈ R, y ∈ R∗

}

(γʹ) S3 =

{(x
y
,
x2

y2

)
, x ∈ R, y ∈ R∗

}

(δʹ) S4 =

{(x
y
,
x3

y3

)
, x ∈ R, y ∈ R∗

}

2. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε

• την ευθεία y = x και

• την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ορισμένη μέσα στο διάστημα
[1, 8].
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(αʹ) Απαντήστε με Σωστό - Λάθος
στις παρακάτω ερωτήσεις:

i. Το 1 έχει εικόνα μέσω της
f το 0.

ii. Το 0 έχει εικόνα μέσω της
f το 1.

iii. f(3) = 4.

iv. f(7) = 4.

v. f(3) > f(5).

vi. Η εξίσωση 2.5 = f(x) έχει
τρείς ρίζες.

vii. Η εξίσωση f(x) = 3 έχει
τουλάχιστον μια ρίζα στο
διάστημα [1, 8].

viii. Η εξίσωση f(x) = x έχει
τουλάχιστον μια ρίζα στο
διάστημα [1, 8].

ix. Αν x ∈ [4, 5] τότε f(x) ≤ x.

x. Αν a < b και a, b ∈ [3, 5],
τότε f(a) < f(b).

(βʹ) Να λυθεί η ανίσωση f(x) −
f(3) > 0 γραφικά. Να δώσετε
το αποτέλεσμα με την μορφή δια-
στήματος.

3. Να βρείτε το συμμετρικό του A(−1,−4),

(αʹ) ως προς τον άξονα x′x

(βʹ) ως προς τον άξονα y′y

(γʹ) ως προς τη διχοτόμο της γωνίας x̂Oy

(δʹ) ως προς την αρχή Ο των αξόνων

(εʹ) ως προς το σημείο B(3, 5).

4. Να βρείτε τις αποστάσεις των σημείων:

(αʹ) O(0, 0) και A(0,−2).

(βʹ) A(−1, 0) και B(3, 0).

(γʹ) A(−3,−5) και B(3, 5).

(δʹ) A(1,−4) και B(1, 4).

(εʹ) A(0, 3) και B(0,−3).

5. (αʹ) Δείξτε ότι τα σημεία A(−3,−2), B(−1,−2) και Γ(2, 2) σχηματίζουν
ισοσκελές τρίγωνο.
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(βʹ) Να βρεθούν οι συντεταγμένες ενός σημείου Γ έτσι ώστε το τρίγωνο
ABΓ να είναι ισόπλευρο, όταν: A(2, 4) και B(2,−4),

6. Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε το γράφημα μιας συνάρτησης f . Να υπολογί-
σετε προσεγγιστικά εκεί που χρειάζεται τις παρακάτω τιμές:

(αʹ) f(−2), f(0), f(3), f(2).

(βʹ) Τις τιμές του x για τις οποίες το f(x) είναι ίσο με: 4, 0, 2.

(γʹ) Να γράψετε το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών της συνάρτησης f .

7. Η άσκηση απαιτεί την χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας. Δίδονται δύο
σημεία A και B σε έναν κύκλο διαμέτρου AA′ = 2 cm. Το σημείο Γ είναι ένα

σημείο του τόξου
⌢

AA′. Σημειώνουμε με x το μήκος της χορδής AΓ.

Χαράσσουμε τα γραφήματα των συναρτήσεων των συναρτήσεων α(x), β(x)

και γ(x) των γωνιών Â, B̂ και Γ̂ του τριγώνου ABΓ.

(αʹ) Μοντελοποιήστε το πρόβλημα στο λογισμικό που έχετε στην διάθεσή
σας.

(βʹ) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων α(x), β(x) και γ(x).

(γʹ) Πως ερμηνεύετε την συμπεριφορά της συνάρτησης γ(x);

(δʹ) Προσδιορίστε τις τιμές των συναρτήσεων α(1), β(1) και γ(1). Ποιο είναι
το άθροισμα α(1) + β(1) + γ(1);

(εʹ) Να βρεθούν οι γωνίες α(1), β(1) και γ(1) όταν το τρίγωνο είναι:

i. ορθογώνιο

ii. ισοσκελές και

iii. ισόπλευρο.
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7.4 Μονοτονία - Ακρότατα - Συμμετρίες

Το παρακάτω διάγραμμα είναι το διάγραμμα των θερμοκρασιών σε πέντε πόλεις της
Ελλάδας κατα την διάρκεια οκτώ μηνών.

Στο διάγραμμα μπορούμε να διαβάσουμε τις μέσες θερμοκρασίες των πέντε πόλεων
ενός συγγεκριμένου μήνα, το αν αυξήθηκε η θερμοκρασία σε μια πόλη από μήνα σε
μήνα, την υψηλότερη ή την χαμηλότερη θερμοκρασία μιας πόλης κατά την διάρκεια
των οκτώ μηνών καθώς να συγκρίνουμε θερμοκρασίες και αυξήσεις θερμοκρασίας
από πόλη σε πόλη.
Το διάγραμμα λοιπόν μπορεί να περιγράψει την μορφολογία της καμπύλης. Με-

ρικά στοιχεία που δίνουν στοιχεία της μεταβολής μιας καμπύλης είναι η μονοτονία
και τα ακρότατα δηλαδή το αν η συνάρτησης είναι αύξουσα ή φθίνουσα και αν έχει
μέγιστες και ελάχιστες τιμές, μέσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της.

