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ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους 
τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως 
αυτή την έννοια και να τη χρησιμοποιεί με ευκολία, επειδή αυτό θα τον βοηθήσει 
πάρα πολύ σε όλο το λογισμό και σε άλλα μαθήματα μαθηματικών.

 Πρώτα από όλα, ας δώσουμε έναν πλήρη ορισμό και μια περιγραφή του τι 
είναι συνάρτηση. Υπάρχουν ουσιαστικά τρεις ορισμοί σε παλαιότερα και σύγχρονα 
βιβλία λογισμού. Παρουσιάζουμε εδώ αυτούς τους τρεις ορισμούς, επειδή όλοι 
έχουν προτερήματα, αλλά κανείς δεν είναι αρκετός για όλους τους σκοπούς.

Ορισμός 1. Μια συνάρτηση f είναι ένας κανόνας αντιστοιχίας που αντιστοιχεί ένα 
στοιχείο x ενός συνόλου D (του πεδίου ορισμού) σε ένα μόνο στοιχείο y ενός συνό-
λου R (του πεδίου τιμών).

Ορισμός 2. Μια συνάρτηση f είναι μια απεικόνιση από ένα σύνολο D (το πεδίο 
ορισμού) σε ένα σύνολο R (το πεδίο τιμών), έτσι ώστε κάθε στοιχείο x του D να 
απεικονίζεται (αντιστοιχεί) σε ένα μόνο στοιχείο y του R.

Ορισμός 3. Μια συνάρτηση f  από ένα σύνολο D (το πεδίο ορισμού) σε ένα σύ-
νολο R (το πεδίο τιμών) είναι ένα σύνολο διαταγμένων ζευγών (x, y) του Καρτε-
σιανού γινόμενου D × R, έτσι ώστε για κάθε x ∈ D να υπάρχει ένα μόνο y ∈ R 
με (x, y) ∈ f.

 Στα βιβλία χρησιμοποιούνται και οι τρεις ορισμοί. Ο πρώτος χρησιμοποιείται 
περισσότερο σε παλαιότερα βιβλία, ενώ ο δεύτερος και ο τέταρτος σε πιο σύγχρονα 
βιβλία. Ο πρώτος ορισμός χρησιμοποιείται σε βιβλία για φυσικούς, μηχανικούς ή 
ακόμα και οικονομολόγους, ενώ ο τρίτος ορισμός κυριαρχεί σε πιο αυστηρά βιβλία 
για μαθηματικούς. Έτσι, προκύπτει το ερώτημα για το ποιος είναι ο καλύτερος 
ορισμός. Για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα πρέπει να παρουσιάσουμε σύντομα 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε ορισμού.

 Ο ορισμός 1 είναι περισσότερο διαισθητικός και οι περισσότεροι χρήστες τον 
καταλαβαίνουν πιο εύκολα (ή τουλάχιστον έτσι νομίζουν). Έχει, όμως, ένα ουσια-
στικό μειονέκτημα: εξαρτάται από την έννοια του “κανόνα αντιστοιχίας”, που δεν 
έχει οριστεί και κάθε προσπάθεια διόρθωσης δημιουργεί πιο δύσκολα προβλήματα. 
Όπως τονίζουν οι μαθηματικοί, ο ορισμός αυτός δεν είναι αρκετά σαφής. Μια άλλη 
αντίρρηση σχετίζεται με το συμβολισμό y = f (x), που χρησιμοποιείται συνήθως 
για να δηλώσει μια συνάρτηση, επειδή αυτός ο συμβολισμός δε διαχωρίζει με σα-
φή νεια αν f (x) παριστάνει την ίδια τη συνάρτηση ή την τιμή της συνάρτησης για 
κάποιο συγκεκριμένο x ∈ D.
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 Ο ορισμός 2 είναι καλύτερος (πιο αυστηρός), αλλά και η έννοια της “απεικό-
νισης” δεν έχει οριστεί και έχουμε ουσιαστικά αντικαταστήσει τον “κανόνα αντι-
στοιχίας” με την “απεικόνιση”. Ένα πλεονέκτημα αυτού του ορισμού είναι ότι 
δείχνει καθαρά τη στενή σχέση μεταξύ του πεδίου ορισμού, του κανόνα αντιστοι-
χίας ή απεικόνισης και του πεδίου τιμών.

