ΠΔΓΙΟ ΟΡΙΜΟΤ
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΤΝΑΡΣΗΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ
Δίδακε ήδε ηη είλαη ε ζπλάξηεζε. Πεξηιεπηηθά κηα ζπλάξηεζε
πξέπεη λα έρεη έλαλ θαλόλα (αιιηώο κηα δηαδηθαζία) κε ηελ νπνία
ζπλδέεη (αληηζηνηρίδεη) ζηνηρεία (κέιε) ελόο ζπλόινπ Α (πεδίν
νξηζκνύ) κε ζηνηρεία ελόο άιινπ ζπλόινπ Β (ζύλνιν ηηκώλ).
Σώξα πξέπεη λα αζρνιεζνύκε πην πνιύ κε ην πεδίν νξηζκνύ
ηεο ζπλάξηεζεο δειαδή κε ην ζύλνιν από ην νπνίν ε ζπλάξηεζε
αληιεί ηηο ηηκέο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηεο. Οη ζπλαξηήζεηο νη
νπνίεο ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη πξαγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο
(δειαδή ην Β είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ή
ππνζύλνιό ηνπ), πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο (δειαδή ην Α είλαη ην
ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ή ππνζύλνιό ηνπ). Άξα πξέπεη λα
θξνληίδνπκε ώζηε ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή λα είλαη πξαγκαηηθόο
αξηζκόο θαη ηαπηόρξνλα ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο λα είλαη
πξαγκαηηθόο αξηζκόο. Αλ δνζεί ν ηύπνο κηα ζπλάξηεζεο πξέπεη λα
δνζεί θαη ην πεδίν νξηζκνύ ηεο. Όκσο ζηηο αζθήζεηο (ζπλήζσο) δελ
δίλεηαη ην πεδίν νξηζκνύ θαη ηόηε πξέπεη λα ην πξνζδηνξίζνπκε εκείο.
Γηαπηό νξίδνπκε ζαλ πεδίν νξηζκνύ κηαο ζπλάξηεζεο ην επξύηεξν
δπλαηό ππνζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ώζηε ν θαλόλαο f(x),
λα είλαη πξαγκαηηθόο αξηζκόο.
Αο δώζνπκε έλα παξάδεηγκα.
Παξάδεηγκα 1ν: Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x ) 

x 1
. Να πξνζδηνξηζζεί
x 2

ην πεδίν νξηζκνύ ηεο.
Λύζε: Δπεηδή ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάξηεζεο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο
πνπ κπνξεί λα πάξεη ην x πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθόο αξηζκόο, δελ
πξέπεη λα κεδεληζζεί ν παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο. Άξα πξέπεη λα
έρνπκε x  2  0  x  2 . Άξα ζηελ ζέζε ηνπ x κπνξνύκε λα βάινπκε
νπνηνλδήπνηε πξαγκαηηθό αξηζκό εθηόο από ην 2. Απηό
απεηθνλίδεηαη σο ζύλνιν κε ηνλ εμήο ηξόπν, x 

 2 ή Df 

 2 .

Από ην πην πάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη θαλεξό όηη θάζε θνξά πνπ
ζηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρεη θιάζκα πξέπεη λα θξνληίδνπκε
ώζηε ν παξνλνκαζηήο ηνπ λα κελ γίλεη ίζνο κε κεδέλ. Άξα
κπνξνύκε λα πνύκε γεληθά όηη : Αλ

ηόηε πξέπεη

Με ην ζθεπηηθό πνπ αλαπηύμακε πην πάλσ ζα βξνύκε ην πεδίν
νξηζκνύ θαη κηαο αθόκα ζπλάξηεζεο.

