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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ
Παράγωγοι συναρτήσεων

 Το κεφάλαιο για την παραγώγιση ανοίγει διάπλατα τον κόσμο της θεωρίας 
και των εφαρμογών για το λογισμό. Η ανάγκη να βρούμε τις παραγώγους πολλών 
συναρτήσεων δημιουργεί ένα τεράστιο πλήθος γνώσεων πoυ ο φοιτητής πρέπει να 
κατανοήσει, να ξέρει και να μπορεί να χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, ας εξετά-
σουμε την παράγωγο της f (x) = sinx. Αυτή είναι μια πολύ απλή συνάρτηση, συνεχής 
παντού, που εμφανίζεται στους υπολογισμούς πολύ συχνά, σε οποιοδήποτε επίπεδο, 
ακόμα και στα μαθηματικά της μέσης εκπαίδευσης. Πώς, λοιπόν, βρίσκουμε την 
παράγωγό της;

 Η απάντηση φαίνεται πολύ απλή. Από τον ορισμό της παραγώγου έχουμε
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Ο υπολογισμός της f '(x) είναι δυνατός μόνο αν γνωρίζουμε τα δύο όρια που περι-
κλείονται σε αγκύλες. Έχουμε αποδείξει σε ασκήσεις στο κεφάλαιο 4 ότι
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Συνεπώς παίρνουμε f '(x) = cosx. Ένα απλό και πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα.

 Η προηγούμενη απόδειξη είναι ουσιαστικά ένα μικρό μέρος της θεωρίας των 
παραγωγίσιμων συναρτήσεων. Υπάρχουν πολλές τέτοιες συναρτήσεις, των οποίων 
οι παράγωγοι πρέπει να βρεθούν και να είναι διαθέσιμες ως εργαλεία για την 
επίλυση προβλημάτων. Ένα βιβλίο δεν μπορεί να περιέχει τους υπολογισμούς όλων 
αυτών των παραγώγων. Έτσι, φτιάχνουμε ένα μικρό πίνακα των συναρτήσεων των 
οποίων χρειαζόμαστε τις παραγώγους, όπως αυτός που δίνεται στη σελ. 60 του ΑΜ 
ή στις σελ. 58-60 του ΜΗ. Ο φοιτητής πρέπει να αποστηθίσει όσες από αυτές τις 
παραγώγους μπορεί. Οι συναρτήσεις secx, cscx, sechx, cschx και οι αντίστροφές 
τους μπορούν να παραλειφθούν. Οι οκτώ αυτές συναρτήσεις και οι παράγωγοί τους 
είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι γνώσης που μπορεί να εκφραστεί εύκολα με άλλες 
συναρτήσεις και η απομνημόνευσή του δεν προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα. 
Ο φοιτητής και ο επιστήμονας πρέπει να στηρίζονται περισσότερο στις ικανότητές 
τους από ότι στη γνώση που μπορεί να αποθηκευτεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο. 
Αυτό γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαίο στην εποχή των υπολογιστών.
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Ο κόσμος των εφαρμογών

 Η θεωρία που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια έχει περιορισμένες 
άμεσες εφαρμογές. Με τις παραγώγους η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. 
Έχουμε τώρα τα εργαλεία να λύσουμε πολλά προβλήματα στη φυσική, τη μηχα νο-
λογία, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την οικονομία, τη χημεία, τη βιολογία και πολλές 
άλλες επιστήμες. Είμαστε κυρίαρχοι στον κόσμο του απειροστού και έχουμε τα 
εργαλεία να ερευνήσουμε πολύ μικρές μεταβολές, που επηρεάζουν συλλογικά τον 
κόσμο γύρω μας και τη ζωή μας. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο μεγάλο βήμα στη 
μαθηματική ανάλυση για οτιδήποτε υπάρχει ή συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο.

 Στις σελ. 62-63 του ΑΜ αναφέρονται σύντομα τρεις εφαρμογές: Η εύρεση 
μεγίστων και ελαχίστων, οι ποσοστιαίες μεταβολές και η κίνηση σωματιδίου. Μπο-
ρούμε ακόμη να αναφέρουμε τις εξής εφαρμογές: οριακό κόστος παραγωγής (δηλ. 
κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας ενός προϊόντος), οριακό έσοδο (δηλ. 
πρόσθετο έσοδο από μια μικρή αύξηση της εργασίας), ρυθμός μεταβολής ενός 
πληθυσμού μικροβίων, γέμισμα ή άδειασμα ενός αποθηκευτικού χώρου, τήξη των 
πάγων των πολικών περιοχών της Γης, βελτιστοποίηση μιας κατασκευής (ως προς το 
μέγεθος ή τη θέση της), βελτιστοποίηση μιας επένδυσης, καταστάσεις κατάρρευσης 
(ενός αυτοκινήτου, μιας κατασκευής ή μιας διαδικασίας), ιδιότητες ελαστικότητας 
(ενός υλικού, του ανθρώπινου σώματος ή ακόμα και της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς), προσομοίωση πολύπλοκων συστημάτων με απλά μοντέλα, παραγωγή ενέρ-
γειας από πυρηνικά καύσιμα και πολλές άλλες εφαρμογές.

 Ο κόσμος των εφαρμογών είναι γύρω μας και θα επεκταθεί σημαντικά με το 
επόμενο κεφάλαιο για ολοκληρώματα. Ο φοιτητής πρέπει να γίνει κυρίαρχος του 
διαφορικού λογισμού, αν θέλει να επιτύχει στα μαθηματικά. Η γνώση της πα ρα-
γώγισης δε θα εξασφαλίσει την επιτυχία του, αλλά το αντίθετο θα εξασφαλίσει την 
αποτυχία του.

Συμβολισμός

 Οι μαθηματικοί προτιμούν το συμβολισμό f : A → B για να δηλώσουν μια συ-
νάρτηση και δίνουν έναν αυστηρό ορισμό της έννοιας της συνάρτησης χωρίς να 
χρησιμοποιήσουν την έκφραση f (x) ή τις λέξεις “κανόνας αντιστοιχίας”. Όμως, με 
τις παραγώγους δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση της f (x) και συγκεκριμένες 
εκφράσεις της. Εκτός από αυτό, ο συμβολισμός y = f (x) μας βοηθάει σημαντικά στο 
να έχουμε απλές και εύληπτες μαθηματικές εξισώσεις για να εκφράσουμε πλεγμένες 
συναρτήσεις και καμπύλες σε δισδιάστατες Καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y).

 Η παράγωγος συμβολίζεται με f ', που σημαίνει ουσιαστικά το σύνολο των δια-
ταγμένων ζευγών {a, f '(a)}. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούμε τα σύμβολα
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που παριστάνουν την παράγωγο της συνάρτησης f. Σε κάθε περίπτωση χρησιμο-
ποι ούμε τον καλύτερο συμβολισμό, δηλ. εκείνον που κάνει τα μαθηματικά μας 
ευκολότερα στο διάβασμα και διαυγέστερη τη σημασία τους για τον αναγνώστη. 
Παράγωγοι ανώτερης τάξης γράφονται με παρόμοιο τρόπο. Πιστεύουμε ότι όλα 
αυτά δε θα οδηγήσουν σε καμία σύγχυση μεταξύ μιας συνάρτησης και της τιμής 
της για κάποια τιμή του x, τουλάχιστον για οποιοδήποτε φοιτητή που θα κριθεί 
προβιβάσιμος στο λογισμό.


