ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
1. Η επηηπρία ηνπ ζπγθέληξωζεο είλαη ζπλάξηεζε ηωλ
αλζξώπωλ πνπ ζα έξζνπλ.
2. Η απόθαζή κνπ είλαη ζπλάξηεζε πνιιώλ παξαγόληωλ.
3. Η βαζκνινγία ζνπ ζα ζπλαξηεζεί από ην δηάβαζκά ζνπ.
4. Ο κηζζόο ελόο ππάιιεινπ είλαη ζπλάξηεζε ηωλ όζωλ κπνξεί
λα πξνζθέξεη ζηελ εηαηξεία.
5. Τν πνζό ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ζα δηέιζεη από έλαλ
αγωγό είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αγωγνύ θαη ηεο
ηάζεο πνπ ζα εθαξκνζζεί ζηα άθξα ηνπ.

Όιεο νη πην πάλσ εθθξάζεηο έρνπλ θάηη θνηλό. Σε όιεο ηηο
εθθξάζεηο θαίλεηαη όηη θάηη (έλα κέγεζνο, κηα θαηάζηαζε θ.ι.π)
επεξεάδεηαη από θάηη άιιν. Σηελ πξώηε ε επηηπρία ηε ζπγθέληξσζεο
εμαξηάηαη από πνηνη ζα έξζνπλ, ζηελ δεύηεξε θαίλεηαη όηη έρεη
ιεθζεί κηα απόθαζε αθνύ κειεηήζεθαλ θάπνηα αιιά πξάγκαηα ή
γεγνλόηα ή θαηαζηάζεηο θιπ, ζηελ ηξίηε είλαη ζαθέο όηη ε
βαζκνινγία ελόο καζεηή εμαξηάηαη από ην πόζν έρεη δηαβάζεη, ζηελ
ηέηαξηε είλαη θαλεξό όηη όζν πην ρξήζηκνο είλαη ν ππάιιεινο γηα ηελ
εηαηξεία ηόζν πην θαιή ζα είλαη ε κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε θαη ζηελ
πέκπηε (παξάδεηγκα από ηελ θπζηθή) ην πόζν ξεύκα ζα δηέιζεη από
έλαλ αγσγό εμαξηάηαη από δύν άιια κεγέζε, ηελ ηάζε θαη ηελ
αληίζηαζε.
Άξα ππάξρνπλ πνιιέο θνξέο κεγέζε ηα νπνία όηαλ κεηαβάιιεηαη
ην έλα κεηαβάιιεηαη θαη ην άιιν. Απηά ηα κεγέζε ηα νλνκάδνπκε
ζπκκεηαβαιιόκελα. Τέηνηα παξαδείγκαηα, όπσο ηα πην πάλσ,
ππάξρνπλ πάξα πνιιά θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα βξεη.
Αο
δνύκε
όκσο
αθόκα
ζπκκεηαβαιινκέλσλ πνζώλ.

δύν

παξαδείγκαηα

ηέηνησλ

1. Τα θηιά κήια πνπ ζα αγνξάζεη θαλείο θαη ηα ρξήκαηα πνπ
ζα πιεξώζεη κε δεδνκέλν όηη ην θάζε θηιό κήια θνζηίδεη
0,80€.
2. Οη κέξεο ηεο εβδνκάδαο από Κπξηαθή 20 Μαξηίνπ έωο
Σαββάην 26 Μαξηίνπ θαη αλ ζα έρνπκε βξνρόπηωζε αιιά
θαη ε ώξα πνπ ζα ζπκβεί ε βξνρόπηωζε.

Τα δύν πην πάλσ παξαδείγκαηα ζπκκεηαβνιινκέλσλ πνζώλ
έρνπλ κηα ζεκαληηθή δηαθνξά. Σην πξώην παξάδεηγκα κπνξώ θάζε
θνξά λα μέξσ πόζα ρξήκαηα ζα πιεξώζσ γηα ηα θηιά κήια πνπ ζα
αγνξάζσ εθ ησλ πξνηέξσλ, αθνύ κπνξώ λα πνιιαπιαζηάζσ ην πνζό
ησλ θηιώλ πνπ ζα αγνξάζσ κε ην 0,80. Παξαδείγκαηνο ράξηλ αλ