Παξάδεηγκα

2ν:

Γίλεηαη

ε

ζπλάξηεζε

1
x 2

g( x )  x  1 x  3 .
x 2
x 2

Να

πξνζδηνξηζζεί ην πεδίν νξηζκνύ ηεο.
Λύζε: Δδώ ε ζπλάξηεζε έρεη ηέζζεξα θιάζκαηα άξα έρεη ηέζζεξεηο
παξνλνκαζηέο. Πξέπεη θάζε έλαο από απηνύο λα είλαη δηάθνξνο ηνπ
κεδελόο.
πλεπώο
πξέπεη
λα
ηζρύνπλ
ηα
εμήο:

x 2
 0.
Γειαδή
πξέπεη
λα
x 2
x  1  x  3  x  2  x  2 . Άξα γηα ην πεδίν

x  1  0  x  3  0  x  2  0 
ηζρύνπλ ηα

νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο g έρνπκε, Dg 

 2, 1,2,3 δηόηη αλ ζηελ

ζέζε ηνπ x, ζηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο g, ζέζνπκε έλαλ από απηνύο
ηνπο ηέζζεξεηο αξηζκνύο (-2, -1, 2, 3), κεδελίδεηαη ν αληίζηνηρνο από
ηνπο ηέζζεξεηο παξνλνκαζηέο.
Παξάδεηγκα 3ν: Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε h( x )  x  2 . Να πξνζδηνξηζζεί
ην πεδίν νξηζκνύ ηεο.
Λύζε: Παξαηεξνύκε όηη ζηνλ ηύπν απηήο ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρεη
κηα ηεηξαγσληθή ξίδα. Δίλαη γλσζηό όηη δελ ππάξρεη ε ηεηξαγσληθή
ξίδα αξλεηηθνύ αξηζκνύ αθνύ, αλ ππήξρε, ζα έπξεπε ην ηεηξάγσλν
ελόο αξλεηηθνύ αξηζκνύ λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο, πξάγκα αδύλαην.
πλεπώο εδώ πξέπεη λα θξνληίζνπκε ην x λα αληηθαζίζηαηαη κε
πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο νη νπνίνη δελ ζα θάλνπλ ηελ πνζόηεηα πνπ
βξίζθεηαη κέζα ζηελ ηεηξαγσληθή ξίδα (ηελ ππόξηδν πνζόηεηα)
αξλεηηθό αξηζκό. πλεπώο πξέπεη λα ηζρύεη όηη x  2  0  x  2 . Άξα
Dh  [2, ) . Γειαδή ην x κπνξνύκε λα ην αληηθαζηζηνύκε κε

πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο κεγαιύηεξνπο ή ίζνπο ηνπ 2.
Από ην πην πάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη θαλεξό όηη θάζε θνξά πνπ ζηνλ
ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρεη ξίδα (νπνηαζδήπνηε ηάμεσο) πξέπεη λα
θξνληίδνπκε ώζηε ε ππόξηδε πνζόηεηα λα κε γίλεηαη αξλεηηθή. Άξα
κπνξνύκε λα πνύκε γεληθά όηη : Αλ

ηόηε πξέπεη

Αο δνύκε άιιν έλα παξάδεηγκα.
Παξάδεηγκα

4ν:

Γίλεηαη

ε

ζπλάξηεζε

h( x )  x 2  3x  2 .

Να

πξνζδηνξηζζεί ην πεδίν νξηζκνύ ηεο.
Λύζε: Όπσο έρνπκε πεη, πξέπεη ε ππόξηδε πνζόηεηα λα κελ είλαη
αξλεηηθή. Άξα πξέπεη x 2  3x  2  0 . Λύλνπκε ηελ αλίζσζε πνπ
πξνέθπςε, ε νπνία είλαη δεπηέξνπ βαζκνύ όπσο μέξνπκε.

( 3)  1 3  1 2

  . Σειηθά νη αξηζκνί
2
2
1
πνπ κεδελίδνπλ ηελ ππόξηδε πνζόηεηα είλαη νη 2 θαη 1. Άξα
θαηαζθεπάδνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα πξνζήκσλ,
  (3)2  4  1  2  1 . Άξα x1,2 