 Ο ορισμός 3 είναι αυστηρός και δε χρησιμοποιεί όρους που δεν έχουν οριστεί. 
Οι έννοιες του “Καρτεσιανού γινόμενου” και του “διαταγμένου ζεύγους” μπορούν 
να οριστούν χρησιμοποιώντας την έννοια του συνόλου (βλέπε Note101G.pdf) 
και δεν υπάρχει ασαφής όρος στον ορισμό. Αλλά αυτός ο ορισμός έχει και ένα 
μειονέκτημα, το οποίο οι καθαροί μαθηματικοί δε φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη 
τους: δεν αποδίδει την αίσθηση της σχέσης και της εξάρτησης μεταξύ των δύο 
μεταβλητών, εκείνης που παίρνει τιμές στο D και της άλλης που παίρνει τιμές στο 
R. Επιπλέον, ο ορισμός αυτός εμφανίζει πρακτικά προβλήματα στη χρήση των 
συναρτήσεων. Συγκεκριμένα, πώς θα δώσει κάποιος μια συνάρτηση προφορικά ή 
γραπτά σε κάποιον άλλο; Βέβαια, δεν μπορεί να δώσει ολόκληρο το σύνολο των 
διαταγμένων ζευγών (που μπορεί να έχει άπειρα στοιχεία). Αν τα δεδομένα δοθούν 
με μια έκφραση f (x) στο διαταγμένο ζεύγος (x, f (x)), τότε έχουμε πάλι εισαγάγει 
την έννοια του “κανόνα αντιστοιχίας” από την πίσω πόρτα χρησιμοποιώντας την 
έκφραση f (x). Επιπλέον, αργότερα στο λογισμό και γενικότερα στα μαθηματικά 
(π.χ. στις διαφορικές εξισώσεις) ο συμβολισμός θα γίνει μάλλον περίπλοκος. Τι 
κάνουμε, λοιπόν;

 Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε και τους τρεις ορισμούς. Είναι 
ισοδύναμοι ορισμοί και ο καθένας είναι προτιμότερος σε διαφορετικές περιπτώσεις. 
Ο ορισμός 3 είναι ο πιο αυστηρός και ακριβής, αλλά πρέπει να μας επιτρέπεται 
να σκεφτόμαστε και να χρησιμοποιούμε τους άλλους ορισμούς μερικές φορές. 
Ειδικότερα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε το συμβολισμό f : D → R για να συμ-
βολίσουμε μια συνάρτηση, αλλά αυτό δεν αρκεί όταν θέλουμε να δώσουμε μια 
συγκεκριμένη συνάρτηση. Πρέπει να δώσουμε κάτι περισσότερο, όπως μια έκφρα-
ση f (x) = x2 ή f (x) = exlnx. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι ίσως προτιμότερο να δώ-
σουμε όλη την πληροφορία απλούστερα και αυτό γίνεται με τη σχέση y = f (x) (και 
τα σύνολα D και R). Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μόνο σύμβολο y (με 
ένα γράμμα) αντί για ένα συνδυασμό, όπως ο f (x) (που έχει τέσσερις χαρακτήρες), 
με αποτέλεσμα να έχουμε απλούστερους τύπους.

 Με αυτές τις παρατηρήσεις δεν περιμένουμε να πείσουμε όλους τους αυστη ρούς 
υποστηρικτές της μιας ή της άλλης άποψης, αλλά ελπίζουμε ότι έχουμε δείξει ότι 
τα μαθηματικά είναι ένα εργαλείο για όλες τις επιστήμες και για ακόμη ευρύτερες 
περιοχές ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ότι όσοι περισσότεροι καταλα βαί νουν 
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και χρησιμοποιούν τα μαθηματικά τόσο καλύτερα επικοινωνούμε μεταξύ μας. Για 
όλους αυτούς τους λόγους θα χρησιμοποιήσουμε όλους τους ορισμούς και σε κάθε 
περίπτωση τον προτιμότερο. Η χρησιμότητα είναι το κύριο κριτήριο επιλογής.

Παρατηρήσεις για τις συναρτήσεις

 Υπάρχουν μερικές σημαντικές ιδιότητες των συναρτήσεων που είναι προφανείς 
συνέπειες των ορισμών και πρέπει να τις έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όταν έχουμε 
να κάνουμε με συναρτήσεις.

(1) Μια συνάρτηση είναι μονότιμη. Σε όλους τους ορισμούς αναφέρεται ότι σε 
κάθε δεδομένο στοιχείο x του D υπάρχει μόνο ένα στοιχείο y του R, έτσι ώστε μαζί 
να σχηματίζουν το διαταγμένο ζεύγος (x, y) που ανήκει στο σύνολο f. Σε παλαιότερα 
βιβλία ο ορισμός της συνάρτησης επέτρεπε “πλειονότιμες συναρτήσεις” όπως η 
y = 1 ± 2x. Αυτή η δυνατότητα δημιουργεί πολλές περιπλοκές και δε είναι πλέον 
αποδεκτή. Σήμερα, η σχέση y = 1 ± 2x ορίζει στα μαθηματικά δύο διαφορετικές 
συναρτήσεις. Κάθε έκφραση y = f (x) θα θεωρηθεί ότι ορίζει μια συνάρτηση μόνο 
αν είναι μονότιμη.

