ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΜΟΝΟΣΟΝΙΑ,
ΣΑ ΑΚΡΟΣΑΣΑ & «1-1»
1. Σηαθερή ιέγεηαη ε ζπλάξηεζε γηα ηελ νπνία γηα θάζε x1, x2Af κε x1x2 f(x1)=f(x2). Υπάξρεη cR,
ηέηνην ώζηε f(x)=c, γηα θάζε xAf.
2. Ζ κνλνηνλία είλαη κηα ηδηόηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνην δηάζηεκα, ππνζύλνιν ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ
ηεο. Όηαλ επνκέλσο ιέκε όηη κηα ζπλάξηεζε είλαη αύμνπζα ή θζίλνπζα, ζα πξέπεη λα ιέκε θαη ην
δηάζηεκα ζην νπνίν ζπκβαίλεη.
3. Υπάξρνπλ ζπλαξηήζεηο πνπ δελ είλαη κνλόηνλεο ζε θαλέλα ππνζύλνιν ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηνπο. Πρ ε
ζπλάξηεζε f(x)= 0, αν x  άππητορ
πνπζελά.

, δελ είλαη κνλόηνλε

1, αν x  πητόρ

4. Μηα ζπλάξηεζε κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθά είδε κνλνηνλίαο ζε δηάθνξα ππνζύλνια ηνπ πεδίνπ
νξηζκνύ ηεο. Πρ ε f(x)=x2, είλαη ➷ ζην (-,0) θαη ➹ ζην (0,+).
5. Δάλ f ➹ (➷) ζην δηάζηεκα Γ, ηόηε f () ζην Γ. Τα αληίζηξνθα δελ ηζρύνπλ.
6. Δάλ ε f είλαη  θαη  ζην Γ, ηόηε ε f είλαη ζηαζεξή ζην Γ.
7. Δάλ ε f είλαη κνλόηνλε ζε δηάζηεκα Γ, ηόηε είλαη κνλόηνλε κε ην ίδην είδνο κνλνηνλίαο ζε θάζε
ππνζύλνιν ηνπ Γ.
8. Ζ f είλαη

➹

() ζην δηάζηεκα Γ, αλ θαη κόλν αλ ε g(x)=-f(x) είλαη

➷()

ζην δηάζηεκα Γ.

(Με απόδεημε)
9. Αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη γλεζίσο κνλόηνλε (κνλόηνλε) κε ην ίδην είδνο κνλνηνλίαο ζηα δηαζηήκαηα Α 1
θαη Α2, ηόηε δελ ηζρύεη ε κνλνηνλία πάληα θαη ζηελ έλσζε Α 1UΑ2. Πρ ε f(x)=1/x, είλαη
δηαζηήκαηα

(-,0) θαη (0,+), δελ είλαη όκσο

➷

➷

ζηα

ζηελ έλσζε (-,0)U(0,+), γηαηί -2<2 ελώ

f(-2)<f(2).
10. Δάλ δπν ζπλαξηήζεηο f, g είλαη νξηζκέλεο θαη κνλόηνλεο κε ην ίδην είδνο κνλνηνλίαο ζε δηάζηεκα Γ,
ηόηε θαη ε f+g έρεη ην ίδην είδνο κνλνηνλίαο. (Με απόδεημε)
11. Δάλ ε f είλαη ➹ (, ➷, ) ζην δηάζηεκα Γ, ηόηε θαη ε g(x)=αf(x), α>0 είλαη

➹

(, ➷, ) ζην δηάζηεκα Γ. (Με απόδεημε)
12. Δάλ ε f είλαη

➹ (, ➷, ) ζην δηάζηεκα Γ, ηόηε θαη ε g(x)=αf(x), α<0 είλαη ➷

(,

➹,

) ζην

δηάζηεκα Γ. (Με απόδεημε)
13. Έλαο ηξόπνο εύξεζεο ηεο κνλνηνλίαο κηαο ζπλάξηεζεο είλαη ν ππνινγηζκόο ηνπ ιόγνπ κεηαβνιήο



