ΔΞΙΩΗ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ
Η εμίζσζε ηεο κνξθήο αx2+βx+γ=0 ιέγεηαη 2ος βαθμού, αλ ην α
δελ είλαη κεδέλ, δηόηη αλ ην α είλαη κεδέλ ηόηε ε εμίζσζε ζα γίλεη
βx+γ=0 πνπ είλαη ην πνιύ 1νπ βαζκνύ. Επίζεο ιέγεηαη θαη ηξηώλπκν
δηόηη απνηειείηαη από ηξία κνλώλπκα. Σα α, β, γ είλαη πξαγκαηηθνί
αξηζκνί θαη νλνκάδνληαη ζπληειεζηέο ηνπ ηξησλύκνπ, ν α ηνπ x2, ν β
ηνπ x θαη ν γ ζηαζεξόο ζπληειεζηήο.
Είλαη γλσζηό από πξνεγνύκελεο ηάμεηο ε ιύζε κηαο ηέηνηαο εμίζσζεο
ηελ νπνία εδώ ζα ππελζπκίζνπκε.
Αξρηθά θηηάρλνπκε κία πνζόηεηα ηελ νπνία νλνκάδνπκε
ΔΙΑΚΡΙΝΟΤΑ (δηόηη καο βνεζά, λα δηαθξίλνπκε ην είδνο ησλ ξηδώλ
ηεο εμίζσζεο), ηελ ζπκβνιίδνπκε κε Δ θαη είλαη ε: Γ=β2-4αγ
Με κία κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη ζπκπιήξσζε ηεηξαγώλσλ, βξίζθνπκε
ηηο ξίδεο ηεο εμίζσζεο. Έρνπκε ινηπόλ ηα εμήο:
1. Αλ Γ>0 ηόηε ε εμίζσζε έρεη δύν ξίδεο ηηο εμήο. x1,2 
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Απηό ζεκαίλεη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθξίλνπζα είλαη ζεηηθόο
αξηζκόο ηόηε ε εμίζσζε έρεη δύν δηαθνξεηηθέο (δηαθξηηέο)
πξαγκαηηθέο ξίδεο ηηο x1 
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Παπάδειγμα: Αλ ιπζεί ε εμίζσζε x2+3x-4=0.
Λύζε: Αξρηθά ζα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο α, β, γ.
Εδώ έρνπκε α=1, β=3 και γ=-4.
Μεηά ππνινγίδνπκε ηελ Δηαθξίλνπζα. Γ=β2-4αγ=32-4.1.(-4)=25
θαη ηέινο εθαξκόδνπκε ηνλ ηύπν ηεο εύξεζεο ησλ ξηδώλ.
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επαιεζεύνπλ ηελ εμίζσζε, δειαδή νη ξίδεο, είλαη νη x1=1 θαη x2=-4
Μπνξείηε λα παξαηεξήζεηε όηη ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ
ηξησλύκνπ έρεη άζξνηζκα κεδέλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε
ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο δύν ξίδεο είλαη ην 1. Παξάδεηγκα ζηηο
εμηζώζεηο x2+4x-5=0, 2x2-3x+1=0 ε κία ξίδα είλαη ην 1.

Αζκήζειρ
Να ιπζνύλ νη εμηζώζεηο: (i) x2+2x-15 (3,-5) (ii) 2x2-5x+2 (1/2,2)
(iii) x2+x-2 (-2,1), (iv) x2+5x+6 (-2,-3), (v) 15x2-19x+6
(2/3,3/5). Μέζα ζηηο παξελζέζεηο εκθαλίδνληαη νη ιύζεηο.

2. Αλ Γ=0 ηόηε ε εμίζσζε έρεη κηα ξίδα ηελ νπνία νλνκάδνπκε δηπιή


.
Οπζηαζηηθά
2
ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο αιιά
επεηδή Δ=0 πξνθύπηεη ν ηύπνο απηόο.
θαη ε νπνία δίλεηαη από

ηνλ ηύπν

x0 

Απηό ζεκαίλεη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθξίλνπζα είλαη ίζε κε
κεδέλ ηόηε ε εμίζσζε έρεη κηα πξαγκαηηθή ξίδα θαη ηελ νλνκάδνπκε
δηπιή δηόηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη δύν ξίδεο νη νπνίεο όκσο
ζπκπίπηνπλ πρ έρεη ηηο ξίδεο ρ1=2 θαη ρ2=2, άξα έρεη κία ξίδα ηελ 2
Παπάδειγμα: Αλ ιπζεί ε εμίζσζε x2-6x+9=0.
Λύζε: Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ πξνεγνύκελε
πεξίπησζε ζα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο α, β, γ.
Εδώ έρνπκε α=1, β=-6 θαη γ=9.
Μεηά ππνινγίδνπκε ηελ Δηαθξίλνπζα εθαξκόδνληαο ηνλ ηύπν ηεο
δηαθξίλνπζαο.
Γ=β2-4αγ=(-6)2-4.1.(-9)=0,
θαη
ηέινο
εθαξκόδνπκε
ηνλ
ηύπν
ηεο
εύξεζεο
ησλ
ξηδώλ.
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Άξα ν αξηζκόο πνπ επαιεζεύεη ηελ εμίζσζε, δειαδή είλαη ξίδα ηεο,
είλαη ν xν=3
Αζκήζειρ

Να ιπζνύλ νη εμηζώζεηο: (i) x2-4x+4 (2), (ii) 4x2+12x+9 (-3/2)
(iii) x2+2x+1 (-1), (iv) x2-2x+1 (+1), (v) 9x2+12x+4 (2/3).
Μέζα ζηηο παξελζέζεηο εκθαλίδνληαη νη ιύζεηο.

