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Η συνάρτηση f(x)=ax+β 
Ορισμός:   Η γωνία ω που γράφει ο άξονας χ’χ ,αν στραφεί κατά την θετική φορά 
μέχρι να συμπέσει με την ευθεία ε ονομάζεται γωνία της ε με τον χ’χ. 

 
Αν ω=0ο,ηευθεία ε είναι παράλληλη με τον χ’χ. 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  : 00≤ω<180ο 
Συντελεστής Διεύθυνσης ή Κλίση Ευθείας: ονομάζεται η εφαπτομένη της 
γωνίας ω που σχηματίζει η ευθεία με τον χ’χ άξονα. 
Αν Α(χ1,y1) και Β(χ2,y2) είναι δύο σημεία του επιπέδου,η κλίση της ευθείας που 
ορίζουν δίνεται από τον τύπο: 

α= 
y -y2 1
x -x12

 

Γραφική Παράσταση f(x)=ax+β 
· Είναι ευθεία. 

· Τέμνει τον χ’χ στο σημείο βA - ,0
α

æ ö÷ç ÷ç ÷çè ø
. 

· Τέμνει τον y’y  στο σημείο Β(0,β). 
· ‘Εχει κλίση α=εφω 

Αν α=0 έχουμε την f(x)=β έχουμε την σταθερή συνάρτηση που η γραφική της 
παράσταση είναι παράλληλη στον χ’χ ‘αξονα. 

 
          (ω>0)                                            (ω<0)                          ( ω=0) 
Η ευθεία y=0  παριστάνει τον χ’χ  άξονα. 
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Γραφική Παράσταση f(x)=ax 
· Είναι ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων Ο(0,0). 
· ‘Εχει κλίση α=εφω. 
· Είναι παράλληλη με την ευθεία y=ax+β. 

Αν α=1  (ω=45ο )  έχουμε την y=x  που είναι η διχοτόμος της πρώτης και τρίτης 
γωνίας των αξόνων. 

Αν α=-1 (ω=135ο ) έχουμε την y=-x που είναι η διχοτόμος της δεύτερης και τέταρτης 
γωνίας των αξόνων. 

 

 

Συνθήκη Παραλληλίας –Καθετότητας Δύο Ευθειών 
Αν ε1:y=a1x+β1 και ε2:y=a2x+β2 δύο ευθείες του επιπέδου,τότε αν: 

· α1=α2 οι ευθείες είναι παράλληλες. 
· α1=α2  και β1=β2 οι ευθείες συμπίπτουν. 
· α1α2 =-1 οι ευθείες είναι κάθετες.  

π.χ   ι)Να βρεθεί το λ,ώστε οι ευθείες ε1:y=(2λ2+4)χ-7 και ε2:y=(λ2+4λ)χ+13 να 
είναι παράλληλες. 

ιι) Να βρεθεί το λ,ώστε οι ευθείες ε1:y=(λ+1)χ-3 και ε2:y= 
λ-2
2

χ+4  να είναι κάθετες. 

Λύση 

ι)Πρέπει 2λ2+4=λ2+4λ Û λ2-4λ+4=0 Û  λ=2 

ιι)Πρέπει  λ+1
λ-2
2

=-1 Û (λ+1)(λ-2)=-2 Û λ2-λ-2=-2 Û  λ2-λ=0 Û λ(λ-1)=0 Û  

λ=0  ή λ=1. 

 