f ( x2 )  f ( x1 )
, όπνπ x1, x2 είλαη ηπραία ζηνηρεία ηνπ Γ.
x2  x1

i) Δάλ ι>0 (ι0), ηόηε ε f είλαη ➶ () ζην Γ.
ii) Δάλ ι<0 (ι0), ηόηε ε f είλαη ➷ () ζην Γ.
iii) Δάλ ι=0, ηόηε ε f είλαη ζηαζεξή ζην Γ.
(Με απόδεημε)
14. Άιινο ηξόπνο εύξεζεο ηεο κνλνηνλίαο κηαο ζπλάξηεζεο, είλαη ν πίλαθαο κεηαβνιώλ ηεο πξώηεο
παξαγώγνπ (κεζεπόκελν θεθάιαην).
15. Γηα λα βξνύκε ηα αθξόηαηα κηαο ζπλάξηεζεο, ζέηνπκε f(x)=y, θαη πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ην
δηάζηεκα ή ηα δηαζηήκαηα πνπ βξίζθεηαη ην y (ζύλνιν ηηκώλ), ή κηα αλίζσζε πνπ πεξηέρεη ην y.
16. Δάλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη γλεζίσο κνλόηνλε ζε δηάζηεκα (α,β)   f , ηόηε ν πεξηνξηζκόο ηεο f ζην
(α,β) δελ έρεη αθξόηαηα (Άζκηζη 2i,ii).
17. Δάλ κηα ζπλάξηεζε f είλαη γλεζίσο κνλόηνλε ζε δηάζηεκα [α,β]   f , ηόηε ν πεξηνξηζκόο ηεο f ζην
[α,β] έρεη αθξόηαηα ζηα α θαη β, ηα f(α) θαη f(β) (Άζκηζη 2iv).
18. Δάλ ε f έρεη ζην πεδίν νξηζκνύ ηεο έλα δηάζηεκα (α,β) θαη ππάξρεη x0(α,β) ηέηνην ώζηε ζε θαζέλα
από ηα δηαζηήκαηα (α,x0] θαη [x0,β) ε f λα είλαη γλεζίσο κνλόηνλε κε δηαθνξεηηθό είδνο κνλνηνλίαο,
ηόηε ν πεξηνξηζκόο ηεο f ζην (α,β) έρεη αθξόηαην ζην x0 (Άζκηζη 2v).
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19. Μπνξεί κηα ζπλάξηεζε λα έρεη κόλν ειάρηζην, λα έρεη κόλν κέγηζην, λα έρεη θαη ηα δπν, ή λα κελ έρεη
θαζόινπ αθξόηαηα. Δάλ ππάξρνπλ, είλαη κνλαδηθά.
20. Τν αθξόηαην κηα ζπλάξηεζε, κπνξεί λα ην παξνπζηάδεη ζε πεξηζζόηεξεο από κηα ηηκή ηνπ x. Πρ ε
f(x)=εκx έρεη κέγηζην ην 1, όηαλ x=2θπ+(π/2), θΕ.
21. Γηα λα βξνύκε ηελ αληίζηξνθε κηαο ζπλάξηεζεο, αθνινπζνύκε ηα εμήο:
i) Θέηνπκε f(x)=y,
ii) ιύλνπκε ηελ εμίζσζε σο πξνο x,
iii) ζέηνπκε x=f-1(y),
iv) αιιάδνπκε ηελ κεηαβιεηή από y ζε x. Τν βήκα απηό είλαη πξναηξεηηθό.
22. Δάλ ε f είλαη αληηζηξέςηκε, ηόηε θαη ε f-1 είλαη αληηζηξέςηκε θαη ηζρύεη (f-1)-1=f.
23. f-1(f(x))=x, γηα θάζε xAf.
24. f (f-1(y))=y, γηα θάζε yf(Af).
25. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ f θαη f-1 είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ηελ δηρνηόκν 1 εο – 3εο γσλίαο y=x.
Ασηό όμως δεν ζημαίνει όηι ηα ζημεία ηομής ηων γραθικών παραζηάζεων ηων f και f -1 είναι πάνω ζηην
διτοηόμο y=x. Σρεηηθά ηζρύνπλ ηα εμήο:
i) Εάν η f είναι γνησίως αύξουσα στο R, τότε f(f(x0))=x0  f(x0)=x0.
Απόδεημε: Τν Ανηίζηροθο ()είλαη πξνθαλέο. Εσθύ (): Έζησ f(f(x0))=x0. Θα δείμνπκε όηη f(x0)=x0.
 Δάλ f(x0)<x0 ηόηε f(f(x0)<f(x0) γηαηί f ➹ ζην R, ή x0< f(x0), άηνπν γηαηί f(x0)<x0.
 Δάλ f(x0)>x0 ηόηε f(f(x0)>f(x0) γηαηί f ➹ ζην R, ή x0> f(x0), άηνπν γηαηί x0<f(x0).
 Άξα f(x0)=x0.
ii) Εάν η f είναι γνησίως αύξουσα στο R, τότε f -1(x)=f(x)  f(x)=x.
Απόδεημε:

f "11"

f 1 ( x)  f ( x) 

1

 f ( f ( x))  f ( f ( x))  x  f ( f ( x))
Έηζη αλ ε ζπλάξηεζε f είλαη

f νησ. αύξ.


(i )

f ( x)  x .