3. Αλ Γ<0 ηόηε ε εμίζσζε δελ έρεη πξαγκαηηθέο ξίδεο θαη ιέκε όηη
είλαη αδύλαηε ζηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο, δειαδή θαλέλαο
πξαγκαηηθόο αξηζκόο δελ ηελ επαιεζεύεη.
Παπάδειγμα: Αν λςθεί η εξίζωζη x2+5x+9=0.
Λύζε: Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ πξνεγνύκελε
πεξίπησζε ζα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο α, β, γ.
Εδώ έρνπκε α=1, β=5 θαη γ=9.
Μεηά ππνινγίδνπκε ηελ Δηαθξίλνπζα εθαξκόδνληαο ηνλ ηύπν ηεο
δηαθξίλνπζαο. Δ=β2-4αγ=52-4.1.9=25-36=-11<0.
πλεπώο, επεηδή ε νξίδνπζα Δ είλαη αξλεηηθή, δελ ππάξρεη
πξαγκαηηθόο αξηζκόο ν νπνίνο λα επαιεζεύεη ηελ εμίζσζε, ιέκε
δειαδή όηη ε εμίζσζε είλαη αδύλαηε ζηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο.
Αζκήζειρ
Να απνδείμεηε όηη νη πην θάησ εμηζώζεηο δελ έρνπλ πξαγκαηηθέο
ξίδεο:
(i) x2-4x+5 ,
(ii) 4x2+12x+10 ,
(iii) x2+2x+2 ,
(iv) x2-2x+2 , (v) 9x2+12x+5

Ξεθεύγει από ηην ύλη ηηρ ηάξηρ μαρ ηο πιο κάηω, αιιά επεηδή
πνιινί καζεηέο έρνπλ αθνύζεη γηα ιύζεηο πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθέο
ζα αλαθέξνπκε όηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε (δειαδή όηαλ Δ<0)
ππάξρνπλ δύν ξίδεο (ιύζεηο) πνπ ιέγνληαη κηγαδηθέο θαη νη νπνίεο
δίλνληαη από έλαλ ηύπν πνπ κνηάδεη κε ηνλ αξρηθό θαη είλαη ν

x1,2 

  i 

. Όπσο βιέπεηαη κέζα ζηελ ξίδα ππάξρεη ε απόιπηε
2
ηηκή ηεο δηαθξίλνπζαο αξά έλαο ζεηηθόο αξηζκόο (ηίπνηε πεξίεξγν
εδώ). Σν πεξίεξγν είλαη, απηό ην ζύκβνιν i πνπ ιέγεηαη θαληαζηηθή
κνλάδα θαη έρεη ηελ πεξίεξγε ηδηόηεηα όηαλ πςσζεί ζην ηεηξάγσλν
λα καο δίλεη ην 1, δειαδή i 2  1 . Ωζηόζν δελ ρξεηάδεηαη λα
εκβαζύλνπκε πεξηζζόηεξν.
Οινθιεξώλνληαο απηό ην πξώην κέξνο θαιό ζα ήηαλ λα έρνπκε
ππόςε καο θαη ηα πην θάησ
1. Η εμίζσζε αx2+βx+γ=0 έρεη πξαγκαηηθέο
δηαθξίλνπζα Δ είλαη ζεηηθή ή κεδέλ

ξίδεο

αλ

ε

2. Αλ ηα α θαη γ είλαη εηεξόζεκνη αξηζκνί, ηόηε ην α.γ είλαη
αξλεηηθόο αξηζκόο θαη ζπλεπώο ην -4αγ είλαη ζεηηθόο αξηζκόο
θαη άξα ε Δηαθξίλνπζα είλαη ζεηηθή. Καηαιήγνπκε ινηπόλ όηη
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα α θαη γ είλαη εηεξόζεκνη αξηζκνί ε
εμίζσζε αx2+βx+γ=0 έρεη πξαγκαηηθέο ξίδεο ή πξαγκαηηθή
ξίδα.
3. Αλ ζηελ εμίζσζε αx2+βx+γ=0 ππάξρνπλ ηα α, β, γ ε εμίζσζε
είλαη πιήξεο θαη ιύλεηαη όπσο είδακε πην πάλσ.
4. Αλ γ=0 ηόηε ε εμίζσζε γίλεηαη αx2+βx=0 θαη κπνξνύκε λα
ηελ ιύζνπκε ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο δηαθξίλνπζαο σο εμήο:

 x 2   x  0  x  ( x   )  0  x  0 ή x  




5. Αλ β=0 ηόηε ε εμίζσζε γίλεηαη αx2+γ=0 θαη κπνξνύκε λα ηελ
ιύζνπκε ρσξίο ηελ βνήζεηα ηεο δηαθξίλνπζαο σο εμήο:

 x2    0  x2  


. Αλ ε πνζόηεηα –γ/α είλαη ζεηηθή ή κεδέλ


ηόηε ε ξίδα ηεο εμίζσζεο είλαη ε x   


. Αλ ε πνζόηεηα


–γ/α είλαη αξλεηηθή ηόηε ε εμίζσζε είλαη αδύλαηε.

