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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Έλα καζεκαηηθφ κνληέιν βνεζάεη αξρηθά ηνλ νηθνλνκνιφγν λα θαζνξίζεη ηνπο αθξηβείο  φξνπο.  
Ο νηθνλνκνιφγνο πξέπεη λα δειψζεη ηηο ειινρεχνπζεο ππνζέζεηο ζαθψο πξηλ αξρίζεη ηηο  
ζχλζεηεο   ζθέςεηο. Δπζχο εμαξρήο, ζηελ αθξηβήο θχζε ηεο αθαίξεζεο ν νηθνλνκνιφγνο  
ιεηηνπξγεί ψζηε λα είλαη ζαθήο φρη κφλν ζην κπαιφ ησλ νηθνλνκνιφγσλ, αιιά ζην κπαιφ θάζε 
πξνζψπνπ πνπ δηαβάδεη ηελ εξγαζία. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπδήηεζε γηα ηνλ  πξαγκαηηθφ θφζκν  
ζρεηίδεηαη κε κνληέια πνπ είλαη πηζαλφ  λα  κεηαβιεζνχλ αηζζεηά. Μπνξεί αθφκε θαη λα είλαη 
δπλαηφ λα κεηαθξαζηεί έλα  ζεσξεηηθφ κνληέιν ζε κηα ζηαηηζηηθή  θφξκα, έηζη ψζηε ε ηζρχο ηνπ 
λα κπνξεί λα εμεηαζηεί κε  ζηνηρεία απφ ην πξαγκαηηθφ θφζκν. 

ην 1
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ην κνληέιν επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή, ζηελ νπζία ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο επηινγέο ηνπ. Πεξηγξάθνπκε έλα πνιχ 
απιφ πξφβιεκα καζεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή. Σν κνληέιν απηφ   
αθαηξεί πνιιέο επηινγέο, αγλνψληαο αξθεηέο πηπρέο ησλ επηινγψλ απηψλ, πνπ ππφ άιιεο 
πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πνιχ ζεκαληηθέο. 

ην 2
ν
 θεθάιαην αλαιχνπκε ηε βαζηθή ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο νη νπνία είλαη λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ  νη ζρέζεηο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο κειεηάκε 
ηε ζπκπεξηθνξά  κεηαβιεηψλ φπνπ ε κεηαβνιή κίαο κεηαβιεηήο επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο άιιεο.  

ην 3
ν
 θεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ ρξήζε ηεο παξαγσγνχ ζε θάπνηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, 

φπσο  ηε κεγηζηνπνίεζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε θάπνησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη  κειεηάκε ηηο πην βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ζπλάξηεζε φπσο ηελ πξψηε, ηελ 
δεχηεξε παξάγσγν θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηέο. 

ην 4
ν 

θεθάιαην  κειεηάκε ηνλ θαλφλα ηεο αιπζίδαο (Chain Rule), ν νπνίνο πεξηγξάθεη 
ηελ παξάγσγν κηαο ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο φζνλ αθνξά ηηο παξαγψγνπο ηεο ζρεηηθήο 
ζπλάξηεζεο. ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζχλζεηνπο καζεκαηηθνχο 
ηχπνπο  γηα λα ππνινγίζνπκε ηε παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = x

m/n
. Η ζπλάξηεζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά νηθνλνκηθά κνληέια, φπσο ηηο ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο. 

Tν 5
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, εζηηάδεη ζηηο εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη ηηο παξαγψγνπο 

ηνπο. Πεξηγξάθεη επίζεο ηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε κηαο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο – ην ινγάξηζκν, 
ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαηξέςεη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
κεηαβιεηψλ ζε πξφζζεηεο ζρέζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε πην εχθνια. 
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Abstract 

 

A mathematic model helps initially the economist to determine the precise terms. The economist 
should declare the underlying assumptions before embarking on complex thoughts. Immediately 
from the start, in precise nature of abstraction the economist is working so that it is explicit not 
only in the mind of economists, but in the mind of each person that reads the work. Accordingly, 
the discussion on the real world is related with models that it is likely to be altered. It even can 
be possible to translate a theoretical model in to statistics formulas, so that its validity can be 
tested with elements from the real world. 

In the 1st chapter we present the model of choice of consumer. In the substance, the 
preference of consumer in order to describe his choices. We describe a very simple problem of 
mathematic model of choice of consumer. This model removes a lot of choices, ignoring enough 
aspects of these choices, which under other circumstances could be considered very important. 

In the 2nd chapter we analyze the basic idea of economic theory which is the 
comprehension   and expression of the relation between economic variables. Also, we study the 
behaviour of variables where the change of variable influences the price of the other. 

In the 3rd chapter we examine the use of derivatives in certain economic relations. For 
example, we study the maximisation or the minimisation of certain economic entities. This 
means that we study the basic information with regard to a function like the first, the second 
derivative and information that is hidden upon them. 

In the 4th chapter we go over the Chain Rule, which describes the derivative of complex 
function with regard to derivatives of relative function. In the end of this chapter, we use 
complex mathematic types in order to calculate the derivative of function f (x) = x 

m/n
. This 

function is used in a lot of economic models, as the functions of production. 

The 5th and last chapter focuses in the exponent functions and their derivatives. It also 
describes the reverse function of exponent function - the logarithm, which changes multiplicative 
relations into additional relations between the economic variables in order to be able to work 
more easily. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 
 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα εάλ ζθεθηφκαζηε έλα κνληέιν απιά σο κείσζε θαη νξγάλσζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ γηα ηε κειέηε, είλαη ζαθέο φηη ηα κνληέια  δελ είλαη κνλαδηθά ζηε καζεκαηηθή 
αλάιπζε. Αθφκα θαη επηζηήκεο φπσο ε θνηλσληνινγία θαη ε αλζξσπνινγία πνπ είλαη πην 
ζεσξεηηθέο, ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζε κνληέια ηέηνηνπ  είδνπο, γηα ηελ εμεξεχλεζε θαη 
ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ ηνπο. Σαπηφρξνλα πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ ηα καζεκαηηθά κνληέια 
είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. 

Σα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη, φρη κφλν ζηελ νξγάλσζε γεγνλφησλ άιια γηα λα 
παξάγνπλ θαη λα εμεξεπλνχλ ζεσξεηηθέο ηδέεο. πρλά νη νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ 
καζεκαηηθέο ηερληθέο φπσο ε ινγηθή αθαίξεζε γηα λα παξάγνπλ ηα ζεσξήκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα 
κηα επξεία πνηθηιία νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε δήισζε «νη θαηαλνκέο 
αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ησλ πφξσλ είλαη ην Παξέην βέιηηζηεο»  έλα ζεψξεκα πνιχ ζεκαληηθφ 
πνπ επηζεκαίλεηαη ζπλερψο ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλδηαιέμεηο ηεο κηθξννηθνλνκηθήο  ζεσξίαο. Με 
απινπζηεπκέλε κνξθή, απηφ ην ζεψξεκα βεβαηψλεη φηη ζε έλα ζχζηεκα αληαγσληζηηθψλ 
αγνξψλ φηαλ νη αγνξέο θαζαξίδνπλ έηζη ψζηε νη ηζνξξνπίεο αλεθνδηαζκνχ λα απαηηνχλ 
νπνηαδήπνηε εθηθηή αιιαγή ζηελ θαηαλάισζε ή ηελ παξαγσγή πνπ βειηηψλνπλ ηελ θαηάζηαζε 
κεξηθψλ αλζξψπσλ ζα θαηαζηήζεη κεξηθνχο άιινπο ρεηξφηεξα. 

 

1.1 Μνληέια ηεο επηινγήο ησλ θαηαλαισηψλ 

ηαλ κειεηάκε ηα θιαζηθά κνληέια ηεο επηινγήο ησλ θαηαλαισηψλ ζε κάζεκα 
κηθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ζπλήζσο ππνζέηνπκε φηη ν θαηαλαισηήο έρεη δχν θαιέο επηινγέο. 
Γηα ην ζθνπφ ηεο ζπδήηεζεο , ππνζέηνπκε  φηη ε δπν επηινγέο είλαη  gadgets θαη widgets. Έζησ 
x1 ε κεηαβιεηή πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ησλ gadgets απφ ηηο αγνξέο ηνπ θαηαλαισηή καο, 
θαη x2 ε κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά ηνπ θαηαλαισηή ησλ widgets.  

To δεπγάξη (x1,x2) αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή ησλ θαιψλ αγαζψλ θαη θαιείηαη ―δέζκε 
πξντφλησλ‖. Αλ ππνζέζνπκε φηη x1 θαη x2 κπνξεί λα είλαη νπνηνηδήπνηε κε αξλεηηθνί αξηζκνί, 
ηφηε ην ζχλνιν φισλ ησλ δεζκψλ πξντφλησλ κπνξεί λα παξαζηαζεί γεσκεηξηθά ζε κε αξλεηηθφ 
ηεηαξηεκφξην ζην ζρεδηάγξακκα. Σν ηεηαξηεκφξην απηφ ζα ην νλνκάζνπκε ‗ ρψξν πξντφλησλ ‘‘ . 
ην ζρήκα 1.1 ν αξηζκφο ησλ gadgets ζηε δέζκε πξντφλησλ κεηξηέηαη ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη 
ν αξηζκφο ησλ widgets ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα. 

 
ρήκα1.1: Γχν δέζκεο πξντφλησλ ζηνλ ρψξν πξντφλησλ. 

 

Οη θαηαλαισηέο έρνπλ πξνηηκήζεηο ζηηο δέζκεο ζηνλ ρψξν ησλ πξντφλησλ: 

Γνζέληνο δχν νπνηνλδήπνηε δεζκψλ πξντφλησλ,  ν θαηαλαισηήο δηαιέγεη κηα απφ ηηο δχν ή 
απνξξίπηεη θαη ηηο  δχν. Δάλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηθαλνπνηνχλ κεξηθέο ππνζέζεηο 
ζπλέπεηαο, κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπζνχλ απφ κηα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο. Η ζπλάξηεζε 
ρξεζηκφηεηαο νξίδεη ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο θάζε δέζκεο πξντφλησλ. Αλ ν θαηαλαισηήο 
πξνηηκά κηα δέζκε (x1,x2) απφ κία άιιε (y1,y2), ηφηε ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο νξίδεη έλα 
κεγαιχηεξν αξηζκφ ζην (x1,x2) απφ ην (y1,y2). Αλαπαξηζηνχκε κε U(x1,x2) ηνλ αξηζκφ πνπ φξηζε 
ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο γηα ηε δέζκε (x1,x2). πλήζσο απεηθνλίδεηαη  ε θαηάζηαζε απηή κε 
ην ζρεδηαζκφ κηαο δεηγκαηνιεςίαο ησλ  θαηαλαισηψλ ησλ θακππιψλ αδηαθνξίαο  ζην δηάζηεκα  
πξντφλησλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ ρήκα1.2. Η ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο πξνηείλεη 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                          Αγγειηθή Αδακίδνπ 

Μαζεκαηηθά Μνληέια Απνθάζεσλ   7 

ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο ζε φιεο ηηο δέζκεο ζε νπνηαδήπνηε δεδνκέλε θακπχιε αδηαθνξίαο. Με 
άιια ιφγηα, νη θαηαλαισηέο  αδηαθνξνχλ κεηαμχ νπνησλδήπνηε δχν δεζκψλ ζηελ ίδηα αδηάθνξε 
θακπχιε.  

 
ρήκα1.2: θακπχιεο αδηαθνξίαο ζηνλ ίδην ρψξν πξντφλησλ 

 

Σν βέινο ζην ζρήκα 1.2 δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνηίκεζεο. Οη δέζκεο πξντφλησλ 
πνπ βξίζθνληαη θακπχιεο αδηαθνξίαο καθξηά απφ ηελ πξνέιεπζε πξνηηκψληαη απφ ηηο δέζκεο  
πνπ θακπχιεο αδηαθνξίαο ηνπο είλαη θνληά ζηελ πξνέιεπζε γηα λα δείμνπλ φηη απηφο ν 
θαηαλαισηήο  πξνηηκά ‗πεξηζζφηεξν‘ απφ ‗ιηγφηεξν‘ .    
 Παξνπζηάδνπκε  απηή ηελ πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηή γηα λα πεξηγξάςνπκε ηηο επηινγέο 
ηνπ. Τπνζέηνπκε φηη ν θαηαλαισηήο είλαη αληηκέησπνο κε έλα ζχλνιν Β πνπ απνηειείηαη απφ 
δέζκεο πξντφλησλ θαη πξέπεη λα δηαιέμεη κεηαμχ απηψλ. Ο θαηαλαισηήο ζα επηιέμεη έηζη ψζηε 
λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ζην θαζνξηζκέλν ζχλνιν Β. Σν πξφβιεκα ηεο 
κεγηζηνπνίεζεο κηαο δεδνκέλεο ζπλάξηεζεο ελφο ζπλφινπ είλαη καζεκαηηθφ πξφβιεκα. 

Πεξηγξάςακε έλα πνιχ απιφ πξφβιεκα καζεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο επηινγήο ηνπ 
θαηαλαισηή. Σν κνληέιν απηφ  έρεη αθαηξέζεη πνιιέο επηινγέο, αγλνψληαο αξθεηέο πηπρέο ησλ 
επηινγψλ απηψλ, πνπ ππφ άιιεο πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πνιχ 
ζεκαληηθέο. Γηα παξάδεηγκα, πψο ζπιιέγεη ν θαηαλαισηήο  αξθεηέο πιεξνθνξίεο έηζη ψζηε λα 
θηηάμεη κία ελεκεξσκέλε επηινγή; Πψο ρξεζηκνπνηεί ν θαηαλαισηήο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα 
λα δεκηνπξγήζεη  κία επηινγή; Πην γεληθά, πψο πξνθχπηνπλ νη πξνηηκήζεηο ηνπ  θαηαλαισηή θαη 
πψο  επεξεάδνπλ απηέο   ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε απφθαζε ιακβάλεηαη; Δίλαη θάπνηεο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηινγψλ ζπλεζηζκέλεο; πσο, γηα παξάδεηγκα ε απφθαζε λα  αλάςεη  ην   
ηζηγάξν. Γελ έρνπκε αλαθεξζεί θαζφινπ ζε ζχλεζεο ζρεκαηηζκνχο ζην κνληέιν καο. Μεξηθέο 
επηινγέο ξπζκίδνληαη απφ ηελ θνηλσληθή ζπλήζεηα, φπσο ε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη απφ έλαλ 
δηνηθεηηθφ ζπλεξγάηε γηα ην γεγνλφο φηη φινη ε εξγαδφκελνη πξέπεη λα  θνξνχλ θνπζηνχκη. 
Δπαλαιακβάλνπκε, φηη ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο ζπλήζεηαο δελ είλαη ζαθήο ζην κνληέιν καο. 
Αγλνψληαο απηά θαη άιιεο πηπρέο ησλ επηινγψλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα απιφ θαη θαηαλνεηφ  
κνληέιν επηινγήο . Δληνχηνηο ην γεγνλφο φηη ελδερνκέλσο νη ζεκαληηθνί παξάγνληεο έρνπλ 
αγλνεζεί, κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηε κε ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ απινχ κνληέινπ. Γηα πην 
πνιχπινθεο εθαξκνγέο, κπνξεί λα απαηηείηαη έλα πην εμειηγκέλν κνληέιν. 

Δπηπρψο, δελ καο αθνξά ε ρξήζε ηέηνησλ κνληέισλ γηα λα εμεγήζνπκε ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηεο επηινγήο. Δλδηαθεξφκαζηε κφλν γηα ηηο  επηινγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο 
αγνξέο. Πεξηγξάθνπκε ηελ θαηάζηαζε επηινγήο αθνινχζσο: πλδεδεκέλε κε θάζε πξντφλ είλαη 
ε ηηκή: p1  ε ηηκή ησλ gadgets θαη  p2 ε ηηκή ησλ widgets. Ο θαηαλαισηήο καο έρεη  M δνιάξηα λα 
δηαζέζεη, γηα λα δηαηξέζεη αλάκεζα ζηα δχν θαιχηεξα πξντφληα. Ο θαηαλαισηήο δελ κπνξεί λα 
μνδέςεη παξαπάλσ ρξήκαηα απφ απηά πνπ δηαζέηεη. Σν θφζηνο ηεο δέζκεο πξντφλησλ (x1,x2) 
είλαη p1 x1 + p2 x2 ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην M. Η ζεσξία καο είλαη αλάγθε λα ηζρχεη 
γηα επηινγέο ζπλφισλ ηεο κνξθήο: 

Β={(x1,x2): x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, p1 x1 + p2 x2 ≤ M } 
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  Απηά είλαη φια ηα ππνινγηζκέλα ζχλνια πνπ ν θαηαλαισηήο ζα κπνξνχζε πηζαλφλ λα 
επηιέμεη. Σα ζχλνια απηά είλαη εχθνιν λα απεηθνληζηνχλ. ην ρψξν ηνλ πξντφλησλ ζχξνληαο ην 
ηκήκα γξακκψλ απφ ηελ εμίζσζε p1 x1 + p2 x2 = M. Οηηδήπνηε πάλσ ζηελ επζεία ή ζην ηκήκα 
θάησ απφ απηήλ είλαη πξνηεηλφκελν. Απηά είλαη ηα ζεκεία ζην ηξίγσλν  OAD πνπ θαίλνληαη 
ζηελ ρήκα1.3. 

 
ρήκα 1.3 πξνυπνινγηζκέλα ζχλνια OAD θαη αδηάθνξεο θακπχιε. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο κεγηζηνπνίεζεο κπνξεί επίζεο λα απεηθνληζζεί. Ο θαηαλαισηήο ζα 
επηιέμεη απφ ηα πξνυπνινγηζκέλα ζχλνια έηζη ψζηε λα είλαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε 
αδηάθνξε θακπχιε. ην ζρήκα 1.3 ε θαιχηεξε δέζκε πξντφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε 
πξνηεηλφκελε είλαη  ε δέζκε с  ζην ηξίγσλν OAD. Η βέιηηζηε δέζκε c, (κεξηθέο θνξέο θαιείηε ε 
απαηηνχκελε δέζκε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ηηκή p1 θαη p2) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ ην 
γεγνλφο, φηη ε αδηάθνξε θακπχιε  u, ζηελ νπνία  ε δέζκε с  αλήθεη, βξίζθεηαη εληειψο έμσ απφ 
ην ζχλνιν πξνυπνινγηζκψλ εθηφο απφ ζεκείν c , πνπ εθάπηεηαη ζηελ επζεία AD  ηνπ ηξηγψλνπ 
καο OAD. Απηφ ζπλήζσο δειψλεηαη σο εμήο: ζην ,c ην θαηαλαισηηθφ νξηαθφ πνζνζηφ (ε θιήζε 
ηεο αδηάθνξεο θακπχιεο κέζσ ηνπ c ) αληηθαηάζηαζεο είλαη ίζν κε ηελ αλαινγία ηηκψλ (ε θιήζε 
ηεο επζείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ AD). 

ε απηέο ηηο δηζδηάζηαηεο ξπζκίζεηο, δηάθνξα κέζσ ησλ πεηξακάησλ κπνξνχλ λα 
εθηειεζηνχλ: Ση γίλεηαη κε ηελ απαηηνχκελε δέζκε ησλ gadgets φηαλ ε ηηκή ησλ gadgets 
απμεζεί; ηαλ ε ηηκή ησλ widgets απμεζεί; ηαλ χπαξμε γεληθφηεξε αχμεζε ηεο νηθνλνκίαο; 
Απηά ηα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη σο ζπγθξηηηθά ζηαηηζηηθά πξνβιήκαηα. Σν πείξακα ηεο 
αχμεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ εηζνδήκαηνο Μ θαη ηεο ηηκήο ηνπ gadget απεηθνλίδνληαη ζηα 
παξαθάησ ζρήκαηα 1.4 θαη 1.5. 

 
ρήκα 1.5: Η επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ Μ. 
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ρήκα 1.6: Η επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηνπ p1 

ηα καζήκαηα κηθξννηθνλνκίαο, θαηαγξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ 
απηψλ ζε γξαθήκαηα, φπσο ηελ θακπχιε απαίηεζεο θαη ηελ θακπχιε Engels. ε απηφ ην 
ζεκείν ζα δνχκε ηα φξηα απηήο ηεο γεσκεηξηθήο πξνζέγγηζεο. Αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ απιή 
ησλ δχν θαιχηεξσλ πεξηπηψζεσλ, ε πξνζέγγηζε γηα θάζε κία εμαξηάηαη απφ ηα εμήο ηξία 
πξάγκαηα: ηελ ηηκή ηεο κίαο θαιήο επηινγήο, ηελ ηηκή ηεο άιιεο θαιήο επηινγήο θαη ην 
εηζφδεκα. Γελ είλαη δπλαηφλ λα παξαζηαζεί απηέο νη ζρέζεηο ηαπηφρξνλα ζε δηζδηάζηαηε εηθφλα. 
Καηά ζπλέπεηα αθελφκαζηε  ζηε κάιινλ αλεπαξθή κέζνδν ηεο νιίζζεζεο ησλ θακππιψλ 
απαίηεζεο  φηαλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα αιιαγέο ζην εηζφδεκα ή γηα αιιαγέο ζηελ ηηκή ηεο 
άιιεο επηινγήο. Δπίζεο δελ έρνπκε θαηάιιειν ηξφπν λα κηιήζνπκε απζηεξά γηα ην πψο ε 
απαίηεζε επεξεάδεηαη απφ ηε κνξθή ησλ θακππιψλ αδηαθνξίαο. ηελ ελδηάκεζε 
κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία ραξαθηεξηζηηθά εμεηάδνληαη δχν πεξηπηψζεηο: επζείεο γξακκέο (ηέιεην 
ππνθαηάζηαην) αδηάθνξεο θακπχιεο θαη δεμηέο γσλίεο (ηέιεην ζπκπιήξσκα)αδηάθνξεο 
θακπχιεο. Απηέο φκσο είλαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ πξέπεη λα γλσξίδνπκε πφζα 
απνηέιεζκα ζα αλαθαιχςνπκε ζε απηέο ηηο ξπζκίζεηο επεξεαζκέλνη   απφ ηελ  ππφζεζε φηη νη 
δχν επηινγέο είλαη κφλν θαιέο. 

 

Πνιπδηάζηαηα κνληέια ηεο επηινγήο ηνπ θαηαλαισηή 

Κακία απφ ηηο εξσηήζεηο δελ κπνξεί λα απαληεζεί ζην δηθφ καο γεσκεηξηθφ πιαίζην. Πξέπεη λα 
ζηξαθνχκε ζε άιιεο καζεκαηηθέο ηερληθέο, φπσο είλαη ν ππνινγηζκφο πνιιψλ κεηαβιεηψλ θαη 
άιγεβξα κεηξψλ (πηλάθσλ). Γηα λα ζπκβεί απηφ πξέπεη λα ζέζνπκε ην πξφβιεκα πην 
αλαιπηηθά. Τπνζέηνπκε φηη ην νηθνλνκηθφ κνληέιν καο έρεη n θαιέο επηινγέο. Οη δέζκεο 
πξντφλησλ είλαη πιένλ ιίζηεο(x1,x2,x3,…..,xn) θαη κηα ιεηηνπξγία ρξεζηκφηεηαο νξίδεη έλαλ 
αξηζκφ U(x1,…..,xn) ζε θάζε ηέηνηα ιίζηα (x1,x2,x3,…..,xn). Σν πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο ησλ 
θαηαλαισηψλ κπνξεί πιένλ λα δεισζεί σο εμήο: 

 

Maximize U(x1,…..,xn) 

ππφ ηνλ φξν ησλ πεξηνξηζκψλ: 

p1x1+p2x2+….+pnxn ≤ M 

x1≥0,….., xn≥0. 

 Σν ζχζηεκα ησλ καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ πνπ κία ρξεζηκνπνηείηαη  γηα λα πεξηγξάςεη 
ηνλ εθαπηφκελν  φξν φηαλ ππάξρνπλ n άγλσζηνη ηφηε  κε 2 αγλψζηνπο ην ζχζηεκα γίλεηαη 
πνιχπινθν. Δίλαη απαξαίηεηεο 2n+1 δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο θαη 2n+1 άγλσζηνη. Η κειέηε ησλ 
εξσηεκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κεηψλεη ηε κειέηε  απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 
εμηζψζεσλ. Απηέο νη εξσηήζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηελ καζεκαηηθή αλάιπζε, ζαλ εξσηήζεηο γηα ηελ 
χπαξμε ιχζεσλ ζην ζχζηεκα  εμηζψζεσλ θαη εξσηήζεηο γηα ην πψο νη ιχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 
αιιάδνπλ κε ηηο κεηαβνιέο ησλ παξακέηξσλ, φπσο νη ηηκέο θαη ην εηζφδεκα. ε απηφ ην θείκελν 
ζα ζπδεηήζνπκε γηα ηερληθέο ππνινγηζκνχ πνιιψλ κεηαβιεηψλ θαη γξακκηθήο άιγεβξαο, πνπ  
παξέρνπλ αηρκεξέο  απαληήζεη ζε απηά ηα εξσηήκαηα. 
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Κεθάιαην 2: Τπνινγηζκφο κηαο κεηαβιεηήο: Θεκέιηα 

 

Η βαζηθή ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο είλαη λα εθθξάζεη θαη λα θαηαλνήζεη ηε  ζρέζε κεηαμχ 
νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ. Απηή ε ζρέζε πεξηγξάθεηαη καζεκαηηθά κε ζπλαξηήζεηο. Αλ 
ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ επίδξαζε κίαο νηθνλνκηθήο κεηαβιεηήο, φπσο θπβεξλεηηθά έμνδα, 
πάλσ ζε κηα άιιε νηθνλνκηθή κεηαβιεηή, φπσο ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, νδεγνχκαζηε ζηε 
κειέηε ζπλαξηήζεσλ κηαο κεηαβιεηήο. 

Η βαζηθή πιεξνθνξία γηα ηηο ζρέζεηο νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ αλεζπρεί γηα ην πσο κία 
αιιαγή ζηε κία κεηαβιεηή, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ άιιε. Πψο κηα αιιαγή ζηε πξνζθνξά 
ρξήκαηνο έρεη επηπηψζεηο ζηα επηηφθηα; Μπνξεί κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ 
ζηα θξαηηθά έμνδα λα κεηψζεη ή λα απμήζεη ην αθαζάξηζην πξντφλ; Καηά πφζν; ηαλ ηέηνηεο 
ζρέζεηο εθθξάδνληαη ζε επίπεδν γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ, ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο κίαο 
κεηαβιεηήο ζηελ άιιε, ιακβάλεηαη απφ ηελ «θιίζε» ηεο ζπλάξηεζεο. Γεληθφηεξα γηα κε 
γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο απηήο, ιακβάλεηαη κε παξάγσγα ηεο 
ζπλάξηεζεο. Σν παξάγσγν είλαη απιά ε γεληθεπκέλε κνξθή ηεο κε γξακκηθήο ζπλάξηεζεο. ε 
απηή ηελ ελφηεηα ζα θαζνξίζνπκε ην παξάγσγν ζπλάξηεζεο κηαο-κεηαβιεηήο θαη ζα κάζνπκε 
λα ππνινγίδνπκε απηφ. 

 

2.1 πλαξηήζεηο ζην R1 

 Σα βαζηθά ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη νη αξηζκνί θαη νη ζπλαξηήζεηο. Γνπιεχνληαο 
κε αξηζκνχο ζα βξνχκε ηα θαηάιιεια ζεκεία πάλσ ζε έλαλ άμνλα αξηζκψλ, ψζηε λα 
κπνξέζνπκε λα παξαζηήζνπκε ηνπο αξηζκνχο απηνχο γεσκεηξηθά. Ο άμνλαο αξηζκψλ είλαη 
έλαο άμνλαο πνπ εθηείλεηαη απείξσο δεμηά θαη αξηζηεξά απφ έλα ζεκείν πνπ θαιείηαη αξρή. Η 
αξρή ηαπηίδεηαη κε ην κεδέλ. Οη αξηζκνί πνπ εθηείλνληαη δεμηά ηνπ κεδελφο είλαη ζεηηθνί ελψ ν 
αξηζκνί πνπ εθηείλνληαη αξηζηεξά απηνχ είλαη αξλεηηθνί. Έλα βαζηθφ θνκκάηη ηνπ κήθνπο ηνπ 
άμνλα επηιέγεηαη, θαη δηαδνρηθά δηαζηήκαηα ηνπ κήθνπο απηνχ ραξαθηεξίδνληαη καθξηά απφ ηελ 
αξρή ηνπ άμνλα. Οη αξηζκνί απφ δεμηά είλαη αξηζκεκέλνη +1,+2,+3, θηι θαη νη αξηζκνί απφ 
αξηζηεξά  -1, -2, -3, θηι. Κάπνηνο κπνξεί ηψξα λα αληηπξνζσπεχζεη νπνηνδήπνηε ζεηηθφ 
πξαγκαηηθφ αξηζκφ ζηνλ άμνλα θνληά  ζηνλ αξηζκφ, βξίζθνληαο ην ζεκείν δεμηά ηεο αξρήο πνπ 
ε απφζηαζε ηνπ απφ ηελ αξρή ζην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα είλαη απηφο ν αξηζκφο. Με ηνπο 
αξλεηηθνχο  αξηζκνχο  ζπκβαίλεη αθξηβψο ην ίδην αιιά απφ ηελ αξηζηεξή κεξηά. πλεπψο, θάζε 
πξαγκαηηθφο αξηζκφο  αληηπξνζσπεχεηαη αθξηβψο απφ έλα ζεκείν πάλσ ζηνλ άμνλα θαη θάζε 
ζεκείν ηνπ άμνλα αληηπξνζσπεχεη έλα θαη κφλν αξηζκφ. Βιέπε ζρήκα 2.1. πνπ R1 ην ζχλνιν 
φισλ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 

 

 
ρήκα2.1: Ο πξαγκαηηθφο άμνλαο 

 

 Μία ζπλάξηεζε είλαη έλαο θαλφλαο πνπ νξίδεη έλαλ αξηζκφ ζην R1  γηα θάζε αξηζκφ ζην 
R1. Γηα παξάδεηγκα, είλαη κία ζπλάξηεζε πνπ νξίδεη  ζε θάζε αξηζκφ, έλαλ αξηζκφ κεγαιχηεξν. 
Απηή ε ζπλάξηεζε γξάθεηαη σο εμήο: f(x)=x+1. Ο αξηζκφο 2 νξίδεη ηνλ αξηζκφ 3 θαη π.ρ. γηα x=-
3/2 ε ζπλάξηεζε καο ηζνχηαη κε ην -1/2.  Γξάθνπκε ηηο παξαθάησ ζπλαξηήζεηο σο εμήο: 

 

f (2)=3  θαη f(-2/3)=-1/2 

 Η ζπλάξηεζε πνπ νξίδεη ζε θάζε αξηζκφ ην δηπιάζηφ ηνπ είλαη ε   g(x)=2x. Γξάθνπκε 
g(4)=8 θαη g(-3)=-6 γηα λα δείμνπκε φηη ην 8 νξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε κε ρ=4 θαη -6 κε ρ=-3. 
Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχκε  δχν κεηαβιεηέο γηα κία y γηα ηελ έμνδν ηεο ζπλάξηεζεο θαη κία 
x γηα ηελ είζνδν ηεο ζπλάξηεζεο, νπφηε ηηο δχν παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο f θαη g ζα κπνξνχζακε 
λα ηηο γξάςνπκε θαη σο: 

y= x+1 θαη y=2x 
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Η κεηαβιεηή εηζφδνπ  x θαιείηαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ή ζε νηθνλνκηθή εθαξκνγή εμσγελήο 
κεηαβιεηή, ελψ ε κεηαβιεηή y νλνκάδεηαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή  ή ελδνγελήο. 

