ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤ ΣΤΠΟΤ
Υπάξρεη έλαο ηύπνο ζπλαξηήζεωλ πνπ ιέγεηαη πνιιαπινύ ηύπνπ. Αο
δνύκε έλα παξάδεηγκα.
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Αο δνύκε πνην είλαη ην πεδίν νξηζκνύ απηήο ηεο ζπλάξηεζεο. Γειαδή
κε πνηνπο αξηζκνύο κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην x ηεο
ζπλάξηεζεο. Γηαπηζηώλνπκε όηη ην ζύλνιν ηωλ πξαγκαηηθώλ
αξηζκώλ έρεη ρωξηζηεί ζε ηξία ππνζύλνια, ηα (-∞,-3), [-3,2] θαη
(2,+∞). Άξα έρνπκε πάξεη όιν ην ζύλνιν ηωλ πξαγκαηηθώλ
ζπλεπώο ην πεδίν νξηζκνύ είλαη όιν ην ζύλνιν R.
Γηα λα βξνύκε ηελ ηηκή ηωλ δηαθόξωλ x βιέπνπκε ζε πνην από ηα
ηξία ππνζύλνια αλήθεη θαη θαηόπηλ ην αληηθαζηζηνύκε ζηνλ
αληίζηνηρν ηύπν.
πρ. Αλ ζέινπκε λα βξνύκε ην f(-5), δηαπηζηώλνπκε όηη ην -5
βξίζθεηαη ζην (-∞,-3) θαη ζπλεπώο αληηθαζηζηνύκε ην x ζηνλ
αληίζηνηρν ηύπν δειαδή ηνλ 2x-1 θαη έρνπκε 2(-5)-1=-10-1=-11
άξα f(-5)=-11.
Αλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην f(-1), δηαπηζηώλνπκε όηη ην -1
βξίζθεηαη ζην [-3,2] θαη ζπλεπώο αληηθαζηζηνύκε ην x ζηνλ
αληίζηνηρν ηύπν δειαδή ηνλ x2 θαη έρνπκε (-1)2=1 άξα f(-1)=1.
Αλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην f(4), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 4 είλαη
κεγαιύηεξν ηνπ 2 θαη ζπλεπώο αληηθαζηζηνύκε ην x ζηνλ αληίζηνηρν
ηύπν δειαδή ηνλ –x+2 θαη έρνπκε -4+2=-2 άξα f(-4)=-2.
Αλ ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην f(2), δηαπηζηώλνπκε όηη ην 2
βξίζθεηαη ζην [-3,2] θαη όρη ζην (2,+∞), ζπλεπώο αληηθαζηζηνύκε ην
x ζηνλ αληίζηνηρν ηύπν δειαδή ηνλ x2 θαη έρνπκε 22=4 άξα f(2)=4.

Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε πνιιαπινύ ηύπνπ
Να βξεζεί ην πεδίν νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο.
Να ππνινγηζζνύλ ηα f(-2), f(1), f(3)
Να ιπζεί ε εμίζωζε f(x)=8

.
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Φξεζηκνπνηνύκε ηηο ζπλαξηήζεηο γηα λα ιύζνπκε πξνβιήκαηα ζε
δηάθνξα πεδία ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο αιιά θαη ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο καο. Όηαλ αληηκεηωπίδνπκε κηα πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε ηόηε θαηαζηξώλνπκε αληίζηνηρν καζεκαηηθό πξόβιεκα,
δειαδή κνληεινπνηνύκε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, θαη κε ηελ ιύζε
ηνπ καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο έρνπκε θαη ηελ ιύζε ζην πξόβιεκα
πνπ αληηκεηωπίδνπκε. Πξνζπαζνύκε λα ζπλδέζνπκε δειαδή,
καζεκαηηθέο έλλνηεο κε θπζηθά θαηλόκελα, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα,
θαζεκεξηλέο δηεξγαζίεο θιπ. Καηόπηλ κειεηώληαο θαη επηιύνληαο ην
καζεκαηηθό πξόβιεκα θαη κεηαθέξνληαο ηελ ιύζε ζην πξαγκαηηθό
πξόβιεκα ην επηιύνπκε.
Έλα ηέηνην πξόβιεκα ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζέζνπκε θαη λα
επηιύζνπκε εδώ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα
ζπλάξηεζε ε νπνία λα ηνπ ιέεη ηνλ θόξν πνπ πξέπεη λα πιεξώζεη
θάπνηνο, αλ μέξνπκε ηα εηζνδήκαηά ηνπ, απεπζύλζεθε ζε εζάο
δίλνληαο ζαο ηα εμήο ζηνηρεία:
«Όζνη έρνπλ εηζόδεκα κέρξη θαη 10000€ δελ ζα πιεξώλεη θαζόινπ
θόξν. Όπνηνο έρεη εηζόδεκα κέρξη 12.000€ ζα πιεξώλεη γηα ην
ππεξβάιινλ πνζό ηωλ 10.000€ πνζνζηό ίζν κε 5%. (Γειαδή ζα
αθαηξνύκε από ηα εηζνδήκαηά ηνπ 10.000€ θαη ζα θνξνινγνύκε ην
ππόινηπν κε 5%). Όπνηνο έρεη εηζόδεκα κέρξη 20.000€, εθηόο από ην
πξνεγνύκελν πνζό ηεο θιίκαθαο ηωλ 10 έωο 12 ρηιηάδωλ επξώ, ζα
πιεξώλεη αθόκα γηα ην ππεξβάιινλ ηωλ 12.000€ πνζνζηό 8%.
Όπνηνο έρεη εηζόδεκα κέρξη 30.000€, εθηόο από ηα πξνεγνύκελα
πνζό ηωλ θιηκάθωλ 10 έωο 12 ρηιηάδωλ επξώ θαη 12 έωο 20
ρηιηάδωλ επξώ, ζα πιεξώλεη αθόκα γηα ην ππεξβάιινλ ηωλ 20.000€
πνζνζηό 15% θαη ηέινο όπνηνο έρεη εηζόδεκα πάλω από 30.000€,
αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε κέζνδν, ζα πιεξώλεη γηα ην
ππεξβάιινλ ηωλ 30.000€ πνζνζηό 20%».
Γηα ηελ δηεπθόιπλζε καο, έδωζε θαη ηνλ επόκελν πίλαθα
Κιίκαθα εηζνδήκαηνο
[0 – 10000]
(10000 – 12000]
(12000 – 20000]
(20000 – 30000]
(30000 θαη πάλω]