7.4.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά μιας συνάρτησης
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΄Εστω ABΓ∆ ένα ορθογώνιο με διαστάσεις 3 × 2. ΄Ενα σημείο M κινείται πάνω
στην περίμετρό του, ενώ το σημείο E βρίσκεται στο εσωτερικό του στη θέση που
φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Θέλουμε να δούμε πως εξελίσσεται η μεταβολή της
απόστασης f(x) = EM συναρτήσει της απόστασης x του M από το σημείο A.
Ας πάρουμε την κίνηση του M βήμα προς βήμα:

Κίνηση από το A στο B: ΄Οταν το M βρίσκεται στην θέση A η απόσταση

EM =
√
5. Κινούμενο το M προς το B η απόσταση ελαττούται έως το σημείο M ′

έτσι ώστε EM = 1. Στην συνέχεια, το M κινούμενο προς την θέση B, αυξάνει

την απόσταση EM έως ότου EM = EB =
√
2. ΄Ετσι, από την θέση A έως την B

η απόσταση EM θα γίνει ελάχιστη και ίση με 1.

Κίνηση από το B στο Γ: ΄Οταν το M ≡ B η απόσταση EM = EB =
√
2.

Από το B εως το Z η απόσταση EM θα ελαττώνεται έως την θέση Z που πάρει
την τιμή EM = 1. Από το Z έως το Γ η απόσταση αυξάνει έως την τιμή EM =

EΓ =
√
2.

Κίνηση από το Γ στο ∆: ΄Οταν το M ≡ Γ η απόσταση EM = EΓ =
√
2 και

κινούμενο προς το σημείο H η απόσταση ελαττούται μέχρι EM = EH = 1. Από

το H έως το ∆ η απόσταση αυξάνει έως την τιμή EM = E∆ =
√
5.

Κίνηση από το ∆ στο A: ΄Οταν το M ≡ ∆ η απόσταση EM = E∆ =
√
5

και κινούμενο προς το σημείο Θ η απόσταση ελαττούται μέχρι EM = EΘ = 1.

Από το Θ έως το A η απόσταση αυξάνει έως την τιμή EM = EA =
√
5.

Μπορούμε όλα αυτά να τα περιγράψουμε σε έναν πίνακα που θα λέγεται ο πίνακας
μεταβολών της συνάρτησης, και θα δίνει την μορφολογία της καμπύλης και τίποτα
άλλο.

x 0 2 3 4 5 6 8 9 10

√
5

√
2

√
2

√
5

√
5

f(x) ց ր ց ր ց ր ց ր
1 1 1 2

Με τα βέλη ց και ր να σημειώνουν ότι οι τιμές της συνάρτησης φθίνουν ή
αυξάνουν αντίστοιχα. Βλέπουμε επίσης ότι η συνάρτηση παίρνει κάποιες ιδιαίτερες
λόγω θέσης τιμές που είναι ελάχιστες, για παράδειγμα 1 και 2, και κάποιες τιμές

που είναι μέγιστες,
√
2 και

√
5. ΄Οταν η συνάρτηση παίρνει την ελάχιστη τιμή για

κάποια τιμή x = x0, αριστερά του x0 οι τιμές της βαίνουν ελαττούμενες και δεξιά
του x0 αυξάνονται και αντίστοιχα δεξιά μιας μέγιστης τιμής για x0 οι τιμές της
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συνάρτησης βαίνουν αυξανόμενες και δεξιά ελαττούνται. Η περιγραφή αυτή διαβάζει
την μορφολογία της συνάρτησης και με βάση αυτήν την μορφολογία μπορούμε να
χαράξουμε περίπου το γράφημα της συνάρτησης που αναπαριστά τη μεταβολή της
απόστασης EM συναρτήσει του x.

Πράγματι το γράφημα της συνάρτησης δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που κάναμε
με το χέρι.

΄Ολα αυτά είναι στοιχεία που χρησιμοποιούμε στην ερμηνεία των μεταβολών των
τιμών μιας συνάρτησης. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να μορφοποιήσουμε με την
μαθηματική ορολογία τα αποτελέσματα αυτά. Φυσικά υπάρχουν εργαλεία με τα οποία
μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα χαρακτηριστικά που μόλις περιγράψαμε όπως είναι η
παράγωγος της συνάρτησης. Θα τα δείτε σε επόμενη τάξη.

7.4.2 Μονοτονία

Ορισμός 7.4.1 Θεωρείστε μία συνάρτηση f και ένα διάστημα ∆ του πεδίου ορι-
σμού της, ∆ ⊆ Df . Λέμε ότι η συνάρτηση:
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1. είναι γνήσια αύξουσα, f ↑, (μό-
νο αυξουσα - f ⇑), αν και μόνο αν
∀x1 < x2 ∈ ∆ ισχύει f(x1) < f(x2),
(∀x1 ≤ x2 ∈ ∆ ισχύει f(x1) ≤
f(x2)),

2. είναι γνήσια φθίνουσα, f ↓, (μό-
νο φθίνουσα - f ⇓), αν και μόνο αν
∀x1 < x2 ∈ ∆ ισχύει f(x1) > f(x2),
(∀x1 ≤ x2 ∈ ∆ ισχύει f(x1) ≥
f(x2)).

3. Η γνήσια μονοτονία, γνήσιως αύξουσα ή φθίνουσα, (ή μόνο μονοτονία),
μιας συνάρτησης σε ένα διάστημα I ⊂ Df καθορίζεται από το πρόσημο του

λόγου μεταβολής: λ =
f(x1)− f(x2)

x1 − x2

για x1, x2 ∈ Df .