Πνιπψλπκα 

 Οη πην απιέο ζπλαξηήζεηο είλαη νη κνλψλπκεο. Σέηνηεο ζπλαξηήζεηο κπνξνχλ λα 
γξαθνχλ f(x)=axk γηα θάπνην a θαη θάπνην ζεηηθφ αθέξαην k. Γηα παξάδεηγκα,  

 

   f1(x)=3x4, f2(x)=-x7 θαη f3(x)=-10x2            (1)  

Ο ζεηηθφο αθέξαηνο εθζέηεο νλνκάδεηαη βαζκφο ηνπ κνλψλπκνπ θαη ν αξηζκφο a θαιείηαη 
ζπληειεζηήο. Η ζπλάξηεζε πνπ πξνζζέηεη δχν κνλψλπκα νλνκάδεηαη πνιπψλπκν. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ πξνζζέζνπκε ηα ηξία παξαπάλσ κνλψλπκα (1) πξνθχπηεη ην παξαθάησ  
πνιπψλπκν: 

    h(x)=-x7+3x4-10x2. 

Γξάθνπκε ηνπο φξνπο ηνπ πνιπσλχκνπ δειαδή ηα κνλψλπκα, θαηά ζεηξά αλάινγα κε ην βαζκφ 
ηνπο. Ο βαζκφο ηνπ πνιπσλχκνπ είλαη ν  κεγαιχηεξνο βαζκφο ηνπ κνλσλχκνπ πνπ πεξηέρεηαη 
ζε απηφ. Γηα παξάδεηγκα ζην πνιπψλπκν h ν βαζκφο  ηνπ είλαη ην 7. 

Τπάξρνπλ πνιππινθφηεξεο ζπλαξηήζεηο, φπσο είλαη νη ξεηέο ζπλαξηήζεηο, πνπ είλαη 
ζηελ νπζία ην πειίθν δχν πνιπσλχκσλ, φπσο παξαθάησ: 

 

 y= (x
2
+1) ∕ x-1, 

 y=(x
5
+7x) ∕ 5,  

 y= (x-1) ∕ x
3
+3x+2 θαη               (2) 

 y=(x
2
-1) ∕ x

2
+1. 

Δπίζεο  ππάξρνπλ θαη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο ζηηο νπνίεο ε κεηαβιεηή x εκθαλίδεηαη σο εθζέηεο, 
π.ρ. y=10x, φπσο θαη νη ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο φπσο, y= cosx θαη y= sinx θ.ν.θ.. 

 

Γξάθνη 

 πλήζσο, ε νπζηαζηηθή πιεξνθνξία κηαο ζπλάξηεζεο πεξηέρεηαη ζηνλ γξάθν ηεο 
ζπλάξηεζεο. Ο γξάθνο κηαο ζπλάξηεζεο κηαο κεηαβιεηήο απνηειείηαη απφ ζεκεία ηνπ 
θαξηεζηαλνχ επηπέδνπ, πνπ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ (x,y)  ηθαλνπνηνχλ ηελ ηζφηεηα y=f(x). ην 
ζρήκα 2.2 θαίλνληαη νη γξάθνη πέληε ζπλαξηήζεσλ. 

 

Αχμνπζεο θαη θζίλνπζεο ζπλαξηήζεηο 

 Οη βαζηθέο γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπλαξηήζεσλ είλαη είηε αχμνπζα, είηε θζίλνπζα 
κηα ζπλάξηεζε θαη γεληθφηεξα κία ζπλάξηεζε ραξαθηεξίδεηαη minima ή maxima. ε κηα αχμνπζα 
ζπλάξηεζε, ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε εθηείλεηαη αλνδηθά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 
πγθεθξηκέλα, κηα ζπλάξηεζε f είλαη αχμνπζα φηαλ: 

x1>x2 θαη θαηά ζπλέπεηα  f(x1)> f(x2). 

 Οη ζπλαξηήζεηο ζηηο πξψηεο δχν γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζην ρήκα 2.2 είλαη αχμνπζεο. 
Μία ζπλάξηεζε νλνκάδεηαη θζίλνπζα φηαλ ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε θηλείηαη πξνο ηα θάησ απφ 
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη φηαλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 

x1< x2 θαη θαηά ζπλέπεηα  f(x1) < f(x2). 

Η ηέηαξηε ζπλάξηεζε ζην ρήκα 2.2, f2(x)=-x
7
, είλαη κία θζίλνπζα ζπλάξηεζε. 

 Σν ζεκείν φπνπ κία ζπλάξηεζε απφ αχμνπζα γίλεηαη θζίλνπζα θαη αληίζηξνθα είλαη 
πνιχ ζεκαληηθφ. Δάλ κία ζπλάξηεζε f αιιάδεη απφ θζίλνπζα γίλεηαη αχμνπζα ζην ζεκείν x0, ν 
γξάθνο  ηεο παίξλεη αλνδηθή πνξεία ζην ζεκείν  (x0, f(x0)), φπσο ζην ρήκα 2.3. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη ν γξάθνο ηεο f βξίζθεηαη γχξσ θαη πάλσ απφ ην ζεκείν (x0, f(x0)) . Έλα ηέηνην ζεκείν 
νλνκάδεηαη ηνπηθφ ή ζρεηηθφ ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο f. ηαλ ν γξάθνο πνηέ δελ βξίζθεηαη 
θάησ απφ ην ζεκείν  (x0, f(x0)) θαη  f(x)≥ f(x0) γηα θάζε x, ηφηε ην ζεκείν (x0, f(x0)) νλνκάδεηαη 
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θαζνιηθφ ή απφιπην ειάρηζην. Σν ζεκείν (0,0) είλαη ην απφιπην ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο  
f1(x)=3x4 ζην ρήκα 2.2. 

 
ρήκα2.2 : Οη γξάθνη ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x)= x+1, g(x)=2x, f1(x)=3x

4
, f2(x)=-x

7
 θαη f3(x)=-10x

2
. 

 
ρήκα2.2 : Οη γξάθνη ησλ ζπλαξηήζεσλ f(x)= x+1, g(x)=2x, f1(x)=3x

4
, f2(x)=-x

7
 θαη f3(x)=-10x

2
. 

 

ρήκα2.3: ην ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο f  ζην ζεκείν x0. 

 Οκνίσο, αλ ε ζπλάξηεζε g αιιάδεη θαη απφ αχμνπζα γίλεηαη θζίλνπζα ζην ζεκείν z0, ε 
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο g εθηείλεηαη θάησ απφ ην ζεκείν  (z0,g(z0)), φπσο θαίλεηαη ζηελ ζρήκα 
2.4, θαη ην ζεκείν (z0,g(z0)) νλνκάδεηαη ηνπηθφ ή ζρεηηθφ κέγηζην ηεο g. Πην αλαιπηηθά, ηζρχεη φηη 
g(x)≤ g(z0), γηα φια ηα x θνληά ζην z0. Αλ ηζρχεη g(x)≤ g(z0) γηα φια ηα x, ηφηε ην ζεκείν 
(z0,g(z0)) είλαη ην θαζνιηθφ ή απφιπην κέγηζην ηεο ζπλάξηεζεο g. Η ζπλάξηεζε f3(x)=-10x2 ηνπ 
ζρήκαηνο 2.2 έρεη ηνπηθφ θαη απφιπην κέγηζην ζην ζεκείν (0,0). 
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ρήκα 2.4 : Η ζπλάξηεζε g έρεη κέγηζην ζην ζεκείν z0. 

Πεδίν νξηζκνχ 

Μεξηθέο ζπλαξηήζεηο νξίδνληαη κφλα ζε ζπγθεθξηκέλα ππνζχλνια ηνπ R
1
. Έζησ κία 

ζπλάξηεζε f, ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ x ζην νπνίν ε ζπλάξηεζε f(x) νξίδεηαη νλνκάδεηαη πεδίν 
νξηζκνχ ηεο f.Γηα θάζε κία απφ ηεο ζπλαξηήζεηο ηνπ ζρήκαηνο 2.2, ην πεδίν νξηζκνχ ηνπο είλαη 
R

1
. ε κία  ξεηή ζπλάξηεζε γηα ηελ νπνία γηα x=0 ε ζπλάξηεζε δελ νξίδεηαη φπσο f(x)=1/x, 

αιιά νξίδεηαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν x, ε ζπλάξηεζε έρεη πεδίν νξηζκνχ R
1
-{0}.ππάξρνπλ δχν 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην πεδίν ζπλάξηεζεο κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκνχο: βάζε καζεκαηηθψλ 
θαη βάζε εθαξκνγήο. Ο πην ζχλεζεο καζεκαηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα ππάξμνπλ 
πεξηνξηζκνί ζην πεδίν νξηζκνχ είλαη φηη, ζηηο ξεηέο ζπλαξηήζεηο δελ γίλεηαη ν παξνλνκαζηήο λα 
είλαη 0 φπσο θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ηεηξαγσληθή ξίδα ή ινγάξηζκν αξλεηηθνχ αξηζκνχ. Γηα 
παξάδεηγκα, ζηε ζπλάξηεζε h1(x)=1/(x

2
-1) είλαη φια ηα x απνδεθηά εθηφο  ησλ {-1,1} θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ζπλάξηεζεο h2(x)=√x-7 είλαη x≥7. 

Σν πεδίν νξηζκνχ κηαο ζπλάξηεζεο κπνξεί λα έρεη πεξηνξηζκνχο πνπ λα πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα, αλ C(x) είλαη ην θφζηνο ηε παξαγσγήο x 
απηνθηλήησλ, ηφηε είλαη θπζηθά έλαο ζεηηθφο αξηζκφο. Σν πεδίν νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο C ζα 
είλαη ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ αθεξαίσλ. Αλ επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην θφζηνο ηεο ζπλάξηεζεο C, 
έηζη ψζηε F(x) είλαη ην θφζηνο ηεο παξαγσγήο x ηφλσλ απηνθηλήησλ, ην πεδίν νξηζκνχ ηεο F ζα 
είλαη φινη νη ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί: 

 

R+ ≡ {x E R
1
 : x≥ 0}. 

Οη ζεηηθνί αξηζκνί R+
 
είλαη πεδίν νξηζκνχ γηα ζπλαξηήζεηο πνπ ν πεξηνξηζκφο ηνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εθαξκνγή. Δάλ ην πεδίν νξηζκνχ κηαο ζπλάξηεζεο y=f(x) είλαη ην ζχλνιν D⊂R
1
, είηε 

γηα καζεκαηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο εθαξκνγήο ην πεδίν νξηζκνχ γξάθεηαη: 

 

f : D → R
1
. 

Μηιψληαο γηα ζχλνια πάλσ ζηνλ άμνλα αο επαλέιζνπκε ζηα δηαζηήκαηα R1. 
Γεδνκέλσλ δχν αξηζκψλ  a θαη b, ην ζχλνιν φισλ ησλ αξηζκψλ κεηαμχ  a θαη b νλνκάδεηαη 
δηάζηεκα. Αλ ηα ζεκεία a θαη b απνθιείνληαη ηνπ δηαζηήκαηνο, ηφηε απηφ θαιείηαη αλνηρηφ 
δηάζηεκα θαη γξάθεηαη σο εμήο: 

(a,b) ≡ {x Є R1: a<x<b}. 

Αλ θαη ηα δχν ζεκεία εκπεξηέρνληαη ζην δηάζηεκα ηφηε απηφ νλνκάδεηαη θιεηζηφ θαη γξάθεηαη 
αθνινχζσο: 

[a,b] ≡ {x Є R1: a<x<b}. 

 

Δάλ κφλν ην έλα ζεκείν αλήθεη ζην δηάζηεκα, ην δηάζηεκα απηφ νλνκάδεηαη εκηαλνηρηφ ή 
εκίθιεηζην αληίζηνηρα θαη γξάθεηαη (a,b] ή [a,b). Τπάξρνπλ θαη πέληε εηδψλ άπεηξα δηαζηήκαηα 
πνπ ηα ζπκβνιίδνπκε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 
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 (a,∞)={ x Є R1: x>a}. 

 [a,∞)={ x Є R1: x≥a}, 

 (-∞,a)={ x Є R1:x<a}, 

 (-∞,a]={ x Є R1: x≤a}, 

 (-∞,+∞)=R1. 

 

2.2 Γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο 

Οη πην απιέο πηζαλέο ζπλαξηήζεηο είλαη νη πνιπσλπκηθέο  κε βαζκφ κεδέλ, φπσο ε ζηαζεξή 
ζπλάξηεζε f(x)=b. Μηα ηέηνηα ζπλάξηεζε νξίδεη ηνλ ίδην αξηζκφ b γηα θάζε πξαγκαηηθφ αξηζκφ x, 
πνπ είλαη πνιχ απιέο γηα λα έρνπλ ελδηαθέξνλ. Οη πην απιέο ζπλαξηήζεηο  πνπ αμίδεη λα 
αζρνιεζνχκε είλαη νη πνιπσλπκίεο πξψηνπ βαζκνχ, πνπ είλαη ηεο κνξθήο:  

 

f(x)= mx + b 

Σέηνηεο ζπλαξηήζεηο νλνκάδνληαη γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο, επεηδή ε γξαθηθή παξάζηαζή ηνπο 
είλαη κία επζεία γξακκή φπσο ζα αλαπαξαζηήζνπκε παξαθάησ. 

 

Η θιίζε κίαο επζείαο ζην επίπεδν 

 Πξσηίζησο, αο αζρνιεζνχκε κε ηε γεσκεηξία ησλ επζεηψλ ζην θαξηεζηαλφ επίπεδν. Σν 
θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη κία επζεία απφ κία άιιε είλαη ε θιίζε ηεο. Έλαο θπζηθφο 
ηξφπνο γηα λα κεηξήζνπκε ηελ θιίζε ηεο θάζε επζείαο, είλαη λα μεθηλήζνπκε απφ θάπνην ζεκείν 
(x0, y0) πάλσ ζηελ επζεία θαη λα θηλεζνχκε έηζη ψζηε ε ζπληεηαγκέλε x λα απμεζεί θαηά κία 
κνλάδα. Η αληίζηνηρε αιιαγή ζηελ ζπληεηαγκέλε y θαιείηε θιίζε ηεο επζείαο. 

 

Παξάδεηγκα: Δάλ ε αξρή βξίζθεηαη ζην ζεκείν  (1,0) ηεο επζείαο l1 ηνπ ζρήκαηνο 2.5 θαη 
θηλείηαη πάλσ ζηελ επζεία έσο  ε ζπληεηαγκέλε x  λα πάξεη ηνλ αξηζκφ 2 δειαδή κία κνλάδα 
επηπιένλ. Βξηζθφκαζηε πιένλ ζην ζεκείν (2,3). Δπεηδή ην y απμήζεθε θαηά 3 κνλάδεο ζηε 
δηαδηθαζία απηή ε θιίζε ηεο επζείαο l1 είλαη 3 φπσο θαίλεηαη θαη παξαθάησ ζην ζρήκα 2.5. ε 
δηαγψληα επζεία l2 ζρεκαηίδεη γσλία 45

ν
 κε ηνλ νξηδφληην άμνλα. Η θιίζε ηεο επζείαο απηήο είλαη 

+1, γηαηί απμάλνληαο ην x θαηά κία κνλάδα απμάλεηαη θαη ην y αληίζηνηρα ζην y=1. ε θιίζε ηεο l3 
πνπ ζρεκαηίδεη γσλία -45

ν
 κε ηνλ νξηδφληην άμνλα, είλαη -1. Δπζείεο πην απφηνκεο  απφ ηελ l2 

έρνπλ θιίζε κεηαμχ +1 θαη +∞. Δπζείεο ζηηο νπνίεο ε θιίζε εθηείλεηαη πξνο ηα πάλσ αιιά είλαη 
πην επίπεδεο απφ ηελ l2  έρνπλ θιίζε κεηαμχ 0 θαη +1. Η νξηδφληηεο επζείεο έρνπλ θιίζε κεδέλ. 
Δπζείεο ζηεο νπνίεο νη θιίζε είλαη ζηελ θάησ πιεπξά απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, φπσο ε l3 
έρνπλ αξλεηηθή θιίζε. 
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ρήκα 2.5: Κάπνηεο θιίζεηο επζεηψλ ζην επίπεδν. 

 

 Πξέπεη λα πείζνπκε ηνπο εαπηνχο καο φηη ε θιίζε κίαο επζείαο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ 
αξρηθνχ  ζεκείνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θιίζεο. Γηα  λα ππνινγίζνπκε ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηνπ 
ζρήκαηνο 2.6, κπνξνχκε λα μεθηλήζνπκε απφ ην ζεκείν (x1, y1) θαη λα θηλεζνχκε πξνο ην 
ζεκείν  (x1+1,y1‘) ζην ηξίγσλν #1. ε απηή ηε πεξίπησζε ππνινγίδνπκε ηελ θιίζε σο y1‘- y1,  ν 
αξηζκφο απηφο αλαινγεί ζηελ κεγαιχηεξε θάζεηε επζεία ηνπ ηξηγψλνπ #1. Δάλ μεθηλήζνπκε απφ 
άιιν αξρηθφ ζεκείν (x2, y2) θαη θηλεζνχκε ζην (x2+1, y2‘), ππνινγίδνπκε ηελ θιίζε  ηεο επζείαο 
κε ηελ αθαίξεζε y2‘-y2. εκεηψλνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ηα ηξίγσλα #1 θαη #2 είλαη 
παξάιιεια. Σα ηξίγσλα #1 θαη #2 είλαη παξφκνηα γη‘ απηφ νη αλαινγίεο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο 
πιεπξέο ηεο ηζφηεηαο είλαη:  

(y2‘-y2)/1 = (y1‘- y1)/1 

Απηφ απνδεηθλχεη φηη ν ππνινγηζκφο θάπνησλ θιίζεσλ επζεηψλ δελ εμαξηάηαη απφ ην αξρηθφ 
ζεκείν. Κνηηάδνληαο ην ηξίγσλν #3 ηνπ ζρήκαηνο 2.6 ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηε 
κεηαθίλεζε ηνπ ζεκείνπ (x3,y3) ζε ( x4,y4), ζπκπεξάλνπκε φηη ην x4  δελ είλαη απαξαίηεηα x3+1. 
Με ηελ ίδηα γεσκεηξηθή αλάιπζε φπσο παξαπάλσ ην ηξίγσλν #3 είλαη παξφκνην κε ην #2 θαη 
#1, γηα ην ιφγν απηφ ηζρχεη ε ηζφηεηα: 

(y4-y3)/( x4- x3)= (y2‘-y2)/1 = (y1‘- y1)/1= θιίζε ηεο επζείαο l. 

 

 
ρήκα 2.6: Τπνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο επζείαο l. 

Η ρξήζε απζαίξεησλ ζεκείσλ ηεο επζείαο γηα ππνινγηζκφ ηεο θιίζεο, αθνινπζεί ην πην γεληθφ 
θαζνξηζκφ ηεο θιίζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Έζησ  (x0,y0) θαη  (x1,y1) ηα απζαίξεηα ζεκεία ηεο επζείαο l. Η αλαινγία  
 

m=( y1- y0)/( x1- x0) 
 

θαιείηε θιίζε ηεο l. Η αλάιπζε  ηνπ ζρήκαηνο 2.6 δείρλεη φηη ε θιίζε ηεο l δελ εμαξηάηε απφ ηα 
ζεκεία πνπ επηιέρζεθαλ. Απφ ηελ ίδηα αλάιπζε ζπκπεξαίλνπκε  φηη δχν επζείεο είλαη 
παξάιιειεο φηαλ θαη κφλν φηαλ έρνπλ ηελ ίδηα θιίζε. 
 
Παξάδεηγκα 2.2: Η θιίζε ηεο επζείαο πνπ πεξλάεη απφ ηα ζεκεία  (4,6) θαη (0,7) είλαη 

 
m= 7-6 / 0-4 = -1/4. 

Η θιίζε ηεο επζείαο πνπ πεξλά απφ ηα ζεκεία (4,0) θαη (0,1) είλαη επίζεο -1/4, ην νπνίν 
ζεκαίλεη φηη νη δχν επζείεο είλαη παξάιιειεο. 
 
Η εμίζσζε ηεο επζείαο 
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ηε ζπλέρεηα ζα βξνχκε ηηο εμηζψζεηο πνπ ηα ζεκεία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επζεία πξέπεη 
λα ηθαλνπνηνχλ. Αξρηθά ππνζέηνπκε φηη ε επζεία l έρεη θιίζε m θαη ε επζεία ηέκλεη ηνλ y άμνλα 
ζην ζεκείν (0,b). Έζησ (x,y) έλα απζαίξεην ζεκείν ηεο επζείαο. Υξεζηκνπνηψληαο  ην (x,y) θαη 
ην ζεκείν (0,b) ππνινγίδνπκε ηελ θιίζε ηεο επζείαο. 

 

y-b / x-0=m  ή αιιηψο 

y-b=mx θαη  y=mx+b 

 

Θεψξεκα 2.1: Γηα ηελ επζεία πνπ έρεη θιίζε m θαη ηέκλεη ηνλ άμνλα y ζην ζεκείν (0,b) ηζρχεη φηη 
y=mx+b. 

 

2.3 Η θιίζε ησλ κε-γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

Δίδακε λσξίηεξα φηη ε κέηξεζε ηεο θιίζεο γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ είλαη κία εθαξκνγή ησλ 
ζπλαξηήζεσλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία. ιεο νη 
ζπλαξηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ εθαξκνγέο είλαη κε-γξακκηθέο. Πψο φκσο κπνξνχκε λα 
κεηξήζνπκε ηα νξηαθά απνηειέζκαηα ησλ κε-γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ; 

Τπνζέηνπκε φηη εμεηάδνπκε ηε κε-γξακκηθή ζπλάξηεζε y=f(x) θαη φηη βξηζθφκαζηε ζην ζεκείν 
(x0,f(x0)) ηνπ γξάθνπ  f ηνπ ζρήκαηνο 2.8.Θέινπκε λα κεηξήζνπκε ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηεο f 
φηαλ x=x0. Μία   θπζηθή ιχζε είλαη λα ραξάμνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ γξάθνπ καο ζην ζεκείν 
x0, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Δάλ ε εθαπηνκέλε πξνζεγγίδεη πνιχ θνληά ην 
γξάθεκα  f πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην ζεκείν (x0,f(x0)), είλαη κία θαιή πξνζέγγηζε ηνπ εαπηνχ 
ηνπ. Η θιίζε ηεο (εθαπηνκέλεο) πνπ μέξνπκε πιένλ λα ηελ ππνινγίδνπκε, είλαη ε θιίζε ηεο κε-
γξακκηθήο ζπλάξηεζεο ζην x0. εκεηψλνπκε φηη γηα ηηο κε-γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο ζε αληίζεζε 
κε ηηο γξακκηθέο, ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο πνηθίιεη απφ ζεκείν ζε ζεκείν. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηελ έλλνηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο εθαπηφκελεο επζείαο θαζεκεξηλά ζηε 
δσή καο. Γηα παξάδεηγκα, θαηαζθεπαζηέο πνπ ζρεδηάδνπλ λα ρηίζνπλ έλα κεγάιν εκπνξηθφ 
θέληξν ή γαηνθηήκνλεο πνπ επηζπκνχλ λα ρσξίζνπλ κεγάια θνκκάηηα ηεο γεο, ππνζέηνληαο φηη 
εξγάδνληαη κάιινλ ζε επίπεδν έδαθνο ή αθφκα θαη ζεσξψληαο φηη δνπιεχνπλ ζε  θακππισηφ 
έδαθνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαπηφκελεο επζείαο  ηεο γεο θαη 
ππνινγίδνπλ κε αθξίβεηα 10 ή 20 δεθαδηθέο ζέζεηο, πνιχ θνληά θαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ 
ππφζεζή ηνπο. 

Έηζη, θαζνξίδνπκε ηελ θιίζε κε-γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ f ζην ζεκείν (x0,f(x0))  ηνπ 
γξαθήκαηνο, σο ηελ θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο επζείαο ζην γξάθν f ζην ζεκείν απηφ. Η θιίζε ηεο 
εθαπηνκέλεο νλνκάδεηαη παξάγσγνο ηεο f ζην x0 θαη γξάθεηαη: 

f΄( x0) ή df/dx (x0) 

 

 
ρήκα 2.8:Γξάθεκα κε-γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ 

εκεηψλνπκε φηη ζηελ νπζία ε θιίζε είλαη ε κεηαβνιή (δηαθνξά) ηεο f δηαηξνχκελε κε ηελ 
κεηαβνιή ηνπ x θαη ζπκβνιίδεηαη σο Γf/Γx. Η δηαίξεζε απηή είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα 
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αλαιπζεί ιίγν παξαπάλσ, ψζηε λα κπνξνχκε λα εξγαδφκαζηε κε απηήλ. Σν πξψην βήκα είλαη 
λα  θαζνξίζνπκε ηελ εθαπηνκέλε ηνπ γξάθνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Η εθαπηνκέλε δελ 
είλαη επζεία πνπ ζπλαληά ην γξάθν ζε έλα κνλαδηθφ ζεκείν, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 
ζρήκα 2.9. Η πξαγκαηηθή εθαπηνκέλε ηνπ γξάθνπ ηνπ ζρήκαηφο καο  y= x

3
 ζην ζεκείν (0,0) 

είλαη ν άμνλαο x. 

 
ρήκα 2.9: Η εθαπηνκέλε επζεία (άμνλαο x)  θαη ε κε εθαπηφκελε ηνπ γξαθήκαηνο ζην x

3 

 

Γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ζα εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο ηέκλνπζαο επζείαο δειαδή,  ηελ 
επζεία πνπ ζπλαληά ην γξάθν ζε δχν ζεκεία. Πεγαίλνπκε ιίγν πίζσ απφ ην ζεκείν (x0,f(x0)) 
πνπ βξηζθφκαζηε ζην γξάθν, ζην ζεκείν (x0 + h1,f(x0 + h1)) φπνπ h1 έλαο πνιχ κηθξφο 
αξηζκφο. Πεξηζηξέθνληαο ηελ επζεία l1 ζην γξάθν  ζπλαληάκε ηα δχν απηά ζεκεία. Η επζεία l1 
είλαη κία θαιή πξνζέγγηζε ηεο εθαπηνκέλεο. Δπηιέγνληαο θάπνην πην θνληηλά ζεκεία, έρνπκε 
θαη θαιχηεξεο πξνζεγγίζεηο. Έηζη, επηιέγνπκε πνιιά ηέηνηα ζεκεία hn πνπ ηείλνπλ ζην 0. Γηα 
θάζε n, ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε επζεία ln. Οη θιίζεηο ησλ επζεηψλ απηψλ πξνζεγγίδνπλ ηελ 
θιίζε ηεο δεηνχκελεο εθαπηνκέλεο, δειαδή:  

 

 

ρήκα 2.10: Πξνζέγγηζε ηεο εθαπηνκέλεο κέζσ ησλ ln επζεηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο είλαη ην φξην ηεο δηαδηθαζίαο hn  πνπ ηείλεη ζην 0. 

Οξηζκφο: Έζησ  (x0,f(x0)) έλα ζεκείν ηνπ γξάθνπ f(x)=y ε παξάγσγνο ηνπ f ζην x0 γξάθεηαη: 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                          Αγγειηθή Αδακίδνπ 

Μαζεκαηηθά Μνληέια Απνθάζεσλ   18 

πνπ είλαη ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ηνπ γξάθνπ f ζην ζεκείν (x0,f(x0)). Αλαιπηηθφηεξα: 

       (4) 

εάλ ην φξην απηφ ππάξρεη. Αλ ην φξην απηφ δελ ππάξρεη ιέκε φηη ε ζπλάξηεζε f είλαη δηαθνξίζηκε 
ζην x0  κε παξάγσγν f΄(x0). 

