ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Συνεχίζοντας το ταξίδι στον κόσμο των μαθηματικών και ενόψει των
καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου αναρτώ την 4η μου άσκηση η
οποία καλύπτει την ύλη μέχρι και τα όρια. Δεν βασίζεται σε άσκηση
του σχολικού άλλα σε καθαρά δικιά μου ιδέα. Υπάρχουν ενδεικτικές
λύσεις με γνώσεις μέχρι τα όρια και κάποια σημαντικά σχόλια. Ελπίζω
να σας αρέσει.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που διαθέτετε για να
την μελετήσετε!

ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
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ΑΣΚΗΣΗ 4. (ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ)
ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ
Έστω η συνάρτηση

με

και ισχύει ότι:

-Η αντιστρέφεται και έχει ως αντίστροφη την
-Η και η

είναι γνησίως μονότονες στο πεδίο ορισμού τους.

-Για την και την

ισχύει:

Ι) Να αναφέρεται το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της
εξήγηση.

, δίνοντας μια σύντομη

ΙΙ) Να αποδείξετε ότι η και η

έχουν το ίδιο είδος μονοτονίας.

ΙΙΙ) Να αποδείξετε ότι η και η

είναι γνησίως αύξουσες στο πεδίο ορισμού τους.

Αν

τότε:

IV) Να αποδείξετε ότι:

Αν ισχύει για κάθε

ότι:

V) Να αποδείξετε ότι για κάθε
ισότητα.
Έστω η συνάρτηση

, η ισότητα ισχύει μόνον για
ισχύει:

τότε:

και να αναφέρεται πότε ισχύει η

για την οποία ισχύει

για κάθε

VI) Να αποδείξετε ότι:

VII) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της σύνθεσης της

με την

αν

.

Έστω η συνάρτηση
VIII) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της h και αν
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να αποδείξετε ότι:

.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ
Ι) Η αντίστροφη έχει πεδίο ορισμού το σύνολο τιμών της f και σύνολο τιμών το πεδίο
ορισμού της f άρα ισχύει:

ΙΙ) Αν η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της τότε:
Έστω ότι η

δεν είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της τότε θα υπάρχουν
με

Άρα η

τέτοια ώστε να ισχύει:

είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.

Ομοίως αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της.
Άρα η και η

έχουν το ίδιο είδος μονοτονίας.

ΣΧΟΛΙΟ: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι αντίστροφες συναρτήσεις έχουν πάντα το
ίδιο είδος μονοτονίας. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να το αποδείξουμε και ένας από αυτούς
είναι ο παραπάνω με άτοπο. Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί γνώση με βάση το σχολικό
βιβλίο άρα χρειάζεται πάντα απόδειξη για να την χρησιμοποιήσουμε.
ΙΙΙ)
ΘΕΤΩ
Για κάθε

με

(1)
(2)
(3)
Προσθέτοντας κατά μέλη τις (1),(2),(3) προκύπτει:
Άρα η ν είναι γνησίως αύξουσα στο
Έστω ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα τότε και η
είναι γνησίως φθίνουσα.
Για κάθε

με

(4)
(5)
Προσθέτοντας κατά μέλη τις (4),(5) προκύπτει:
Άρα η και η
είναι γνησίως αύξουσες στο πεδίο ορισμού τους.
ΣΧΟΛΙΟ: Για να εργαστούμε με άτοπο πρέπει να καταλήξουμε στο αντίθετο μίας πρότασης
που ισχύει. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την μονοτονία της ν(χ).
IV) ΘΕΤΩ
όταν το

τότε το

Άρα το

γιατί
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: ΠΡΕΠΕΙ
1)
2)
3)

γιατί
Άρα

4)
Άρα από (1),(2),(3),(4) ισχύει:

Άρα

ΣΧΟΛΙΟ: Πρέπει σε κάθε όριο να προσέχουμε τους περιορισμούς που μπορεί να
υπάρχουν καθώς πολλές φορές το όριο μπορεί να είναι μόνον πλευρικό όπως τώρα.
για χ το

V)

έχουμε: ΠΡΕΠΕΙ

Παρατηρούμε ότι η ισότητα ισχύει μόνον για χ=0 γιατί με βάση την αρχική σχέση πρέπει
ΣΧΟΛΙΟ: Όταν σε μία σχέση αντιστοιχίζουμε στην μεταβλητή μια άλλη μεταβλητή
πρέπει οι περιορισμοί για την μεταβλητή να εξεταστούν και για την νέα. Αυτή η
σχέση μπορεί να αποδειχθεί και με χρήση παραγώγων (βλέπε παρακάτω κεφάλαιο).
VI) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα ισχύει

Επειδή

και

ΣΧΟΛΙΟ: Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν
όταν

και επειδή

και

τότε:

τότε:

και

τότε και

τότε και
.
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ή

VII)

Καθώς
Άρα
ΣΧΟΛΙΟ: Όταν ξέρουμε την τιμή για κάποιο Χ της f τότε προφανώς ξέρουμε και για την
αντίστροφη ή και το αντίθετο, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουμε τον τύπο τους.

VIII) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: ΠΡΕΠΕΙ
1)

Ισχύει για κάθε
Ισχύει για κάθε
γιατί έστω η συνάρτηση

2)
3)

Για κάθε

με

(1)
(2)
(3)
Προσθέτοντας κατά μέλη τις (1),(2),(3) προκύπτει:
Άρα η ν είναι γνησίως αύξουσα στο
Άρα

ΘΕΤΩ

κοντά στο
Άρα όταν το

τότε το

Από VI) ερώτημα Άρα:
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ΣΧΟΛΙΟ: Στις ρίζες περιττού βαθμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν βγάζουμε κοινό
παράγοντα να βρίσκουμε το σωστό πρόσημο.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ: H άσκηση αποτελείται από πολλά ερωτήματα και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει
θέμα για εξετάσεις ή για κάποιο διαγώνισμα σε ορισμένο κομμάτι της ύλης. Συνολικά θα την χαρακτήριζα ως μία
απαιτητική άσκηση αφού οι αδύνατοι μαθητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποια ερωτήματα. Υπάρχουν
συναρτησιακές σχέσεις τις οποίες οι μαθητές δεν έχουν μάθει ακόμα πώς να τις χειρίζονται με άνεση και ίσως
μόνο που θα τις δουν θα πανικοβληθούν. Συγκεκριμένα, το Ι) ερώτημα χαρακτηρίζεται ως αρκετά εύκολο το οποίο
οφείλουν να μπορούν να απαντήσουν όλοι οι μαθητές. Όσον αφορά το ερώτημα ΙΙ) είναι αρκετά εύκολο και
αναμενόμενο να γνωρίζουν αυτή την απόδειξη οι μαθητές. Το ερώτημα ΙΙΙ) κρίνεται ως δύσκολο στο οποίο ο
μαθητής θα πρέπει να είναι αρκετά παρατηρητικός και να έχει κριτική ικανότητα. Το ερώτημα ΙV) χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή αν και οι καλοί μαθητές δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Το ερώτημα V) είναι αρκετά εύκολο
και οφείλουν να το γνωρίζουν όλοι οι μαθητές. Το ερώτημα VI) δεν είναι αρκετά απαιτητικό όμως ο μαθητής
πρέπει να είναι παρατηρητικός. Το ερώτημα VII) είναι κλασσικό ερώτημα και αντιμετωπίσιμο από πολλούς
μαθητές χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το τελευταίο ερώτημα είναι απαιτητικό και χρειάζεται καλή γνώση των
ιδιοτήτων των ριζών περιττής τάξης .

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
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