(2) Μια συνάρτηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις τιμές της. Ένα συ-
γκεκριμένο στοιχείο x (ένας αριθμός ή μια παράμετρος που αντιπροσωπεύει έναν 
αριθμό) του D αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο y (έναν αριθμό ή μια πα-
ράμετρο που αντιπροσωπεύει έναν αριθμό) του R. Αν η συνάρτηση παριστάνεται 
με f, τότε f (x) είναι η τιμή της συνάρτησης και δεν πρέπει να συγχέεται με την ίδια 
τη συνάρτηση, που περιλαμβάνει τον κανόνα αντιστοιχίας και τα σύνολα D και R. 
Αυτή η παρατήρηση φαίνεται απλή και σαφής, αλλά στο παρελθόν έχει γίνει αιτία 
πολλών στοιχειωδών σφαλμάτων κυρίως λόγω απροσεξίας. Αν και μερικές φορές θα 
χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο συμβολισμό y = f (x) για τη συνάρτηση και την τιμή της 
για κάποιο x ∈ D, θα είναι πάντα σαφές από τα συμφραζόμενα τι εννοούμε.

(3) Το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών μιας συνάρτησης μπορεί να εννοούνται. 
Συχνά θα δώσουμε μια συνάρτηση παραθέτοντας μόνο τον κανόνα αντιστοιχίας, 
π.χ. y = 2xexsinx, και δε θα αναφέρουμε οτιδήποτε για τα πεδία ορισμού και τιμών. 
Σε μια τέτοια περίπτωση εννοείται ότι το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο όλων των 
σημείων του (−∞, ∞) για τα οποία η f (x) έχει νόημα. Έτσι, στο προηγού μενο παρά-
δειγμα η έκφραση 2xexsinx έχει νόημα για κάθε x στο (−∞, ∞) και αυτό είναι το 
πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Το πεδίο τιμών είναι το σύνολο όλων των τιμών που 
λαμβάνονται από την έκφραση f (x) για όλες τις δυνα τές τιμές του x.

 Ας δώσουμε δύο ακόμη παραδείγματα συναρτήσεων: f : A → B, f (x) = 2/(x − 1) 
και g: C → D, g(x) = x1/2. Η συνάρτηση  f  έχει πεδίο ορισμού A ολόκληρο το διάστη-
μα (−∞, ∞) εκτός από το σημείο x = 1, επειδή η έκφραση f (1) δεν έχει νόημα. Το 
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πεδίο τιμών B της f  είναι το σύνολο των τιμών που λαμβάνονται από την έκ φραση 
f (x). Η συνάρτηση g έχει πεδίο ορισμού C το διάστημα [0, ∞), επειδή η τετραγω-
νική ρίζα x1/2 ορίζεται μόνο για x ≥ 0. Το πεδίο τιμών D της g είναι πάλι το [0, ∞).

Παραδείγματα συναρτήσεων

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις ακολουθίες. Από τον ορισμό της 
ακολουθίας είναι φανερό ότι η ακολουθία είναι μια ειδική περίπτωση της συνάρ-
τησης, αφού για μια ακολουθία το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο των φυσικών 
αριθμών, η έκφραση του γενικού όρου un είναι ο κανόνας αντιστοιχίας και το πεδίο 
ορισμού προσδιορίζεται από τις τιμές του un.

 Ο όρος “κανόνας αντιστοιχίας” αναφέρεται σε κάθε κανόνα, ακόμα και σε κανό-
νες που δεν μπορούν να εκφραστούν με ένα μαθηματικό τύπο. Επιπλέον, τα στοιχεία 
των D και R δεν είναι απαραίτητα αριθμοί. Παραδείγματα τέτοιων συναρτήσεων 
έχουμε πολλά στην επιστήμη και στην πραγματική ζωή. Σε μια βιβλιοθήκη, τα 
βιβλία απεικονίζονται σε συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών, έτσι ώστε να 
μπορούμε να τα ταξινομήσουμε και να τα βρούμε εύκολα. Τα αυτοκίνητα παίρνουν 
ένα μοναδικό αριθμό κυκλοφορίας για να κυκλοφορήσουν. Η εφορία δίνει έναν 
αριθμό (ΑΦΜ) σε κάθε πολίτη για να έχει όλα τα σχετικά φορολογικά στοιχεία 
του σε ένα φάκελο. Η ύλη αυτού του μαθήματος διαιρείται σε τμήματα και κάθε 
τμήμα αποθηκεύεται σε ένα αρχείο με την κατάλληλη σήμανση. Οι εφαρμογές 
των συναρτήσεων είναι απεριόριστες και όλες βασίζονται στην ίδια ιδέα: Είναι 
ευκολότερο να χρησιμοποιούμε την εικόνα μιας πολύπλοκης οντότητας από την ίδια 
την οντότητα.