 

2.4 Τπνινγηζκφο ησλ παξαγψγσλ  

Παξάδεηγκα 2.4 Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ηχπν (4) πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ γηα λα 
ππνινγίζνπκε ηελ παξάγσγν κηαο απιήο κε-γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, f(x)=x

2
, ζην ζεκείν ρ0=3. 

Δεδνκέλνπ φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ x
2 

είλαη αξθεηά απφηνκε ζην ζεκείν (3,9) φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.11, πεξηκέλνπκε φηη ε παξάγσγνο  f΄(3) ζα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1. Γηα ηελ 
αθνινπζία ησλ hn πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο ην 0, επηιέρζεθε ε παξαθάησ αθνινπζία: 

 

{hn}=0.1, 0.01, 0.001,…,(0.1)
n
,…       (5) 

Δίλαη αλαγθαίν λα θαηαζθεπάζνπκε έλα πίλαθα πνπ ζα ζπλνςίδεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 
ππνινγηζκνχο. 

 
ρήκα 2.11: Η εθαπηφκελε επζεία ηνπ γξαθήκαηνο f(x)=x

2
 ζην ρ0=3. 

Έζησ  hn→0, ην πειίθν ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2.1 πξνζεγγίδεη ην 6. Γηα ην ιφγν απηφ 
ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο επζείαο ηνπ γξάθνπ f(x)=x

2
 ζην ζεκείν (3,9) είλαη ην 6, ην νπνίν είλαη 

f΄(3)=6. 

 
Πίλαθαο 2.1 

Παξάδεηγκα 2.5: Γηα λα απνδείμνπκε φηη f΄(3)=6, ρξεηάδεηαη λα δείμνπκε φηη: 
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Γηα θάζε αθνινπζία {hn} πνπ ηείλεη ζην κεδέλ, φρη κφλν γηα ηελ αθνινπζία (5). Θα απνδείμνπκε 
ηελ ζρέζε (6) αλαιπηηθφηεξα. Γηα θάζε h 

 

Σν νπνίν πξνζεγγίδεη ην 6 γηα h→0. Σψξα γλσξίδνπκε φηη f΄(3)=6. 

Παξάδεηγκα 2.6: Σψξα πξνζζέηνπκε έλα βαζκφ γεληθφηεηαο θαη ππνινγίδνπκε ηελ παξάγσγν 
ηνπ f(x)=x

2
 ζην  απζαίξεην ζεκείν ρ0. Έζησ  {hn} κία απζαίξεηε αθνινπζία ε νπνία ζπγθιίλεη ζην 

0 γηα  n→∞, ηφηε: 

 

Πνπ ηείλεη ζην 2x0 γηα h→0. απηφο ν ππνινγηζκφο απνδεηθλχεη ην παξαθάησ ζεψξεκα. 

Θεψξεκα 2.2: Η παξάγσγνο ηνπ f(x)=x
2 
ζην x0 είλαη f΄(x0)=2x0. 

Σν ζεψξεκα 2.2 κπνξεί λα ζπλνςηζηνχλ ζηε δήισζε φηη ε παξάγσγνο ρ
k
 είλαη kx

k-1
 γηα 

k=1,2,3,4. ηε ζπλέρεηα ζα απνδείμνπκε φηη απηφ ηζρχεη γηα θάζε k ζεηηθφ αθέξαην. Έπεηηα ζα 
δνχκε φηη απηφ ηζρχεη γηα θάζε πξαγκαηηθφ k πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο αξλεηηθνχο. ηελ 
απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο 2.2 ρξεζηκνπνηνχκε ξεηφ ηχπν γηα (x+h)

k
 γηα κηθξνχο αθέξαηνπο k. 

Γηα λα απνδείμνπκε πην γεληθά απνηειέζκαηα ρξεηαδφκαζηε πην γεληθνχο ηχπνπο γηα (x+h)
k
 γηα 

θάζε ζεηηθφ αθέξαην k, ν ηχπνο απηφ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ιήκκα. 

Λήκκα 2.1: Γηα θάζε ζεηηθφ αθέξαην k, 

 

φπνπ 

 

 

Θεψξεκα 2.3: Γηα θάζε πηζαλφ αθέξαην k, ε παξάγσγφο ηνπ f(x)=x
k 
ζην 

 
x0  είλαη f΄(x0)= kx0

k-1
. 

 

Απφδεημε 
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Πνπ πξνζεγγίδεη ην kx0
k-1

 γηα h→0. 

 

Καλφλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ παξαγψγσλ 

Σα κνλψλπκα xk είλαη ηα ζεκέιηα θιαζηθψλ ζπλαξηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ πνιπσλχκσλ θαη ησλ ξεηψλ ζπλαξηήζεσλ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο παξαγψγνπο απηψλ 
ησλ ζπλαξηήζεσλ, πξέπεη λα γλσξίδνπκε βξίζθνπκε ηηο παξαγψγνπο  ηνπ αζξνίζκαηνο, ηεο 
αθαίξεζεο θαη απιψλ πξάμεσλ. Γηα παξάδεηγκα ζα πάξνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο f(x)=x3 θαη 
g(x)=6x2. 

 

 Οη θαλφλεο απηνί καδί κε ην ζεψξεκα 2.3 ζα καο επηηξέςνπλ λα βξνχκε παξαγψγνπο 
πην ζχλζεησλ ζπλαξηήζεσλ αθφκα θαη πνιπσλχκσλ  θαη ξεηψλ ζπλαξηήζεσλ. ην ζεψξεκα 
2.3 ν ηξίηνο θαλφλαο νλνκάδεηαη θαλφλαο γηλνκέλνπ, ν ηέηαξηνο θαλφλαο πειίθνπ θαη ν πέκπηνο 
θαλφλαο επηηάρπλζεο . Η απφδεημε ηνπ  θάζε θαλφλα ηνπ ζεσξήκαηνο 2.4 απαηηεί έλαλ κάιινλ 
απιφ ρεηξηζκφ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ζρέζεο (4) ησλ παξαγψγσλ. Ο πξψηνο θαη ν δεχηεξνο 
θαλφλαο απνδεηθλχνληαη ζε επεμεγεκαηηθέο αζθήζεηο, ελψ  νη απνδείμεηο ηνπ ηξίηνπ, ηέηαξηνπ 
θαη πέκπηνπ θαλφλα είλαη πην ιεπηνκεξήο. Η απφδεημε ηνπ έθηνπ θαλφλα έρεη θαηαρσξεζεί ζαλ 
άζθεζε πνπ αθνξά αξλεηηθνχο αθέξαηνπο θαη ζα αλαιπζεί ζηελ ελφηεηα 4.2. 

 

Θεψξεκα 2.4: Τπνζέηνπκε φηη k είλαη έλαο απζαίξεηνο ζηαζεξφο θαη f θαη g είλαη δηαθνξεηηθέο 
ζπλαξηήζεηο ζε x=x0, ηφηε: 

 

 

 
 

Παξάδεηγκα 2.7: Υξεζηκνπνηνχκε ηα ζεσξήκαηα 2.3 θαη 2.4 γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο 
παξαγψγνπο κεξηθψλ απιψλ ζπλαξηήζεσλ. 
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Γηαθνξηζηκφηεηα  θαη πλνρή  

πσο είδακε θαη ζηελ ελφηεηα 2.3 ε ζπλάξηεζε f είλαη δηαθνξίζηκε ζην x0 αλ, 
γεσκεηξηθά, ν γξάθνο έρεη εθαπηνκέλε επζεία ζην (x0, f (x0)) ε αλ ππάξρεη ην παξαθάησ φξην: 

          (8) 
 

Καη είλαη ην ίδην γηα θάζε αθνινπζία {hn} ε νπνία ηείλεη ζην 0. Αλ ε ζπλάξηεζε είλαη δηαθνξίζηκε 
ζε θάζε ζεκείν  x0 ζην ρψξν ηνπ D, ιέκε φηη ε ζπλάξηεζε είλαη δηαθνξίζηκε. Μφλν ζπλαξηήζεηο 
πνπ νη γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο έρνπλ νκαιέο θακπχιεο έρνπλ παληνχ εθαπηφκελεο επζείεο. 
ηελ καζεκαηηθή θνηλφηεηα ν φξνο νκαιφο ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηνπ φξνπ δηαθνξηζκφο. 
 

 
ρήκα 2.12: Ο γξάθνο ηεο f(x)=|x|. 

 
 
Με Γηαθνξίζηκεο πλαξηήζεηο 

Ωο παξάδεηγκα κηαο κε δηαθνξίζηκεο ζπλάξηεζεο ζε φια ηα ζεκεία έρνπκε ηε 
ζπλάξηεζε f(x)=|x| ηνπ  ζρήκαηνο 2.12. Απηφο ν γξάθνο έρεη απφηνκεο γσλίεο ζην ζεκείν ηεο 
αξρήο. Γελ ππάξρεη θπζηθή εθαπηνκέλε ζην γξάθν ζην ζεκείν (0,0). πσο θαίλεηαη θαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα 2.13 ππάξρνπλ πνιιέο επζείεο πνπ πεξλνχλ απφ ην ζεκείν (0,0) πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ κία κεξηά ηνπ γξάθνπ. Αθνχ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ |x| δελ έρεη θαιά 
νξηζκέλε εθαπηνκέλε ζην x=0, άξα θαη ε ζπλάξηεζε |x| δελ είλαη δηαθνξίζηκε. 

Βιέπνπκε  φηη ε ζρέζε (8) δελ ηζρχεη γηα ηε ζπλάξηεζε |x|, ππνθαζηζηνχκε ζηελ (8) 
θάζε κία απφ ηεο παξαθάησ αθνινπζίεο πνπ ηείλνπλ ζην κεδέλ. 
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ρήκα 2.13: Τπνςήθηεο εθαπηφκελεο επζείεο ηνπ γξάθνπ |x|. 

 

Αληηθαζηζηψληαο ηηο αθνινπζίεο απηέο ζηε ζρέζε (8) ηεο παξαγψγνπ έρνπκε ηα εμήο: 
 

 
 

 
Η πξψηε αθνινπζία είλαη {1,1,.....,1} πνπ ζπγθιίλεη ζην +1, ε δεχηεξε αθνινπζία είλαη                   
{-1,-1,.....,-1} πνπ ζπγθιίλεη ζην -1. Έρνπκε δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο πνπ ζπγθιίλνπλ ζην 0 
παξάγνπλ δηαθνξεηηθά φξηα ζηε ζρέζε (8), άξα ε ζπλάξηεζε |x| δελ είλαη παξαγσγίζηκε ζην 
x=0. 
 
 
πλερήο ζπλαξηήζεηο  

Μία πηζαλή κνξθή ζπλάξηεζεο είλαη ε ζπλερήο. Απφ γεσκεηξηθήο άπνςεο, κία 
ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο αλ ν γξάθνο ηεο δελ δηαθφπηεηαη ζε θαλέλα ζεκείν. Αθφκα θαη αλ ε 
ζπλάξηεζή καο f((x)=|x| δελ είλαη δηαθνξίζηκε ζην x=0, είλαη ζπλερήο. Απφ ηελ άιιε ε 
ζπλάξηεζε: 

 
δελ είλαη ζπλερήο ζην x=0 φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ γξάθεκα 2.14. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε νλνκάδνπκε ην ζεκείν x=0 κε ζπλερέο ηνπ g. Δίλαη μεθάζαξν φηη ην γξάθεκα ηεο 
ζπλάξηεζεο δελ κπνξεί λα έρεη εθαπηνκέλε επζεία ζην κε ζπλερέο ζεκείν. Με άιια ιφγηα γηα 
λα είλαη κία ζπλάξηεζε δηαθνξίζηκε πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ζπλερήο. Γηα ζπλαξηήζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο,  φηαλ απηέο είλαη κε-ζπλερείο θαζνξίδνπλ πφηε κία 
ζπλάξηεζε νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ άμνλα αξηζκψλ θαη 
πφηε ε κεηαβιεηή ησλ δχν απηψλ ηχπσλ είλαη δηαθνξεηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φπνπ ν 
ηχπνο αιιάδεη. Γηα παξάδεηγκα ζην ζεκείν x=0 ηεο ζρέζεο (9). 
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ρήκα 2.14: Η ζπλάξηεζε g δελ είλαη ζπλερήο ζην x=0. 

 

Οξηζκφο: Μία ζπλάξηεζε f :D→R
1
 είλαη ζπλερήο ζην x0 E D αλ γηα θάζε αθνινπζία {xn}  ε 

νπνία ζπγθιίλεη ζην x0 ζην D, ε f(xn) ζπγθιίλεη f(x0). Μία ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο ζε έλα 

ζχλνιν U ⊂ D εάλ είλαη ζπλερήο ζε θάζε x E U. Σειηθά ιέκε φηη κία ζπλάξηεζε είλαη ζπλερήο 

εάλ είλαη ζπλερήο ζε θάζε ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο. 
 Η ζπλάξηεζε g δελ πιεξεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ γηα ρ=0 γηαηί: 
 

 
 
πλερείο θαη δηαθνξίζηκεο ζπλαξηήζεηο 

Δάλ ε f είλαη κία δηαθνξίζηκε ζπλάξηεζε, ε παξάγσγφο ηεο f΄(x) είλαη κία άιιε 
ζπλάξηεζε ηνπ ρ. Δίλαη ε ζπλάξηεζε πνπ νξίδεη ζε θάζε ζεκείν ρ ηελ θιίζε ηεο εθαπηφκελεο 
επζείαο ηνπ γξάθνπ ηεο f ζην (x,f(x)). Μπνξνχκε λα ξσηήζνπκε θαηά πφζν ε ζπλάξηεζε είλαη 
ζπλερήο. Γεσκεηξηθά ε ζπλάξηεζε f΄ είλαη ζπλερήο, εάλ ε εθαπηνκέλε επζεία ηνπ γξάθνπ f ζην 
(x,f(x)) αιιάδεη νκαιά ζε θάζε αιιαγή ηνπ ρ. Αλ ε  f΄(x) είλαη ζπλερήο ζην ρ, ηφηε ε αξρηθή καο 
ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο θαη δηαθνξίζηκε. 

 
Παξάδεηγκα 2.8: Κάζε πνιπψλπκν είλαη κία ζπλερήο ζπλάξηεζε. Αθνχ ε παξάγσγνο ηνπ 
πνιπσλχκνπ είλαη πνιπψλπκν ελφο βαζκνχ κηθξφηεξνπ, πνπ είλαη επίζεο ζπλερέο. Γηα ην ιφγν 
απηφ θάζε πνιπψλπκν είλαη  C

1
 (ζπλερήο θαη δηαθνξίζηκε). 

 
Μεγαιχηεξνπ Βαζκνχ Παξάγσγνη 

Έζησ f είλαη C
1
 είλαη κία ζπλάξηεζε ζην R

1
. Αθνχ παξαγσγίδνπκε  ηφηε ε f΄(x) είλαη κία 

ζπλερήο ζπλάξηεζε ζην R
1
. Γηεξσηφκαζηε εάλ ε ζπλάξηεζε f΄ έρεη παξάγσγν ζην ζεκείν ρ0. Η 

παξάγσγνο ηνπ f΄ ζην ρ0 νλνκάδεηαη δεχηεξε παξάγσγνο ηεο f ζην  ρ0 θαη γξάθεηαη: 

 

 
 

Παξάδεηγκα 2.9: Η παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο  είλαη ε 

 Η δεχηεξε παξάγσγνο ηεο f είλαη  
 
Παξάδεηγκα 2.10:  Δμεηάδνπκε ηε ζπλάξηεζε: 
 

 
 

Αλ θαη νη δχν εμηζψζεηο  ηεο ζπλαξηήζεηο είλαη ίζεο κε 0 ζην ζεκείν κεηάβαζεο ρ=0, ε f 
είλαη ζπλερήο. Σν ίδην επηρείξεκα ηζρχεη θαη γηα ηελ f΄ φηη είλαη ζπλερήο, αθνχ ε f΄ κπνξεί λα 
γξαθηεί σο:  
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Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε f΄ είλαη ζπλερήο ε f είλαη δηαθνξίζηκε. Η f΄=|x| δελ είλαη δηαθνξίζηκε ζην 
ρ=0  θαη γηα ην ιφγν απηφ ε f΄΄ δελ ππάξρεη ζην ζεκείν ρ=0. Η δεχηεξε παξάγσγνο δελ ππάξρεη 
γηα φια ηα ζεκεία. 

Δάλ ε ζπλάξηεζε f έρεη δεχηεξε παξάγσγν παληνχ, ηφηε ε ''f  είλαη κηα ζαθψο 
θαζνξηζκέλε ζπλάξηεζε ηνπ x. Αξγφηεξα, ζα δνχκε φηη ε δεχηεξε παξάγσγνο έρεη κηα πινχζηα 

γεσκεηξηθή έλλνηα φζνλ αθνξά ην ζρήκα ηεο θακπχιεο ηεο f . Δάλ ε  ''f είλαη θαη ε ίδηα κηα 

ζπλερή ζπλάξηεζε ηνπ x, ηφηε ιέκε φηη ε  f είλαη δχν θνξέο ζπλερψο δηαθνξίζηκε, ή 
2C  γηα 

ζπληνκία. Κάζε πνιπψλπκν είλαη κηα ζπλάξηεζε  
2C .  

Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη. Αλ ε f  είλαη 
2C , έηζη ψζηε 

)('' xfx
 είλαη κηα 

ζπλερή ζπλάξηεζε, κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε εάλ ε 
''f
 έρεη παξάγσγν ζην 0x

. Αλ ζπκβεί 
απηφ, γξάθνπκε απηή ηελ παξάγσγν σο: 

)(''' 0xf
ή 

)( 0

]3[ xf
 ή 

).( 03

3

x
dx

fd

 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ην θπβηθφ πνιπψλπκν 
)(xf

ζην Παξάδεηγκα 2.9, ε 
)(''' xf

 = 6. Αλ ε 

)(''' xf
 ππάξρεη γηα φια ηα x θαη αλ ε 

)(''' xf
είλαη κηα ζπλερή ζπλάξηεζε ηνπ x, ηφηε ιέκε φηη ε 

αξρηθή ιεηηνπξγία 
f

είλαη 
3C .  

Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη γηα φινπο ηνπο ζεηηθνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο. Δάλ ε 

)(xf
έρεη παξάγσγεο ηάμεσο 1, 2, ..., k θαη αλ ε νζηή παξάγσγνο ηεο 

f
  

);()(][ x
dx

fd
xf

k

f
k

 

είλαη θαη ε ίδηα κηα ζπλερή ζπλάξηεζε, ηφηε ιέκε φηη ε 
f

είλαη 
kC . Αλ ε  

f
έρεη ζπλερή 

παξάγσγν θάζε ηάμεσο, ψζηε ε 
f

 είλαη  
kC γηα θάζε ζεηηθφ αθέξαην αξηζκφ k , ηφηε ιέκε φηη ε  

f
 είλαη C  ή "άπεηξα δηαθνξίζηκε". ια ηα πνιπψλπκα είλαη ζπλαξηήζεηο.  

2.5 Πξνζέγγηζε απφ ηηο Απνθιίζεηο 

Έηζη νινθιεξψλεηαη ε αγσγή καο γηα ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 
ινγηζκνχ. Γπξλάκε ηψξα ζηελ ρξήζε ηεο παξαγψγνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλαξηήζεηο. ην επφκελν 
θεθάιαην, ε παξάγσγν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο πιεξέζηεξα, λα 
δσγξαθίδνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο πην απνηειεζκαηηθά, λα επηιχζνπκε δηάθνξα πξνβιήκαηα 
βειηηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ Μεγηζηνπνηεηή ή Διαρηζηνπνηεηή κηαο 
ζπλάξηεζεο ηδίσο ζηηο νηθνλνκηθέο ξπζκίζεηο. Αξρίδνπκε ηε ζπδήηεζή καο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε 
ηνπ ινγηζκνχ δείρλνληαο πσο ν νξηζκφο ηεο παξαγψγνπ νδεγεί θπζηθά ζηελ γξακκηθή 
πξνζέγγηζε κηαο ζπλάξηεζεο.  Γεδνκέλνπ φηη ε χιε απηή είλαη ε νπζία ηνπ ινγηζκνχ 
πεξηιακβάλεηαη ζην θεθάιαην απηφ καδί κε ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπ ινγηζκνχ. 

Τπελζπκίδνπκε φηη γηα κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε 
bmxxf )(

 ε παξάγσγν 

mxf )('
καο δίλεη ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο ηεο 

f
 θαη κεηξάεη ηελ ηάμε κεηαβνιήο ή ηελ 

νξηαθή κεηαβνιή ηεο  
f

: ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο  
f

 γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ x. 
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Αο πεξάζνπκε απφ ηελ νξηαθή αλάιπζε απηή ζηηο κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο. Οπζηαζηηθά, 
απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαγψγσλ κηαο ηέηνηαο 

ζπλάξηεζεο f . Καηά ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαιπηηθνχ νξηζκνχ ηεο παξαγψγνπ ηεο f , 
ρξεζηκνπνηήζακε ην γεγνλφο φηη ε θιίζε ηεο εθαπηφκελεο γξακκήο ζην γξάθεκα ζην 

))(,( 00 xfx
πξνζεγγίδεη ηελ θιίζε ηεο ηέκλνπζαο γξακκήο κέζσ ηνπ 

))(,( 00 xfx
θαη θνληά ζην 

))(,( 00 hxfhx
ζην γξάθεκα. ε ζχκβνια, 

)('
)()(

0

00 xf
h

xfhxf

   (11) 

γηα κηθξή ηηκή ηνπ h φπνπ ην ζχκβνιν  ζεκαίλεη «θαηά πξνζεγγίζεη» ή «ε ηηκή είλαη θνληά".  

Αλ ζέζνπκε 1h ζηελ (11), ζηε ζπλέρεηα ε (11) γίλεηαη: 

)(')()1( 000 xfxfxf
   (12) 

ε παξάγσγνο ηεο 
f

ζην 0x
 είλαη κηα θαιή πξνζέγγηζε γηα ηελ νξηαθή κεηαβνιή ηεο 

f
 ζην 

0x
. Φπζηθά, φζν κηθξφηεξε ε θακπχιε ηνπ γξαθήκαηνο ηεο 

f
 ζην  0x

, ηφζν  θαιχηεξε είλαη ε 
πξνζέγγηζε ηεο (12). 

Παξάδεηγκα 2.11: θεθηείηε ηελ παξαγσγηθή ζπλάξηεζε 

xxF
2

1
)(

. Αο ππνζέζνπκε φηη ε 
επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 100 κνλάδεο εξγαζίαο x, έηζη ψζηε ε παξαγσγή ηεο λα είλαη 5 
κνλάδεο. Η παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο F ζην x = 100 

025.0
40

1
100

4

1
)100(' 2/1F

 

είλαη έλα θαιφ κέηξν ηεο πξφζζεηεο παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε κηαο 
επηπιένλ κνλάδαο εξγαζίαο, ην νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο. Η πξαγκαηηθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο είλαη 
02494.0)100()101( FF

...., δειαδή πνιχ θνληά ζην 0,025. 

Αθφκα θη αλ δελ είλαη αθξηβψο ε αχμεζε ζηελ 
)(xFy

νπ y = F (x) πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε 

θαηά κία κνλάδα ζηε x, νη νηθνλνκνιφγνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ηελ 
)(' xF

σο ηελ νξηαθή 

κεηαβνιή ζηελ F δηφηη είλαη πην εχθνιν λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ 
)(' xF

παξά κε ηελ δηαθνξά θαη 

επεηδή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απιή 
)(' xF

 απνθεχγεηαη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηη κνλάδα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηξήζνπκε ηελ αχμεζε θαηά κία κνλάδα ζην x. 

Ση ζα ζπκβεί αλ ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο εηζφδνπ x δελ είλαη αθξηβψο κία κνλάδα; Δπηζηξέθνπκε 

ινηπφλ ζηελ (11) θαη αληηθαζηζηνχκε ην h κε ηε , ηελ αθξηβή  κεηαβνιή ηνπ 
x. Πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ (11) έρνπκε: 

 

xxy xfxfxf )(')()( 000   (13) 
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ή 

,)(')(')( 000 xx xfxfxf
      (14) 

φπνπ γξάθνπκε y  γηα ηελ αθξηβή κεηαβνιή ζηελ 
)(xfy
 φηαλ ην x αιιάδεη θαηά x . Γηα 

άιιε κηα θνξά, φζν ιηγφηεξν θπξηή ε θακπχιε θαη/ή φζν κηθξφηεξε ε κεηαβνιή x  ζην x, ηφζν 
θαιχηεξε είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ (13) θαη (14). 

Παξάδεηγκα 2.12 θεθηείηε μαλά κία εηαηξεία κε ηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο 

xy
2

1

. Αο 
ππνζέζνπκε φηη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ εξγαζίαο απφ 900  ζε 896 κνλάδεο. Αο 

εθηηκήζνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο y θαη ηελ λέα παξαγσγή y ζην x = 896. Δκείο 
αληηθαζηζηνχκε:  

,
2

1
)( 2/1xxF

  
9000x

 θαη  
4x  

ζηηο (13) θαη (14) θαη ππνινγίδνπκε φηη: 

2/1

4

1
)(' xxF

  θαη  

.
120

1

30

1

4

1
)900('F

 

Μέζσ ηεο (13), ε παξαγσγή ζα κεησζεί θαηά πεξίπνπ:  

άXF x
30

1
4

120

1
)(' 0

 

Μέζσ ηεο (14), ε λέα παξαγσγή ζα είλαη πεξίπνπ:  

...9666.14
30

29
14

30

1
15)4)(900(')900( FF

 

Η πξαγκαηηθή λέα παξαγσγή είλαη F (896) = 14,9663..... Γηα κηα αθφκε θνξά ε πξνζέγγηζε κε 
ηηο παξάγσγεο είλαη θαιή.  

Απφ κηα καζεκαηηθή άπνςε, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ (14) σο έλα 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο 
)(xf

 γηα x  θνληά ζε κεξηθά 0x
, φπνπ ε 

)( 0xf
 θαη ε 

)(' xf
 ππνινγίδνληαη εχθνια. Γηα παξάδεηγκα, ζην Παξάδεηγκα 2.12, ππνινγίζακε 

896
2

1

 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμνηθείσζε καο κε ηελ 

15900
2

1

.  

 

Παξάδεηγκα 2.13: Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ (14) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπβηθήο ξίδαο ηνπ 

1001.5. Γλσξίδνπκε φηη ε θπβηθή ξίδα ηνπ 1000 είλαη 10. Δπηιέγνπκε 
1000,)( 0

3/1 xxxf
 

θαη 
.5.1x  
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Σφηε, 

3/2

3

1
)(' xxf

 θαη   
.

300

1
)1000(

3

1
)1000(' 3/2f

 

Ωο εθ ηνχηνπ,  

,005.10
300

5.1
105.1)1000(')1000()5.1001( fff

 

Κνληά ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή 10.004998... ηεο 
3 5.1001  

Οη εμηζψζεηο (13) θαη (14) είλαη απιψο αλαιπηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ γεσκεηξηθνχ γεγνλφο φηη ε 

εθαπηνκέλε γξακκή  ηνπ γξαθήκαηνο 
)(xfy
y = f (x) ζην 

)(,( 00 xfx
είλαη κηα θαιή 

πξνζέγγηζε ηεο θακπχιεο γηα x θαη 0x
. πσο δείρλεηαη ζηελ εηθφλα 2.15, ε αξηζηεξή πιεπξά 

ηεο (13) θαη (14) αθνξά ηελ θίλεζε θαηά κήθνο ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο 
f

, ελψ ηα πιάγηα 

δεμηά αθνξνχλ ηελ θίλεζε  θαηά κήθνο ηεο εθαπηνκέλεο γξακκέο   , επεηδή ε εμίζσζε ηεο 

εθαπηνκέλεο γξακκήο, δειαδή ε γξακκή πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζεκείν 
))(,( 00 xfx

κε θιίζε 

),(' 0xf
 

 

.)(')())((')( 00000 xxfxfxxxfxfy
 

πλερίδνπκε λα γξάςνπκε y γηα ηελ πξαγκαηηθή κεηαβνιή ζηελ 
f

 φπσο ζηελ Δηθφλα 2.15 

πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Γξάθνπκε 
dy

 γηα ηελ αιιαγή ζηελ 
y

 θαηά κήθνο ηεο 

εθαπηνκέλεο γξακκήο    θαζψο ην x  αιιάδεη θαηά  x . ηε ζπλέρεηα, ε (13) γξάθεηαη σο

                               
.)(' 0 xy xfdy
 

πλήζσο γξάθνπκε dxαληί γηα  x  φηαλ δνπιεχνπκε κε ηηο αιιαγέο θαηά κήθνο ηεο 

εθαπηνκέλεο γξακκήο, αλ θαη  x  ηζνχηαη κε dx . Οη πξνζαπμήζεηο 
dy

θαη dxθαηά κήθνο ηεο 

εθαπηνκέλεο γξακκήο   νλνκάδνληαη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. Η δηαθνξηθή εμίζσζε κπνξεί λα 

γξαθηεί θαη 
df

αληί γηα yd
 

dxxfdf )(' 0  ή  
dxxfdy )(' 0  

γηα ηε δηαθχκαλζε θαηά κήθνο ηεο εθαπηφκελεο γξακκήο ζην γξάθεκα ηεο 
f

δίλεη βάξνο ζηελ 

dx

df

 γηα ηελ παξάγσγν 
).(' xf

f '(x). 