αγνξάζσ 5,5 θηιά κήια ζα πιεξώζσ 5,5Χ0,8=4,4€. Σην δεύηεξν
παξάδεηγκα δελ έρνπκε ηέηνηα δπλαηόηεηα, δειαδή δελ κπνξνύκε λα
μέξνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ αλ ηελ εκέξα ηεο εζληθήο ενξηήο, ηελ 25ε
Μαξηίνπ, ζα βξέμεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα βξέμεη πόηε ζα ζπκβεί
απηό γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνγξακκαηίζνπκε θαιύηεξα ηνλ
ενξηαζκό.
Σαλ ηα πην πάλσ παξαδείγκαηα ππάξρνπλ πάκπνιια, άιια ζηα
νπνία μέξνπκε ηελ αθξηβή ηξόπν εμάξηεζεο ησλ πνζώλ πνπ
ζπκκεηαβάιινληαη θαη άιια πνπ δελ γλσξίδνπκε ηνλ ηξόπν ηεο
εμάξηεζεο ηνπο.
Σηα καζεκαηηθά καο ελδηαθέξνπλ πνζά όπσο ζην πξώην
παξάδεηγκα δηόηη εθεί έρνπκε ηνλ ηξόπν ζπκκεηαβνιήο θαη εύθνια
κπνξνύκε λα ηνλ κειεηήζνπκε.
Πξνρσξώληαο αθόκα πην πέξα, κπνξνύκε κε κειέηε, λα
δηαπηζηώζνπκε όηη ηα πνζά πνπ ζπκκεηαβάιινληαη είλαη ζηνηρεία
θάπνησλ ζπλόισλ. Σην παξάδεηγκα κε ηα κήια κπνξνύκε λα πνύκε
όηη ην πνζό ησλ κήισλ είλαη έλαο ζεηηθόο αξηζκόο θαη άξα ηα θηιά ηα
κήια αλήθνπλ ζην ζύλνιν (0, +∞), αλ ππνζέζνπκε όηη έρνπκε
άπεηξα ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπκε άπεηξα θηιά κήισλ. Δπίζεο ην
πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξώζνπκε είλαη έλαο
ζεηηθόο αξηζκόο άξα θαη εδώ έρνπκε όηη ην θόζηνο ησλ κήισλ είλαη
έλα ζηνηρείν πνπ αλήθεη ζην ζύλνιν (0, +∞). Σπλεπώο, εθηόο από
ηνλ ηξόπν ζπκκεηαβνιήο ησλ δύν πνζώλ, ρξήζηκν είλαη λα
γλσξίδνπκε θαη ηα ζύλνια ζηα νπνία είλαη κέιε ηα πνζά.
Σην παξάδεηγκα ησλ κήισλ είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε πόζα
ρξήκαηα κπνξεί λα καο θνζηίζνπλ απηά πνπ ζα αγνξάζνπκε γηα
έρνπκε καδί καο ηα αλάινγα πνζό. Αο ππνζέζνπκε όηη δελ
επηζπκνύκε λα αγνξάζνπκε πάλσ από 10 θηιά κήια (ζηελ πεξίπησζε
πνπ είλαη πνιύ θαιά) αιιά δελ ζα ζέιακε λα αγνξάζνπκε θαη θάησ
από 5 θηιά δηόηη απηέο είλαη νη αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο καο γηα κία
εβδνκάδα. Άξα ην πνζό ησλ θηιώλ ησλ κήισλ πνπ ζα αγνξάζνπκε
είλαη ζηνηρείν ηνπ δηαζηήκαηνο [5, 10]. Δίλαη θαλεξό, κε ηελ πην
πάλσ ππόζεζε, όηη ζα πιεξώζνπκε από 4€ (αλ αγνξάζνπκε ην
ειάρηζην ησλ 5 θηιώλ) έσο 8€ (αλ αγνξάζνπκε ην κέγηζην ησλ 10
θηιώλ). Σπλεπώο ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πιεξώζνπκε είλαη
έλαο αξηζκόο πνπ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα [5, 10].
Από όια ηα παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί, ζηα
καζεκαηηθά ζα αζρνιεζνύκε κε εθείλα πνπ ηα πνζά πνπ