Πνζνζηό θόξνπ
0%
5%
8%
15%
20%

Λύζε
Αο ππνζέζνπκε όηη ην εηζόδεκα ηνπ θνξνινγνύκελνπ είλαη x.
Τόηε αλ ην x είλαη κέρξη 10.000€ δελ ζα πιεξωζεί θόξνο αθνύ ην
πνζνζηό είλαη 0%. Έηζη κπνξνύκε λα πνύκε όηη αλ x  10.000€ ζα
πιεξώζεη θόξν πνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν x  0€ δειαδή 0€ .
Αλ ην εηζόδεκα x είλαη πνζό πάλω από 10.000€ αιιά ιηγόηεξν από
12.000€ ηόηε πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηα πξώηα 10.000€, άξα λα
κείλνπλ (x-10.000) θαη ζε απηά λα επηβάιινπκε θόξν 5%. Άξα ν
θνξνινγνύκελνο ζα πιεξώζεη ( x  10.000) 

5
€.
100

Αλ ην εηζόδεκα x είλαη πνζό πάλω από 12.000€ αιιά ιηγόηεξν από
20.000€ ηόηε πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηα πξώηα 10.000€ πνπ είλαη
αθνξνιόγεηα, θαηόπηλ λα ππνινγίζνπκε ην θόξν γηα ηα επόκελα
2.000€ (είλαη ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο από 10.000 έωο 12.000€)
πνπ είλαη 2000€ Φ 5%=100€ θαη ην ππεξβάιινλ ηωλ 12000€ πνπ
είλαη (x-12000), λα ην επηβαξύλνπκε κε 8%. Άξα ν πνιίηεο ζα
πιεξώζεη 100€  ( x  12.000) 
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Αλ ην εηζόδεκα x είλαη πνζό πάλω από 20.000€ αιιά ιηγόηεξν από
30.000€ ηόηε πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ηα πξώηα 10.000€ πνπ είλαη
αθνξνιόγεηα, θαηόπηλ λα ππνινγίζνπκε ην θόξν γηα ηα επόκελα
2.000€ (είλαη ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο από 10.000 έωο 12.000€)
πνπ είλαη 2000€ Φ 5%=100€, επίζεο λα ππνινγίζνπκε ην θόξν γηα
ηα επόκελα 8.000€ (είλαη ην κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο από 12.000 έωο
20.000€) πνπ είλαη 8000€ Φ 8%=640€, θαη ην ππεξβάιινλ ηωλ
20000€ πνπ είλαη (x-20000), λα ην επηβαξύλνπκε κε 15%. Άξα ν
πνιίηεο ζα πιεξώζεη
100€  640€  ( x  20.000) 
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€.
100
100

Αλ ην εηζόδεκα x είλαη πνζό πάλω από 30.000€ ηόηε πξέπεη λα
αθαηξέζνπκε ηα πξώηα 10.000€ πνπ είλαη αθνξνιόγεηα, θαηόπηλ λα
ππνινγίζνπκε ην θόξν γηα ηα επόκελα 2.000€ (είλαη ην κέξνο ηνπ
εηζνδήκαηνο από 10.000 έωο 12.000€) πνπ είλαη 2000€ Φ 5%=100€,
επίζεο λα ππνινγίζνπκε ην θόξν γηα ηα επόκελα 8.000€ (είλαη ην
κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο από 12.000 έωο 20.000€) πνπ είλαη 8000€ Φ
8%=640€, θαη ηνλ θόξν γηα ηα επόκελα 10.000€ (είλαη ην κέξνο ηνπ
εηζνδήκαηνο από 20000 έωο 30000€) πνπ είλαη 10000 Φ 15%=1500

€ θαη ην ππεξβάιινλ ηωλ 30000€ πνπ είλαη (x-30000), λα ην
επηβαξύλνπκε κε 20%. Άξα ν πνιίηεο ζα πιεξώζεη
100€  640€  1500€  ( x  30.000) 
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Όια ηα πην πάλω κπνξνύκε λα ηα απνηππώζνπκε ζε κία ζπλάξηεζε
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θαη κεηά από πξάμεηο έρνπκε ηελ ζπλάξηεζε λα γίλεηαη


0

0,05  x  500
f ( x )   0,08 x  860
0,15 x  2260

 0,2 x  3760

, 
, 
, 
, 
, 

x  10.000
10.000  x  12.000
12.000  x  20.000
20.000  x  30.000
x  30.000