σο ζηελ dx

df

 γηα ηελ παξάγσγν 
).(' xf

f '(x). 
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ρήκα 2.15: πγθξίλνληαο Γy θαη dy 

 
 
 

xxfxf )(')( 00
 

)( 0 xxf  

)( 0xf  
               xxfdy )(' 0
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Κεθάιαην 3: Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο ζε κηα Μεηαβιεηή: Δθαξκνγέο  
 

Σψξα πνπ κάζακε γηα ηηο παξαγψγνπο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο φπσο είδακε ζην 
Κεθάιαην 2, αο δνχκε ηελ ρξήζε ηεο παξαγσγνχ ζε θάπνηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. Σν πξψην 

βήκα ζηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη λα δεκηνπξγεζεί ην ζρεηηθφ 

γξάθεκα. Γηα ηηο  κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο, απηφ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν. ηηο Δλφηεηεο 3.1 
θαη 3.4 δείρλνπκε πψο ε παξάγσγνο κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπκε γξαθήκαηα 

απνηειεζκαηηθά θαη κε κεγάιε αθξίβεηα. Δπηπιένλ, πνιιά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηε κεγηζηνπνίεζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε θάπνησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, γηα 

παξάδεηγκα, ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ή ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 
θφζηνπο ή θηλδχλνπ. Η Δλφηεηα 3.5 παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ παξαγψγσλ ζε 

ζπλάξηεζε ηφζν γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο φζν θαη γηα λα 

πξνθχςνπλ νη νηθνλνκηθέο αξρέο πίζσ απφ απηέο ηηο ιχζεηο. Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε κηα 
πεξηγξαθή ζηελ Δλφηεηα 3.6 κε ηελ ρξήζε ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ ζηελ κηθξννηθνλνκία 

ζρεηηθά κε ηελ κειέηε ηεο παξαγσγήο, ηνπ θφζηνπο, ηνπ θέξδνπο θαη ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο 
δήηεζεο. 

 

3.1 Η ρξήζε ηεο πξψηεο παξαγψγνπ γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθεκάησλ 

Η παξάγσγνο κηαο ζπλάξηεζεο κεηαθέξεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ 
ζπλαξηήζεσλ. ε απηή ηελ ελφηεηα, ζα δνχκε φηη κε ην λα γλσξίδνπκε ηελ πξψηε θαη δεχηεξε 
παξάγσγν θαη ηελ ζέζε κεξηθψλ ηηκψλ ζην γξάθεκα καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
δεκηνπξγήζνπκε κε αθξίβεηα ην γξάθν ηεο ζπλάξηεζεο. 

 

Οη Θεηηθέο Παξάγσγνη πλεπάγνληαη κε αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο 

πσο ζπδεηήζεθε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, νη πην βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ζπλάξηεζε είλαη θαηά πφζν απμάλεηαη ή κεηψλεηαη θαη πφηε αιιάδεη. 

Αθξηβψο απηήλ ηελ πιεξνθνξία  απνθηνχκε απφ ηελ πξψην παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο.  

 

Θεψξεκα 3.1: Αο ππνζέζνπκε φηη ε ζπλάξηεζε f είλαη ζπλερήο θαη δηαθνξίζηκε ζηελ ηηκή 
x0. ηε ζπλέρεηα: 

α. εάλ ζηε ζπλάξηεζε f'(xo) > 0, ππάξρεη έλα αλνηθηφ δηάζηεκα ην νπνίν πεξηέρεη ηελ ηηκή xo 
φπνπ ε ζπλάξηεζε f απμάλεηαη, θαη 

β. εάλ ε ζπλάξηεζε f'(xo) < 0 ππάξρεη έλα αλνηθηφ δηάζηεκα ην νπνίν πεξηέρεη ηελ ηηκή xo 
φπνπ ε ζπλάξηεζε f κεηψλεηαη. 

 

 
 

ρήκα 3.1: Δάλ ε ζπλάξηεζε f'(xo) > 0  

 
Απφδεημε  ζεσξήκαηνο 3.1: Θα αλαιχζνπκε θαη ζα ζρεδηάζνπκε ηελ απφδεημε ηνπ κέξνπο α). 

Η απφδεημε γηα ην β είλαη αλάινγε του α. ην ζρήκα 3.1 θαίλεηαη ε πην απιή κνξθή ηνπ 

ζεσξήκαηνο. Δθφζνλ ε f'(xo) είλαη ε θιίζε ηεο εθαπηνκέλεο ζηε γξαθηθή παξάζηαζε f ζηo x0,  
f΄(x0) > 0   ζεκαίλεη φηη ε επζεία ηεο εθαπηνκέλεο θιίλεη πξνο ηα πάλσ θαη επνκέλσο ε γξαθηθή 
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παξάζηαζε ζηελ νπνία αλήθεη θιίλεη ηα πάλσ επίζεο. Αλαιπηηθφηεξα αθνχ ε f είλαη δηαθνξίζηκε 
ζην x0, 

 
 

ε αληζφηεηα ζεκαίλεη φηη αλ ην h πνιχ κηθξφ θαη ζεηηθφ ηφηε θαη f(x0+h) - f(x0) ζα είλαη ζεηηθφ. Δάλ 
αληί γηα x0 γξάςνπκε ρ1 ηφηε ζα έρνπκε: 

 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε f είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε θνληά ζην  x0. 

Σν αθφινπζν ζεψξεκα είλαη κία γεληθή έθδνζε ηνπ ζεσξήκαηνο 3.1. Οη απνδείμεηο απφ 
ηηο δχν πξψηεο δειψζεηο απνξξένπλ απφ ηελ απιή παξαηήξεζε φηη, αλ κηα ζπλάξηεζε 
απμάλεηαη ζε θάζε ζεκείν θάπνηνπ δηαζηήκαηνο, ηφηε ε ζπλάξηεζε απηή είλαη αχμνπζα ζε 
νιφθιεξν ην δηάζηεκα. Οη δχν ηειεπηαίεο δειψζεηο απνξξένπλ απεπζείαο απφ ηηο πξψηεο δχν. 

 

Θεψξεκα 3.2: Αο είλαη ε ζπλάξηεζεο f κηα δηαθνξίζηκε ζπλερήο ζπλάξηεζε Dζ η νR
1
.  

Δάλ ε f‘ > 0 ζην δηάζηεκα (a, b) C D. ηφηε ε  f είλαη αχμνπζα ζην (a, b). 
Δάλ ε f‘ < 0 ζην δηάζηεκα (a, b) C D. ηφηε ε  f είλαη θζίλνπζα ζην (a, b). 
Δάλ ε  f‘ είλαη αχμνπζα ζην (a, b), ηφηε ε f‘ ≥ 0 ζην (a, b). 
Δάλ ε  f‘ είλαη θζίλνπζα ζην (a, b), ηφηε ε f‘ ≤ 0 ζην (a, b) 

 
Σα ζεσξήκαηα 3.1 θαη 3.2 είλαη ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο φπνπ ππάξρνπλ θάπνηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξαγψγνπο ηεο ζπλάξηεζεο  f θαη πξέπεη λα κάζνπκε θαηά πφζν  ε f 
απμάλεηαη ή φρη. Θα παξνπζηάζνπκε έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Δλφηεηα 3.6 
φπνπ απνδεηθλχνπκε φηη αλ ην νξηαθφ θφζηνο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέζν θφζηνο, ηφηε ην 
κέζν θφζηνο απμάλεηαη. 

 
Η ρξήζε ηεο πξψηεο παξαγψγνπ γηα ηε δεκηνπξγία γξάθνπ 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Θεψξεκα 3.2 γηα ηελ  δεκηνπξγία ηνπ 
γξαθήκαηνο κηαο γλσζηήο ζπλάξηεζεο  f  ζα πξέπεη λα βξνχκε δηαζηήκαηα φπνπ ε ζπλάξηεζε  
f' >0 θαη ηα δηαζηήκαηα φπνπ ε ζπλάξηεζε f‘< 0. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα: 

  Βξίζθνπκε πξψηα ηα ζεκεία φπνπ ε ζπλάξηεζε f'(x) = 0 ή ε ζπλάξηεζε f δελ νξίδεηαη. 
Σα ζεκεία απηά νλνκάδνληαη θξίζηκα  ζεκεία ηεο ζπλάξηεζεο f. Η ζπλάξηεζε ππφ 
εμέηαζε έρεη πνιιά θξίζηκα ζεκεία X1, X2,..., Xθ. 

  Αμηνινγνχκε ηελ ζπλάξηεζε ζε θαζεκία απφ απηά ηα θξίζηκα ζεκεία   X1, X2,..., Xθ  θαη 
ζεκεηψλνπκε ηα αληίζηνηρα ζεκεία ζην γξάθεκα.  

  Μεηά, ειέγρνπκε ηελ ζπλάξηεζε f ζε θάζε έλα απφ ηα δηαζηήκαηα                                  
(-∞,x1)(x1,x2)….(xk,+∞) 

ζε θάζε έλα απφ ηα δηαζηήκαηα απηά, ε ζπλάξηεζε  f΄ νξίδεηαη  κε κεδεληθή. Γεδνκέλνπ 
φηη ε ζπλάξηεζε f'(x) = 0 κφλν φηαλ Υ = X1, X2,..., Xθ θαη εθφζνλ ε ζπλάξηεζε f ΄είλαη 
ζπλερήο, ε         f΄ δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζε θαλέλα ζεκείν ησλ δηαζηεκάησλ απηψλ. Η 
ζπλάξηεζε f΄ ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε αξλεηηθή ή ζεηηθή ζην θάζε δηάζηεκα. Γηα λα 
δνχκε εάλ ε ζπλάξηεζε f‘ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζε θάζε δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα 
ειέγμνπκε ην  θαηάιιειν ζεκείν ηεο  ζην  ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα.   

 Δάλ ε ζπλάξηεζε f΄> 0 ζην δηάζηεκα Ι, ζρεδηάδνπκε ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο f΄ σο 
αχμνπζα.  

 Δάλ ε ζπλάξηεζε f΄ < 0 ζην δηάζηεκα Ι, ζρεδηάδνπκε ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο Ι σο 
θζίλνπζα. 

 

Παξάδεηγκα 3.1: Δμεηάδνπκε ηελ ζπλάξηεζε f(x) = x
3
 — 3x. Μπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια φηη 

f΄(x) =3x
2 
– 3 = 3(x-1)(x+1) 

ην νπνίν ηζνχηαη κε κεδέλ κφλν ζηελ ηηκή x = - 1, +1. Οη ηηκέο απηέο απνηεινχλ ηα θξίζηκα 

ζεκεία ηεο ζπλάξηεζεο f. Σα αληίζηνηρα ζεκεία ηνπ γξαθήκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο f είλαη (-1, 2) 
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θαη (1, -2). ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηα ζεκεία ηεο ζπλάξηεζεο f ζε 3 δηαζηήκαηα αθνχ 

ζβήζνπκε ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ην R
1
: 

J1= (-∞,-1), J2=(-1, +1), J3=(+1, +∞) 

Δπηιέγνληαο έλα ζεκείν απφ θάζε δηάζηεκα, παξαηεξνχκε φηη: 

(a) f'(-2) = 9 > 0; ψζηε f‘>0 ζην J1 θαη ε f  αχμνπζα ζην J1 

(b) f'(0) = -3 < 0, ψζηε f'<0 ζην J2 θαη ε f κεηψλεηαη ζην J2 θαη 

(c) f'( + 2) = 9 > 0, ψζηε f'>0 ζην J3 θαη ε f απμάλεηαη ζην J3. 

Γεδνκέλνπ φηη είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπκε ηελ ηνκή  y-

ηνκήο (0, f(0)) ζην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο f θαζψο ην ζρεδηάδνπκε. Η ηνκή y γηα ηελ 

ζπλάξηεζε ηνπ Παξαδείγκαηνο 3.1. είλαη ε αξρή (0,0). Πεξηζηαζηαθά, είλαη εχθνιν λα 

ππνινγηζηεί ε ηνκή x ηεο ζπλάξηεζεο f, ζηα ζεκεία φπνπ ε f(x)=0. ηαλ ν ππνινγηζκφο είλαη 

απιφο, ζεκεηψλνπκε θαη ηα ζεκεία απηά ζην γξάθεκα. Γηα ηελ ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε ηνπ 

Παξαδείγκαηνο 3.1, νη ηνκέο x είλαη νη ιχζεηο ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = x (x² - 3) = 0, δειαδή x=-

√3,0,+ √3. 

 

 
ρήκα 3.3: Σν γξάθεκα ηεο f(x) = x (x² - 3) 

 

3.2 Γεχηεξε παξάγσγνο θαη θπξηφηεηα  

πρλά, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ην ζρήκα ηεο θακπχιεο απ 'φζν φηαλ 

απμάλεηαη θαη φηαλ κεηψλεηαη. θεθηείηε, γηα παξάδεηγκα, κηα ζπλάξηεζε παξαγσγήο y - f (x), 

απηφ είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε. Σν πνζνζηφ αχμεζεο γηα κηα 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ x ησλ εξγαδνκέλσλ. Ωζηφζν, εθφζνλ 

ηα θέξδε ιφγσ εμεηδίθεπζεο επηηπγράλνληαη, ηα επηπιένλ απνηειέζκαηα αλά λέν εξγαδφκελν 

κεηψλεηαη θαζψο νη εξγαδφκελνη αληαγσλίδνληαη γηα πεξηνξηζκφ ρψξνπ θαη πφξσλ. ην ζρήκα 

3.4 δείρλεη ην δηάγξακκα κηαο ηέηνηαο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο. εκεηψζηε φηη ε ζπλάξηεζεο 

απηή απμάλεηαη γηα φια ηα x. Ωζηφζν, γηα x κεηαμχ 0 θαη α, ε θιίζε (ην νξηαθφ πξντφλ ηεο 

εξγαζίαο), απμάλεηαη πάξα πνιχ. Γηα x κεγαιχηεξν απφ α, ε θιίζε κεηψλεηαη θαζψο ην x 
απμάλεηαη. 
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ρήκα 3.4: Αχμνπζα ζπλάξηεζε παξαγσγήο. 

 

Η κάζεζε ησλ θακππιψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε, 

ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ γξαθεκάησλ φπσο απηφ ζην ρήκα 3.4. Η πνζφηεηα αλά 

κνλάδα ρξφλνπ - ε θιίζε ηεο θακπχιεο - είλαη πςειή ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη. 

Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία καζαίλεηαη ή θαζψο ε ηθαλφηεηεο  ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

βειηηψλνληαη, ην πνζνζηφ ηεο κάζεζεο αξρίδεη λα κεηψλεηαη. 

Γηα x αλήθεη (0, a) ζην ζρήκα 3.4, ε θιίζε ηεο f'(x) είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε. Με ην 

ζεψξεκα 3.2, ε παξάγσγνο ηεο f'(x), f"(x) είλαη κε αξλεηηθή : f"(x) ≥ 0, ζην (0, α). Γηα x > a ζην 

ζρήκα 3.4, f' είλαη κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ x. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε f" (x) ≤ 0  ζην (a, ∞). 

Μηα δηαθνξίζηκε ζπλάξηεζε f γηα ηελ νπνία ε f"(x) > 0 γηα έλα δηάζηεκα I (έηζη ψζηε ε f' 

απμάλεηαη ζην Ι) νλνκάδεηαη θνίιε πξνο ηα πάλσ ζην δηάζηεκα I. Μηα δηαθνξίζηκε ζπλάξηεζε f 

γηα ηελ νπνία f"(x) < 0 γηα έλα δηάζηεκα I (ψζηε ε f είλαη θζίλνπζα ζην I) νλνκάδεηαη  θνίιε πξνο 

ηα θάησ ζην δηάζηεκα  I. 

Μηα αχμνπζα ζπλάξηεζε κπνξεί λα είλαη θνίιε  πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ ζην 
δηάζηεκα αχμεζεο ηεο. Οη δχν πεξηπηψζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηo ζρήκα 3.5. 

 
ρήκα 3.5: Μηα αχμνπζα ζπλάξηεζε κπνξεί λα είλαη θνίιε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. 

 

 
ρήκα 3.6: Μηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε κπνξεί λα είλαη θνίιε πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. 
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εκεηψζηε φηη ε θιίζε ηεο f είλαη αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ x γηα κηα ζπλάξηεζε πνπ 

είλαη θνίιε πξνο ηα πάλσ θαη είλαη κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ x γηα ζπλαξηήζεηο πνπ είλαη 

θνίιε πξνο ηα θάησ. 

Τπάξρεη επίζεο κηα έλλνηα κε ππνινγηζηκφηεηαο ηνπ θνίινπ πξνο ηα θάησ θαη πξνο ηα 
πάλσ. Απηφο ν νξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη γηα κηα ζπλάξηεζε ε νπνία είλαη 

θνίιε πξνο ηα πάλσ, ε ηέκλνπζα γξακκή πνπ ελψλεη ηα δχν ζεκεία ζην γξάθεκα βξίζθεηαη 
πάλσ απφ ην γξάθεκα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.7. Γηα νπνηαδήπνηε απφ ηα δχν ζεκεία α 

θαη β, ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ κεηαμχ ηνπο (α θαη b) δίλεηαη απφ ην ζχλνιν Iab = [a, b] γηα ην 
ζπλφιν ησλ θπξηψλ ζπλδπαζκψλ ησλ α θαη β: 
 

Iab = {(1 - t)a + tb : 0 ≤ t ≤ 1}. 

Σν γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο f πάλσ απφ ην Iab  είλαη ην ζχλνιν ησλ ζεκείσλ:  

 
{((1 - t)a + tb, f((1 - t)a + tb)) : 0   ≤ t   ≤ 1}. 

Απφ ηελ άιιε φκσο, ε ηέκλνπζα επζεία πνπ ελψλεη ηα ζεκεία (α, f(α)) θαη (b, f(b)) 
ζρεηηθά κε ην γξάθεκα ηεο f δίλεηαη απφ:  

(1 – t)(a, f(a)) + t(b, f(b)) =((1 - t)a + tb, (1 - t)f(a) + tf(b)) 

γηα t κεηαμχ [0, 1]. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δήισζε φηη νη ηέκλνπζα επζεία βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 
γξάθεκα ηεο f γηα x E Iab κπνξεί λα γξαθηεί σο:  

(1 - t)f(a) + tf(b) ≥  f ((1 - t)a + tb) γηα 0 ≤  t ≤1.    (1) 

 
ρήκα 3.7 Μία ζπλάξηεζε πνπ είλαη θνίιε πξνο ηα πάλσ, ε ηέκλνπζα γξακκή πνπ ελψλεη ηα δχν 
ζεκεία ζην γξάθεκα βξίζθεηαη πάλσ απφ ην γξάθεκα. 
 

Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηεο θνίιεο ζπλάξηεζεο πξνο ηα πάλσ είλαη πνιχ πην επξχο απφ 
ην θξηηήξην φηη f΄΄≥ 0 δεδνκέλνπ φηη ηζρχεη θαη γηα ηηο κε δηαθνξίζηκεο ζπλαξηήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, 
ζα ην ρξεζηκνπνηνχκε σο ηνλ νξηζκφ καο, γηα ηελ θνίιε πξνο ηα πάλσ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν 
φξνο (1) ηζνδπλακεί κε f "(x) ≥ 0 γηα Iαβ γηα κηα ζπλάξηεζε C². 

 

Οξηζκφο: Μηα ζπλάξηεζε f νλνκάδεηαη θνίιε πξνο ηα πάλσ ή απιά θπξηή ζε έλα δηάζηεκα I εάλ 
θαη κφλν εάλ ηζρχεη:  

f ((1 - t)a + tb) ≤ (1 - t)f(a) + tf(b)    (2)  

γηα  θάζε a, b αλήθεη ζην I θαη  t E [0,1]. Μηα ζπλάξηεζε f νλνκάδεηαη θνίιε πξνο ηα θάησ ή απιά 
θνίιε ζην δηάζηεκα I αλ θαη κφλν αλ ηζρχεη: 

 

f ((I - t)a + tb) ≥ (1 - t)f(a) + tf(b)     (3) 
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ηα βηβιία ινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη "θνίιν  πξνο ηα πάλσ" θαη "θνίιν πξνο ηα 
θάησ" αληί γηα ηνπο φξνπο «θπξηφ» θαη «θνίιν». Ωζηφζν, νη ζπλαξηήζεηο πνιιψλ κεηαβιεηψλ 
πνπ πιεξνχλ ηνλ φξν (2) ή (3) δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, φηαλ νη 
φξνη "θπξηφ" θαη "θνίιν" είλαη πξφηππνη.  

Γλσξίδνληαο φκσο ηα ζεκεία φπνπ ε ζπλάξηεζε είλαη θπξηή ή θνίιε ρξεζηκεχνπλ ζηελ 
δεκηνπξγία ηνπ γξαθήκαηνο. Γηα απηφ ην ιφγν ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε είλαη ηα ζεκεία 
φπνπ f" > 0 θαη f" < 0. Ο ηξφπνο γηα λα δνχκε εάλ κηα ζπλάξηεζε είλαη θπξηή ή θνίιε είλαη 
παξφκνην κε ηνλ ηξφπν νξηζκνχ εάλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αχμνπζα ή θζίλνπζα κε ηελ κφλε 
δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ δεχηεξε παξάγσγν αληί γηα ηελ πξψηε.  Πξψηα, βξίζθνπκε ηα 
ζεκεία φπνπ  ε  f"{x)= 0 ιχλνληαο απηή ηελ εμίζσζε γηα ην ρ. Σα ζεκεία απηά νλνκάδνληαη 
θξίζηκα ζεκεία δεχηεξεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f, ζε πεξίπησζε πνπ ε δεχηεξε παξάγσγν 
αιιάδεη απφ αξλεηηθή ζε ζεηηθή   θαη αληίζηξνθα, ηα ζεκεία απηά νλνκάδνληαη ζεκεία θακπήο 
ηεο f. Σα ζεκεία απηά ρσξίδνπλ ηελ γξακκή ηεο ζπλάξηεζεο f ζε δηαζηήκαηα ζην θαζέλα απφ ηα 
νπνία f" είλαη πάληνηε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αμίαο. ε θάζε δηάζηεκα απφ ηα παξαπάλσ ρξεηάδεηαη 
λα αμηνινγήζνπκε ηελ f" ζε έλα ζεκείν ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, έηζη ψζηε λα θαζνξίζνπκε ην 
πξφζεκν ηεο ζε φιν ην δηάζηεκα. 

 
Παξάδεηγκα 3.2: Αο επηζηξέςνπκε ζην παξάδεηγκα 3.1, f(x) = x

3
 - 3x. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

πξψηε παξάγσγν, θαζνξίζακε φηη ε f είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε απφ ην - ∞ ζην ρ = -1, 
θζίλνπζα απφ ην ρ = -1 ζην ρ = +1, θαη αχμνπζα μαλά απφ ην  ρ = +1 ζην + ∞. 

Υξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ πξψηε παξάγσγν ζα δνχκε φηη ην γξάθεκα f κπνξεί λα απνηειείηαη 
απφ ηξία επζχγξακκα ηκήκαηα φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.8.  

 

 
ρήκα 3.8 Τπνςήθην γξάθεκα ηεο f 

 

Γηα λα είκαζηε πην αθξηβείο, ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηα πεξηθεξηθά ζεκεία ηεο θνηιφηεηαο 
θαη θπξηφηεηαο. Απηά ηα ζεκεία κπνξνχλ λα βξεζνχλ απιά κε ππνινγηζκφ ηεο δεχηεξεο 
παξαγψγνπ ηεο αξρηθήο ζπλάξηεζεο: f"(x) = 6x. Δπηζεκαίλνπκε φηη f" είλαη 0 κφλν ζην ζεκείν 0, 
έρεη πξφζεκν αξλεηηθνχ αξηζκνχ, φπνπ ην ρ είλαη αξλεηηθφ, θαη έρεη πξφζεκν ζεηηθνχ αξηζκνχ 
φπνπ ην ρ είλαη ζεηηθφ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε f είλαη θνίιε γηα αξλεηηθφ ρ θαη ε f είλαη θπξηή γηα ζεηηθφ ρ, 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.3. 

 

3.3 Σν γξάθεκα ησλ ξεηψλ ζπλαξηήζεσλ 

Θα νινθιεξψζνπκε ηελ εηζήγεζε ζρεηηθά κε ρξήζε ησλ παξαγψγσλ γηα ηελ γξαθηθή 
παξάζηαζε ησλ ζπλαξηήζεσλ κέζσ, ησλ ξεηψλ ζπλαξηήζεσλ. Δπεηδή νη ξεηέο ζπλαξηήζεηο 
έρνπλ ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία έρνπλ παξνλνκαζηέο, απηφ θάλεη ηελ γξαθηθή ηηο παξάζηαζε 
πην δχζθνιε. Δπηπιένλ, ζπλήζσο είλαη επθνιφηεξν λα απεηθνληζηεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ελφο 
πνιπσλχκνπ πάξα απηήο ηεο ξεηήο ζπλάξηεζεο.  

Η πην εχθνιε ξεηή ζπλάξηεζε είλαη f(x) =1/x, ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νπνίαο 
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.9. Γεδνκέλνπ φηη ν παξνλνκαζηήο ελφο θιάζκαηνο δελ κπνξεί λα 
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είλαη 0, ε ζπλάξηεζε απηή δελ νξίδεηαη ζην ζεκείν φπνπ ην ρ = 0. Δπηπιένλ, φζν πην πνιχ ην ρ 
πιεζηάδεη ην 0 απφ ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο, ε ηηκή ηεο f(x) πεγαίλεη πξνο — ∞, θαη φζν πην 
πνιχ ην ρ πιεζηάδεη ην 0 απφ ηε ζεηηθή πιεπξά, ε ηηκή ηεο f(x) πεγαίλεη πξνο + ∞. Καη ζηηο δπν 
πεξηπηψζεηο ην γξάθεκα ηεο f απμάλεηαη σο πξνο ηελ θάζεηε θαηεχζπλζε έσο ην ζεκείν x = 0, 

 
ρήκα 3.9:Ο γξάθνο ηεο f(x)=1/x 

 

φπνπ ε ζπλάξηεζε δελ νξίδεηαη. Απηή ε θάζεηε γξακκή νλνκάδεηαη θάζεηε αζχκπησηε ηεο f. 

Γεληθψο, εάλ ε f είλαη κηα ξεηή ζπλάξηεζε ν παξνλνκαζηήο ηεο νπνίαο είλαη 0 ζην 
ζεκείν ρ0 (θαη ν παξνλνκαζηήο ηεο νπνίαο δελ είλαη 0 ζην ζεκείν ρ0), ηφηε ε θάζεηε {ρ = ρ0} 
είλαη θάζεηε αζχκπησηε ηεο  f. Καη ζηηο 2 πιεπξέο απηήο ηεο θάζεηεο αζχκπησηεο, ην γξάθεκα 
ηεο f πεγαίλεη πξνο ην +∞ ή πξνο ην - ∞.. 

ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ γξαθήκαηνο κίαο ξεηήο ζπλάξηεζεο, ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίδνπκε ηα κεδεληθά (0) ηνπ παξνλνκαζηή  ηεο ξεηήο ζπλάξηεζεο σο θξίζηκα ζεκεία 
πξψηεο θαη δεχηεξεο ηάμεο ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιχζεο ηεο f΄ ή ηεο f‘‘, 
δηφηη νη  f΄ θαη f‘‘ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ πξφζεκν θαζψο έρεη ζρεδηαζηεί ε θάζεηε αζχκπησηε. Με 
άιια ιφγηα ηα ρξεζηκνπνηνχκε ηα γηα λα ρσξίζνπκε ηελ γξακκή ζε δηαζηήκαηα φπνπ ε f΄ ή f‘‘  
έρνπλ ζηαζεξφ πξφζεκν. 

Δάλ ε f έρεη πξφζεκν αξλεηηθνχ αξηζκνχ ζην δηάζηεκα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο 
θάζεηεο αζχκπησηεο, ηφηε ε f πεγαίλεη πξνο - ∞ αξηζηεξά ηεο θάζεηεο αζχκπησηεο, δεδνκέλνπ 
φηη ε f κεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ, φπσο βιέπνπκε ζην  ζρήκα 3.9 γηα ηελ 1/ρ.  Παξνκνίσο, ε f 
έρεη πξφζεκν ζεηηθνχ αξηζκνχ ζην δηάζηεκα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θάζεηεο αζχκπησηεο, 
ηφηε ε f πεγαίλεη πξνο + ∞ αξηζηεξά ηεο θάζεηεο αζχκπησηεο. Ίδηα αλάιπζε ηζρχεη γηα ζεκεία 
δεμηά ηεο θάζεηεο αζχκπησηεο.  

 

ρεκαηηζκφο  γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ 

Να ζπκάζηε φηη γηα λα βξείηε ηελ ηνκή ρ ξεηήο ζπλάξηεζεο, ζα πξέπεη ν αξηζκεηήο λα 
ηζνχηαη κε κεδέλ. Δάλ δελ ππάξρεη θάπνηα ηνκή ρ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ 
θξίζηκσλ ζεκείσλ θαη  ή αζχκπησησλ, ην γξάθεκα δελ δηαπεξλά ηνλ άμνλα x ζε απηφ ην 
δηάζηεκα - κηα παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχ ρξήζηκε ζηελ γξαθηθή 
παξάζηαζε. 

Μεηά ηελ ζπλάξηεζε, ε πξψηε θαη ε δεχηεξε παξάγσγφο ηεο, παξέρεη φιεο ηηο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε ζπλάξηεζε ηνπ γξαθήκαηνο, απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε ηεο ιέμεο 
"απηή"  παξαπέκπνληαο ζε νπνηαδήπνηε ζπλάξηεζε. Δάλ παξαθνινπζείηε πξνζεθηηθά θάζε 

y 

The graph of f(x) = l/x.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                          Αγγειηθή Αδακίδνπ 

Μαζεκαηηθά Μνληέια Απνθάζεσλ   36 

παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο κε ηελ νπνία δνπιεχεηε, ζα ζαο είλαη πην εχθνιν λα νινθιεξψζεηε 
ηελ εξγαζία ζαο.  