έρνπκε όηη ην x πξέπεη λα είλαη αξηζκόο κηθξόηεξνο ή ίζνο ηνπ 1 ή
κεγαιύηεξνο ή ίζνο ηνπ 2. πλεπώο γξάθνπκε όηη Dh  (,1]  [2, ) .
Παξάδεηγκα 5ν: Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f ( x ) 

x 1
 x 2  3x  2 . Να
2x  1

πξνζδηνξηζζεί ην πεδίν νξηζκνύ ηεο.
Λύζε: Γηαπηζηώλνπκε όηη ζηνλ ηύπν απηήο ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρεη
θιάζκα αιιά θαη ξίδα. πλεπώο πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε καο όηη ν
παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο πξέπεη λα κελ είλαη κεδέλ θαη ε
ππόξηδε πνζόηεηα λα κελ είλαη αξλεηηθή. πλεπώο πξέπεη λα
ηζρύνπλ ηα εμήο: 2 x  1  0  x 2  3x  2  0 . Από ηελ ιύζε απηώλ,

1
1
1
έρνπκε όηη ( x  )  ( x  1 ή x  2) . Άξα Dh  ( , )  ( ,1]  [2, ) .
2
2
2
Από ην πην πάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη θαλεξό όηη θάζε θνξά πνπ
ζηνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο ππάξρεη θιάζκα θαη ξίδα πξέπεη λα
θξνληίδνπκε ώζηε ν παξνλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο λα κελ γίλεη
ίζνο κε κεδέλ θαη ε ππόξηδε πνζόηεηα λα κε γίλεηαη αξλεηηθή.

ηελ θεηηλή ρξνληά δελ πξόθεηηαη λα δνύκε άιιεο πεξηπηώζεηο
πεδίσλ νξηζκνύ ζπλαξηήζεσλ εθηόο ησλ πην πάλσ. πλεπώο αλ κία
ζπλάξηεζε δελ έρεη νύηε θιάζκα νύηε ξίδα, νπνηαζδήπνηε ηάμεσο,
ηόηε ην πεδίν νξηζκνύ είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ

Αο δνύκε όκσο θαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο.
Θα ιύζνπκε ην εμήο πξόβιεκα.
Πξόβιεκα 1ν: Σν εκβαδόλ ελόο νηθνπέδνπ ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ είλαη 400ηκ.
α) Να θαηαζθεπαζζεί ζπλάξηεζε ε νπνία λα δίλεη ην πιάηνο ηνπ
νηθνπέδνπ αλ ην κήθνο ηνπ είλαη x.
β) Αλ ην κήθνο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ηεηξαπιάζην ηνπ πιάηνπο ηνπ λα
βξείηε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ.
Λύζε: Αλ x ην κήθνο ηνπ, ηόηε f(x) είλαη ην πιάηνο ηνπ.
α) Δπεηδή ην εκβαδόλ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 400ηκ έρνπκε όηη

f ( x )  x  400  f ( x ) 

400
400
. Άξα ε ζπλάξηεζε είλαη ε f ( x ) 
x
x

β) Δπεηδή ην κήθνο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη x θαη ην πιάηνο ηνπ είλαη
ηεηξαπιάζην έρνπκε όηη ην πιάηνο ηνπ είλαη 4x. Όκσο ην πιάηνο ηνπ
δίλεηαη από ηελ ζπλάξηεζε πνπ θαηαζθεπάζακε, άξα έρνπκε
f ( x )  4 x . πλεπώο ηζρύεη