4. Μία συνάρτηση λέμε ότι είναι σταθερή αν για x1, x2 ∈ Df με x1 = x2

έχουμε f(x1) = f(x2).

Παράδειγμα 7.4.1 Εξετάστε την μονοτονία της συνάρτησης f(x) =
1

x
στο

(0,+∞).

Απάντηση: Από τη Πρόταση 3.6.13 , σελίδα 89 , x1 < x2 ∧ x1x2 > 0 ⇔ 1

x2

<
1

x1

.

΄Αρα, x1 < x2 ⇔ f(x1) > f(x2) και η συνάρτηση f στο (0,+∞) είναι φθίνουσα.

Παράδειγμα 7.4.2 Εξετάστε την μονοτονία της συνάρτησης f(x) = 3x+4 στο
R.

Απάντηση: ΄Εστω

x1 < x2 ⇔ 3x1 < 3x2 ⇔ 3x1 + 4 < 3x2 + 4 ⇔ f(x1) < f(x2)

΄Αρα, η συνάρτηση είναι αύξουσα στο πεδίο ορισμού της R.

Παράδειγμα 7.4.3 ΄Εστω μια συνάρτηση f ορισμένη στο R− {2} με τύπο

f(x) =
3x− 5

−x+ 2

1. Μπορείτε να ισχυριστείτε κάτι σχετικό με τη μονοτονία της συνάρτησης στα
διαστήματα (−∞, 2) και (2,+∞);
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2. (αʹ) Επαληθεύστε ότι για x 6= 2 ισχύει f(x) = −3 +
1

−x+ 2
.

(βʹ) Επαληθεύστε ότι η συνάρτηση g με g(x) = −x + 2 είναι φθίνουσα στο
διάστημα R.

(γʹ) Δείξτε ότι η f είναι αύξουσα στο διάστημα (2,+∞).

3. Δείξτε ότι η f είναι αύξουσα στο διάστημα (−∞, 2).

Απάντηση:

1. Πως μπορείτε να υπερασπίσετε τη γνώμη σας.

2. (αʹ) f(x) =
3x− 5

−x+ 2
=

−3(−x+ 2) + 1

−x+ 2
= −3 +

1

−x+ 2
.

(βʹ) ΄Εστω x1 ≤ x2. Τότε,

x1 ≤ x2 ⇔− x1 ≥ −x2

⇔− x1 + 2 ≥ −x2 + 2

⇔g(x) ↑

(γʹ) Αν x ∈ (2,+∞) τότε −x+ 2 < 0.
΄Εστω x1 ≤ x2 με x1, x2 ∈ (2,+∞). Τότε:

x1 − 2 ≤ x2 − 2 ⇔ 1

x2 − 2
≤ 1

x1 − 2

⇔ − 1

x2 − 2
≥ − 1

x1 − 2

⇔ 1

−x2 + 2
≥ 1

−x1 + 2

⇔ −3 +
1

−x2 + 2
≥ −3 +

1

−x1 + 2
⇔ f(x1) ≤ f(x2)
⇔ f(x) ⇑

3. x < 2 ⇔ −x+ 2 > 0.
΄Εστω x1 ≤ x2 με x1, x2 ∈ (−∞, 2). Τότε:

x1 ≤ x2 ⇔ −x1 + 2 ≥ −x2 + 2

⇔ 1

−x2 + 2
≥ 1

−x1 + 2

⇔ −3 +
1

−x2 + 2
≥ −3 +

1

−x1 + 2
⇔ f(x1) ≤ f(x2)
⇔ f(x) ⇑
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7.4.3 Ακρότατα

Ας δούμε το παρακάτω διάγραμμα:

Η συνάρτηση στο διάστημα (α, β) αλλάζει μονοτονία και από αύξουσα γίνεται φθί-
νουσα. Υπάρχει ένα σημείο στο γράφημα το A το οποίο έχει την μεγαλύτερη τιμή
τεταγμένης από όλα τα σημεία της καμπύλης των οποίων οι τεταγμένες είναι στο
διάστημα (α, β). Το ίδιο συμβαίνει και με το σημείο Γ στο διάστημα (γ, δ). Μάλι-
στα, η τεταγμένη του A είναι μεγαλύτερη της τεταγμένης του σημείου Γ. Τα δύο
σημεία A και Γ είναι δύο τοπικά μέγιστα της συνάρτησης. Το σημείο ∆ είναι ένα
τοπικό ελάχιστο της συνάρτησης μέσα στο διάστημα (δ, ǫ). ΄Ενα άλλο τοπικό ελά-
χιστο στο διάστημα (β, γ) είναι το σημείο B, το οποίο έχει τεταγμένη μεγαλύτερη
από αυτή του ελάχιστου ∆. Τα σημεία αυτά, A, B, Γ και ∆ λέγονται ακρότατα της
συνάρτησης.

Ορισμός 7.4.2 ΄Εστω η συνάρτηση f : ∆ → R.

1. Η f παρουσιάζει στο x0 ∈ ∆ (ολικό) μέγιστο, αν ∀x ∈ ∆ : f(x) ≤ f(x0).

2. Η f παρουσιάζει στο x0 ∈ ∆ (ολικό) ελάχιστο, αν ∀x ∈ ∆ : f(x0) ≤ f(x).