 

3.4 Οπξέο θαη Οξηδφληηεο Αζχκπησηεο 

Γηα λα νινθιεξψζνπκε ηνλ νδεγφ σο πξνο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ πνιπψλπκσλ θαη 
ξεηψλ ζπλαξηήζεσλ, ζα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε "νπξέο" ηνπ γξαθήκαηνο — ην ζρήκα 
ηεο θακπχιεο γηα κεγάιεο ζεηηθέο θαη κεγάιεο αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ x. 

 

Οπξέο ησλ Πνιπψλπκσλ 

Γηα ηα πνιπψλπκα, ν θχξηνο φξνο - ην κνλψλπκν ηνπ πςειφηεξνπ βαζκνχ - θαζνξίδεη ην 
ζρήκα ηεο νπξάο ηνπ γξαθήκαηνο. Γηα λα δείμνπκε φηη απηφ αιεζεχεη ζα δψζνπκε έλα 
παξάδεηγκα.    Έζησ x

3
 — 4x

2
 + 5x — 6. Αλ x είλαη πνιχ κεγάιν, δειαδή x = 10

10
, ηφηε ρ³ ζα 

είλαη 10
30

 έλαο αξηζκφο κε 31 ςεθία. Απφ ηελ άιιε, - 4ρ
2
 ζα είλαη -4 · 10

20
  έλαο αξηζκφο κε  

κφλν 21 ςεθία. Γηα x = 10
10

, πξνζζέηνληαο - 4ρ
2
  ζην ρ

3
 δελ ζα επεξεάζνπλ ηα 10 αξηζηεξά 

ςεθία  ηνπ ρ
3
. Μηα αξηζκνκεραλή ε νπνία εκθαλίδεη κφλν ηα πξψηα 10 ζεκαληηθά ςεθία, δελ 

ζα εκθαλίζεη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζζήθεο απηήο θαζφινπ. πλνςίδνληαο, γηα | x | κε πνιχ 
κεγάιε ηηκή , ην γξάθεκα ελφο πνιπσλχκνπ 

f(x) = a0 x
κ
 + a1 x

κ-1
 + · · * + aκ-1 x + aκ 

 

θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηελ θνξπθαία ηηκή ηεο a0x
k
. Γηα ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο νπξάο 

ηνπ γεληθνχ πνιπψλπκνπ, αξθεί λα γλσξίδνπκε πψο λα παξνπζηάζνπκε γξαθηθά έλα γεληθφ 
κνλψλπκν. Σν γξάθεκα ηνπ κνλψλπκνπ  a0x

k
 θαζνξίδεηαη απφ ην πξφζεκν ηεο a0 θαη ηνπ k. Αλ 

ην k είλαη δπγφο αξηζκφο, ηφηε θαη νη δχν νπξέο πεγαίλνπλ πξνο + ∞ θαζψο ην |x|  ∞, εάλ ην    
a0 > 0 θαη νη δχν νπξέο πεγαίλνπλ πξνο ην - ∞, θαζψο ην |x|  ∞ εάλ ην a0 < 0. θεθηείηε ηα 

δηαγξάκκαηα ησλ ρ² θαη ηνπ -ρ² σο παξαδείγκαηα.  Αλ ην k είλαη κνλφο αξηζκφο, κηα νπξά ηνπ 

γξαθήκαηνο πεγαίλεη πξνο ην + ∞ θαη ε άιιε πξνο ην - ∞ θαζψο ην | x |  ∞, αλαιφγσο κε ην 
πξφζεκν ηνπ a0. θεθηείηε ηα δηαγξάκκαηα ησλ ρ

3
 θαη -ρ

3
 σο παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

 

Οξηδφληηεο Αζχκπησηεο Ρεηψλ πλαξηήζεσλ 

ηε ζπλέρεηα, ιακβάλνπλ ππφςε κηα γεληθή νξζνινγηθή ιεηηνπξγία: 

 

 

Γηα |x| κεγάιεο ηηκήο, ε ζπκπεξηθνξά  ηνπ αξηζκεηηθνχ πνιπψλπκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή 

a0xk θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παξνλνκαζηή πνιπσλχκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή b0xm. Με 

άιια ιφγηα, γηα |x| κεγάιεο ηηκήο, ε ξεηή ζπλάξηεζε g νξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κνλσλχκνπ   

 
Δηδηθά εάλ k > m, ηφηε l (x) είλαη έλα ζεηηθφ κνλψλπκν θαη νη νπξέο ηεο ξεηήο ζπλάξηεζεο 
πεγαίλνπλ πξνο ± ∞, φπσο εθείλεο ελφο πνιπσλχκνπ. Απφ ηελ άιιε, εάλ k <  m, ηφηε l (x)  0 
φπσο  |x|  ∞, φπσο 1/ρ ζην ζρήκα 3.9. ε απηή ηελ πεξίπησζε, θαη νη δπν νπξέο  ηεο g είλαη 
αζχκπησηεο ζηνλ άμνλα  ρ θαζψο |x|  ∞. Γηαθνξεηηθά  ν άμνλαο ρ είλαη νξηδφληηα αζχκπησηε 
γηα ην γξάθεκα ηεο g.  Σέινο, εάλ k =  m, ηφηε l (x) ηεο g είλαη κε κεδεληθφ αν/β0.  Δλψ |x|  ∞, 
g(x)  αν/β0.  Σν γξάθεκα είλαη αζχκπησηε ηεο νξηδφληηαο γξακκήο y = αν/β0 . Απηή ε νξηδφληηα 
γξακκή νλνκάδεηαη επίζεο νξηδφληηα αζχκπησηε ηνπ γξαθήκαηνο ηεο g.  
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3.5 Μέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξήζεηο ηνπ ππνινγηζκνχ ζηα  καζεκαηηθά κνληέια είλαη λα βξεη θαη 
λα ραξαθηεξίδεη ηηο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ ζπλαξηήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 
νηθνλνκνιφγνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ θεξδψλ θαη γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Τπελζπκίδνπκε φηη κηα ζπλάξηεζε f έρεη νιηθφ ή ηνπηθφ κέγηζην  
ζην x0 εάλ ε f(x) ≤ f(xo) γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ρ ζε νξηζκέλα δηαζηήκαηα ηεο   f.  Η 
ζπλάξηεζε f έρεη ζρεηηθφ ή απφιπην ειάρηζην  ζην xo εάλ ε f(x) ≥ f(x0) γηα φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ρ  
ζηελ f. Δάλ ε f  έρεη έλα ηνπηθφ κέγηζην (ειάρηζην)  ζην x0, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην x0 
είλαη κηα κέγηζηε (ειάρηζηε) ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f. Δάλ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ε f έρεη νιηθφ 
κέγηζην (ειάρηζην)  ζην x0, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ην x0 είλαη νιηθή κέγηζηε (ειάρηζηε) ηηκή ηεο 
ζπλάξηεζεο f. 

 

Σνπηθέο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο , νξηαθέο θαη εζσηεξηθέο 

Η κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή κίαο ζπλάξηεζεο κπνξεί λα βξεζεί ζην ηειηθφ ζεκείν ηνπ πεδίνπ 
νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ 
απηνχ. Καη νη 2 πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 3.10 θαη 3.11 γηα ζπλαξηήζεηο ηα 
πεδία νξηζκνχ ησλ νπνίσλ είλαη θιεηζηά δηαζηήκαηα [0,1]. ηελ ζην ζρήκα 3.10, ε ζπλάξηεζε f  
είλαη αχμνπζα ζην [0,1] θαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο βξίζθεηαη ζην  νξηαθφ εμσηεξηθφ ζεκείν x = 1 ηνπ 
[0, 1]. ην ζρήκα 3.11, ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f βξίζθεηαη ζην νξηαθφ εζσηεξηθφ ζεκείν 
x = 1/3 ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ [0, 1]. Η κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θάπνην  
νξηαθφ ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο f νλνκάδεηαη  Οξηαθή Μέγηζηε Σηκή (ή 
ειάρηζηε ηηκή). Η κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θάπνην εζσηεξηθφ  ζεκείν 
ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο f νλνκάδεηαη Δζσηεξηθή Μέγηζηε Σηκή (ή ειάρηζηε ηηκή). 
Δάλ ε ζπλάξηεζε f αλήθεη ζε φιν ην R

1
 ή ζε έλα αλνηθηφ δηάζηεκα, ηφηε θάζε κέγηζηε ηηκή ζα 

είλαη εζσηεξηθή. Σν θξηηήξην ππνινγηζκνχ κηαο εζσηεξηθήο ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο  f είλαη εχθνιν 
λα θαηαλνεζεί.  

 
ρήκα 3.10: πλάξηεζε κε νξηαθφ κέγηζην ζην ρ=1 

 

 
ρήκα 3.11: πλάξηεζε κε εζσηεξηθφ κέγηζην ζην ρ=1/3 
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Θεψξεκα 3.3: Δάλ ην Υo είλαη κηα εζσηεξηθή κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f , ηφηε ην 

Υo είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο f .  

Απφδεημε: Απφ κηα αλαιπηηθή φςε, κηα ζπλάξηεζε δελ είλαη νχηε αχμνπζα  νχηε θζίλνπζα ζε 

έλα δηάζηεκα γηα κηα εζσηεξηθή κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή. Με βάζε ην Θεψξεκα 3.1, ε πξψηε 

παξάγσγνο ηεο δελ κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζην ζεκείν απηφ. Γειαδή, ε f
΄
(xo)  πξέπεη 

λα είλαη κεδέλ ή λα κελ νξίδεηαη ζην xo ,δειαδή ην xo είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο ζπλάξηεζεο 

f. Απφ ηελ γεσκεηξηθή άπνςε, αλ ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο f έρεη εθαπηνκέλε 

επζεία ζηελ κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή, φηη ε εθαπηνκέλε  πξέπεη λα είλαη κία νξηδφληηα επζεία 

δεδνκέλνπ φηη ην γξάθεκα ζρεκαηίδεη κία θακπχιε ζην ζεκείν απηφ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ζρήκα 3.12 . Με άιια ιφγηα, ε f '(x0) πξέπεη λα είλαη κεδέλ. 

 

 
ρήκα 3.12: Ο γξάθνο ηεο f ζηε κέγηζηε ηηκή x0 

 

 

Παξάδεηγκα 3.3: Γηα ηελ ζπλάξηεζε f(x) = x
3
 - 3x, ηνπ ζρήκαηνο 3.3, ε ηνπηθή κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή είλαη ηα θξίζηκα ζεκεία  x = - 1 θαη x = + 1, αληίζηνηρα. 

 

Παξάδεηγκα 3.4: πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.10, ε παξάγσγνο ηεο f ζε κηα νξηαθή κέγηζηε ή 

ειάρηζηε ηηκή δελ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη κεδέλ. Η ζπλάξηεζεο παξαγσγήο φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.4 έρεη πεδίν νξηζκνχ [0, ∞). Γεδνκέλνπ φηη ε ζπλάξηεζεο απηή είλαη 
αχμνπζα, ε νιηθή ειάρηζηε ηηκή ηεο βξίζθεηαη ζην νξηαθφ ζεκείν  x = 0, φπνπ ε παξάγσγν ηεο 

ζπλάξηεζεο f δελ είλαη απαξαίηεηα κεδέλ.  

 
Όξνη δεχηεξεο ηάμε 

Δάλ xo είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν κηαο ζπλάξηεζεο f, πσο κπνξνχκε λα  απνθαζίζνπκε εάλ ην 
θξίζηκν ζεκείν xo είλαη κέγηζηε ηηκή, ειάρηζηε ηηκή, ή θαλέλα απφ ηα δπν; Ή απάληεζε ζε απηή 
ηελ εξψηεζε βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο f ζην ζεκείν xo. 

 

Θεψξεκα 3.4: 
Δάλ ε f ' ( x 0 )  = 0 θαη f " ( x 0 )  <  0, ηφηε x0 είλαη κέγηζηε ηηκή ηεο f   

Δάλ ε f ' ( x 0 )  = 0 θαη f " ( x 0 )  >  0, ηφηε x0 είλαη ειάρηζηε ηηκή ηεο f . θαη 

Δάλ ε f ' ( x 0 )  = 0 θαη f " ( x 0 )  =  0, ηφηε x0 κπνξεί λα είλαη κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή ή ηίπνηα    
απφ ηα δχν. 

Παξαηήξεζε: Σν θξίζηκν ζεκείν ζπλάξηεζεο f θαηά ηελ νπνία ε δεχηεξε παξάγσγν f" είλαη 
κεδέλ νλνκάδεηαη έλα εθθπιηζκέλν θξίζηκν ζεκείν ηεο ζπλάξηεζεο f. ην ηξίην κέξνο ηνπ  

ζεσξήκαηνο 3.4 θαίλεηαη φηη γηα λα θαζνξηζηεί αλ θάπνην γλσζηφ θξίζηκν ζεκείν απνηειεί 
κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή, ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δεχηεξεο παξαγψγνπ - ζηνηρεία φπσο ην πξφζεκν ηεο ζπλάξηεζεο f΄ ζε έλα νιφθιεξν 
δηάζηεκα ζρεηηθά κε ην θξίζηκν ζεκείν. 
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ρήκα 3.13: f1(χ) = x

4
, f2(x) = -x

4
, f 3(x

3
) = x

3 
θαη f4(x) = -x

3
. 

 
Παξάδεηγκα 3.5: Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε το Θεψξεκα 3.4 γηα λα βξνχκε ηελ νξηαθή κέγηζηε 
θαη ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο  f(x) = x

4
 - 4x

3
 + 4x

2
 + 4. Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ζπλάξηεζεο 

απηήο είλαη ε ιχζε ηεο παξαθάησ ζπλάξηεζεο:  

f'(x) = 4x
3
 - 12x

2
 + 8x - 4x(x - 1)(x - 2) = 0, 

ηα νπνία είλαη Υ = 0,1, 2. Απηά ηα ηξία ζεκεία είλαη νη κνλαδηθέο ιχζεηο γηα κέγηζηε θαη ειάρηζηε 
ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο καο. Αο δνχκε ηελ δεχηεξε παξάγσγν f"(x) = 12x

2
 - 24x + 8, ζε απηά ηα 

ηξία ζεκεία: 

f "(0) = 8 > 0,   f " ( 1 )  =  -4 < 0,    θαη   f "(2) = 8 > 0. 

Με βάζε ην Θεψξεκα 3.4, ην x = 0 θαη ην x = 2 απνηεινχλ ηηο ηνπηθέ ειάρηζηεο ηηκέο θαη ην x = 1 
είλαη ε ηνπηθή κέγηζηε ηηκή. Σν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.14. 

 

 
ρήκα 3.14: Ο γξάθνο ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = x

4
 - 4x

3
 + 4x

2
 + 4 
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Οιηθέο Μέγηζηεο θαη Διάρηζηεο Σηκέο 

εκεηψλνπκε φηη x = 0 θαη x = 2 είλαη νιηθέο ειάρηζηεο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο f φπσο βιέπνπκε 
ζην ζρήκα 3.14. Ωζηφζν, x = 1 δελ είλαη ζίγνπξα κηα νιηθή κέγηζηε ηηκή δηφηη ε ζπλάξηεζε f 
παίξλεη ηειηθά κεγάιεο ηηκέο θαζψο ην x  ∞ .  ζην ρήκα 3.11, θαλέλα απφ ηα θξίζηκα ζεκεία 
δελ είλαη νχηε νιηθή κέγηζηε νχηε νιηθή ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο. ε νξηζκέλα 
πξνβιήκαηα, ρξεηάδνληαη ζπλζήθεο πνπ εγγπψληαη φηη έλα θξίζηκν ζεκείν είλαη κηα νιηθή 
κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ρήκα 3,14 παξνπζηάδεη ηελ 
ζπλάξηεζε θέξδνπο κίαο εηαηξείαο, ζα ήηαλ αλφεην ε εηαηξεία λα νξίζεη σο νξηαθή κέγηζηε ηηκή 
ζην ζεκείν x = 1, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα απνθέξεη κεγάια θέξδε επηιέγνληαο κηα κεγαιχηεξε 
ηηκή απφ ην ρ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπλάξηεζε f (x) = x

4
 - 4x

3
 + 4x

2
 + 4 δελ έρεη νιηθέο 

κέγηζηεο ηηκέο.  

ε γεληθέο γξακκέο, είλαη δχζθνιν λα βξεζεί κηα νιηθή κέγηζηε ηηκή κηαο ζπλάξηεζεο ή 
αθφκα θαη λα απνδεηρζεί φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή κέγηζηε ηηκή είλαη κηα νιηθή κέγηζηε ηηκή. 
Τπάξρνπλ, σζηφζν, ηξεηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο απηφ ην πξφβιεκα γίλεηαη πην εχθνιν: 

 φηαλ ε ζπλάξηεζε έρεη κφλν έλα θξίζηκν ζεκείν ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο, 

 φηαλ f "> 0 ή f ‗‘ <0 ζε φιν ην πεδίν νξηζκνχ ηεο, θαη 

 φηαλ ην πεδίν νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο έλα θιεηζηφ δηάζηεκα. 

Θα εμεηάζνπκε θάζε κία πεξίπησζε απφ ηηο παξαπάλσ. 

  

πλαξηήζεηο κε κφλν έλα θξίζηκν ζεκείν 

 

Θεψξεκα 3.5   Τπνζέηνπκε φηη: ην πεδίν ηεο ζπλάξηεζεο είλαη έλα δηάζηεκα I (πεπεξαζκέλν ή 
ζην R

1
), ΧΟ είλαη κηα κέγηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο, θαη ΧΟ είλαη ην κφλν θξίζηκν ζεκείν ηεο 

ζπλάξηεζεο  ζην I.  

 
Απφδεημε: Θα απνδείμνπκε φηη αλ ην ρ0 δελ είλαη νιηθφ κέγηζην ηεο f,ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
θάπνην άιιν θξίζηκν ζεκείν ζην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Τπνζέηνπκε φηη ππάξρεη έλα ζεκείν y0 
ζην δηάζηεκα I γηα ην νπνίν ηζρχεη f(y0) > f(x0) θαη επίζεο φηη y0 > x0 . Αθνχ ε f είλαη θζίλνπζα 
κφλν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ x0, θαη πηζαλφηαηα αχμνπζα ζηα αξηζηεξά ηνπ ζεκείνπ y0, θάπνπ 
γίλεηαη απηή ε κεηαβνιή αλάκεζα ζηα δχν ζεκεία θαη έζησ φηη ην ζεκείν απηφ είλαη ην z0. Σφηε 
ην ζεκείν z0 ζα είλαη έλα εζσηεξηθφ ειάρηζην ηεο ζπλάξηεζεο ζπλεπψο ζα είλαη θαη έλα 
θαηλνχξην θξίζηκν ζεκείν απηήο, πέξαλ ηνπ x0. Γηα ην ιφγν απηφ ην x0, είλαη ην νιηθφ κέγηζην ηεο 
ζπλάξηεζήο καο. 

 

πλαξηήζεηο κε δεχηεξεο παξαγψγνπο παληνχ κε κεδεληθέο 

 

Θεψξεκα 3.6 Δάλ ε ζπλάξηεζε f είλαη κηα ζπλάξηεζε C
2
 ην πεδίν νξηζκνχ ηεο νπνίαο είλαη έλα 

δηάζηεκα I θαη εάλ f"΄  δελ ηζνχηαη πνηέ κε κεδέλ, ηφηε ε ζπλάξηεζε f έρεη κέγηζην αξηζκφ 
θξίζηκσλ ζεκείσλ πνπ ηζνχηαη κε ην 1. Σν θξίζηκν ζεκείν απηφ είλαη ε νιηθή ειάρηζηε ηηκή εάλ f " 
> 0 θαη νιηθή κέγηζηε ηηκή εάλ f "  < 0. 

 

Απφδεημε: Τπνζέηνπκε φηη ε ζπλάξηεζε f έρεη πάληα πξφζεκν ζεηηθνχ αξηζκνχ ζην πεδίν 
νξηζκνχ ηεο. Με βάζε ην Θεψξεκα 3.2, ε f" είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε ζην I. Απηφ ζεκαίλεη 
φηη f" κπνξεί λα γίλεη κεδέλ ζε ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκείν. Δάλ ππάξρεη έλα ζεκείν φπνπ f'(x0) = 0, 
ηφηε x0 είλαη κηα ηνπηθή ειάρηζηε ηηκή ηεο f εθφζνλ f"( x0) > 0. Με βάζε ην Θεψξεκα 3.5, x0 είλαη 
ε νιηθή ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f. πσο πξνθχπηεη απφ ην Θεψξεκα 3.6, ην γεγνλφο φηη 
κηα ζπλάξηεζε f είλαη θπξηή αλ θαη κφλν ε -f είλαη θνίιε, φηη εάλ ε ζπλάξηεζε f είλαη κηα θπξηή 
ζπλάξηεζε ζην C², ηφηε έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο ζπλάξηεζεο f νξηζκέλν ζε έλα δηάζηεκα R

1
 είλαη 

αλαγθαζηηθά κηα νιηθή ειάρηζηε ηηκή ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο. Κάζε ηνπηθή κέγηζηε ηηκή ηεο 
ζπλάξηεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε έλα νξηαθφ ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο. Οκνίσο, έλα 
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θξίζηκν ζεκείν κηαο θνίιεο ζπλάξηεζεο C² είλαη αλαγθαζηηθά κηα νιηθή κέγηζηε ηηκή ρ. Κάζε 
ηνπηθή ειάρηζηε ηηκή πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε έλα νξηαθφ ζεκείν ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο. 

 

πλαξηήζεηο ην πεδίν νξηζκνχ ησλ νπνίσλ είλαη θιεηζηά δηαζηήκαηα 

Ωζηφζν, ην δηάζεκν Θεψξεκα ηνπ Weierstrass αλαθέξεη φηη ε ζπλερήο ζπλαξηήζεηο ην πεδίν 
νξηζκνχ ησλ νπνίσλ είλαη θιεηζηά δηαζηήκαηα [a, b] πξέπεη λα έρνπλ ηφζν νιηθέο κέγηζηεο ηηκέο 
φζν θαη νιηθέο ειάρηζηεο ηηκέο ζην ελ ιφγσ πεδίν νξηζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο ζα δνχκε ζηελ 
ζπλέρεηα, ππάξρεη κηα θπζηθή κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηψλ ησλ νιηθψλ ηηκψλ.  

πσο πξνθχπηεη απφ ην Θεψξεκα 3.3, κηα εζσηεξηθή κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή 
νπνηαζδήπνηε ζπλάξηεζεο πξέπεη λα είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο ζπλάξηεζεο f. Σα ζεκεία 
θαηάιιεια γηα κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηκή είλαη: x = a θαη x = b. Οπφηε, εάλ δνχκε γηα ηελ νιηθή 
κέγηζηε ηηκή κηαο ζπλάξηεζεο C

1
 ζην πεδίν νξηζκνχ [a, b], ρξεηαδφκαζηε κφλν λα: 

 

 ππνινγίζνπκε ηα θξίζηκα ζεκεία ηεο ζπλάξηεζεο ιχλνληαο f'(ρ) = 0 γηα x αλήθεη ζην 
{a, b), 

 αμηνινγήζνπκε ηελ ζπλάξηεζε ζηα θξίζηκα ζεκεία απηά θαη ζηα νξηαθά ζεκεία a θαη  
b ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο, θαη λα  

  επηιέγνπκε ην ζεκείν κε ην κεγαιχηεξε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο ζην βήκα 2. 

 

Παξάδεηγκα 3.6: Τπνζέηνπκε φηη x ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο ην 1960, ν Οξγαληζκφο ησλ 
Ιθαλψλ ηαηηζηηθψλ έρεη κηα έληαμε πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε                              
f(x) = 2x

3
 -45x

2
 + 300x + 500. ηελ πεξίνδν κεηαμχ ην 1960 θαη ην 1980, πνηα ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε θαη κηθξφηεξε ηηκή ζχληαμεο θαη πφηε δφζεθαλ απηέο νη δπν ηηκέο; Μαζεκαηηθά, ην 
πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ κεγηζηνπνίεζε  f(x) = 2x

3
 - 45x

2
 + 300x - 500 γηα x ζην           

θιεηζηφ δηάζηεκα [0,20]. Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ζπλάξηεζεο είλαη: 

                                      x = 5,100 = f ΄(x) = 6x
2
 - 90x + 300 

=6(x
2
 – 15ρ + 50)  

= 6(x -  5)(x - 10), 

Γηα ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ ζπλάξηεζε ζηα θξίζηκα 
ζεκεία x =  5,10 θαη ζηηο νξηαθέο ηηκέο x = 0,20: 

 

f(0) = 500,   f(5) -=1125,   f(10) = 1000,   f(20) -=10375. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε νιηθή κέγηζηε ηηκή βξίζθεηαη ζην ζεκείν x = 20 ελψ ε νιηθή ειάρηζηε ηηκή 
βξίζθεηαη ζην x = 0. 

.6 Η εθαξκνγή ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε 

3.6 Δθαξκνγέο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε κεξηθνχο ηξφπνπο βάζε ησλ νπνίσλ νη νξηζκνί θαη νη 
κέζνδνη ηνπ ππνινγηζκνχ νδεγνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο. Μέρξη 
ζηηγκήο ζε απηφ ην θεθάιαην, έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ηελ καζεκαηηθή αλάιπζε γηα ηε κειέηε 
ησλ ηδηνηήησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαξηήζεσλ, φπσο: 

 

X
3
 - 3x   θαη  x

4
 - 4x

3
 + 4x

2
 + 4 

ζηα Παξαδείγκαηα 3.1 θαη 3.5, αληίζηνηρα. Σψξα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμέηαζε ησλ 
γεληθψλ ηχπσλ ζπλαξηήζεσλ πνπ δηαθξίλνληαη, ηδηαίηεξα φρη απφ ηηο εμηζψζεηο ηηο αιιά απφ ηηο 
ηδηφηεηέο ηνπο. 

 

πλαξηήζεηο Παξαγσγήο 

θεθηείηε, γηα παξάδεηγκα, κηα ζπλάξηεζε παξαγσγήο y = f (q) , ε νπνία αθνξά ην πνζφ 
εηζξνψλ q, δειαδή ε εηζξνή εξγαζίαο, ζηελ ηηκή εμφδνπ πνπ κπνξεί λα παξαρζνχλ κε ηελ 
ρξήζε ησλ q κνλάδσλ. Δπεηδή ρξεηαδφκαζηε κηα επξχηεξε ζεσξία θαηά ηε κνληεινπνίεζε ηεο 
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παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζεσξνχκε φηη κφλν ε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε έρεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 3.4, θαη φρη επεηδή έρεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή κνξθή, φπσο ε f (q) = √q. ηαλ πξέπεη λα θάλνπκε ππνζέζεηο 
ζρεηηθά κε κηα ζπλάξηεζε παξαγσγήο, y =f(q) , ζα ζεσξήζνπκε απιψο φηη: 

 

 ε ζπλάξηεζε απηή είλαη ζπλερή ή C
2
, 

 είλαη αχμνπζα, θαη  

 ππάξρεη έλα ηέηνην επίπεδν ηηκψλ εηζφδνπ ψζηε ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο λα είλαη 
θνίιε πξνο ηα πάλσ γηα 0 ≤q< a , θνίιε πξνο ηα θάησ γηα q > a. 

 

Δάλ ε f είλαη C
2
, νη ππνζέζεηο απηέο κεηαθξάδνληαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο γηα ηηο 

παξαγψγνπο ηεο f: 

 

 f'(q) > 0 γηα φιεο ηηο ηηκέο q, και 

 γηα θάπνηεο ηηκέο a ≥ 0, f"(q) > 0 γηα q Δ [0, a) θαη  f"(g) < 0 γηα q > a. 

 

Οη ζπλαξηήζεηο θφζηνπο 

Μηα ζπλάξηεζε θφζηνπο C (x), αλαζέηεη ζε θάζε επίπεδν ησλ ηηκψλ εμφδνπ παξαγσγήο x, ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο.  πσο θαη νη  ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο, νη ζπλαξηήζεηο θφζηνπο 
είλαη αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο ηνπ x. Ωζηφζν, ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα κηα ζπλάξηεζε 
θφζηνπο είλαη ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο, ελψ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα κηα ζπλάξηεζε 
παξαγσγήο είλαη ην επίπεδν ηεο εηζφδνπ. 

Η παξάγσγνο C'(x) ηεο ζπλάξηεζεο θφζηνπο νλνκάδεηαη νξηαθφ θφζηνο θαη γξάθεηαη 
MC(x). πσο αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 2.7, ε MC(x) κεηξάεη ην επηπιένλ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ παξαγσγή κηαο ε παξαπάλσ ηηκψλ εμφδνπ φηαλ ε ηηκή είλαη ίζε κε x. Η ζπλάξηεζε 
κέζνπ θφζηνπο παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Η ζπλάξηεζε ηεο είλαη: 

AC(x) = C(x)/ x 
Η νπνία κεηξάεη ην θφζηνο αλά κνλάδα. Κάλνληαο ππνινγηζκνχο κπνξνχκε λα έρνπκε θάπνηεο 
ρξήζηκεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ κέζνπ θφζηνπο.  

 

Θεψξεκα 3.7 : Τπνζέηνπκε φηη ε ζπλάξηεζε θφζηνπο C(x) είλαη κηα ζπλάξηεζε C
1
 . Σφηε, 

(a) εάλ MC > AC, AC είναι αύξοςσα, 

(b) εάλ MC < AC. AC είναι υθίνοςσα, θαη 

(c) ζε έλα εζσηεξηθφ ειάρηζην ησλ AC, AC =MC. 