ζπκκεηαβάιινληαη είλαη πξαγκαηηθνί αξηζκνί. Δπίζεο ζα αζρνιεζνύκε
κε εθείλα ηα παξαδείγκαηα ζηα νπνία ε αιιειεμάξηεζε ησλ πνζώλ
αθνινπζεί θαλόλα κε ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό. Οη θαλόλεο πνπ
έρνπλ
απηό
ην
ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηεξηζηηθό
νλνκάδνληαη
ζπλαξηήζεηο. Αο δνύκε όκσο ηη ζα ιέκε ζπλάξηεζε θαη πην είλαη ην
ραξαθηεξηζηηθό απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο ζπλαξηήζεηο από ηηο άιιεο
ζρέζεηο ζηηο νπνίεο έρνπκε δύν ζπκκεηαβαιιόκελα πνζά. Θα
δώζνπκε ζπλεπώο ην νξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο.
Οξηζκόο ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Σπλάξηεζε από έλα ζύλνιν
Α ζε έλα ζύλνιν Β ιέγεηαη κηα δηαδηθαζία (θαλόλαο), κε ηελ
νπνία θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Α αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα
αθξηβώο ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Β.
Παξάδεηγκα 1ν: Αο δνύκε έλα παξάδεηγκα ζρέζεο κεηαμύ ησλ
ζηνηρείσλ δύν ζπλόισλ. Θεσξνύκε ην ζύλνιν Α όισλ ησλ θπζηθώλ
αξηζκώλ από ην 1 έσο ην 5, δειαδή Α={1, 2, 3, 4, 5}. Σε θάζε
ζηνηρείν-αξηζκό ηνπ ζπλόινπ Α αληηζηνηρίδνπκε ην δηπιάζην ηνπ
πξνζαπμεκέλν θαηά 1. Άξα ζην 1 αληηζηνηρίδνπκε ηνλ αξηζκό
1Χ2+1=3. Σην 2 αληηζηνηρίδνπκε ηνλ αξηζκό 2Χ2+1=5. Σην 3
αληηζηνηρίδνπκε ηνλ αξηζκό 3Χ2+1=7 Σην 4 αληηζηνηρίδνπκε ηνλ
αξηζκό 4Χ2+1=9 Σην 5 αληηζηνηρίδνπκε ηνλ αξηζκό 5Χ2+1=11. Αο
ζπγθεληξώζνπκε ζε έλα ζύλνιν Β όια ηα απνηειέζκαηα. Έρνπκε
Β={3, 5, 7, 9, 11}. Παξαηεξνύκε όηη γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ
Α ππάξρεη αληηζηνίρηζε ζε έλα κόλν ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Β. Άξα
απηή ε ζρέζε πνπ θηηάμακε είλαη ζπλάξηεζε.
Αο δνύκε άιιν έλα παξάδεηγκα.
Παξάδεηγκα 2ν: Έζησ ην ζύλνιν ησλ αθεξαίσλ από ην -2 έσο
ην 3, δειαδή ην ζύλνιν Α={-2, -1, 0, 1, 2, 3} θαη αο
αληηζηνηρίζνπκε ζε θάζε αξηζκό ηνπ ην ηεηξάγσλό ηνπ πξνζαπμεκέλν
θαηά 5. Τόηε έρνπκε ηηο εμήο αληηζηνηρίεο. Τν -2 αληηζηνηρίδεηαη ζην
αξηζκό
(-2)Χ(-2)+5=9.
Τν
-1
αληηζηνηρίδεηαη
ζην
αξηζκό
(-1)Χ(-1)+5=6. Τν 0 αληηζηνηρίδεηαη ζην αξηζκό (0)Χ(0)+5=5. Τν 1
αληηζηνηρίδεηαη ζην αξηζκό (1)Χ(1)+5=5. Τν 2 αληηζηνηρίδεηαη ζην
αξηζκό (2)Χ(2)+5=9. Τν 3 αληηζηνηρίδεηαη ζην αξηζκό (3)Χ(3)+5=14.
Αλ κε ηα απνηειέζκαηα θηηάμνπκε έλα ζύλνιν,
πνπ ζα ην
νλνκάζνπκε Β, ζα έρνπκε Β={5, 6, 9, 14}. Αο δνύκε αλ πιεξνύληαη
νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηεί απηή ε δηκειήο ζρέζε (δειαδή
ζρέζε κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ δύν ζπλόισλ Α θαη Β) ζπλάξηεζε. Όια