Pierre de Fermat

΄Οπως είδαμε και στο παραπάνω γράφημα τα ακρότατα είναι
μια τοπική έννοια, δηλαδή συμβαίνουν μέσα σε περιοχές του πεδί-
ου ορισμού. ΄Ετσι το σημείο Γ είναι μέγιστο στο διάστημα (γ, δ)
αλλά όχι στο (α, δ). Αν για ένα σημείο x0 του πεδίο ορισμού η
συνάρτηση παρουσιάζει μέγιστο το οποίο είναι μέγιστο σε όλο
το πεδίο ορισμού της, λέμε ότι το μέγιστο είναι ολικό.
Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι μια συνάρτηση μπορεί να

παρουσιάσει και μέγιστα και ελάχιστα. Ο Fermat μας έδωσε μια
ικανή συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί μια συνάρτηση για να έχει ακρότατο σημείο.

Παράδειγμα 7.4.4 Δείξτε ότι η συνάρτηση f(x) = x2 +
1

x2
με πεδίο ορισμού

το R∗, έχει ολικό ελάχιστο.
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Απάντηση: Γνωρίζουμε ότι ∀x ∈ R : x2 +
1

x2
≥ 2. ΄Αρα, για x = 1 η συνάρτηση f

παρουσιάζει ελάχιστο αφού ∀x ∈ Df : f(x) ≥ 2 = f(1). Επειδή ισχύει για κάθε x
το ακρότατο είναι ολικό.

Παράδειγμα 7.4.5 Οι συναρτήσεις: f(x) =
1

3
x − 3 και g(x) = −1

2
x + 1 δεν

παρουσιάζουν μέγιστη και ελάχιστη τιμή γιατί δεν υπάρχει x0 στο πεδίο ορισμού
κάθε συνάρτησης που έτσι ώστε το f(x0) να είναι είτε το μεγαλύτερο είτε το μι-
κρότερο από κάθε άλλη τιμή f(x) για κάθε x. Οι δύο συναρτήσεις πάνε από άπειρο
σε άπειρο. ΄Οταν μια συνάρτηση πάει σε ένα άπειρο δεν παρουσιάζει ολικό μέγιστο
(αν το άπειρο είναι +∞) ούτε ελάχιστο (αν το άπειρο είναι −∞). Τα άπειρα, ±∞,
δεν είναι τιμές μιας συνάρτησης αλλά οριακές καταστάσεις, όπως θα μας δοθεί η
ευκαιρία να δούμε σε ανώτερη τάξη.
Οι συναρτήσεις αυτές παρουσιάζουν τοπικά μέγιστα και ελάχιστα. Για παράδειγ-

μα η πρώτη συνάρτηση στο διάστημα [1, 2] έχει ελάχιστη τιμή για x = 1 και μεγίστη
για x = 2.

Παράδειγμα 7.4.6 Μπορείτε να καταγράψετε τις πληροφορίες που παίρνετε από
το παρακάτω γράφημα που αναπαριστά την θερμοκρασία του Βόρειου Ατλαντικού
συναρτήσει του βάθους;

Απάντηση: Το πρώτο πράγμα που είναι φανερό είναι ότι όσο αυξάνει το βάθος η
θερμοκρασία ελαττώνεται, άρα η συνάρτηση είναι φθίνουσα. Από την επιφάνεια έως
περίπου τα πρώτα 250m η θερμοκρασία ελαττώνεται σταδιακά ενώ από τα 300m έως
και τα 1100m έχουμε ραγδαία μείωση της θερμοκρασίας. Από τα 1100m έως τα
5000m η θερμοκρασία μειώνεται ελάχιστα, σχεδόν κατά 2oC.

7.4.4 Συμμετρίες

Ορισμός 7.4.3
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1. Μια συνάρτηση f(x) λέγεται άρ-
τια αν και μόνο αν το πεδίο ορι-
σμού της είναι συμμετρικό ως προς
το O = (0, 0), και ∀x ∈ Df ∧−x ∈
Df και f(−x) = f(x). Η γραφι-
κή παράσταση μιας άρτιας συνάρ-
τησης έχει άξονα συμμετρίας τον
y′y.

2. Μια συνάρτηση f(x) λέγεται πε-
ριττή αν και μόνο αν το πεδίο ορι-
σμού της είναι συμμετρικό ως προς
το O = (0, 0), και ∀x ∈ Df ∧−x ∈
Df και f(−x) = −f(x). Η γρα-
φική παράσταση μιας περιττής συ-
νάρτησης έχει κέντρο συμμετρίας

το O = (0, 0).

Παράδειγμα 7.4.7 Δείξτε ότι η συνάρτηση f(x) =
1

x
με Df = (−∞, 0) ∪

(0,+∞) είναι περιττή.

Απάντηση: Πρώτα το πεδίο ορισμού της είναι συμμετρικό ως προς το 0. Επίσης,

f(−x) =
1

−x
= −1

x
= −f(x)

΄Αρα, είναι περιττή.

Παράδειγμα 7.4.8 Οι συναρτήσεις f(x) = x2k, ∀k ∈ N είναι άρτιες, γιατί το
πεδίο ορισμού είναι όλο το R και f(−x) = (−x)2k = x2k = f(x).
΄Ολες οι συναρτήσεις f(x) = x2k+1, ∀k ∈ N είναι περιττές, γιατί το πεδίο ορισμού

είναι όλο το R και f(−x) = (−x)2k+1 = −x2k = −f(x).

Παράδειγμα 7.4.9 ΄Ολες οι συναρτήσεις είναι ορισμένες στο R. Να εξετάσετε
αν είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα x′x ή το ως προς το σημείο (0, 0).