 

Απφδεημε: Γηα λα δνχκε εάλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αχμνπζα ή θζίλνπζα αξθεί λα ππνινγίζνπκε 
ην πξφζεκφ ηεο πξψηεο παξαγψγνπ ηεο. Έηζη ρξεζηκνπνηψληαο ην Καλφλα Πειίθνπ 
ππνινγίδνπκε φηη ε πξψηε παξάγσγνο ηεο AC (x) είλαη: 

 

AC΄(x)=d(C(x)/x) / dx 

= (C’(x)x-1C(x)) / x
2 

= (C’(x)-(C’(x)/x)) / x 

=MC-AC / x 

 

(a) εάλ MC > AC, AC'(x) > 0 θαη AC(x) είλαη αχμνπζα. 

(b) εάλ MC < AC, AC'(x) < 0 θαη AC(x) είλαη θζίλνπζα. 

(c) Δάλ ΧΟ είλαη κηα εζσηεξηθή ειάρηζηε ηηκή ηεο AC(x), ηφηε βάζε ην ζεψξεκα 3.3, ε  

AC
΄
(xo) = 0 θαη ε MC(x0) = AC(Υ0).  
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Σν Θεψξεκα 3.7 ππνζηεξίδεη φηη εάλ θάπνηα κέξα ε παξαγσγή απμεζεί πάλσ απφ ην 

κέζν φξν, ηφηε ν κέζνο φξνο απμάλεηαη ηελ ζπγθεθξηκέλε κέξα. ηηο εκέξεο πνπ ε παξαγσγή 

κεηψλεηαη , ν κέζνο φξνο κεηψλεηαη επίζεο.  

Απφ κηα γεσκεηξηθή άπνςε, αο εμεηάζνπκε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ζπλάξηεζεο 

θφζηνπο  y = C(x) φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα ζρήκαηα 3.15 θαη 3.16. Σν γξάθεκα απηφ νλνκάδεηαη 

θακπχιε θφζηνπο. 
 

 
 

ρήκα 3.15: ην ρ1 MC > AC , ε AC(x) είλαη θζίλνπζα. ην ρ2 MC < AC η AC(x) είλαη αχμνπζα. 
 
 

 
 

ρήκα 3.16: ην Xν, ε AC έρεη ειάρηζην  θαη AC = MC. 

 

Σν νξηαθφ θφζηνο ζην ζεκείν x, MC(x), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θιίζε ηεο 
εθαπηφκελεο επζείαο ζηελ ελ ιφγσ θακπχιε ζην ζεκείν (x, C(x)). Σν κέζν θφζηνο ζην x, 
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε θιίζε ηεο γξακκήο απφ ην ζεκείν (x, C(x)) ζην (0, 0). Η θακπχιε ηνπ 
θφζηνπο C φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα  ζρήκαηα 3.15 θαη 3.16 είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε, θαη C 
(0)> 0 ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ νξηζκέλα ζηαζεξά θφζηε - δαπάλεο αλεμάξηεηα απφ ηελ 
πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη. ηα ζεκεία (x1,C(x1)) θαη (x2,C(x2)) ζρεηηθά κε ηελ θακπχιε ηνπ 
θφζηνπο ηνπ ζρήκαηνο 3.15, έρνπκε ζρεδηάζεη ηελ εθαπηφκελε επζεία ζην γξάθεκα, νη θιίζεηο 
ηεο νπνίαο  αληηπξνζσπεχνπλ ηελ MC(X I), θαη ε γξακκή ηνπ ζεκείνπ δηαηνκήο αληηπξνζσπεχεη 
ηελ AC(x i). εκεηψλνπκε φηη ε AC(x1) > MC(x1) θαη ε AC (x) κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη απφ ην 
x1. Απφ ηελ άιιε, ζην ζεκείν (x2, C(x2)), MC(x2) > AC(x2) και η AC(x) απμάλεηαη θαζψο ην x 
απμάλεηαη απφ ην x2 ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ην ζεψξεκα 3.7. 

ην ζρήκα 3.15, έρνπκε ζπγθεληξψζεη ηε πξνζνρή καο ζην ζεκείν (X0,C(X0)) ηνπ 

γξαθήκαηνο φπνπ ε θιίζε ηεο γξακκήο πξνο ην ζεκείν δηαηνκήο έρεη ηελ ειάρηζηε ηηκή. ην 
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ζεκείν (x0, C(xo)) ε επζεία ηείλαη εθαπηφκελε ζην γξάθεκα: AC (xo) = MC(X0) φπσο νξίδεη ην 

Θεψξεκα 3.7. 

Καζψο ην x απμάλεηαη απφ ην 0 έσο ην ∞ φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα  3.15 θαη 3.16, 
ε θιίζε ηεο επζείαο απφ ην (x, C(x)) ζην ζεκείν δηαηνκήο μεθηλά κε κηα κεγάιε ηηκή ε νπνία 

κεηψλεηαη θαζψο ην x πξνζπεξλά ην x2 θαη απμάλεηαη εθ λένπ. Δάλ ζρεδηάζνπκε ηε γξακκή 
απηή, δειαδή ηε ζπλάξηεζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο AC(x) έλαληη ηνπ x, ζα έρνπκε κηα θακπχιε 

ζρήκαηνο U φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 3.17. Έρνπκε ζρεδηάζεη επίζεο ηελ θακπχιε ηνπ 
νξηαθνχ θφζηνπο MC ζην ζρήκα 3.17. Η θξίζηκε ηδηφηεηα ηεο θακπχιεο απηήο  είλαη φηη γηα x < 

x0, ε θακπχιε MC βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θακπχιε AC, ελψ ε AC κεηψλεηαη. Γηα x > x0, ε 

θακπχιε MC βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε AC θαζψο ε θακπχιε AC απμάλεηαη. Σν ζρήκα 
3,17 παίδεη κεγάιν ξφιν ζηε κειέηε ηεο επηρείξεζεο φπσο θαη ζε πνιιά καζήκαηα 

κηθξννηθνλνκίαο.  
 
 

 

 

ρήκα 3.17: Η θακπχιεο AC θαη MC 

 

πλαξηήζεηο Δζφδσλ - Κεξδψλ 

Αο ζπλερίζνπκε λα ζεσξνχκε ηελ C(x) σο ηελ ζπλάξηεζε θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 
κε ηελ ηηκή εμφδνπ x. Αο ζεσξήζνπκε ηελ R(x) ηελ  ζπλάξηεζε ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, 
ε νπνία δείρλεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν κηα επηρείξεζε ιακβάλεη απφ ηελ πψιεζε ησλ ρ 
κνλάδσλ παξαγσγήο ηεο. κνηα κε ηελ C(x), η R(x) πξέπεη λα είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε 
ηνπ x. εκεηψλνπκε ινηπφλ ηελ MR(x) σο ηελ  νξηαθή ζπλάξηεζε ηεο R'(x). Δάλ ε p(x)είλαη ε 
ηηκή αλά κνλάδα φηαλ ε νη ηηκέο εμφδνπ ηεο επηρείξεζεο είλαη x κνλάδεο, ηφηε ε R(x) είλαη ίζε κε 
p(x)x. ε έλα κνληέιν ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ην νπνίν είλαη έλα κνληέιν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηηο ππνζέζεηο φηη ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά θαη φηη θακία κεκνλσκέλε 
επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ηηκή εμφδνπ απφ ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ε 
ηηκή εμφδνπ θάζε επηρείξεζεο είλαη ζηαζεξή p(x ) = p, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο x πνπ 
παξάγεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπλάξηεζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο είλαη απιά ε γξακκηθή 
ζπλάξηεζε R(x) = p · x, θαη: 

 

MR = AR = p; 

 

φπνπ ην νξηαθφ έζνδν είλαη ίζνλ κε ην κέζν έζνδν. Η ζπλάξηεζε θέξδνπο κηαο εηαηξείαο είλαη 
απιψο ε δηαθνξά: 

Π(x) = R(x) - C(x) 

 

κεηαμχ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ησλ ηηκψλ εμφδνπ x. Οη 
νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηνλ ειιεληθφ θεθαιαίν γξάκκα «πη», Π, γηα λα νξίζνπλ ην 
θέξδνο. Σα Π, R θαη C είλαη γεληθά ν  κηζφο άμνλαο αξηζκψλ  [0,∞). Δάλ ππνζέζνπκε φηη ν 
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ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη λα επηιέμεη ην επίπεδν ηηκψλ εμφδνπ x* ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηα 
θέξδε ηεο, ηφηε βάζε ηνπ Θεσξήκαηνο 3.3, ην βέιηηζην επίπεδν ηηκήο εμφδνπ  είλαη:   

Σν x* Ι αλ δελ είλαη κεδέλ ηθαλνπνηεί ηηο ζρέζεηο: 

 

 
Ο νξηζκφο απηφο, ν νπνίνο  ππνζηεξίδεη φηη ην νξηαθφ θφζηνο ηζνχηαη κε ην νξηαθφ 

θφζηνο θαηά ηε βέιηηζηε ηηκή εμφδνπ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα παξάγεη κέρξη ην θφζηνο ηεο 

παξαγσγήο κηαο επηπιένλ κνλάδαο (MC) αληηζηαζκίδεηαη κφλν απφ ηα έζνδα πνπ ζα θέξεη 

ζηελ (MR). ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζα έρεη πεξηζζφηεξα έζνδα ηελ επφκελε κνλάδα 

απφ ηε κνλάδα απηή, ε ζπγθεθξηκέλε ζα πξνζηεζεί ζην θφζηνο ηεο (MR> MC), θαη ζηελ 
ζπλέρεηα ε παξαγσγή απηήο ηεο κνλάδαο ζα απμήζεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαη ζα πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή. Εάν ην θφζηνο παξαγσγήο κίαο επηπιένλ κνλάδαο είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηα έζνδα πνπ ζα θέξεη ζηελ αγνξά (MC > MR), ηφηε ε παξαγσγή ηεο επηπιένλ 
κνλάδαο ζα αθαηξεζεί απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Η επηρείξεζε έπξεπε λα είρε ζηακαηήζεη 
ηελ παξαγσγή λσξίηεξα. 

Αο εμεηάζνπκε πην πξνζεθηηθά ηελ πεξίπησζε ηεο απφιπηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  φπνπ 

ε ζπλάξηεζε ησλ εζφδσλ είλαη R (x) = px. ην ζρήκα 3.18, νξίζακε έλα ηππηθφ κέζν θφζηνο 

(AC) θαη ηελ θακπχιε νξηαθνχ θφζηνπο (MC) φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 3.17. Έρνπκε 

πξνζζέζεη κηα νξηδφληηα επζεία ζην ζεκείν y = p γηα λα παξνπζηάζνπκε ην νξηαθφ έζνδν κηαο 

επηρείξεζεο (MR), ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εμίζσζε. Σν βέιηηζην ζεκείν εμφδνπ x * φπνπ  
MR = MC  έρεη ζθνχξν ρξψκα. ην ζρήκα  3.18 ζην ζεκείν δηαηνκήο ησλ θακπχισλ MR και 
MC. Δάλ ε ηηκή εμφδνπ p απμεζεί, ε  ΜR y = p ζην ζρήκα  3.18, ζα αλεβεί θαη ε αληίζηνηρε 
βέιηηζηε ηηκή εμφδνπ ζα απμεζεί επίζεο. ε θάζε επίπεδν, ε ηηκή p θαη ε αληίζηνηρε βέιηηζηε 
ηηκή εμφδνπ x ζρεηίδνληαη κε ηελ εμίζσζε p = MC(x) θαη ε βέιηηζηε ηηκή εμφδνπ εθπξνζσπείηαη 
απφ έλα ζεκείν ηεο θακπχιεο νξηαθνχ θφζηνπο. 

 

 
 

ρήκα3.18: Οη θακπχιεο AC, MC.AR θαη MR γηα κηα αληαγσληζηηθή εηαηξία 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη γηα θάζε ηηκή, ε βέιηηζηε πνζφηεηα 

παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζην ζεκείν φπνπ ε νξηδφληηα γξακκή δηαζρίδεη ηελ 

θακπχιε MC πνπ ζεκαίλεη φηη ε θακπχιε MC δίλεη ην ελεξγεηηθφ ηεο ζρέζεο ηηκή - βέιηηζηε ηηκή 
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εμφδνπ. ηε γιψζζα ηεο νηθνλνκίαο, ε θακπχιε MC είλαη ε θακπχιε παξαγσγήο ηεο 

επηρείξεζεο, ζρεηίδεη ηελ ηηκή αγνξάο κε ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο.  

Σέινο, ζεκεηψλνπκε ηνλ θαλφλα δεχηεξεο παξαγψγνπ φηη ε βέιηηζηε ηηκή εμφδνπ x* 

πξέπεη λα πιεξνί:  

Π'(x) = p -C'(x), Π"(x) = 0 - C(x). 
ηελ εζσηεξηθή κεγηζηνπνίεζε  Π΄΄(x*) < 0 κε  βάζε ην Θεψξεκα 3.4. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε C"(x) 
> 0 θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ βέιηηζηε ηηκή εμφδνπ ηεο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 
αληηκεησπίζεη ην απμεκέλν νξηαθφ θφζηνο.  

 

πλάξηεζε δήηεζεο θαη ειαζηηθφηεηα 

Η ζπλάξηεζε εζφδσλ κηαο εηαηξείαο R (x) κπνξεί λα γξαθηεί σο ην γηλφκελν ηεο πνζφηεηαο 
πνπ έρεη πνπιεζεί κε ηελ κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο. ηα απιά κνληέια, ππνζέηνπκε φηη ην πνζφ 
πνπ πσιήζεθε ηζνχηαη κε ην πνζφ Υ πνπ παξάρζεθε. ην κνληέιν ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ 
φπσο αλαιχεηαη ζην ζρήκα 3.18, ζεσξήζεθε φηη ε ηηκή πψιεζεο είλαη κηα κνλνδηάζηαηε p 
αλεμάξηεηε απφ ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο. Ωζηφζν, ζηα κνληέια ηνπ κνλνπσιίνπ (ελφο 
θιάδνπ κε κία θαη κφλν επηρείξεζε) θαη νιηγνπσιίνπ (έλα θιάδνο κε ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο), 
ππάξρεη ζπλήζσο κηα ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ x ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη ηελ ηηκή ζηελ 
νπνία ην πξντφλ πσιείηαη. Δάλ ε ζρέζε απηή αληηπξνζσπεχεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε x = F(p), ε 
νπνία εθθξάδεη ην πνζφ x πνπ έρεη θαηαλαισζεί απφ άπνςεο επηπέδνπ ηηκήο p, ηφηε ε F 
νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε δήηεζεο. Δάλ ε ζρέζε απηή εθθξάδεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε p = G (x) 
πνπ εθθξάδεη ηελ ηηκή p απφ ηελ άπνςε ηεο πνζφηεηαο x πνπ θαηαλαιψλνληαη, ηφηε ε G 
νλνκάδεηαη αληίζηξνθε ζπλάξηεζε δήηεζεο. ε έλα κνλνπψιην, ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε 
δήηεζεο είλαη ν θπζηθφο παξάγνληαο ηεο ζπλάξηεζεο εζφδσλ,  δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα 
γξαθηεί σο: 

 

                R(x) = p - x = G(x) - x. 

Δθφζνλ ε G(x) = R(x)/x, η αληίζηξνθε ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη επίζεο θαη ε 
ζπλάξηεζε κέζσλ εζφδσλ. Οη νηθνλνκνιφγνη, βέβαηα, ελδηαθέξνληαη γηα ην πψο νη αιιαγέο ησλ 
ηηκψλ επεξεάδνπλ ηηο αιιαγέο ηεο δήηεζεο. Σν θπζηθφ κέηξν απηήο ηνπ παξακέηξνπ 
επαηζζεζίαο είλαη ε θιίζε ηεο ζπλάξηεζεο δήηεζεο F'(p) ή Δx/Δp. πσο γλσξίδνπκε θαιά, ε 
νξηαθή δήηεζε  πεξηγξάθεη ηελ επίδξαζε ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο κνλάδαο γηα ηελ αγνξαζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ωζηφζν, ν δείθηεο απηφο έρεη έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 
πνζφηεηαο θαη ηηκήο. Αο ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα, φηη ε αχμεζε ελφο 10-ιεπηνχ ζηελ ηηκή 
ζα νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ θαηά έλα εθαηνκκχξην γαιφληα. Η 
νξηαθή δήηεζε είλαη πεξηζσξηαθή: 

Γx/Γp=-10
6
/10=-10

5 

εάλ κεηξάκε x ζε γαιφληα θαη p ζε ιεπηά. Ωζηφζν, εάλ κεηξήζνπκε x ζε γαιφληα θαη p ζε 
δνιάξηα, ηφηε ε νξηαθή δήηεζε αιιάδεη βάζε ελφο ζπληειεζηή ηνπ 100  

 

 Γx/Γp=-10
6
/10

-1
=-10

7
        (6)                    

Σέινο, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εθαηνκκχξην γαιφληα σο κνλάδα  κέηξεζεο θαηαλάισζεο 
θαπζίκσλ θαη ηα ιεπηά σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο ηηκήο, ηφηε ε νξηαθή δήηεζε θαζίζηαηαη: 

 

Γx/Γp=-1/10=-0.1                            

100 εθαηνκκχξηα θνξέο κηθξφηεξε απφ ην ζρεηηθφ κέηξν ζηελ ηηο παξαπάλσ εμίζσζεο. Οη 
νηθνλνκνιφγνη ζα ήζειαλ κηα κνλάδα κέηξεζεο γηα ηελ επαηζζεζία ηεο δήηεζεο απφ ηηο αιιαγέο 
ησλ ηηκψλ πνπ δελ κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί απφ ηελ επηινγή ησλ κνλάδσλ ε νπνία κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπγθξίλεη ηηο ζπλήζεηεο θαηαλάισζεο ζε δηάθνξεο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά 
λνκίζκαηα θαη δηάθνξα κέηξα ηνπ βάξνπο ή φγθνπ. 

Η ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πνζνζηφ ηνηο εθαηφ ηεο 
αιιαγήο αληί ηεο πξαγκαηηθήο αιιαγήο. Γηα νπνηαδήπνηε πνζφηεηα, ην πνζνζηφ ηνηο εθαηφ ηεο 
αιιαγήο είλαη ε πξαγκαηηθή αιιαγή δηά ην αξρηθφ πνζφ: 
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                         q1-q0 / q0=Γq/q0    (7) 

Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκεηήο θαη ν παξνλνκαζηήο κεηξψληαη ζηηο ίδηεο κνλάδεο, νη κνλάδεο 
αθπξψλνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία δηαίξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε ηηκή αιιάδεη απφ $1,25 ζε 
$1,50 δνιάξηα, ην πνζνζηφ ηνηο εθαηφ ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο είλαη: 

1.50 - 1.25 / 1.25  =20
 

20 ηνηο εθαηφ αλεμάξηεηα απφ εάλ επηιέμνπκε δνιάξηα, ζεληο, γαιιηθφ θξάγθν ηζνδχλακα σο 
κνλάδα λνκίζκαηνο. 

Γηα λα δηαηεξήζεηε ην κέηξν επαηζζεζίαο ρσξίο ηελ επηπινθή ησλ κνλάδσλ, ζα 
κεηξήζνπκε ηφζν ηελ αιιαγή ζηελ πνζφηεηα φζν θαη ηελ αιιαγή ησλ ηηκψλ ζε πνζνζηηαίεο 
κνλάδεο. Σν κέηξν επαηζζεζίαο καο θαζίζηαηαη απφ ηελ πνζνζηηαία αιιαγή ζηελ δεηνχκελε 
πνζφηεηα δηά ην πνζνζηφ ηεο αιιαγήο ηεο ηηκήο, κε άιια ιφγηα, ε πνζνζηηαία αιιαγή ζηε 
δήηεζε, απμάλεη ηελ ηηκή θαηά 1 ηνηο εθαηφ. Σν κέηξν απηφ νλνκάδεηαη ειαζηηθφηεηα ηεο ηηκήο 

δήηεζεο θαη ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην ειιεληθφ γξάκκα, ε. Ξαλαγξάθνπκε ην δηπιφ 

πειίθν σο έλα εληαίν πειίθν: 

 

ε= Γx/x / Γp/p= Γx/x  p/Γp= Γx/Γp p/x= Γx/Γp / x/p. (8) 

 

Ο ζπληειεζηήο Γx/Γp είλαη αθξηβψο ε νξηαθή δήηεζε ελψ x/p είλαη απιά ν κέζνο φξνο 
ηεο δήηεζεο. Έηζη, ε ειαζηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε δηαίξεζε ηεο νξηαθήο δήηεζεο κε ην 
κέζν φξν ηεο δήηεζεο. 

Η νξηαθή δήηεζε κπνξεί, βεβαίσο, λα παξνπζηάδεηαη απφ ηελ θακπχιε F'(p) ηεο ζπλάξηεζεο 
δήηεζεο x = F (p). Αληηθαζηζηψληαο ην F'(p) με Γx/Γp θαη ην F(p) γηα x ζηελ παξαπάλσ ζρέζε  
ζα έρνπκε ηελ ππνινγίζηκε κνξθή ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο: 

 

ε= F'(p)p / F'(p)    (9) 

 

εκείσκα: Η δηαθξηηηθή έθδνζε (8) ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο νλνκάδεηαη  ειαζηηθφηεηα ηφμνπ 
θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ε  φηαλ γλσξίδνπκε κφλν έλα 
πεπεξαζκέλν αξηζκφ ζπλδπαζκψλ ηηκήο – πνζφηεηαο. Η δηαθνξίζηκε έθδνζε (9) ηεο 
ειαζηηθφηεηαο ηεο ηηκήο νλνκάδεηαη ζεκείν ειαζηηθφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ κηα ζπλερή 
θακπχιε δήηεζεο έρεη ππνινγηζηεί ή γηα λα απνδεηρζνχλ  ζεσξήκαηα γηα ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο 
ηηκήο.  

χληνκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ (9) γηα λα απνδείμνπκε ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο 
ειαζηηθφηεηαο θαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ή ησλ δαπαλψλ. Πξψηνλ, ζα δνχκε πην πξνζεθηηθά  
ηελ ειαζηηθφηεηα θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο. 
Μηα βαζηθή παξαδνρή ζρεηηθά κε ηηο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο είλαη φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο 
εκπνξεχκαηνο ζπλήζσο κεηψλεη ην πνζφ θαηαλάισζεο. Μαζεηηθά, ε δήηεζε είλαη κηα θζίλνπζα 
ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο. (Αγλννχκαη ην ζπάλην θαηλφκελν ελφο πξντφλ Giffen, γηα ην νπνίν νη 
ρακειφηεξεο ηηκέο νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο.) Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ππφζεζε Δx/Δp 
ζηελ (8) θαη F'(p) στην (9) είλαη αξλεηηθνί αξηζκνί, φπσο είδακε ζηελ (6), θαη σο ζπλέπεηα ε 
ειαζηηθφηεηα ηηκήο ηνπ πξντφλ είλαη έλαο αξλεηηθφο αξηζκφο. (Μεξηθά βηβιία νηθνλνκίαο νξίδνπλ 
ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο ηηκήο σο ηελ απφιπηε ηηκή ηεο έθθξαζεο ζηελ (8) ή (9) γηα λα απνθεπρζεί 
ε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ. Δκείο δελ ζα θάλνπκε ην ίδην). 

 Έλα πξντφλ ην νπνίν επεξεάδεηαη εχθνια απφ ηηο αιιαγέο ηεο ηηκήο ζα έρεη κηα 
ειαζηηθφηεηα ηηκήο θνληά ζην κεδέλ. Οη αλάγθεο, φπσο ην θαχζηκα θαη ε ηαηξηθή πεξίζαιςε 
απνηεινχλ θαιά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο πξντφλ γηα 
ην νπνίν νη  κηθξέο απμήζεηο ηεο ηηκήο νδεγνχλ ζε  αχμεζε θαηαλάισζεο – απφ πνζνζηηαίαο 
άπνςεο -  ε ειαζηηθφηεηα ηεο ηηκήο ηνχ ζα είλαη έλαο κεγάινο αξλεηηθφο αξηζκφο. Σα είδε 
πνιπηειείαο, φπσο ε Lamborghini θαη ηα εξκίλα ελδχκαηα ή ηα είδε πνπ πεξηέρνπλ πνιιά 
ππνθαηάζηαηα φπσο ηα δεκεηξηαθά Froot Loops ή Cap'n Crunch, απνηεινχλ παξαδείγκαηα 
απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη αθφινπζνη νξηζκνί πξνζζέηνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζηηο έλλνηεο 
απηέο. 
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Οξηζκφο: ε έλα  πξντφλ ε ειαζηηθφηεηα ηηκήο ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη -1 νλνκάδεηαη 

κε ειαζηηθή. ε έλα πξντφλ ε ειαζηηθφηεηα ηηκήο ε νπνία θπκαίλεηαη κεηαμχ -1 θαη ∞ νλνκάδεηαη 

ειαζηηθή.  Έλα πξντφλ ε ειαζηηθφηεηα ηηκήο ηεο νπνίαο ηζνχηαη κε 1 νλνκάδεηαη κνλαδηαία 

ειαζηηθφηεηα.  

Δάλ ε ηηκή ελφο αγαζνχ απμάλεηαη, ε κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ εθ πξψηεο φςεσο είλαη 

αφξηζηε, δεδνκέλνπ φηη δαπάλεο ηζνχηαη κε ηελ ηηκή επί ηελ πνζφηεηα,  θαη νη δπν θηλνχληαη ζε 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. πσο πξνθχπηεη απφ ην επφκελν ζεψξεκα, ε ειαζηηθφηεηα ηνπ 

αγαζνχ επηιχεη απηή ε αζάθεηα. 

 

Θεψξεκα 3.8: Γηα έλα κε ειαζηηθφ αγαζφ, ε αχμεζε ηεο ηηκήο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ. Γηα έλα ειαζηηθφ αγαζφ, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ νδεγεί ζε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ. 

 

Απφδεημε:  Αο  είλαη ε x = F(p) ε ζπλάξηεζε ηεο δήηεζεο γηα έλα πξντφλ ππφ κειέηε. Η 
ζπλνιηθή δαπάλε ζηελ ηηκή p είλαη: 

 

E(p) = p · x  =  p · F(p). 

Γηα λα δνχκε εάλ ε E(p)I είλαη αχμνπζα ή θζίλνπζα, ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε κφλν ην 
πξφζεκν ηεο πξψηεο παξάγσγνπ. Βάζε ην Καλφλα Παξαγσγήο: 

 

E΄(p) = p· F΄(p) + 1 · F(p). 

Γηαηξνχκε θαη ηηο 2 θαηά ηελ F(p): 

 

E'(p)/ F(p)= p · F'(p)/ F(p)+1=ε+1  (10) 

 

Δάλ ην αγαζφ είλαη κε ειαζηηθφ, ηφηε -1 < ε < 0 θαη ε+1 > 0. ε απηή ηελ πεξίπησζε,  ε 
(10) έρεη πξφζεκν ζεηηθνχ αξηζκνχ, E΄(p) έρεη πξφζεκν ζεηηθνχ αξηζκνχ, θαη σο ζπλέπεηα ε 
E(p) είλαη κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε ηεο p. Με ηνλ ίδην ηξφπν, εάλ ην αγαζφ είλαη ειαζηηθφ, ε < -1 
θαη ε + 1 < 0. Δάλ ε E'(p) έρεη πξφζεκν αξλεηηθνχ αξηζκνχ, ηφηε ε  E(p) είλαη κηα θζίλνπζα 
ζπλάξηεζε ηνπ p.  

ε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά κνληέια, νη νηθνλνκνιφγνη ρξεζηκνπνηνχλ ελίνηε 
εηδηθά αληίηππα ζπλαξηήζεσλ γηα ηηο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη εηδηθά γξακκηθήο δήηεζεο:  

  

x = F(p) = a –bp,  a,b>0,   (11) 

 

ζηαζεξή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο 

 

x = F(p) = kp
-r
, για  k,r>0    (12) 

 

Γηα ηελ (11), ε ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη κηα επζεία γξακκή κε αξλεηηθή θακπχιε -b θαη 
δηαηνκή x φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 3.19. Δθφζνλ ε θακπχιε ηεο F δηαθέξεη απφ ηελ 
ειαζηηθφηεηα  ηεο F, δελ πξέπεη λα καο εληππσζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε ειαζηηθφηεηα αιιάδεη 
βάζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο. 
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a/2b a/b 

 

 

 

 

 

 

 

 
ρήκα 3.19: Σν γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο  γξακκηθήο δήηεζεο x = a - bp.  
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Κεθάιαην 4: Τπνινγηζκφο  κηαο κεηαβιεηήο: Chain Rule 

Πνιιέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 
κεηαβιεηψλ: ε κεηαβιεηή Α επεξεάδεη ηελ  κεηαβιεηή Β, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ 

ηελ κεηαβιεηή C. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα κνληέιν κηαο εηαηξείαο, ε πνζφηεηα ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηζξνψλ θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη, θαη ε 

πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη πξνζδηνξίδεη ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο. Σα έζνδα είλαη 
κηα ζπλάξηεζε ε νπνία ζρεηίδεηαη  άκεζα κε ηελ παξαγσγή θαη έκκεζα κε ηηο εηζξνέο. Σν 

θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη Chain Rule, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ παξάγσγν κηαο ζχλζεηεο 
ζπλάξηεζεο φζνλ αθνξά ηηο παξαγψγνπο ηεο ζρεηηθήο ζπλάξηεζεο, νχησο ψζηε, εάλ ην 

απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ησλ εηζξνψλ ζηελ παξαγσγή είλαη γλσζηφ θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο επί ησλ εζφδσλ είλαη επίζεο γλσζηφ, ηφηε  ην απνηέιεζκα κηαο 
κεηαβνιήο εηζξνψλ επί ησλ εζφδσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια.  