ηα ζηνηρεία ηνπ Α αληηζηνηρίδνληαη ζε ζηνηρεία ηνπ Β. Δπίζεο
δηαπηζηώλνπκε όηη θάζε ζηνηρείν ηνπ Α, αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κόλν
ζηνηρείν ηνπ Β. Σπγθεθξηκέλα ην -2 κόλν ζην 9, ην -1 κόλν ζην 6, ην
0 κόλν ζην 5, ην 1 κόλν ζην 5, ην 2 κόλν ζην 9 θαη ην 3 κόλν ζην
14. Γελ πεηξάδεη πνπ ην ζηνηρείν 9 ηνπ ζπλόινπ Β είλαη ε
αληηζηνίρεζε δύν ζηνηρείσλ ηνπ ζπλόινπ Α, ησλ -2 θαη 2, αθνύ κόλν
ηα ζηνηρεία ηνπ Α δελ πξέπεη λα αληηζηνηρίδνληαη ζε δύν ζηνηρεία ηνπ
ζπλόινπ Β θαη όρη ην αληίζεην. Σπλεπώο εδώ έρνπκε ζπλάξηεζε.
Παξάδεηγκα 3ν: Θα δνύκε ηώξα έλα αθόκα παξάδεηγκα
αληηζηνίρηζεο ησλ ζηνηρείσλ ελόο ζπλόινπ ζηα ζηνηρεία ελόο άιινπ
ζπλόινπ. Θεσξνύκε ην ζύλνιν Α={0, 1, 2} θαη ην ζύλνιν
Β={-2, -1, 0, 1, 3}. Γεκηνπξγνύκε ηελ εμήο αληηζηνηρία. Κάζε
ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Α αληηζηνηρίδεηαη ζε εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ
ζπλόινπ Β ηα νπνία είλαη απόιπηε ηηκή ηνπο. Σπλεπώο ην 0
αληηζηνηρίδεηαη ζην 0, αθνύ |0|=0, ην 1 αληηζηνηρίδεηαη ζην -1 αιιά
θαη ζην 1, αθνύ |-1|=|1|=1 θαη ην 2 αληηζηνηρίδεηαη ζην -2 αθνύ
|-2|=2 κε δεδνκέλν όηη ην 2 δελ είλαη ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Β. Δίλαη
όκσο απηή ε ζρέζε ζπλάξηεζε; Αξρηθά δηαπηζηώλνπκε όηη θάζε
ζηνηρείν ηνπ Α έρεη αληηζηνηρεζεί ζε ζηνηρείν ηνπ Β. Όκσο έλα
ζηνηρείν ηνπ Α, ην 1, έρεη αληηζηνηρεζεί ζε δύν ζηνηρεία ηνπ Β, ηα 1
θαη -1. Σπλεπώο δελ πιεξείηαη ν όξνο ηνπ νξηζκό πνπ ιέεη όηη θάζε
ζηνηρείν ηνπ Α πξέπεη λα αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κόλν ζηνηρείν ηνπ
Β.
Σε όια ηα παξαδείγκαηα ζπλαξηήζεσλ πνπ είδακε, ππάξρεη
πάληα έλα ζύλνιν Α, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρίδνπκε ζηα
ζηνηρεία ελόο ζπλόινπ Β. Τν ζύλνιν Α νλνκάδνπκε πεδίν
νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο θαη ην ζύλνιν Β ζύλνιν ηηκώλ. Δίλαη
πξνθαλέο όηη ην Α είλαη έλα ζύλνιν θαη ζπλεπώο αληί γηα πεδίν
νξηζκνύ κπνξνύκε λα ην ιέκε ζύλνιν νξηζκνύ. Τν ζύλνιν Β πνπ
πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απηά ζηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη
όια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ Α ην νλνκάδνπκε ζύλνιν ηηκώλ. Δδώ
πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ζην Β κπνξνύλ λα πεξηέρνληαη θαη άιια
ζηνηρεία πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία αληηζηνηρίδνληαη ηα ζηνηρεία
ηνπ Β. Τόηε όκσο ην ζύλνιν Β ην νλνκάδνπκε ζύλνιν αθίμεωο.
Σην 1ν παξάδεηγκα νξίζακε έλαλ θαλόλα (δηαδηθαζία) κε ηνλ
νπνίν αληηζηνηρίζακε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ Α ζηα ζηνηρεία ηνπ
ζπλόινπ Β. Αο επηρεηξήζνπκε όκσο λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ
καζεκαηηθό ηύπν πνπ λα πεξηγξάθεη ηνλ θαλόλα. Δίπακε όηη: «Σε θάζε
ζηνηρείν-αξηζκό ηνπ ζπλόινπ Α αληηζηνηρίδνπκε ην δηπιάζην ηνπ
πξνζαπμεκέλν θαηά 1». Έζησ x ην ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Α. Γειαδή ην