 Σε αυτό το μάθημα θα περιοριστούμε σε συναρτήσεις για τις οποίες το πεδίο 
ορισμού και το πεδίο τιμών είναι σύνολα πραγματικών αριθμών. Έτσι, για κάθε 
x ∈ D παίρνουμε ένα μοναδικό αριθμό y ∈ R και (x, y) είναι ένα διαταγμένο 
ζεύγος πραγματικών αριθμών. Ακόμα και σε αυτή την ειδική περίπτωση, υπάρχουν 
συναρτήσεις με συμπεριφορά που κυμαίνεται από αναμενόμενη και λογική έως 
ιδιόρρυθμη και παράξενη. Για το λόγο αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί 
όταν χρησιμοποιούμε συναρτήσεις και πρέπει να γνωρίζουμε πάντα τι ακριβώς 
δίνεται ή έχει αποδειχθεί σε αντίθεση με τι έχει γίνει δεκτό ως παραδοχή, συνειδητά 
ή υποσυνείδητα.

 Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα συνήθων εκφράσεων της f (x):
2 2

2

( ) 3 2 1, ( ) (1 )sin , ( ) | | , ( ) ln( 1)

, 0 ,sin( ) , ( ) , ( )
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 Οι τρεις πρώτες συναρτήσεις έχουν πεδίο ορισμού D ολόκληρο τον πραγμα-
τικό άξονα (−∞, ∞) και πεδίο τιμών R το σύνολο των τιμών που παίρνει η f (x) όταν 
το x διατρέχει την D. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης με ln(x − 1) περιορίζεται 
στο x > 1, επειδή ο λογάριθμος πρέπει να έχει θετικό όρισμα. Το ίδιο ισχύει για τη 
συνάρτηση με την τετραγωνική ρίζα του x + 1 με πεδίο ορισμού x > −1. Το πεδίο 
ορισμού της έκτης συνάρτησης είναι (−∞, ∞), από το οποίο εξαιρείται ο αριθμός 0 
(ο ορισμός δε δίνει κανένα τρόπο για να υπολογίσουμε την τιμή της συνάρτησης 
στο x = 0). Η τελευταία συνάρτηση είναι λίγο περίεργη. Το πεδίο ορισμού της είναι 
προφανώς (−∞, ∞) και μια προσεκτική εξέταση δείχνει ότι και το πεδίο τιμών της 
είναι επίσης (−∞, ∞).

Σύνθετες συναρτήσεις

 Συχνά, είναι χρήσιμο να εφαρμόσουμε δύο συναρτήσεις f και g διαδοχικά ως 
εξής: Εφαρμόζουμε την f  στο x και παίρνουμε την τιμή f (x). Μετά εφαρμόζουμε 
την g στην f (x) και παίρνουμε την g( f (x)). Έτσι, από μια δεδομένη τιμή του x 
υπολογίζουμε την f (x) και μετά από την τιμή του f (x) υπολογίζουμε την g( f (x). Δεν 
υπάρχει τίποτα το καινούριο σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο 
προσεκτικοί.

 Για δύο συναρτήσεις  f : A → B και g: B → C ορίζουμε τη σύνθετη συνάρτηση 
g ° f με τη σχέση (g ° f )(x) = g( f (x)).

 Δύο παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν για τις σύνθετες συναρτήσεις. Πρώτο, η 
σειρά με την οποία εφαρμόζουμε τις f  και g για μια δεδομένη τιμή του x έχει σημα-
σία. Ο συμβολισμός (g ° f )(x) = g( f (x)) δείχνει ότι εφαρμόζουμε πρώτα την f  και 
μετά εφαρ μόζουμε την g. Γενικά, τα τελικά αποτελέσματα των διαδικασιών (g ° f )(x) 
= g( f (x)) και ( f ° g)(x) =f ( g(x)) είναι διαφορετικά (αν υπάρχουν και τα δύο). Δεύ-
τερο, η εικόνα f (x) από την πρώτη εφαρμογή πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού 
της g για να έχει νόημα το (g ° f )(x) = g( f (x)). Αυτό φαίνεται στον προηγούμενο 
ορισμό από τη χρήση του ίδιου συμβόλου B για το πεδίο τιμών της f  και το πεδίο 
ορισμού της g. Αν αυτό συμβαίνει για ένα τμήμα του πεδίου ορισμού της g, τότε 
ορίζουμε τη σύνθετη συνάρτηση g ° f  μόνο για τα στοιχεία αυτού του τμήματος.