Η ελφηεηα 4.2 επηθεληξψλεηαη ζηηο αλαζηξέςηκεο ζπλαξηήζεηο. Οη ελ ιφγσ ζπλαξηήζεηο 
αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, αο πνχκε Α θαη Β, ζρεηηθά κε ηηο 
νπνίεο κεξηθέο θνξέο ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ Α ζην Β ή θαη αληίζηξνθα. 

Γηα παξάδεηγκα, νη νηθνλνκνιφγνη ζπλήζσο αλεζπρνχλ γηα ην πψο ε αχμεζε ζηελ ηηκή 

επεξεάδεη ηε δήηεζε, αιιά κεξηθέο θνξέο επηθεληξψλνληαη ζην πψο κηα αιιαγή ζηε δήηεζε 
επεξεάδεη ηηο ηηκέο. Τπάξρεη θπζηθά ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο παξαγψγνπ κηαο ζπλάξηεζεο θαη 

ηεο παξαγψγνπ ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο: αλ γλσξίδνπκε έλα απφ ηα δχν, κπνξνχκε 
εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε ην άιιν. Σνπο νξηζκνχο ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο θαη ηεο 

παξαγψγνπ ηεο ζα ηα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην, φηαλ κειεηήζνπκε ηελ ινγαξηζκηθή 

ζπλάξηεζε σο πξνο ην αληίζηξνθν ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο. 
Σέινο, ζην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηά ηα καζεκαηηθά 

απνηειέζκαηα γηα λα ππνινγίζνπκε ηε παξάγσγν ηεο ζπλάξηεζεο f(x) = x
m/n

. Η ζπλάξηεζε 
απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιά νηθνλνκηθά κνληέια, φπσο ηηο ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο θαη 

ρξήζεο Cobb-Douglas. 

 

4.1 CHAIN RULE θαη ζχλζεηεο ζπλαξηήζεηο 

ηελ Δλφηεηα 2.4 είδακε ηνπο θαλφλεο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ παξαγψγσλ κηαο ζπλάξηεζεο πνπ 
απνηειείηαη απφ ηελ πξφζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ ή θαη δηαίξεζε άιισλ 2 
ζπλαξηήζεσλ.  ηελ Δλφηεηα απηή ζα δνχκε ηελ εμίζσζε γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε κηαο 

ζπλάξηεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ζχλζεζε άιισλ ζπλαξηήζεσλ. Δάλ ε g θαη ε h είλαη δχν 
ζπλαξηήζεηο R

1
, ε ζπλάξηεζε πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ αξρηθή εθαξκνγή ηεο ζπλάξηεζεο g 

γηα θάζε αξηζκφ x θαη ζηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαο ηελ ζπλάξηεζε h, ην απνηέιεζκα g (x) 

νλνκάδεηαη χλζεζε πλαξηήζεσλ g θαη h θαη γξάθεηαη  

 

f(x) = h(g(x))   ή   f(x) = (h◦g)(x). 

Η ζπλάξηεζε f(x) νλνκάδεηαη ε ζχλζεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ h θαη g, κπνξνχκε λα ιέκε φηη "ε f 
απνηειείηαη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο h θαη  g" θαη ε ζπλάξηεζε "f είλαη ε ζπλάξηεζε g θαη h." 

 

Παξάδεηγκα 4.1: Γηα ην  Παξάδεηγκα, εάλ g(x) = x
2
 θαη h(x) = x +4, ηφηε (h◦g)(x) = x

2+
4.  Δάλ ε 

ζεηξά ζχλζεζεο αλαζηξέθεηαη, ηφηε (g ◦h)(x) = (x + 4)
2
. εκεηψλνπκε φηη h◦ g ≠ g ◦h. 

ηαλ ζπλζέηνπκε δχν ζπλαξηήζεηο, ζηελ νπζία δεκηνπξγνχκε κηα θαηλνχξγηα ζπλάξηεζε.  

 

Παξάδεηγκα 4.2: Οη ζπλαξηήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο επηρείξεζεο, φπσο ε 
ζπλάξηεζε ηνπ θέξδνπο Π, ζπλήζσο γξάθεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγήο κηαο επηρείξεζεο 

y. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα κειεηήζεη ηελ εμάξηεζε ησλ θνξδψλ κηαο εηαηξείαο γηα ην πνζφ ησλ 
εηζξνψλ L πνπ ρξεζηκνπνηεί, πξέπεη λα ζπλζέζεη ηε ζπλάξηεζε θέξδνπο κε ηελ ζπλάξηεζε 

παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο y = f (L), πνπ ζηελ νπζία δελ είλαη ηίπνηε παξά ε ζπλάξηεζε πνπ 
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νξίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηελ παξαγσγή y ηεο επηρείξεζεο κε ηηο κνλάδεο ησλ  εηζξνψλ. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ε παξαθάησ ζπλάξηεζε: 

  

P(L) =Π(f(L))= (Π◦f)( L). 

 

Γηα Παξάδεηγκα, εάλ  

Π(y)=-y
4 
+6y

2
-5 θαη f(L)=5L

2/3
      (1) 

 

ηφηε 

 

P(L)=Π(f(L))= -(5L
2/3

)
4
 +6(5L

2/3
)
2
-5= -625L

8/3
+150L

4/3
-5.     (2) 

εκεηψλνπκε φηη ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηαθνξεηηθφ γξάκκα γηα ην θέξδνο σο κηα ζπλάξηεζε ηεο 

L παξά γηα ην θέξδνο σο ζπλάξηεζεο τος y, δηφηη κηιάκε γηα 2 δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο.  

 

Παξάδεηγκα 4.3 Οη ζχλζεηεο ζπλαξηήζεηο πξνθχπηνπλ θπζηθά ζε δπλακηθά κνληέια ζηα 

νπνία νη κεηαβιεηέο κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, αο πάξνπκε 
ηελ ζπλάξηεζε x = F (ξ) ε νπνία είλαη ε ζπλάξηεζε ιεηηνπξγίαο ηεο δήηεζε ηεο αγνξάο γηα έλα 

αγαζφ ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ηνπ. Αο ππνζέζνπκε φηη, ιφγσ ηνπ πιεζσξηζκνχ ή εμσηεξηθψλ 
γεγνλφησλ, ε ηηκή ησλ πξντφλησλ αιιάδεη ζχκθσλα κε ηελ ζπλάξηεζε p = p (t). ηε ζπλέρεηα, ε 

δήηεζε γηα πξντφληα επίζεο ζα αιιάδεη ζχκθσλα κε ηε ζχλζεηε ζπλάξηεζε.  

ηαλ δνπιεχνπκε κε κηα ζχλζεηε ζπλάξηεζε f(x) = h(g(x)), είλαη θπζηθφ λα νλνκάζνπκε 

ηελ πξψηε ζπλάξηεζε (g ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) εζσηεξηθή ζπλάξηεζε ελψ ηελ 

δεχηεξε ζπλάξηεζε (h ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) λα ηελ νλνκάδνπκε εμσηεξηθή 

ζπλάξηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ζχλζεηε ζπλάξηεζε (x
2
+ 3x + 2)

7
, ε εζσηεξηθή ζπλάξηεζε 

είλαη ε g(x) = x
2
 + 3x + 2 θαη ε εμσηεξηθή ζπλάξηεζεο είλαη ε h(z) = z

7
. 

 

Γηαθνξίζηκεο  ζχλζεηεο  ζπλαξηήζεηο: The Chain Rule 

ηελ ελφηεηα 2.4, παξνπζηάζακε ην θαλφλα Power, ν νπνίνο είλαη ν θαλφλαο γηα ηε ιήςε ηεο 

παξαγψγνπ κηαο ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο θαηά ζηελ νπνία ε εμσηεξηθή ζπλάξηεζε είλαη h (z) = z
k
 

γηα θάπνην εθζέηε θ: 

d(g(x))
k
 /dx = k(g(x))

k-1
g΄(x) ή d(g(x))

k
 /dx = h΄(g(x))g΄(x)   (4) 

 

Η εμίζσζε (4) είλαη αθξηβψο ε δηαθνξηθή εμίζσζε κηαο γεληθήο ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο h 

θαη g. ε απηή ηε γεληθή κνξθή, νλνκάδεηαη ν θαλφλαο αιπζίδα. πρλά ζπλνςίδεηαη σο 

«εμσηεξηθή παξάγσγν επί εζσηεξηθή παξάγσγν", αιιά ζα πξέπεη λα ζπκφκαζηε φηη ε 

παξάγσγνο εμσηεξηθήο ζπλάξηεζεο αμηνινγείηαη ζηελ εζσηεξηθή ζπλάξηεζε.  

Παξάδεηγκα 4: Αο εθαξκφζνπκε ηνλ θαλφλα ηεο αιπζίδαο (4) γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

παξάγσγν κίαο ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο P=Π◦f, πνπ αλαθέξακε θαη ζην Παξάδεηγκα 4.2. ε Η 

εμσηεξηθή ζπλάξηεζε είλαη 

Π()= -()
4
 + 6()

2
-5 

παξάγσγν ηεο εμσηεξηθήο ζπλάξηεζεο 

                     Π'()= -4()
3
 + 12(), 

θαη ε παξάγσγνο αμηνινγείηαη σο εζσηεξηθή ζπλάξηεζε f(L) = 5L 
2/3

 είλαη 

Π΄(f(L))= -4(5L
2/3

)
3 
+ 12(5Z

2/3
). 

Απφ ηελ άιιε, ε παξάγσγνο εζσηεξηθήο ζπλάξηεζεο είλαη 
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f'(L) = 10/3 L-1/3
. 

Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο δπν ζπλαξηήζεηο απηέο έρνπκε: 

P΄(L)=d(Π(f(L))) / dL= Π΄(f(L))  f΄(L)= (-4(5L
2/3

)
3
+12(5L

2/3
))(10/3L

-1/3
) 

Σν νπνίν ηζνχηαη κε 

( - 4  ·125L
2
 + 60L

2
/
3
) · (10/3L 

-1/3
) = -5000L

5/3
/3 + 200L

1/3 

Παξάδεηγκα 4.5: Γηα λα δνχκε πσο ην Chain Rule δνπιεχεη κε  πνιπψλπκα, ζθεθηείηε ηηο 

ηξηγσλνκεηξηθέο ζπλαξηήζεηο sine x θαη cosine x, ηα νπνία ζπλήζσο ηα γξάθνπκε θαη σο sinx 

θαη  cosx. Σψξα ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε κφλν φηη ε παξάγσγνο ηεο ζπλάξηεζεο sinx είλαη ε 

ζπλάξηεζε cosx. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ παξάγσγν ηεο ζχλζεηεο ζπλάξηεζεο  

 

f(x) = sin(x
3
 + 4x), 

ζεκεηψλνπκε φηη ε ζπλάξηεζε f είλαη κα ζχλζεηε ζπλάξηεζε ηεο (x
3
 + 4x) ε νπνία είλαη ε 

εζσηεξηθή ζπλάξηεζε, θαη ηεο ζπλάξηεζεο sinz, ε νπνία είλαη ε εμσηεξηθή ζπλάξηεζε. Η 

παξάγσγν ηεο εμσηεξηθήο ζπλάξηεζεο είλαη 

       d/dz sin() = cos(). dz 

Η παξάγσγν ηεο εμσηεξηθήο ζπλάξηεζεο αμηνινγήηε ζηελ εζσηεξηθή ζπλάξηεζε, είλαη 

 

                             cos(x
3
 + 4x). 

 

Η παξάγσγνο  ηεο εζσηεξηθήο ζπλάξηεζεο (x
3
 + 4x) είλαη (3x

2
 + 4). Μέζσ ηνπ Chain Rule, ε 

παξάγσγν ηεο sin(x3 + 4x) είλαη 

d/dx (sin(x
3
 + 4x)) = cos(x

3
 + 4x) · (3x

2
 + 4). 

 

4.2 Η παξάγσγνο ησλ αλαζηξέςηκσλ ζπλαξηήζεσλ 

πλνπηηθά, ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, γηα λα κπνξεί ε ζπλάξηεζε λα είλαη αλαζηξέςηκε, 
ζα πξέπεη λα είλαη έλα-πξνο-έλα, λα ηζρχεη δειαδή φηη 

ρ1≠ρ2 φηαλ f(x1)≠f(x2) θαη ρ1= ρ2  φηαλ f(x1)=f(x2) 

  Αληηζηξφθσο, αλ κία ζπλάξηεζε είλαη έλα-πξνο-έλαλ ζε κηα ζεηξά Δ, ππάξρεη κηα 

ζαθψο θαζνξηζκέλε ιεηηνπξγία g: f (E) -> R
1
 ε νπνία ζηέιλεη θάζε ζεκείν y ζην γξάθεκα ηεο 

πίζσ ζην (κνλαδηθφ) ζεκείν ην νπνίν νξηζηηθέ απφ ηελ ζπλάξηεζε ηελ ίδηα. Η ζπλάξηεζε 
νξίδεηαη απφ κηα εμίζσζε πνπ ζα εθθξάδεη ηελ ζρέζε y σο πξνο x, ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα 

εμίζσζε γηα ηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε g. Δάλ ε δηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη κηα κνλαδηθή x γηα 
θάζε y, ε λέα ζπλάξηεζε  νξίδεη ην αληίζηξνθν g τηρ f. 

Δίλαη εχθνιν λα δνχκε ζην γξάθεκα κηα ζπλάξηεζε ε νπνία έρεη νξηζηεί ζε έλα 

δηάζηεκα Δ ηνπ R1 θαη λα νξίζνπκε εάλ ε ζπλάξηεζεο απηή είλαη έλα-πξνο-έλαλ ή φρη. Σν 
ρήκα 4.1 απεηθνλίδεη φηη ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο δελ κπνξεί λα αληηζηξαθεί. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα έρεη ηνπηθέο κέγηζηεο ή ειάρηζηεο ηηκέο. Η ζπλάξηεζε ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ζην ζρήκα 4.1 δελ είλαη έλα-πξνο-έλαλ, ιφγσ δχν ζεκείσλ yν θαη x2. 
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ρήκα 4.1: πλάξηεζε δελ είλαη έλα πξνο έλα ζην εζσηεξηθφ δηάζηεκα κεγίζηνπ ή ειαρίζηνπ 
 
 

Παξάδεηγκα 4.6: Η ζπλάξηεζε f(x) = x2, νξίδεηαη ζε φιν ην R1. Η f δελ είλαη έλα πξνο έλα αθνχ 
ρ=-2 θαη ρ=2 γηα y=4. Ωζηφζν, εάλ πεξηνξίζνπκε ην πεδίν νξηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο f έηζη ψζηε 
λα πεξηέρεη κφλν κε αξλεηηθνχο αξηζκνχο [0, ∞) , ηφηε ην πεδίν νξηζκνχ f είλαη έλα-πξνο-έλα θαη 
ζπλεπψο έρεη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε αληίζηξνθν g (y) = √y. Σν πεδίν νξηζκνχ ηεο g είλαη ην 
δηάζηεκα [0, ∞).  

Παξάδεηγκα 4.7 Η ζπλάξηεζε x³ - 3x ην γξάθεκα ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.2, 

δελ είλαη έλα-πξνο-έλα ζηελ R
1 

αθνχ ε x = √3, 0, +√3 θαζνξίδεηαη ζην y = 0. Βάζε πεξαηηέξσ 

ζηνηρείσλ, ε f έρεη δχν ηνπηθέο αθξφηαηα ζηνηρείν ην νπνίν θάλεη λα κελ είλαη κηα κνλφηνλε 

ζπλάξηεζε. Ωζηφζν, επεηδή ε f είλαη κνλφηνλε ζπλάξηεζε γηα x > 1, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζην ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζην (0, ∞) είλαη αλαζηξέςηκε. 

Σν αθφινπζν ζεψξεκα ζπλνςίδεη ηε αλάιπζε κέρξη ζηηγκήο. 

Θεψξεκα 4.1     Μηα ζπλάξηεζε f νξίδεηαη γηα έλα δηάζηεκα Ε ζην R
1
 έρεη κηα ζαθψο 

θαζνξηζκέλε αληίζηξνθε ζην δηάζηεκα f(E), κφλν εάλ ε f απμάλεηαη κνλνηνληθά ζε φια ηνπ ηα Δ 

ή κεηψλεηαη κνλνηνληθά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Δ.  

Γηα δηαθνξίζηκεο ζπλαξηήζεηο, ην Θεψξεκα 3.2 δίλεη έλα θξηηήξην γηα κηα ζπλάξηεζε λα είλαη 

κνλνηνληθά αχμνπζα ή θζίλνπζα. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ κε ην ζεψξεκα 4,1 

νδεγεί θπζηνινγηθά ζην εμήο ζεψξεκα. 

Θεψξεκα 4.2     Μηα C
1 
ζπλάξηεζε f νξίζκέλν ζε έλα δηάζηεκα Ε ζην R

1
 είλαη έλα-πξνο-έλα θαη 

ζπλεπψο είλαη αλαζηξέςηκε ζην Δ εάλ ε f’ (E) > 0 γηα φια ηα ρ  Δ ή ε f‘(ρ)< 0 γηα φια ηα ρ  

Δ. 

Απφ κηα γεσκεηξηθή άπνςε, εάλ ε f ζηέιλεη εάλ ην x0,στο y 0 έηζη ψζηε ην ζεκείν (x0, 

y 0)  λα βξίζθεηαη ζην γξάθεκα ηεο f, ηφηε ε f 
-1

 ζηέιλεη ην y 0 πίζσ ζην ρ 0 θαη επνκέλσο, ην 

ζεκείν (y 0 , x0)  βξίζθεηαη ζην γξάθεκα ηεο. Γηα νπνηνδήπνηε ζεκείν (a, b) ηνπ γξαθήκαηνο ηεο 

f, ην ζεκείν (b, a) βξίζθεηαη ζην γξάθεκα ηεο f 
-1

 . 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

ρήκα4.2Σν γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο y  = X
2
 ΚΑΙ y  =  √ x   
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f 
-1
 είλαη απιψο ε αληαλάθιαζε ηνπ γξαθήκαηνο 

ηεο f ζε φιε ηελ δηαγψληα γξακκή {x = y}. Σα  4.2 θαη 4.3 απεηθνλίδνπλ ην θαηλφκελν απηφ γηα ηα 

δχν πξψηα δεπγάξηα ζπλαξηήζεσλ ζην Παξάδεηγκα 4.7. 

 

 

Η παξάγσγνο ηεο Αληίζηξνθήο πλάξηεζεο 
 

Δπεηδή ππάξρεη απηή ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ γξαθήκαηνο κηαο αλαζηξέςηκεο ζπλάξηεζεο f 

θαη ην δηάγξακκα ηεο αληηζηξφθεο ζπλαξηεζεο f 
-1

, δελ είλαη έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη 

ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαγψγσλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, εάλ ε f είλαη C
1 

ψζηε ε γξαθηθή ηεο 

παξάζηαζε λα έρεη κηα νκαιά δηαθνξεηηθή εθαπηφκέλε γξακκή, ην δηάγξακκα ηεο f 
-1 

ζα έρεη 

επίζεο κηα νκαιά δηαθνξεηηθή εθαπηφκέλε γξακκή. Γειαδή, ε f 
-1 

ζα είλαη επίζεο C
1
. Σν 

αθφινπζν ζεψξεκα ζπλδπάδεη ηελ παξαηήξεζε απηή κε ην ζεψξεκα 4,2 ψζηε λα δψζεη κηα 

πιήξε εηθφλα γηα ηελ χπαξμε θαη δηαθνξηζηκφηεηαο ηεο αληηζηξφθεο ζπλάξηεζεο ηεο C
1
. 

Θεψξεκα 4.3 (Θεψξεκα Αληίζηξνθήο πλάξηεζεο)   

Αο είλαη ε C
1 
κηα ζπλάξηεζε f θαζνξηζκέλε ζε έλα δηάζηεκα Ι ζην R

1
. Δάλ ε f’ (ρ) ≠ 0 γηα φια ηα 

ρ  Ι, ηφηε: 

(α) ε f είλαη αλαζηξέςηκε ζην Ι. 

(β) ε αληίζηξνθε g είλαη κηα ζπλάξηεζε C
1 
ζην δηάζηεκα f(Ι), θαη 

(γ)  γηα φια ηα z ζην πεδίν νξηζκνχ ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο g, 

.
))(('

1
)('

zgf
zg           (13) 

 

Απφδεημε:Η χπαξμε ηεο f 
-1

 πξνθχπηεη απφ ην Θεψξεκα 4.1. Γεδνκέλνπ φηη ην δηάγξακκα ηεο f 
-1

είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ γξαθήκαηνο ηεο f ζε φιε ηελ δηαγψληα γξακκή {y = x}, ην γξάθεκα 

ηεο f 
-1 

 ζα είλαη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε εθαπηνκέλε γξακκή παληνχ. Γειαδή, λα είλαη 

δηαθνξίζηκε, εάλ ην γξάθεκα ηεο f είλαη επίζεο δηαθνξίζηκν. Δάλ ππνζέζνπκε φηη g = f 
-1

 είλαη 

δηαθνξίζηκε, ηφηε ζα ππνινγίζνπκε g‘ γξάθνληαο πξψηα ηελ αληίζηξνθε ζρέζε φπσο ζηελ 

(10): 

 

f(g(z)) = z 

(14) 

 

Σψξα αο πάξνπκε ηελ παξάγσγν ησλ δπν αθξφηαησλ ηεο (14) ζε ζρέζε κε ην z, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Καλφλα ηεο Αιπζίδαο ζην αξηζηεξφ αθξφηαην: 

 

F‘(g(z)) · g‘(z) = 1, 

ή  

.
))(('

1
)('

zgf
zg

 

 

Παξάδεηγκα 4.10  Η αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο y = f(x) ≡ mx είλαη x = g(y) = (1/m)y. 

εκεηψλνπκε φηη  

.
)('

11
)('

xfm
yg  
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Παξάδεηγκα 4.11  Αο δνπιέςνπκε κε ηελ ηέηαξηε νκάδα ζπλαξηήζεσλ ηνπ Παξαδείγκαηνο 4.7. 

Ξεθηλάκε κε  

1

1
)(

x

x
xf  θαη 2x  

Δθφζνλ f(2) = 1/3, ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε g ηεο f ζηέιλεη ην 1/3 ζην 2. Δθφζνλ ε  

f'(x) = 2/(x + 1)², f'(2) = 2/9. Βάζε ην ζεψξεκα 4.3, 

2

9

9/2

1

)2('

1
)

3

1
('

f
g  

Μπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ απάληεζε απηή ππνινγίδνληαο φηη  

 

,
1

1
)(

y

y
yg  ,

)1(

2
)('

2y
yg θαη  

2

9

9/4

2
)

3

1
('g  

 

Η παξάγσγνο ηεο x 
m/n

 

 

ην ζεψξεκα 2.3, απνδείμακε φηη ε παξάγσγν ηεο x
θ
 είλαη θx

θ-1
 γηα θάζε αθέξαην αξηζκφ 

κ. ην ζεψξεκα 2.4, είπακε ρσξίο απφδεημε φηη ε εμίζσζε απηή ηζρχεη γηα θάζε αξηζκφ  k. 

‘απηή ηελ ελφηεηα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Θεψξεκα 4.3 θαη ην Καλφλα ηεο Αιπζίδαο γηα λα 

δείμνπκε φηη απηή ε εμίζσζε ηζρχεη γηα θάζε λογικό απιθμό k = m/n. 

Θεψξεκα 4.4 Γηα θάζε ζεηηθφ αθέξαην αξηζκφ n,  

1)/1(/1 1
)'( nn x

n
x          

Απφδεημε:Η αληίζηξνθε ηεο y = x
1/n 

είλαη x = y
n
. Βάζε ηνπ Θεσξήκαηνο 4.3,  

 

 

,
)(

1
)'(

'

/1

n

n

y
x   ζην ζεκείν 

nxy /1
 

 

        
1

1
nny

 ζην ζεκείν 
nxy /1

 

1)/1(

/)1(

11 n

nn
x

nnx
  

Θεψξεκα 4.5    Γηα θάζε ζεηηθνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο m θαη n,  

1)/(/ )'( nmnm x
n

m
x  

Απφδεημε: Δθφζνλ 
mnnm xx )( /1/

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηνλ Καλφλα ηεο Αιπζίδαο
 

 

,)'()()'( /11/1/ nmnnm xxmx   (βάζε ηνu Καλφλα ηεο Αιπζίδαο) 

 

           ,
1 /)1(/)1( nnnm x
n

mx    (βάζε ηνu Θεσξήκαηνο 4.4) 

 

           ,1)/(/)( nmnnm x
n

m
x

x

m
  

Έρνληαο απνδείμεη φηη ε παξάγσγνο ηεο x
θ 

είλαη kx 
θ-1

 γηα φινπο ηνπο ινγηθνχο αξηζκνχο k, 

κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε απηφ ην απνηέιεζκα ζε φινπο ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο k, 

πξνζεγγίδνληαο θάζε παξάινγε εθζέηε απφ κηα αθνινπζία ινγηθψλ αξηζκψλ, εθαξκφδνληαο 
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ηελ εμίζσζε ζε θάζε ινγηθφ αξηζκφ ζηελ ζεηξά, θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

δηαδηθαζία πεξηνξηζκνχ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                          Αγγειηθή Αδακίδνπ 

Μαζεκαηηθά Μνληέια Απνθάζεσλ   57 

 Κεθάιαην 5: Δθζέηεο θαη Λνγάξηζκνη  

ηα ηξία ηειεπηαία θεθάιαηα αζρνιεζήθακε απνθιεηζηηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ηηο 

πνιπψλπκέο ζπλαξηήζεηο ή κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ πνιπσλχκσλ ζπλαξηήζεσλ. Ωζηφζν, ζε 

πνιιά νηθνλνκηθά κνληέια, ε ζπλάξηεζε, ε νπνία θπζηθά κνληεινπνηεί ηελ αχμεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ δείθηε , έρεη κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ε 

νπνία εκθαλίδεηαη σο εθζέηεο, γηα παξάδεηγκα, ε 
ttf 2)( . Απηέο νη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο 

εκθαλίδνληαη θπζηνινγηθά, γηα παξάδεηγκα, σο πξφηππα γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ ζε έλα 

ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ ή γηα ην πνζφ ηεο νθεηιήο ζε έλα ζηεγαζηηθφ δάλεην ζηαζεξνχ 

επηηνθίνπ κεηά απφ t ΕΤΗ. 

Σν θεθάιαην απηφ εζηηάδεη ζηηο εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη ηηο παξαγψγνπο ηνπο. Πεξηγξάθεη 

επίζεο ηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε κηαο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο – ην ινγάξηζκν, ν νπνίνο κπνξεί 

λα κεηαηξέςεη πνιιαπιαζηαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζε πξφζζεηεο 

ζρέζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε πην εχθνια. Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηηο 

εθαξκνγέο ησλ εθζεηηθψλ θαη ινγαξίζκσλ ησλ πξνβιεκάησλ ηεο παξνχζαο αμίαο, εηήζησλ 

εηζνδεκάησλ θαη ην βέιηηζην ρξφλν αλακνλήο.  

 

 

5.1 Δθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο  

 
 
Καηά ηελ αξρηθή κειέηε ηνπ ινγηζκνχ, θάπνηνο κπνξεί λα δνπιέςεη κε έλα πεξηνξηζκέλε ζεηξά 
κνξθψλ ζπλαξηήζεσλ: πνιπψλπκα θαη ινγηθέο ζπλαξηήζεηο φπσο θαη νη θιαζκαηηθέο θαη 
αξλεηηθέο εθζέηεο – φιεο ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλεζηζκέλεο 

καζεκαηηθέο πξάμεηο ζηνπο κνλψλπκνπο 
kax . Γηεπξχλνπκε ηψξα ηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ππφ εμέηαζε ε νπνία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ θαηά ησλ 
νπνίνλ ν κεηαβιεηήο x εκθαλίδεηαη σο εθζέηεο. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο νλνκάδνληαη εθζεηηθέο 
ζπλαξηήζεηο.  

Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ε ζπλάξηεζε 
xxf 2)(  ην πεδίν νξηζκνχ ηεο νπνίαο είλαη 

ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Τπελζπκίδνπκε φηη: 

(1) εάλ ν x είλαη έλαο ζεηηθφο αθέξαηνο αξηζκφο, ην 
x2  ζεκαίλεη "πνιιαπιαζηάδσ ην 2 κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ x θνξέο". 

(2) εάλ x = 0, 2° = 1 εμ νξηζκνχ. 

(3) εάλ x = 1/n, 
n/12 x2  =  )2(n ε ληνζηή ξίδα ηνπ 2. 

(4) εάλ x = m/n, 
nm /2  =  

mn )2( , ε ληνζηή δχλακε ηεο ληνζηήο ξίδαο ηνπ 2, θαη 

(5) εάλ ην x είλαη έλαο αξλεηηθφο αξηζκφο, 
x2  σημαίνει 

x
2/1 , ν αληίζηνηρνο ηνπ 

x
2 . 