400
 4 x  4 x 2  400  x 2  100  x  10 .
x

Άξα ην νηθόπεδν έρεη δηαζηάζεηο, πιάηνο=10 κέηξα θαη κήθνο=40
κέηξα, ή πιάηνο=-10 κέηξα θαη κήθνο=-40 κέηξα. Από ηελ θύζε
ηνπ πξνβιήκαηνο (ην x είλαη γεσκεηξηθό κέγεζνο) έρνπκε όηη ην x
πξέπεη λα είλαη ζεηηθόο αξηζκόο. Άξα ε ιύζε x=-10 απνξξίπηεηαη.
Σειηθά έρνπκε όηη νη δηαζηάζεηο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη πιάηνο=10
κέηξα θαη κήθνο=40 κέηξα.
Πξόβιεκα 2ν: Ρώηεζαλ έλα εξγνιάβν έξγσλ, πόζνη εξγάηεο ζα
ρξεηαζζνύλ γηα λα βαθηεί έλα ζπίηη 100 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ.
Απηόο, επεηδή ηνπ άξεζαλ ηα καζεκαηηθά, ηνπο είπε όηη: «Έρσ
θηηάμεη κία ζπλάξηεζε γηα λα ιύλσ ηέηνηα πξνβιήκαηα.
πγθεθξηκέλα αλ πνιιαπιαζηάζσ ηνλ αξηζκό ησλ εξγαηώλ κε ηνλ
εαπηό ηνπ θαη κεηά από ην απνηέιεζκα αθαηξέζσ ην δηπιάζηό ηνπ,
ηέινο δε αλ πξνζζέζσ ην νγδόληα πέληε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ηα
ηεηξαγσληθά ηνπ ζπηηηνύ». Σειηθά πόζνη εξγάηεο ζα ρξεηαζζνύλ;
Λύζε: Σα ιόγηα ηνπ εξγνιάβνπ νδεγνύλ ζε θαηαζθεπή κηαο
ζπλάξηεζεο πνπ είλαη εμίζσζε δεπηέξνπ βαζκνύ. Αλ ζέζνπκε σο
f(x) ηα ηεηξαγσληθά ηνπ ζπηηηνύ θαη αλ x είλαη νη εξγάηεο πνπ ζα
ρξεηαζζνύλ, ηόηε είπε: «αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ αξηζκό απηό κε ηνλ εαπηό ηνπ»

δειαδή x2, είπε: «θαη κεηά από ην απνηέιεζκα αθαηξέζνπκε ην δηπιάζηό ηνπ» δειαδή
x2-2x, είπε: «ηέινο δε αλ πξνζζέζσ νγδόληα πέληε» δειαδή x2-2x+85, είπε : «ην
2
απνηέιεζκα ζα είλαη ηα ηεηξαγσληθά ηνπ ζπηηηνύ» δειαδή f(x)=x -2x+85.
Άξα θαηαζθεπάζακε κία ζπλάξηεζε f(x)=x2-2x+85 θαη ζηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζρύεη όηη f(x)=100 άξα x2-2x+85=100 άξα
x2-2x-15=0. Έρνπκε Γ=(-2)2-4.1.(-15)=4+60=64. πλεπώο νη ξίδεο
 2  8 10

5
2  64 2  8  2
2
είλαη νη x1,2 
. πλεπώο νη εξγάηεο


2 1
2
 2  8  6  3
 2
2
πνπ ζα δνπιέςνπλ ζην έξγν ζα είλαη -3 ή 5. Όκσο, αθνύ πξόθεηηαη
γηα αλζξώπνπο ην απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθό. Άξα ε
ιύζε -3, αλ θαη είλαη ιύζε ηεο εμίζσζεο πνπ βγαίλεη από ηα ιόγηα
ηνπ εξγνιάβνπ, δελ ζα γίλεη δεθηή θαη ζα απαληήζνπκε όηη νη
εξγάηεο πνπ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ δνπιεία είλαη 5.

Η ιύζε ησλ πην πάλσ πξνβιεκάησλ θαηαιήγεη ζε θαηαζθεπή
ζπλαξηήζεσλ ησλ νπνίσλ ηα πεδία νξηζκνύ θαζνξίδνληαη από ηελ
θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζην 1ν πξόβιεκα πνύ
ιύζακε, αλ θαη ην πεδίν νξηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο ζπλάξηεζεο πνπ
πξνθύπηεη είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ κε εμαίξεζε ην
0, δελ θάλνπκε δεθηή ηελ αξλεηηθή ιύζε αθνύ ν αξηζκόο αληηζηνηρεί
ζε γεσκεηξηθό κέγεζνο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθό. ην 2ν
πξόβιεκα πνύ ιύζακε, αλ θαη ην πεδίν νξηζκνύ ηεο αληίζηνηρεο
ζπλάξηεζεο πνπ πξνθύπηεη είλαη ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ
αξηζκώλ, δελ θάλνπκε δεθηή ηελ αξλεηηθή ιύζε αθνύ ν αξηζκόο
αληηζηνηρεί ζε πιήζνο αλζξώπσλ πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθό.
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