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ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  

    

2

, 4 2
, 2 2

1/ , 2 4
3, 4
1, 4.5

x x
x x

y x x
x
x

− < < −⎧
⎪ − ≤ ≤⎪⎪= − < <⎨
⎪ =⎪

≥⎪⎩

 Η παρουσίαση των πληροφοριών που περιέχει 
μια συνάρτηση με κάποιο σχήμα μπορεί να γίνει αν 
χρησιμοποιήσουμε τα σημεία (x, y), όπου y = f (x), σε 
ένα επίπεδο με άξονες x'Ox και y'Oy. Για απλότητα 
παίρνουμε τους άξονες κάθετους μεταξύ τους και 
δεχόμαστε ότι ισχύει η Ευκλείδεια γεωμετρία στο 
επίπεδο σχεδίασης (αυτό σημαίνει ότι ισχύει το Πυ-
θαγόρειο θεώρημα). Όλα τα σημεία (x, y) δίνουν τη 
γραφική παράσταση ή γράφημα της συνάρτησης. Ένα 
παράδειγμα μιας συνάρτησης και της γραφικής της 
παράστασης ακολουθεί.
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 Στο σχήμα τα σημεία (x, y) έχουν σχεδιαστεί με κόκκινο και συνιστούν τη γραμ-
μή που παριστάνει τη συνάρτηση. Έτσι έχουμε ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλα 
τμήματα και ενδεχομένως απομονωμένα σημεία. Τα ακραία σημεία αυτών των 
τμημάτων σημειώνονται με γεμάτες κουκίδες, αν ανήκουν στη συνάρτηση, και με 
άδειες κουκίδες, αν δεν ανήκουν. Για x ≤ −4 και 4 < x < 4.5 η συνάρτηση δεν ορίζε-
ται (όπως φαίνεται από το πεδίο ορισμού της) και για το λόγο αυτό δεν έχει σχεδια-
στεί τίποτα στα αντίστοιχα διαστήματα.

 Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης, γιατί 
μας δίνει μια “αίσθηση του πώς πάει η συνάρτηση”. Η λαϊκή φράση που εκφράζει 
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αυτό το γεγονός είναι “μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις”. Επιπλέον, η γραφική 
παράσταση μας δείχνει πού πρέπει να κοιτάξουμε για ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Για 
παράδειγμα, αν θέλουμε να βρούμε τα σημεία όπου μια συνάρτηση μηδενίζεται 
[δηλ. τα σημεία όπου f (x) = 0] ή τα μέγιστα και ελάχιστα της συνάρτησης, μπο-
ρούμε να δούμε από τη γραφική παράσταση πού πρέπει να ψάξουμε και μετά να 
χρησιμοποιήσουμε αναλυτικές μεθόδους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η γραφική 
παράσταση σχεδιάζεται μόνο για ένα πεπερασμένο διάστημα που εμείς επιλέγουμε 
(μπορούμε φυσικά και να την σχεδιάσουμε για περισσότερα διαστήματα). Συνήθως, 
αυτό το διάστημα είναι αρκετό για να δείξει τη συμπεριφορά της συνάρτησης για 
πολύ μικρό και για πολύ μεγάλο x, αλλά μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις.

 Μια κατακόρυφη ευθεία (δηλ. μια ευθεία παράλληλη στον άξονα y) δεν επιτρέ-
πεται να κόβει τη γραφική παράσταση σε περισσότερα από ένα σημεία [επειδή για 
μια συνάρτηση κάθε x αντιστοιχεί σε ένα μόνο f (x)]. Μια οριζόντια ευθεία μπορεί 
να κόβει τη γραφική παράσταση σε ένα ή περισσότερα σημεία. Όμως, αν την κόβει 
σε περισσότερα από ένα, τότε η συνάρτηση δεν είναι αντιστρεπτή. Για να γίνει 
αντιστρεπτή πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο ορισμού της, έτσι ώστε κάθε οριζό-
ντια ευθεία να κόβει τη γραφική παράσταση σε ένα σημείο το πολύ.

 Η χρήση ενός Καρτεσιανού συστήματος για τη σχεδίαση της γραφικής παρά-
στασης δε σημαίνει ότι τα x και y είναι μήκη. Μπορούν να αντιπροσωπεύουν οποια-
δήποτε ποσότητα. Επιπλέον, αρκετά συχνά η γραφική παράσταση είναι πολύ πιο 
πα ραστατική σε άλλες συντεταγμένες, όπως π.χ. πολικές (βλέπε MH, σελ. 39).

Παρατηρήσεις και παραδείγματα

 Μερικές απλές παρατηρήσεις για τις γραφικές παραστάσεις μπορεί να βοηθή-
σουν πολύ στο σχεδιασμό συναρτήσεων σε Καρτεσιανές συντεταγμένες.
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(1) Αν η γραφική παράσταση της f (x) 
μετατοπιστεί c μονάδες προς τα δεξιά, 
δίνει τη γραφική παράσταση της f (x − c).
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(2) Αν η γραφική παράσταση της f (x) 
με τατοπιστεί c μονάδες προς τα πάνω, 
δί νει τη γραφική παράσταση της f (x) + c.
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(3) Η γραφική παράσταση της f (cx) 
προ κύπτει από εκείνη της f (x) με ορι-
ζόντια συρρίκνωση με παράγοντα 1/c.
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(4) Η γραφική παράσταση της cf (x) 
προ κύπτει από εκείνη της f (x) με κα-
τακόρυφη μεγέθυνση με παράγοντα c.
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(5) Η γραφική παράσταση μιας άρτιας 
συνάρτησης, δηλ. μιας συνάρτησης με 
την ιδιότητα f (−x) = f (x), είναι συμμε-
τρική ως προς τον άξονα y.
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(6) Η γραφική παράσταση μιας περιτ-
τής συνάρτησης, δηλ. μιας συνάρτη σης 
με f (−x) = − f (x), είναι συμ μετρική ως 
προς την αρχή Ο των αξό νων.
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(7) Οι γραφικές παραστάσεις μιας συ-
νάρ τησης και της αντίστροφής της 
είναι συμμετρικές ως προς την ευ-
θεία y = x (τη διχοτόμο του πρώτου 
τεταρ τημορίου).
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(8) Η γραφική παράσταση μιας περιο-
δι κής συνάρτησης, δηλ. μιας συ-
νάρτη σης με f (x + x0) = f (x), μπο-
ρεί να σχεδιαστεί σε ένα διάστη μα 
(a , a + x0) και να επαναληφθεί.
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 Το λογισμικό που είναι διαθέσιμο σήμερα για μαθηματικούς υπολογισμούς 
μπορεί να σχεδιάσει γραφικές παραστάσεις αρκετά εύκολα και μας διευκολύνει 
πολύ. Όμως, πρέπει να μπορούμε να προβλέψουμε πώς περίπου θα είναι μια γρα-
φική παράσταση. Η ικανότητα αυτή μας βοηθάει να αποφύγουμε λάθη, που τις πε-
ρισσότερες φορές δημιουργούνται από κακό προγραμματισμό του λογισμικού.