 
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν αξηζκφο 2 νλνκάδεηαη ε βάζε ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο.Γηα λα 
θαηαλνήζνπκε ηελ εθζεηηθή ζπλάξηεζε θαιχηεξα, αο παξνπζηάζνπκε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε 

ηεο. Γεδνκέλνπ φηη δελ γλσξίδνπκε πψο λα πάξνπκε ηελ παξάγσγν ηεο 
x2  αθφκα – )2(

x
 δελ 

είλαη 12xx -  
 

X x2  

- 3 1/8 

- 2 ¼ 

- 1 ½ 

0 1 

1 2 
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2 4 

3 8 

ΠΙΝΑΚΑ  5.1 

 

ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηα ζεκεία. Έρνπκε ππνινγίζεη ηηο ηηκέο ηεο 
x2  ζηνλ πίλαθα 5.1 θαη 

δσγξαθίζεη ην αληίζηνηρν γξάθεκα ζην ρήκα 5.1. 
  
              εκεηψλνπκε φηη ην γξάθεκα έρεη ην αξλεηηθφ άμνλα x σο νξηδφληηα αζχκπησηε, αιιά 
ζε αληίζεζε κε ηεο ινγηθέο ζπλαξηήζεηο, ην γξάθεκα πξνζεγγίδεη απηή ηελ αζχκπησηε κφλν 
πξνο κία θαηεχζπλζε. Πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε, ην γξάθεκα απμάλεηαη πνιχ απφηνκα. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, απμάλεη ηαρχηεξα απφ θάζε πνιπψλπκν - "εθζεηηθά γξήγνξα". 
 

              ην ζρήκα 5.2. νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 
xx xfxf 3)(,2)( 21 θαη 

xxf 10)(3 έρνπλ δσγξαθηζηεί. εκεηψλνπκε φηη ηα δηαγξάκκαηα είλαη κάιινλ παξφκνηα: φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε βάζε, ηφζν πην γξήγνξα ην γξάθεκα γίλεηαη ζπκπσηηθή πξνο ηνλ άμνλα x ζε 
κία θαηεχζπλζε θαη αιιάδεη απφηνκα πξνο ηελ άιιε θαηεχζπλζε. 

Οη ηξεηο βάζεηο ζην ρήκα 5.2 είλαη κεγαιχηεξεο απφ 1. Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 
xby  είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή, αλ ε βάζε b θπκαίλεηαη κεηαμχ ην 0 θαη ην 1.  Δμεηάδνπκε ηελ 

xxh )2/1()(  σο παξάδεηγκα. Ο Πίλαθαο 5.2 παξνπζηάδεη κηα ιίζηα ηηκψλ ησλ (x, y) ζην 

δηάγξακκα ηεο h γηα κηθξνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο x. εκεηψλνπκε φηη νη ηηκέο ζηελ ζηήιε y ηνπ 
Πίλαθα 5.2 είλαη ίδηεο κε ηηο εγγξαθέο ζηελ ζηήιε y ηνπ πίλαθα 5.1. αιιά κε αληίζηξνθε ζεηξά, 

δηφηη ε 
xx 2)2/1( .  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην γξάθεκα ηεο 
xxh )2/1()(  είλαη απιψο ε αληαλάθιαζε ηνπ 

γξαθήκαηνο ηεο 
xxf 2)( ζηνλ άμνλα y φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 5.3.Σα γξαθήκαηα ησλ 

ζπλαξηήζεσλ 
x)3/1( θαη  

x)10/1(  λα κνηάδεη κε εθείλε    
x)2/1(  

 

 

ρήκα 5.1Το γπάυημα τηρ 
xy 2  
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ρήκα 5.2:Σν γξάθεκα ηεο  
xx xfxf 3)(,2)( 21 θαη 

xxf 10)(3  

 
 
 

X x)2/1(  

- 3 8 

- 2 4 

- 1 2 

0 1 

1 ½ 

2 ¼ 

3 1/8 
Πίλαθαο 5.2 

 

 
ρήκα 5.3:Σν γξάθεκα ηεο 

xy )2/1(  
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Οη βάζεηο κε πξφζεκν αξλεηηθνχ αξηζκνχ δελ επηηξέπνληαη ζηηο εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε ζπλάξηεζε 
xxk )2()(  ζα κπνξνχζε λα πάξεη ζεηηθέο ηηκέο γηα ην x σο 

αθέξαην δπγφ αξηζκφ θαη αξλεηηθέο ηηκέο γηα x σο αθέξαην κνλφ αξηζκφο. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ 
φηη δελ κπνξείηε λα πάξεηε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ελφο αξλεηηθνχ αξηζκνχ, ε ζπλάξηεζε 

x)2( δελ νξίδεηαη θαλ γηα x=1/2 ή γεληθφηεξα, φηαλ ην x είλαη έλα θιάζκα p/q θαη q είλαη έλαο 

αθέξαηνο δπγφο αξηζκφο. Έηζη, κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε κφλν κε εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο 
xa φπνπ είλαη έλαο αξηζκφο κεγαιχηεξνο απφ 0. 

 

5.2  Ο αξηζκφο e 

 
Σν ρήκα 5.2 παξνπζηάδεη ηα γξαθήκαηα ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο κε βάζεηο 2, 3, θαη 10 
αληίζηνηρα. Δηζάγνπκε ηψξα έλαλ αξηζκφ ν νπνίνο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή βάζε κηαο 
εθζεηηθήο ζπλάξηεζε, ηνλ άξξεην αξηζκφ e. Γηα λα παξαθηλήζνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ e, αο 
εμεηάζνπκε ηελ πην βαζηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε – ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε 
έλαλ ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ. Αο ππνζέζνπκε φηη ζηελ αξρή ηνπ έηνπο, ζα θαηαζεηεί ην πνζφ 
$Α ζε έλαλ ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ πνπ θαηαβάιιεη έλαλ απιφ εηήζην επηηφθην r. Αλ δελ 
θηλήζνπκε θαζφινπ ηνλ ινγαξηαζκφ ρσξηο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο, 
κεηά απφ έλα ρξφλν ν ινγαξηαζκφο ζα απμεζεί ζε A + rA = A(1 + r) δνιάξηα. Δπηπιένλ, ην 
πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ θάζε έηνο είλαη (1 + r)  θνξέο απφ απηφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Μεηά 
απφ δχν ρξφληα, ζα έρνπκε 

A (1+ r)(1 + r) = A (1 + r)². 
 

Μεηά απφ t έτη, το ποσό θα είναι ίσον με 
trA )1(  

ηε ζπλέρεηα, αο ππνζέζνπκε φηη ε ηξάπεδα ππνινγ΄πηδεη ηφθνπο ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν. ην 
ηέινο θάζε ηξηκήλνπ, θαηαβάιινληαη ηφθνη ζην r/4 θνξέο. Μεηά απφ έλ ηέηαξην ηνπ έηνπο, ην 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα είλαη A
r

A
4

 δνιάξηα. Μεηά απφ έλα ρξφλν, δειαδή, κεηά απφ 

ηέζζεξα ηξίκελα, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα είλαη 
4)

4
1(

r
A  δνιάξηα. Μεηά απφ t 

ρξφληα, ν ινγαξηαζκφο ζα απμεζεί θαηά 
tr

A 4)
4

1(  δνιάξηα. 

 
Γεληθφηεξα, αλ ην επηηφθην θαηαβάιιεηαη 4 θνξέο ην ρξφλν, ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα 

είλαη )1(
n

r
A δνιάξηα κεηά απφ ην πξψηε πεξίνδν (ηξίκελν), ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ζα είλαη 
n

n

r
A )1( δνιάξηα κεηά απφ ην πξψην ρξφλν, θαη 

nt

n

r
A )1( δνιάξηα κεηά απφ ηα έηε.  

Πνιιέο ηξάπεδεο …….. θαζεκεξηλά. Άιιεο δηαθεκίδνπλ φηη …………. ζπλερψο. Με βάζε πνην 
ζπληειεζηή ηα ρξήκαηα ζηηο ηξάπεδεο απμάλνληαη ζε έλα έηνο κε r επηηφθην εάλ ην επηηφθην απηφ 
…..ηφζν ζπρλά; Γειαδή, αλ ην n είλαη πνιχ κεγάιν; Μαζεκαηηθά, ξσηάκε «πνην είλαη ην φξην 

ηεο 
n

n

r
)1( φπσο n  ∞; Γηα λα απινπνηεζεί ν ππνινγηζκφο, αο αξρίζνπκε κε 100 ηνηο εθαηφ 

εηήζην επηηφθην, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη r = 1. Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ην Ιζξαήι, ε Αξγεληηλή θαη 
ε Ρσζία, έρνπλ βηψζεη ηα επηηφθηα ησλ 100 ηνηο εθαηφ θαη πςειφηεξσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Έτοσμε σπολογίζει n

n
)

1
1(  για διαθορεηικές ηιμες ηοσ n και παροσζιάζοσμε ηα 

αποηελέζμαηα ζηον πίνακα 5.3. 
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n             
n

n
)

1
1(  

1 2.0 
2 2.25 
4 2.4414 

10 2.59374 
100 2.704814 

1,000 2.7169239 
10,000 2.7181459 

100,000 2.71826824 
10,000,000 2.718281693 

 
Πίλαθαο 5.3 

 

πσο βιέπεηε ζηνλ πίλαθα 5.3,  
n

n
)

1
1(  είλαη κηα αχμνπζα ζεηξά κε n θαη ζπγθιίλεη ζε έλαλ 

αξηζκφ ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην 2,7. Σν φξην απνδεηθλχεηαη φηη είλαη έλαο άξξεηνο αξηζκφο, ππφ 
ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξεί λα γξαθηεί σο θιάζκα ή σο έλα επαλαιακβαλφκελν δεθαδηθφ. Σν 
γξάκκα e πξννξίδεηαη γηα λα δειψζεη ηνλ αξηζκφ απηφ επίζεκα, 

n

n n
e )

1
1(lim  

 
ε επηά δεθαδηθά ςεθία, e = 2.7182818 ··· 
Ο αξηζκφο e παίδεη ην ίδην ζεκειηψδε ξφιν ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηελ νηθνλνκία κε ηνλ 

αξηζκφ π ζηελ γεσκεηξία. Δηδηθφηεξα, ε ζπλάξηεζε 
xexf )( f νλνκάδεηαη εθζεηηθή ζπλάξηεζε 

θαη ζπρλά γξάθεηαη σο exp (x). Γεδνκέλνπ φηη ην 2 <e <3, ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 
xex)exp(  δηακνξθψλεηαη φπσο ηα δηαγξάκκαηα ζην ρήκα 5.2. 

 
ηε ζπλέρεηα, ζα επαλεμεηάζνπκε ην γεληθφ επηηφθην r θαη ζα ξσηήζνπκε: πην είλαη ην φξην ηεο 
αθφινπζεο ζεηξάο 
 

n

n

r
)1(  

ε ζρέζε κε ηελ e. Μηα απιή αιιαγή ησλ κεηαβιεηψλ απαληάεη ζε απηελ ηελ εξψηεζε. 
αληαπνθξίλεηαη ζε απηφ ην δήηεκα. Αο νξίζνπκε ην r > 0 γηα ην ππφινηπν απηήο ηεο αλάιπζεο. 
Αο έρνπκε m ≡ n/r ψζηε n = mr. Καζψο ην n κεγαιψλεη, ην ίδην θάλεη θαη ην m. (Θπκεζείηε ΄φηη ην 
r είλαη ζηαζεξφο0. Δθφζνλ r/n = 1/m,  
 

rmmrn

mmn

r
))

1
1(()

1
1()1(  

 
Αθήλνληαο ην n —► ∞, ζα δνχκε φηη  
 

rm

m

n

n mn

r
))

1
1((lim)1(lim  

 
 

                       
rm

m m
))

1
1(lim(  

 

= .re  
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ην δεχηεξν βήκα, ρξεζηκνπνηήζακε ην γεγνλφο φηη ην XR είλαη κηα ζπλερήο ζπλάξηεζε ηνπ x, 

έηζη ψζηε εάλ 1}{ m

r

mx είλαη κηα ζεηξά αξηζκψλ πνπ ζπγθιίλνπλ πξνο ην 0x , ηφηε ε ζεηξά ησλ 

…… }{ r

mx  ζπγθιίλεη πξνο ην 
rx0 ην νπνίν είλαη 

 

).(lim)lim( r

m
m

r

m
m

xx  

 
 
Μεηά απφ t έηε ζα έρνπκε 
 
 

tn

n

nt

n n

r

n

r
))1((lim)1(lim  

 

                     tn

n n

r
))1(lim(  

 

                  = ..)( rttr ee  

 
 

 
 
Θεψξεκα 5.1   

Καζψο n  ∞, 
n

n
)

1
1( ζπγθιίλεη ζε έλα φξην πνπ δειψλεηαη κε ην ζχκβνιν ε. Δπηπιένλ, 

 

kn

n
e

nn

k
)1(lim  

 
 
Δάλ γίλεη κηα θαηάζεζε ησλ Α δνιαξίσλ ζε έλαλ ινγαξηαζκφ πνπ πιεξψλεη εηήζην επηηφθην r, 

κεηά απφ t ρξφληα ην πνζφ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα απμεζεί ζε 
rtAe  δνιάξηα. 

 
           εκεηψλνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπρλήο αλαηνθηζκνχ. ην r = 1, δειαδή γηα  επηηφθην 
χςνπο 100 ηνηο εθαηφ, ην πνζφ ησλ Α δνιαξίσλ ζα δηπιαζηαζηεί ζε 2Α δνιάξηα ζε έλα έηνο. 
Ωζηφζν, εάλ ν αλαηνθηζκφο είλαη ζπλερήο, ηφηε ην πνζφ Α ησλ δνιαξίσλ ζα απμεζεί ζε eA 
δνιάξηα κε ην e > 2.7 – δειαδή ην πνζφ ζρεδφλ ηξηπιαζηάδεηαη.  

 

5.3 Λνγάξηζκνη 

θεθηείηε κηα γεληθή εθζεηηθή ζπλάξηεζε 
xay κε βάζε 1a . Μηα ηέηνηα εθζεηηθή 

ζπλάξηεζε είλαη κηα απζηεξά αχμνπζα ζπλάξηεζε: 

xay κε βάζε 1a      (1) 

Με άιια ιφγηα, φζν πην πνιχ πνιιαπιαζηάδνπκε κηα ηέηνηα ζπλάξηεζε ηφζν πην πνιχ 
απμάλεηαη. πσο επηζεκάλακε ζην Θεψξεκα 4.1, νη απζηεξά αχμνπζεο ζπλαξηήζεηο έρνπλ 
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θπζηθέο αληίζηξνθεο ζπλαξηήζεηο. Τπελζπκίδνπκε φηη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο )(xfy  

βγαίλεη απφ ηελ επίιπζε ηεο ζπλάξηεζεο )(xfy  γηα x  εμαξηεκέλν απφ ην y . Γηα 

παξάδεηγκα, γηα  0a , ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζεο ηεο αχμνπζαο γξακκηθήο ζπλάξηεζε 

baxxf )( είλαη ε γξακκηθή ζπλάξηεζε ))(/1()( byayg  ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο baxy  γηα ρ πνπ εμαξηάηαη απφ ην y: 

)(
1

by
a

xbaxy              (2) 

Καηά κία έλλνηα, ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε g ηεο ζπλάξηεζεο f αλαηξεί ηελ ζπλάξηεζε f , 

ψζηε  

xxfg ))((  

Γελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο αχμνπζαο εθζεηηθήο 

ζπλάξηεζεο 
xay επεηδή δελ κπνξνχκε λα επηιχζνπκε ηελ εμίζσζε axy  γηα ρ πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην y φπσο θάλακε ζηελ (2). Ωζηφζν, απηή ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε είλαη αξθεηά 
ζεκαληηθή ψζηε λα νλνκαζηεί. Ολνκάδεηαη ινγάξηζκνο κε βάζε a  θαη γξάθεηαη 

zazy y

a )(log  

Ο ινγάξηζκνο ηνπ z, εμ νξηζκνχ, είλαη ε δχλακε ζηελ νπνία πξέπεη θαλείο λα πξνβάιεη ην a  

γηα λα ιπζεί ην z. Ακέζσο κεηά πξνθχπηεη φηη  

za
zz )(log

 θαη za z

a )(log    (3) 

πρλά γξάθνπκε )(log za ρσξίο παξελζέζεηο, φπσο  zalog .  

Λνγάξηζκνη κε βάζε 10 

Αο δνχκε πξψηα ηελ βάζε 10a . Η ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε κε βάζε 10 είλαη έλαο 

ινγάξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη γξάθεηαη σο Logxy  κε θεθαιαίν L: 

zLogzy y10  

Παξάδεηγκα 5.1: Γηα παξάδεηγκα, Log ηνπ 1000 είλαη ε δχλακε ηνπ 10 πνπ ζα απνθέξεη 1000. 

Γεδνκέλνπ φηη 1000103
, Log 1000 = 3. Ο Log ηνπ 0.01 είλαη -2  εθφζνλ 01,010 2

.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη πεξαηηέξσ ηηκέο ηνπ Log z: 
 

....79588.22625

01

5000.100

110

Log

Log

Log

Log

 εθφζνλ  

...79588.2

0

5

1

10

10

10

10

 

.625

,1

,000.100

,10
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Γηα πεξηζζφηεξεο ηηκέο ηνπ z., ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε  αξηζκνκεραλή ή ηνλ πίλαθα ησλ 
ινγαξίζκσλ γηα λα αμηνινγήζνπκε ην Log z. 

Η αληίζηξνθε ζπλάξηεζε 
1f δηακνξθψλεηαη κε ηελ αληηζηξνθή ησλ ξφισλ ησλ 

νξηδφληησλ θαη θάζεησλ αμφλσλ ζην γξάθεκα ηεο f . Με άιια ιφγηα, ην γξάθεκα ηεο  

αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο )(xfy  είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ γξαθήκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο 

f ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαγψληαο yx  δηφηη zy, είλαη έλα ζεκείν ζην γξάθεκα ηεο 

ζπλάξηεζεο  
1f  κφλν εάλ ην ),( yz  είλαη έλα ζεκείν ηνπ γξαθήκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο f . ην 

ζρήκα 5.4 παξνπζηάδνπκε ην γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο 
xy 10  θαη αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ 

δηαγψληα yx  γηα λα επηζηήζεη ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Logxy y. 

Δθφζνλ ν αξλεηηθφο άμνλαο x είλαη κηα νξηδφληηα αζχκπησηε γηα ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο 
xy 10 , ν ζεηηθφο άμνλαο y είλαη κηα νξηδφληηα αζχκπησηε γηα ηε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο Logxy . Δπεηδή ην 
x10  απμάλεηαη πνιχ γξήγνξα, ε Log x απμάλεηαη πνιχ 

αξγά. ην x = 1000, ε Log x είλαη απιψο ζην y = 3. ην ρ πνπ ηζνχηαη κε έλα εθαηνκκχξην, ε 

Log x κφιηο αλεβαίλεη  ζην y = 6. Σέινο, εθφζνλ γηα θάζε x, ην 
x10  είλαη έλαο ζεηηθφο αξηζκφο 

θαη ε Log x νξίδεηαη κφλν γηα x> 0. Σν πιαίζην νξηζκνχ ηνπ είλαη R++, ην ζχλνιν ησλ απζηεξά 
ζεηηθψλ αξηζκψλ.  

 
 

ρήκα 5.4:Σν γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο Logxy  είλαη ε αληαλάθιαζε ηνπ γξαθήκαηνο 
xy 10 θαζ‘ 

φιν ην κήθνο ηεο δηαγψληαο xy .       

    

 
Λνγάξηζκνη κε Βάζε e  

 

Δθφζνλ ε εθζεηηθή ζπλάξηεζε 
xex)exp( έρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

x10 , απηφ ζεκαίλεη φηη 

έρεη επίζεο κηα αληίζηξνθε ζπλάξηεζε. Η αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ιεηηνπξγεί κε ην ίδην ηξφπν 

ηεο ζπλάξηεζεο Logx .Βάζε ηνπ βαζηθνχ ξφινπ πνπ ε βάζε e  παίδεη ζηηο εθαξκνγέο, ε 

αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο 
xe νλνκάδεηαη θπζηθφο ινγάξηζκνο θαη γξάθεηαη σο xln . Δπίζεκα 
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;ln xeyx y
 

 

xln  είλαη ε δχλακε ζηελ νπνία πςψλεηαη ην e γηα λα έρνπκε ην  x, φπσο είδακε ζηελ (3), απηφο 

ν νξηζκφο κπνξεί λα ζπλνςίδεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο 

xe xln
 θαη xexln     (4) 

Σν γξάθεκα ηεο ζπλάξηεζεο 
xe θαη ηηο αληαλάθιαζεο ηεο  θαζ‘ φιν ην κήθνο ηεο δηαγψληαο, ην 

γξάθεκα ηεο xln  είλαη παξφκνην κε ηα γξαθήκαηα ησλ 
x10  θαη  xln  ζην ζρήκα  5.4. 

Παξάδεηγκα  5.2: Αο δνχκε θάπνηα παξαδείγκαηα. ν θπζηθφο ινγάξηζκνο ηνπ 10 είλαη ε δχλακε 

πνπ πςψλεηαη ην e  γηα λα δψζεη 10. Δθφζνλ ην e  είλαη ιίγν ιηγφηεξν απφ 3 θαη 
23 =9, ηφηε ζα 

πξέπεη λα πςψζνπκε ηελ ε 
2e  ζα είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ 9. Γηα λα έρνπκε 10, ζα πξέπεη λα 

πςψζνπκε ην e ζε δχλακε κεγαιχηεξε απφ 2. 

Δθφζνλ 
33  = 27, 

3e  ζα είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ 27. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα πεξηκέλνπκε φηη ε 

10ln  λα είλαη θάπνπ κεηαμχ 2 θαη 3 αιιά πην θνληά ζην 2. Υξεζηκνπνηψληαο αξηζκνκεραλή, ην 

απνηέιεζκα ζηα 4 δεθαδηθά ζα είλαη 10ln  = 2.3026.  

Παξαθάησ βιέπνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα. Κξχςηε ηελ δεμηά ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη 
πξνζπαζήζηε λα πξνζεγγίζεηε ηνπο αληίζηνηρνπο ινγάξηζκνπο.  

 
 

...6931.20ln

...688.340ln

...3025.21.0ln

01ln

1lne

 εθφζνλ  

...6931.0

......688.3

...3025.2

0

1

e

e

e

e

e

 

.2

;40

;1.0

;1

;e

 

 

 5.4  Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ exp θαη ηνπ log 

 Οη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο έρνπλ ηα παξαθάησ ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  
 
 

 (1)  ,srsr aaa  

 (2)  
rr aa /1  

 (3)  
srsr aaa /  

 (4)  kaiaa rssr ,)(  

 (5)  10a   

 
 
Σα ραξαθηεξηζηηθά 1,3 θαη 4 είλαη μεθάζαξα φηαλ ην r  θαη ην s  είλαη ζεηηθνί αθέξαηνη αξηζκνί. Οη 

νξηζκνί φηη ,/1 nn aa  
naa /1

0 /1  ηζνχληαη κε ηελ ληνζηή  ξίδα ηνπ a  θαη 
mnnm aa )( /1/

 

είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα ψζηε νη παξαπάλσ 5 θαλφλεο ζα ήηαλ γηα πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο r  
θαη s .  
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Σα 5 ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθζέησλ ζπλαξηήζεσλ αληηζηνηρνχλ ζε 5 ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ινγαξηζκηθψλ ζπλαξηήζεσλ: 

 

.01log

.loglog

.loglog)/log(

.log)/1log(

.loglog)log(

rsr

srsr

ss

srsr

s

 

 

Σν 5
ν
 ραξαθηεξηζηηθφ ησλ slog πξνθχπηνπλ απφ ην 5ν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

xa θαη ην γεγνλφο 

φηη ε  
xa  θαη ε alog  είλαη αληίζηξνθεο ζπλαξηήζεηο. Γηα λα απνδείμνπκε ηα άιια 4 

ραξαθηεξηζηηθά, αο έρνπκε ru alog  θαη sv alog  ψζηε 
uar  θαη 

vas . ηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ην γεγνλφο φηη xa x

a )(log  ‗έρνπκε: 

 
 log(rs) = log(a

u 
a

v 
)= loga

u+v
= u + v=logr + logs 

 log(1/s)= log (1/a
v
)=log(a

-v
)=-v=-logs 

 log(r/s)=log(a
u
/a

v
)=log(a

u-v
)=u-v=logr+logs 

 log(r 
s
)=log(a

u
)
s
=loga

us
=us=slogr 

Οη ινγάξηζκνη είλαη εηδηθά ρξήζηκνη ζην λα θέξνπλ κία κεηαβιεηή x  πνπ πξνθχπηεη σο  εθζέηεο 

πξνο ηελ γξακκή βάζεο φπνπ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί πην εχθνια.  
 

Παξάδεηγκα 5.3 : Γηα ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο 1025x
αλαιχνπκε ηνλ  ινγάξηζκν  

 

1025 LogLog x
 ή 125 Logx  

 
 Δπνκέλσο, ε 
 

6644.
25

1

Log
x  

 

 Θα κπνξνχζακε λα είρακε ρξεζηκνπνηήζεη ln  αληί γηα Log . 

 

Παξάδεηγκα 5.4: Αο ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα κάζνπκε πφζνο ρξφλνο απαηηείηαη  γηα ην 
δηπιαζηαζκφ ηνπ πνζνχ αμίαο Α δνιαξίσλ εάλ θαηαηεηεί ζε ινγαξηαζκφ ηακηεπηεξίνπ θαη ην 
εηήζην επηηφθην r επηδεηλψλεηαη ζπλερψο. Θέινπκε λα ιχζνπκε  ηελ εμίζσζε 

 

 
rtAeA2      (5) 

 
γηα ην άγλσζην r. Γηαηξνχκε πξψηα απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο (5) ην Α. Απηφ εμαιείθεη ηνλ Α απφ 
ηνλ ππνινγηζκφ - γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη φηη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ ρξφλνπ γηα ην επηηφθην ζα 
πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην απφ ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
κεηαβιεηήο t, ιακβάλνπκε ππφςε καο ην θπζηθφ ινγάξηζκν ησλ δχν πιεπξψλ ηεο εμίζσζεο 

rte2 : 

 
rteln2ln  

                    ;rt             (6) 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηελ (4). Δπηιχλνληαο ηελ (6) γηα t απνδφζεηο ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο 

δηπιαζηαζκνχ είλαη rt /)2(ln . 

 

             Δθφζνλ 69,02ln , ν θαλφλαο απηφο ιέεη φηη γηα λα εθηηκεζεί ν ρξφλνο  δηπιαζηαζκνχ 

γηα ην επηηφθην r, δηαηξείηε ην επηηφθην κε 69. Γηα παξάδεηγκα, ν ρξφλνο  δηπιαζηαζκνχ κε 
επηηφθην 10 ηνηο εθαηφ  είλαη 69/10 = 6.9 έηε: ν ρξφλνο  δηπιαζηαζκνχ κε επηηφθην 8 ηνηο εθαηφ 
είλαη 69/8 = 8,625 ρξφληα. Ο ππνινγηζκφο απηφο καο ιέεη επίζεο φηη ζα ρξεηαζηνχλ 8,625 ρξφληα 
γηα ην επίπεδν ηεο ηηκήο λα δηπιαζηαζηεί εάλ ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ παξακέλεη ζηαζεξφ ζην 
8 ηνηο εθαηφ. 

πσο ζπδεηήζακε ζην θεθάιαην 3.6. νη νηθνλνκνιφγνη κειεηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 
ηηκήο p θαη ηεο πνζφηεηα δήηεζεο q νξηζκέλσλ πξντφλησλ, επηιέγνπλ ζπρλά λα δνπιεχνπλ κε 
ηελ νηθνγέλεηα δχν παξακέηξσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ δήηεζεο ζηαζεξήο ειαζηηθφηεηαο, 

kpq , φπνπ νη k θαη ε είλαη νη παξάκεηξνη πνπ εμαξηψληαη απφ ην πξντφλ ππφ κειέηε. Η 

παξάκεηξνο ε είλαη ην πην ελδηαθέξνλ απφ ηα δχν, δεδνκέλνπ φηη ηζνχηαη κε ηελ ειαζηηθφηεηα 

)/)(/( dpdqqp . Σν logησλ δπν πιεπξψλ ηεο kpq  ζα καο δψζεη: 

 

.lnlnlnln pkkpq  

(7) 
ε ινγαξηζκηθέο ζπληεηαγκέλεο, ε δήηεζε είλαη πιένλ κηα γπαμμική ζπλάξηεζε ε θιίζε ηεο 
νπνίαο είλαη ε ειαζηηθφηεηα ε. 
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Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα 

Σα καζεκαηηθά δελ κφλν έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα  ηδέεο απφ κνληέια ηεο νηθνλνκίαο, απαηηείηαη  
λα δηεπξπλζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ελφο κνληέινπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε κεγάιε 
ιεπηνκέξεηα  γηα λα είλαη ρξήζηκν. Ο θάζε θνηηεηήο ή επηζηήκνλαο ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά 
κνληέια γηα λα κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο . 

   ε φιε ηε δηαδξνκή ηεο έξεπλαο, ηεο κειέηεο αιιά θαη ηεο αλάιπζεο γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαπηπρηαθήο  δηαηξηβήο εκπινπηίζακε ηηο γλψζεηο καο γηα 
κηα κεγάιε θαηεγνξία κνληέισλ απφθαζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο καο δηαπηζηψζακε ηε 
ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο δηαθφξσλ παξαγφλησλ γηα λα δηαζθάιηζε ηεο φζν ην δπλαηφ 
θαιχηεξεο ρξεζηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ κνληέινπ.  Παξνπζηάζακε κηα κεγάιε πνηθηιία ησλ 
πην γλσζηψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 
δηάθνξσλ εθαξκνγψλ , γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο.  

   Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε καο βνήζεζε λα θαηαιάβνπκε ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο απφ ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο γλψζεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
ρξεζηψλ. 
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