1. f(x) = x2 − 3 2. g(x) = (x− 3)2 + 6x 3. h(x) = x− 1

2 + x2
4.

k(x) =
x

1 + x2

Απάντηση: ΄Ολες οι συναρτήσεις έχουν πεδίο ορισμού συμμετρικό ως προς 0. Για
να δούμε την συμμετρία τους αρκεί να διαπυστωθεί αν είναι άρτιες ή περιττές.

1. f(−x) = (−x)2 − 3 = x2 − 3 = f(x). ΄Αρα, είναι άρτια και συνεπώς είναι
συμμετρική ως προς τον άξονα y′y.
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2. g(−x) = (−x− 3)2 + 6(−x) = (x+ 3)2 − 6x = x2 + 9 = f(x). Η συνάρτηση
είναι άρτια και συνεπώς είναι συμμετρική ως προς τον άξονα y′y.

3. h(−x) = (−x)− 1

2 + (−x)2
= −x− 1

2 + x2
6= h(x). Ομοίως h(−x) 6= −h(x).

Η συνάρτηση δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή.

4. k(−x) =
−x

1 + (−x)2
= − x

1 + x2
= −k(x). Η συνάρτηση είναι περιττή και

συνεπώς συμμετρική ως προς το σημείο (0, 0).

7.4.5 Μετατόπιση Διαγράμματος

Ορισμός 7.4.4 Αν Gf είναι το γράφημα μιας συνάρτησης f τότε η γραφική πα-
ράσταση της συνάρτησης g όταν:

1. g(x) = f(x) ± α, α ∈ R+ είναι μια παράλληλη μετατόπιση της Gf κατά α
μονάδες πάνω (κάτω).

f(x) = x2, g(x) = x2 + 1, h(x) = x2 − 1.

2. g(x) = f(x ± α), α ∈ R+ είναι μια παράλληλη μετατόπιση της Gf κατά α
μονάδες αριστερά (δεξιά), δείτε το παρακάτω Σχήμα.
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f(x) = x2, g(x) = (x− 1)2, h(x) = (x+ 1)2.

Αν f(x) είναι η αρχική συνάρτηση στο
(
O,~i,~j

)
τότε η νέα συνάρτηση g(X)

στο
(
(α, 0),~i,~j

)
έχει συντεταγμένες

(
X, Y = g(X)

)
που ικανοποιούν τη

σχέση:

{
X = x± α
Y = y

.

Παρατηρήσεις

1. Για να δείξουμε ότι η συνάρτηση f στο
(
O,~i,~j

)
είναι συμμετρική ως προς

ένα σημείο (α, β), μεταφέρουμε το γράφημα Gf στο σύστημα
(
(α, β),~i,~j

)
έ-

τσι ώστε οι νέες συντεταγμένες των σημείων του να ικανοποιούν τη σχέση:{
X = x− α
Y = y − β

. Τότε αν η νέα νέα συνάρτηση Y = g(X) είναι συμμετρική

στο κέντρο (α, β) του νέου συστήματος, θα είναι και η f στο
(
O,~i,~j

)
.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση f(x) =
2x− 1

x+ 1
, δείτε Σχήμα 7.4, είναι συμμε-

τρική ως προς σημείο I(−1, 2) γιατί η συνάρτηση g(X) = − 3

X
που προκύπτει

μετά τον μετασχηματισμό είναι περιττή και συνεπώς συμμετρική ως προς σημεί-
ο. Ας δούμε το γιατί. Η συνάρτηση f είναι στο σύστημα

(
O,~i,~j

)
, τι συμβαίνει

Σχήμα 7.4: Η ομογραφική συνάρτηση f(x) =
2x− 1

x+ 1
.

όμως αν μεταφερθεί σε ένα σύστημα με αρχή το σημείο
(
(−1, 2),~i,~j

)
. Οι νέες

συντεταγμένες θα είναι:

{
X = x+ 1
Y = y − 2

⇔





x = X − 1

g(X) =
2(X − 1)− 1

X − 1 + 1
− 2

⇔
{

x = X − 1

g(X) = − 3

X
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Αλλά η συνάρτηση g(X) είναι περιττή και συνεπώς συμμετρική ως προς σημείο.
΄Αρα, και η f ως προς αυτό το σημείο I.

2. g(x) = −f(x) είναι συμμετρική της Gf ως προς άξονα συμμετρίας τον x
′x.

3. g(x) = f(−x) είναι συμμετρική της Gf ως προς άξονα συμμετρίας τον y
′y.

4. g(x) = f(|x|) είναι άρτια, άρα έχει άξονα συμμετρίας τον y′y. ΄Αρα, για τα
x ≥ 0 τα γραφήματα Gf και Gg είναι τα ίδια. Για x < 0 το γράφημα της g είναι
το συμμετρικό ως προς y′y του γραφήματος της g(x) για x ≥ 0, δείτε Σχήμα
7.5.
Βλέπουμε τα γραφήματα των f(x) = x2 + x − 1, g(x) = x2 + |x| − 1 και

h(x) =
∣∣∣x2 + x− 1

∣∣∣.

Σχήμα 7.5: Τα γραφήματα των f(x), g(x), h(x).