x κπνξεί λα είλαη 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5. Τόηε ην ζηνηρείν ηνπ Β πνπ
ςάρλνπκε είλαη απηό πνπ πξνθύπηεη αλ δηπιαζηάζνπκε ην x, δειαδή
ην θάλνπκε 2x, θαη ζε απηό πξνζζέζνπκε 1, δειαδή 2x+1. Απηό ηνλ
θαλόλα κπνξνύκε λα ηνλ ζπκβνιίζνπκε f(x), από ηελ αγγιηθή ιέμε
function πνπ ζεκαίλεη ιεηηνπξγία. Άξα κπνξνύκε λα γξάςνπκε όηη ε
ζπλάξηεζε πνπ θηηάμακε ζην 1ν παξάδεηγκα είλαη ε f(x)=2x+1, ηεο
νπνίαο πεδίν νξηζκνύ είλαη ην Α={1, 2, 3, 4, 5} θαη ζύλνιν ηηκώλ ην
Β={3, 5, 7, 9, 11}.
Αο θάλνπκε αλάινγα πξάγκαηα γηα ην 2ν παξάδεηγκα ζην νπνίν
νξίζακε έλαλ άιιν θαλόλα (δηαδηθαζία) κε ηνλ νπνίν αληηζηνηρίζακε
ηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ Α ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπλόινπ Β. Αο
επηρεηξήζνπκε θαη εδώ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ καζεκαηηθό ηύπν
πνπ λα πεξηγξάθεη ηνλ θαλόλα. Δίπακε όηη: «αληηζηνηρίδνπκε ζε θάζε
αξηζκό ηνπ Α ην ηεηξάγωλό ηνπ πξνζαπμεκέλν θαηά 5». Έζησ x ην
ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Α. Γειαδή ην x κπνξεί λα είλαη -2 ή -1 ή 0 ή 1
ή 2 ή 3. Τόηε ην ζηνηρείν ηνπ Β πνπ ςάρλνπκε είλαη απηό πνπ
πξνθύπηεη αλ πςώζνπκε ην x ζην ηεηξάγσλν θαη ζε απηό
πξνζζέζνπκε 5, δειαδή x2+5. Αλ θαη εδώ ζπκβνιίζνπκε ηνλ θαλόλα
κε f(x) κπνξνύκε λα γξάςνπκε όηη ε ζπλάξηεζε πνπ θηηάμακε ζην
2ν παξάδεηγκα είλαη ε f(x)=x2+5, ηεο νπνίαο πεδίν νξηζκνύ είλαη ην
Α={-2, -1, 0, 1, 2, 3} θαη ζύλνιν ηηκώλ είλαη Β={5, 6, 9, 14}.
Αο ζπλερίζνπκε ηελ κειέηε ηεο ζπλάξηεζεο.
Τν πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f κπνξνύκε λα ην
ζπκβνιίζνπκε Df από ην Domain of definition, ηελ αγγιηθή
κεηάθξαζε ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηνλ
ζπκβνιηζκό Αf.
Μπνξνύκε ηνλ θαλόλα, πνπ από εδώ θαη πέξα ζα ηνλ ιέκε ηύπν,
λα ηνλ ζπκβνιίδνπκε θαη κε άιια γξάκκαηα, όπσο g, h θιπ. Σην 1ν
παξάδεηγκα ζα κπνξνύζακε λα γξάςνπκε g(x)=2x+1 θαη ζην 2ν
παξάδεηγκα h(x)=x2+5. Δπίζεο αληί λα γξάςνπκε g(x)=2x+1
κπνξνύκε λα γξάςνπκε y=2x+1, ζπκβνιίδνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ
ζπλόινπ Β κε y. Άξα πξέπεη λα γίλεη απόιπηα θαηαλνεηό όηη ην x
είλαη ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Α, δειαδή ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο
ζπλάξηεζεο, θαη ην y ζηνηρείν ηνπ ζπλόινπ Β, δειαδή ηνπ ζπλόινπ
ηηκώλ. Τν x νλνκάδνπκε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ην y
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη ηνλ νξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο πιεξνύλ
θαη ζρέζεηο πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε αξηζκνύο. Αο ππνζέζνπκε

