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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΝΑΡΣΗΗ 

Τη είλαη όκσο ε γραυική παράσταση κηαο ζπλάξηεζεο; 

Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε κηα ζπλάξηεζε y=f(x) ηεο νπνίαο ην πεδίν 

νξηζκνύ είλαη ην Α. Τόηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο ιέκε 

ην ζύλνιν ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ Μ(x, y) γηα ηα νπνία ηζρύεη y=f(x), 

δειαδή ηα ζεκεία ηνπ επηπέδνπ M(x, f(x)) γηα όια ηα x ηνπ ζπλόινπ 

Α. 

Τελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f ηελ ζπκβνιίδνπκε κε Cf.  

πρ: Όηαλ γξάθνπκε Ch ελλννύκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο h(x) 

ελώ αλ γξάςνπκε Cg ελλννύκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο g(x)  

Ο ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο y=f(x), επαιεζεύεηαη από ηα ζεκεία ηεο Cf 

θαη κόλν από απηά.  

πρ: Αλ ην ζεκείν Α(3, 4) είλαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο Cf, ζεκαίλεη όηη αλ ζέζνπκε 

ζηελ ζέζε ηνπ x ην 3 ηόηε ε ηηκή ηεο 

ζπλάξηεζεο είλαη 4, δειαδή f(3)=4.  

Σην ζρήκα 1 έρνπκε ηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=x+1, 

γηα ηελ νπνία ηζρύεη f(3)=3+1=4. Άξα 

ην ζεκείν Α(3, 4) είλαη ζηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο Cf . 

 

Αο δνύκε έλα αθόκα παξάδεηγκα. Έζησ όηη ζέινπκε λα 

δηαπηζηώζνπκε αλ ην ζεκείν Κ(2, -3) 

είλαη ζεκείν ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο 

ηεο ζπλάξηεζεο f(x)=x2-x-5 Θέηνπκε 

όπνπ x ην 2 θαη έρνπκε f(2)=22-2-5=4-

2-5=-3 πνπ είλαη ε ηεηαγκέλε ηνπ Κ. 

Άξα ην ζεκείν Κ βξίζθεηαη ζηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f. Αο 

δηεξεπλήζνπκε αλ ην Λ(1, 5) είλαη 

ζεκείν ηεο Cf. Έρνπκε f(1)=12-1-5=1-

1-5=-5 πνπ είλαη δηάθνξν ηνπ 5 άξα ην 

Λ δελ βξίζθεηαη ζηελ γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο f      
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Τνλ ηύπν ηεο ζπλάξηεζεο f ηνλ απνθαινύκε θαη εμίζσζε ηεο Cf. 

Επεηδή από ηνλ νξηζκό ηεο ζπλάξηεζεο πξνθύπηεη όηη θάζε x ηνπ 

πεδίνπ νξηζκνύ ηνπ Α 

αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα κόλν y 

ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ, έρνπκε όηη  

δελ ππάξρνπλ ζεκεία ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο Cf ηεο f 

ηα νπνία λα έρνπλ θνηλό x, άξα 

νη θαηαθόξπθεο επζείεο από 

όια ηα ζεκεία ηνπ πεδίνπ 

νξηζκνύ ηεο ζπλάξηεζεο f 

ηέκλνπλ ζε έλα αθξηβώο ζεκείν 

ηελ γξαθηθή παξάζηαζε. 

Γεληθόηεξα νπνηαδήπνηε 

θαηαθόξπθε επζεία ηέκλεη ηελ 

Cf ην πνιύ ζε έλα ζεκείν. 

Από ηα πην πάλσ πξνθύπηεη όηη αλ έλα ζεκείν αλήθεη ζηελ Cf ηόηε νη 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ επαιεζεύνπλ ηελ ζπλάξηεζε αιιά θαη ην 

αληίζηξνθν, αλ ελόο ζεκείνπ νη ζπληεηαγκέλεο επαιεζεύνπλ ηνλ 

ηύπν κηαο ζπλάξηεζεο ηόηε ην ζεκείν βξίζθεηαη πάλσ ζηελ Cf.  

Αλ ζέινπκε λα βξνύκε πνπ ε Cf ηέκλεη ηνλ άμνλα x’x, ιύλνπκε ηελ 

f(x)=0, δηόηη, αλ ππάξρεη ηέηνην ζεκείν ζα είλαη ηεο κνξθήο (xo, 0) 

αθνύ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ x’x. Η εμίζσζε f(x)=0 κπνξεί λα έρεη 

πεξηζζόηεξεο από κία ιύζε (βιέπε ζρήκα 4 ηηο x1, x2, x3). Αλ ε 

εμίζσζε  f(x)=0 δελ έρεη ιύζε ηόηε ε Cf δελ ηέκλεη ηνλ άμνλα x’x 

(βιέπε ζρήκα 5. Η Cf δελ ηέκλεη ηνλ x’x ). 
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Αλ ζέινπκε λα βξνύκε πνπ ε Cf ηέκλεη ηνλ άμνλα y’y ζέηνπκε όπνπ 

x=0 θαη ππνινγίδνπκε ην f(0), δηόηη 

αλ ππάξρεη ηέηνην ζεκείν ζα είλαη ηεο 

κνξθήο (0, yo). Αλ ζην πεδίν 

νξηζκνύ ηεο f δελ πεξηιακβάλεηαη ην 

0 είλαη πξνθαλέο όηη δελ έρεη λόεκα 

λα  επηρεηξήζνπκε ηνλ ππνινγηζκό 

f(0) θαη ζπλεπώο ε Cf δελ ηέκλεη ηνλ 

y’y.  

 

 

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ε Cf κπνξεί λα ηέκλεη ηνλ x’x ζε πνιιά 

ζεκεία πνπ ζα είλαη νη ιύζεηο ηεο f(x)=0,(ζρήκα 4), αιιά ηνλ άμνλα 

y’y ην πνιύ ζε έλα ζεκείν (ζρήκα 6), αθνύ είλαη θαηαθόξπθε θαη 

όπσο είπακε νη θαηαθόξπθεο ηέκλνπλ ζε έλα ην πνιύ ζεκείν ηελ Cf  

θαη ν άμνλαο y’y είλαη θαηαθόξπθε επζεία ε x=0. 
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