Αυξομοίωση διαστάσεων

΄Εστω α ∈ R∗ και συνάρτηση f : R → R, τότε:

1. το διάγραμμα της (α · f)(x) = α · f(x) αν α > 1 προκύπτει από τη κα-
τακόρυφη διαστολή του γραφήματος Gf . Αν α < 1 προκύπτει από τη
κατακόρυφη συστολή του γραφήματος Gf .

f(x) = x(x− 1)(x+ 1), g(x) =
1

2
f(x) =

1

2
x(x− 1)(x+ 1),

h(x) = 2f(x) = 2x(x− 1)(x+ 1).
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2. η f(α·x) αν α > 1 προκύπτει από την οριζόντια συστολή του γραφήματος
Gf . Αν α < 1 προκύπτει από την οριζόντια διαστολή του γραφήματος
Gf .

f(x) = x(x− 1)(x+ 1), h(x) = f(2x), g(x) = f
(x
2

)
.

7.4.6 Ασκήσεις

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ:

(αʹ) Η συνάρτση f(x) = x2 είναι φθίνουσα στο R.

(βʹ) Η συνάρτηση f(x) = ax2, a ∈ R∗, είναι άρτια αν a > 0 και περιττή αν
a < 0.

(γʹ) Αν τη σημείοM(a, b) είναι σημείο του γραφήματος της f(x) = 2x2, τότε
το σημείο M(2a, 2b) είναι σημείο του γραφήματος της f(x) = x2.

(δʹ) Το γράφημα της f(x) = −
√
−x βρίσκεται δεξιά του άξονα y′y.

2. Να εξετάσετε την μονοτονία των παρακάτω συναρτήσεων:

(αʹ) f(x) =
1

x
, ∀x ∈ (−∞,−1).

(βʹ) f(x) = −x2, ∀x ∈ [−1, 0].

(γʹ) f(x) = x2, ∀x ∈ (0, 1).

(δʹ) f(x) =
1

x
, ∀x ∈ (1,+∞).

3. Εξετάστε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:

(αʹ) f(x) = x2 + 2,

(βʹ) f(x) =
|x|

1 + 4x4
,

(γʹ) f(x) =
2x

3 + 4x2
,

(δʹ) f(x) = 1− x+ x2,

(εʹ) f(x) =
x

1 + x+ x2
,

(ϛʹ) f(x) =
x3

1 + x4
.

4. Μία συνάρτηση f είναι ορισμένη στο διάστημα [−1, 5] που ικανοποιεί τις εξής
ιδιότητες:
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• f(−1) = f(5) = 0, f(2) = 3, f(4) = −2.

• Η f είναι αύξουσα στο [−1, 2] και στο [4, 5].

• Η f είναι φθίνουσα στο [2, 4].

(αʹ) Να χαράξτε το γράφημα.

(βʹ) Να λύσετε γραφικά την εξίσωση f(x) = 0.

5. ΄Εστω f : R → R με f(x) = x2 − 8x+ 3.

(αʹ) Δείξτε ότι f(x) = (x− 4)2 − 13.

(βʹ) Υπολογίστε το f(5) και το f(1).

(γʹ) Δείξτε ότι f(x) > −13, ∀x ∈ R.

(δʹ) Να δείξτε ότι η f(x) δέχεται ένα ελάχιστο στο R και να προσδιορίσετε
την τιμή του.

(εʹ) Να βρείτε την τιμή του x για την οποία η συνάρτηση έχει αυτό το ελά-
χιστο.

6. ΄Εστω η συνάρτηση f : R → R με f(x) = −x2 + 10x− 20

(αʹ) Δείξτε ότι f(x) = −(x− 5)2 + 5.

(βʹ) Δείξτε ότι f(x) ≤ 5 και ότι η f δέχεται ένα μέγιστο και να προσδιορίσετε
την τιμή του.

(γʹ) Βρείτε την τιμή του x για την οποία η συνάρτηση έχει αυτό το μέγιστο.

7. ΄Εστω ABΓ∆ ένα ορθογώνιο με AB = 10cm και BΓ = 8cm. ΄Εστω N
σημείο που κινείται πάνω στην BΓ και BN = x. M και N είναι δύο σημεία
στην AB και ∆Γ έτσι ώστε AM = BN = ΓK = x. Ο σκοπός της άσκησης
είναι να βρούμε τη θέση του σημείου N έτσι ώστε το άθροισμα των εμβαδών
των τριγώνων BNM και NΓK να γίνει το μέγιστο δυνατό.

(αʹ) Επαληθεύστε ότι x ∈ [0, 8].

(βʹ) Εκφράστε το BM συναρτήσει του x.

(γʹ) Εκφράστε το ΓN συναρτήσει του x.

(δʹ) Δείξτε ότι το εμβαδόν του τριγώνου BNM είναι
10x− x2

2
.

(εʹ) ΄Εστω f η συνάρτηση με μεταβλητή x και τιμή το άθροισμα των εμβαδών
των δύο τριγώνων. Επαληθεύστε ότι f(x) = 9x− x2.
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(ϛʹ) i. Δείξτε ότι f(x) = −
(
x− 9

2

)2

= 20.25.

ii. Λύστε το πρόβλημα.

(ζʹ) Μοντελοποιήστε το πρόβλημα σε ένα σύστημα δυναμικής γεωμετρίας.

8. ΄Ενας δορυφόρος E παρατηρεί έναν πλανήτη P που κινείται σε μια ελλειπτική
τροχιά. Ο δορυφόρος βρίσκεται στην θέση (1, 0) ενός ορθοκανονικού συστή-
ματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

(αʹ) Αν ÂEP = α, να βρείτε το γράφημα της συνάρτησης που συνδέει το

μέτρο της γωνίας ÂEP με το μήκος, EP , της ακτίνας περιστροφής EP ,
d : α → EP όταν α ∈ [0, 2π] σε ακτίνια.