όηη έρνπκε ην ζύλνιν Α πνπ απνηειείηαη από ην ζύλνιν ησλ ελνίθσλ
κηαο πνιπθαηνηθίαο θαη ην ζύλνιν Β έρεη δύν κόλν ζηνηρεία ηα ΝΑΙ
θαη ΟΧΙ. Γεκηνπξγνύκε ηελ πην θάησ αληηζηνίρηζε. Σε θάζε άλζξσπν,
θάηνηθν ηεο πνιπθαηνηθίαο, αληηζηνηρίδνπκε ην ΝΑΙ αλ είλαη θάηνρνο
πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΙ, ΑΤΔΙ θιπ) ή ην ΟΧΙ αλ δελ
είλαη. Δίλαη πξνθαλέο όηη όινη νη έλνηθνη αληηζηνηρίδνληαη ζε έλα από
ηα δύν ζηνηρεία ηνπ Β θαη θαλέλαο δελ αληηζηνηρίδεηαη θαη ζηα δύν.
Άξα ν θαλόλαο πνπ δεκηνπξγήζακε είλαη ζπλάξηεζε. Δκείο ζα
πεξηνξηζζνύκε ζηελ κειέηε ζπλαξηήζεσλ ζηηο νπνίεο ηα ζύλνια Α
θαη Β είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ή ππνζύλνιά ηνπ.
Απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο ζηα καζεκαηηθά ηηο νλνκάδνπκε πξαγκαηηθέο
ζπλαξηήζεηο (αθνύ ην Β πεξηέρεη πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο)
πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο (αθνύ ην Α πεξηέρεη πξαγκαηηθνύο
αξηζκνύο).
Μηα ζπλάξηεζε γηα λα είλαη πιήξσο γλσζηή πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ηνλ ηύπν ηεο, δειαδή ηνλ θαλόλα κε ηνλ νπνίν ηα
ζηνηρεία ηνπ Α αληηζηνηρίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Β, ην πεδίν νξηζκνύ
ηεο, δειαδή ην ζύλνιν από ην νπνίν ζα κπνξνύκε λα αληηθαζηζηνύκε
ζηελ ζέζε ηνπ x αξηζκνύο θαη ην ζύλνιν ηηκώλ πνπ είλαη ην ζύλνιν
όισλ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε
όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ζηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο.
Όκσο ην πεδίν νξηζκνύ ζπλήζσο δελ δίλεηαη ζηηο αζθήζεηο θαη ηόηε
ζεσξνύκε όηη είλαη ην επξύηεξν ππνζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ
αξηζκώλ γηα ην νπνίν ν ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο έρεη έλλνηα
πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ. Δπίζεο κπνξνύλ λα ηζρύνπλ θαη πξόζζεηα
θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ κηα ζπλάξηεζεο. Αο
δώζνπκε έλα παξάδεηγκα. Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε δεκηνπξγήζεη
κηα ζπλάξηεζε ε νπνία καο δίλεη ηηο εκέξεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
νινθιεξσζεί έλα θαηαζθεπαζηηθό έξγν όηαλ καο δίλεηαη ην πιήζνο
ησλ εξγαηώλ πνπ ζα δνπιέςνπλ ζην εξγνηάμην θαη νη νπνίν δελ
κπνξνύλ λα είλαη πάλσ από 20 γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο. Δίλαη ζαθέο
όηη, από ηελ θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην πεδίν νξηζκνύ απηήο ηεο
ζπλάξηεζεο δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξλεηηθνύο αξηζκνύο αιιά
νύηε δεθαδηθνύο. Σπλεπώο πεδίν νξηζκνύ απηήο ηεο ζπλάξηεζεο είλαη
ην ζύλνιν ησλ θπζηθώλ αξηζκώλ από ην 1 έσο ηνπ 20.