(βʹ) ΄Οταν ο πλανήτης βρεθεί στο σημείο B της τροχιάς του, η τιμή d(α)
γίνεται ελάχιστη;

(γʹ) Εξετάστε την μονοτονία της συνάρτησης d. Βρείτε τα ακρότατα με προ-
σέγγιση καθώς και τις αντίστοιχες τιμές της γωνίας α που δίνουν τα
ακρότατα αυτά.

(δʹ) Αν η περιστροφή συνεχισθεί, ποια μορφή θα έχει το γράφημα της συνάρ-
τησης d;

9. (Η άσκηση μπορεί να γίνει συνεργατικά από τρείς ομάδες.) ΄Εστω B = (−1.0)
και Γ = (1, 0) δύο σημεία σε ένα ορθοκαννικό σύστημα συντεταγμένων. ΄Ε-
στω σημείο A που κινείται πάνω στην παράλληλο ευθεία προς τον άξονα x′x
η οποια διέρχεται από το σημείο (0, 1), με συντεταγμένες (x, 1), όπως στο
σχήμα:
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11. ΄Εστω p(x) = (x − 3)2(x − 1)3(x + 2)2(x + 3)2 με το γράφημά του όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν ε είναι ένας πολύ μικρός θετικός αριθμός,
πόσες διαφορετικές πραγματικές ρίζες έχει το πολυώνυμο q(x) = p(x) + ε;
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7.7 Επανάληψη

7.7.1 Ασκήσεις

1. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι αλήθεια για όλες τις συναρτήσεις
f : Q → Q:

(αʹ) ∀y ∈ N, ∃x ∈ Q έτσι ώστε f(x) = y.

(βʹ) ∃y ∈ N, ∀x ∈ Q έτσι ώστε f(x) 6= y.

(γʹ) ∀x ∈ N, ∃!y ∈ Q έτσι ώστε f(x) = y.

(δʹ) ∀x ∈ Q, ∃!y ∈ Q έτσι ώστε f(y) = x.

2. ΄Εστω Gf το γράφημα της συνάρτησης f(x) = ax2 + bx+ c. Αν c =
b2

4a
, τότε

το γράφημα Gf θα:
Α. έχει ένα μέγιστο Β. έχει ένα ελάχιστο Γ. θα εφάπτεται τον οριζόντιο
άξονα Δ. θα εφάπτεται τον κατακόρυφο άξονα Ε. βρίσκεται απλώς σε ένα
τεταρτημόριο

3. Σε ποια από τις παρακάτω εξισώσεις η μεταβλητή y δεν είναι ούτε ευθέως ούτε
αντιστρόφως ανάλογη της μεταβλητής x:

Α. x+ y = 0 Β. 3xy = 10 Γ. x = 5y Δ. 3x+ y = 10 Ε.
x

y
=

√
3

4. Η αλγεβρική παράσταση 23x2+Ax+23 αναλύεται σε γινόμενο δυο γραμμικών
και πρώτων μεταξύ τους παραγόντων με ακέραιους συντελεστές. Αυτό μπορεί
να γίνει μόνο αν ο συντελεστής A είναι:
Α. ένας οποιοδήποτε περιττός αριθμός Β. κάποιος συγκεκριμένος περιττός
αριθμός Γ. ένας οποιοδήποτε άρτιος αριθμός Δ. κάποιος συγκεκριμένος
άρτιος αριθμός Ε. 0

5. Οι ρίζες της εξίσωσης x2 − 2x = 0 μπορεί να βρεθούν γραφικά αν ορίσουμε
την τετμηνένη των σημείων τομής ενός από τα παρακάτω ζεύγη εξισώσεων:
Α. y = x2, y = 2x Β. y = x2 − 2x, y = 0 Γ. y = x, y = x− 2 Δ.
y = x2 − 2x+ 1, y = 1 Ε. y = x2 − 1, y = 2x− 1

6. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων θεωρούμε σημείο A = (2, 0) και σημείο
B(x, 0), x > 0. ΄Εστω ǫ η κάθετος από το A στον άξονα των τετμημένων και
σημείαM1 καιM2 σημεία της ǫ έτσι ώστε: AM1 = AM2 = OB = x. Η εύθεια
η κάθετος στον άξονα των τετμημένων στο σημείο B, τέμνει τις OM1 και
OM2 στα σημεία N1 και N2 αντίστοιχα. Υπολογίστε τις συντεταγμένες των
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17. ΄Εστω μια πραγματική συνάρτηση f ορισμένη στο (0,+∞), όπως ο παρακάτω
πίνακας:

Πίνακας Τι-

μών

x f(x)
2 3, 0103
3 4, 7712
4
5 6, 9897
6 7, 7815
7 8, 4510
8
9
10
100
1000

1000000
109

Η συνάρτηση αυτή έχει την εξής ιδιότητα:
Για κάθε πραγματικούς αριθμούς x > 0 και
y > 0 ισχύει:

f(x× y) = f(x) + f(y)

(αʹ) Βρείτε το f(4) και συμπληρώστε τον δι-
πλανό πίνακα.

(βʹ) Υπολογίστε το f(245).

(γʹ) Υπολογίστε το f(1).

(δʹ) Δείξτε ότι για κάθε x > 0:

f

(
1

x

)
= −f(x)

18. ΄Εστω f(x) = x+
√
x2 + 1 +

1

x−
√
x2 + 1

. Να βρείτε την τιμή f(2020).

19. Μία συνάρτηση f(x) έχει ορισθεί στο σύνολο των θετικών ακεραίων και είναι
τέτοια ώστε f(xy) = f(x) + f(y), ∀x, y ∈ Z+. Αν είναι γνωστό ότι f(10) =
14 και f(40) = 20, να βρεθεί η τιμή f(500).

20. Ορίζω p(x) = x2 + 5x + 6, για τα x που ικανοποιούν την x2 − 5x + 6 < 0.
Τότε:
Α. p(x) μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή Β. 20 < p(x) < 30
Γ. 0 < p(x) < 20 Δ. p(x) < 0 Ε. p(x) > 30

21. ΄Εστω τρείς συναρτήσεις f, g, h : R → R με f(x) = x2 − 3x + 2, g(x) =

x2 + x+ 1, h(x) =
f(x)

g(x)
.

(αʹ) Να βρεθεί το f ([0, 2]) και g ([0,+∞)).

(βʹ) Να βρεθεί το μεγαλύτερο στοιχείο του συνόλου {m ∈ Z∗/g(x) > m, ∀x ∈
R}.
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(αʹ) i. Χαράσσουμε την καμπύλη Gf της συνάρτησης f(x) = 2+
3

x
με πεδίο

ορισμού (0,+∞).

ii. Προσδιορίστε γραφικά τους όρους u1, u2 και u3.

iii. Μπορείτε να διατυπώσετε έναν ισχυρισμό σχετικά με την μονοτονία
της ακολουθίας un;

΄Εστω vn =
un − 3

un + 1
.

(βʹ) Η ακολουθία vn είναι αριθμητική ή γεωμετρική;

(γʹ) Αποδείξτε τον ισχυρισμό σας στο προηγούμενο ερώτημα.

(δʹ) Εκφράστε το vn συναρτήσει του n και ξαναγράψτε τον όρο un συναρτήσει
του n.

(εʹ) Αν το n αυξάνει απεριόριστα ποιο σημείο του γραφήματος θα προσεγγίζει
η τεθλασμένη γραμμή που σχηματίζει η ακολουθία un; Μπορείτε να το
δικαιολογήσετε;

33. ΄Εστω η πραγματική μη-μηδενική συνάρτηση f : ∆ → R όπου ∆ πραγματικό
διάστημα συμμετρικό ως προς την αρχή (0, 0). Ορίζω τις συναρτήσεις:

fe(x) =
1

2

(
f(x) + f(−x)

)

fo(x) =
1

2

(
f(x)− f(−x)

)

Δείξτε ότι:

(αʹ) Η συνάρτηση fe(x) είναι άρτια και η συνάρτηση fc(x) περιττή. Η συνάρ-
τηση fe λέγεται το άρτιο μέρος της f και η fo το περιττό μέρος
της f .

(βʹ) ∀x ∈ ∆, f(x) = fe(x) + fo(x).

(γʹ) Το άθροισμα της f(x) είναι μοναδικό. Δηλαδή, αν υπάρχουν δυο άλλες
συναρτήσεις G και H άρτια και περιττή αντίστοιχα στο ∆ έτσι ώστε
∀x ∈ ∆ να είναι f(x) = G(x) +H(x), τότε ∀x ∈ ∆, G(x) = fe(x) και
H(x) = fo(x).

(δʹ) Βρείτε και αναπαραστήστε (προφανώς με τη βοήθεια ενός λογισμικού) το
άρτιο και το περιττό μέρος της f(x) = x2− 3x− 1. Για παράδειγμα, στο
παρακάτω σχήμα βλέπετε το άρτιο και το περιττό μέρος της συνάρτησης
f : [−2, 2] → R με τύπο f(x) = x(x− 1)(x+ 1).
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34. Στην άσκηση αυτή θα βρούμε το γεωμετρικό ισοδύναμο της διακρίνουσας
τριωνύμου.

(αʹ) ΄Εστω τρείς εξισώσεις δευτέρου βαθμού:

x2 + 2x− 3 = 0 (7.7)

x2 + 2x+ 1 = 0 (7.8)

x2 + 2x+ 4 = 0 (7.9)

i. Να βρεθούν οι τιμές των διακρινουσών των τριών εξισώσεων.

ii. Στο ίδιο γράφημα να σχεδιάστε τις καμπύλες των

f(x) = x2, h(x) = −2x+ 3, g(x) = −2x− 1, s(x) = −2x− 4

iii. Πόσα κοινά σημεία έχουν οι ευθείες h, g και s με την παραβολή f ;

iv. ΄Εστω η ευθεία (ε) : x = −1. Με B σημειώνουμε το κοινό σημείο
της ευθείας (ε) με τις ευθείες h, g και s. Με Γ αντίστοιχα το
κοινό σημείο της (ε) με την παραβολή f . Βρείτε την απόσταση
δ = 4(yB − yΓ) στις τρείς περιπτώσεις.

v. Μπορείτε να διατυπώσετε έναν ισχυρισμό που να συνδέει τις τιμές δ
με τα κοινά σημεία του ερωτήματος 34(αʹ)iii;

(βʹ) Να αποδείξτε τον ισχυρισμό σας στο ερώτημα 34(αʹ)v.

35. Μια συνάρτηση f ορίζεται για όλους τους πραγματικούς αριθμούς και ικανο-
ποιεί:

f(2 + x) = f(2− x) και f(7 + x) = f(7− x), ∀x ∈ R

Αν f(0) = 0, ποιός είναι ο ελάχιστος αριθμός των ριζών της f(x) = 0 στο
διάστημα −1000 ≤ x ≤ 1000;
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