➷ ζην Af, ηόηε νη ζρέζεηο f -1(x)=f(x) θαη f(x)=x δελ είλαη ηζνδύλακεο. Πρ ε

ζπλάξηεζε ηνπ ζρήκαηνο (μπλε) θαη ε αληίζηξνθή ηεο (κόκκινη) ηέκλνληαη θαη ζε ζεκείν εθηόο ηεο
δηρνηόκνπ, γηαηί είλαη γλεζίσο θζίλνπζεο.
26. Δάλ κηα ζπλάξηεζε είλαη γλεζίσο κνλόηνλε ζην Αf, ηόηε είλαη «1-1». Τν αληίζηξνθν δελ ηζρύεη. Πρ ε
f(x)=1/x είλαη «1-1» θαη δελ είλαη κνλόηνλε ζην R*.
27. Δάλ κηα ζπλάξηεζε είλαη γλεζίσο κνλόηνλε ζην Α f, ηόηε
αληηζηξέθεηαη θαη ε αληίζηξνθή ηεο έρεη ην ίδην είδνο
κνλνηνλίαο.
28. Δάλ κηα ζπλάξηεζε είλαη «1-1» ζηα δηαζηήκαηα Α1 θαη
Α2, ηόηε δελ είλαη πάληα «1-1» θαη ζηελ έλσζε Α1UΑ2.
Πρ ε f(x)=x2, είλαη «1-1» ζηα (-,0) θαη (0,+ ), δελ είλαη
όκσο «1-1» ζηελ έλσζε
(-,0)U(0,+ ), αθνύ 2<2 ελώ f(-2)=f(2).
29. Γηα λα δείμνπκε όηη κηα ζπλάξηεζε δελ είλαη «1-1», αξθεί
λα βξνύκε δπν ζηνηρεία ηνπ Α f ηέηνηα ώζηε x1x2 ελώ
f(x1)=f(x2). Απηό κπνξεί λα γίλεη είηε κε απιή
παξαηήξεζε είηε κε δηεξεύλεζε. Πρ εάλ f(x)=x2-6x+3
2
2
ηόηε f(x1)=f(x2)  x1  6 x1  3  x 2  6 x 2  3  … 
x1=x2 ή x1+x2=6.
Δάλ δηαιέμνπκε δπν ζηνηρεία ηνπ R κε x1+x2=6, π.ρ. x1=2
θαη x2=4, ηόηε f(x1)=f(x2)=1.
30. Πνιιέο θνξέο από ηελ δηαδηθαζία εύξεζεο ηεο αληίζηξνθεο, πξνθύπηεη ε «1-1», γηαηί ε εμίζσζε f(x)=y,
έρεη κνλαδηθή ιύζε σο πξνο x. Δάλ όρη, ηόηε δελ είλαη «1-1».
31. Μηα ζπλάξηεζε κε θιάδνπο αληηζηξέθεηαη, κόλν αλ θάζε θιάδνο είλαη «1-1» θαη ηα ζύλνια ηηκώλ ησλ
θιάδσλ είλαη αλά δπν μέλα.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ - ΄΄1-1΄΄
1) Να κειεηήζεηε σο πξνο ηε κνλνηνλία ηηο ζπλαξηήζεηο:
i) f(x)=-x
2x  1
vi) f ( x ) 
ζηα δηαζηήκαηα (-,-1) θαη
ii) f(x)=2x-3
x 1
iii) f(x)=|x|
(-1,+)
iv) f(x)=5x3-2
vii) f(x)=2|x|+3|x-2|+x.
2
v) f(x)=x -8x+15 ζηα δηαζηήκαηα (-,4]
viii) f(x)=2lnx-3
θαη [4,+)
2) Να κειεηήζεηε σο πξνο ηα αθξόηαηα ηηο ζπλαξηήζεηο:
i) f(x)=2x-1
vii) f(x)=-3x2+1
viii) f(x)=3ζπλx-1
ii) f(x)=2x-1, x(-1,1)
iii) f(x)=2x-1, x[-1,1)
x 2  2x  4
ix)
f(x)=
.
iv) f(x)=2x-1, x[-1,1]
x 2  2x  4
2
v) f(x)=x -5x+6
vi) f(x)=x2
3) Να δείμεηε όηη αλ f, g γλεζίσο αύμνπζεο (θζίλνπζεο) ζε δηάζηεκα Δ θαη νξίδνληαη νη ζπλαξηήζεηο fog
θαη gof, λα δείμεηε όηη θαη απηέο είλαη γλεζίσο αύμνπζεο (θζίλνπζεο) ζηα πεδία νξηζκνύ ηνπο.
4) Αλ ε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα θαη ε g είλαη γλεζίσο θζίλνπζα ζην R, λα ιύζεηε ηελ αλίζσζε
( f  g )( x 2  2 x)  ( f  g )( x  4) .
5) Δάλ f ζπλάξηεζε ΄΄1-1΄΄, λα ιπζεί ε εμίζσζε f(x2+4x)=f(x+4).
6) Aλ ε ζπλάξηεζε f:RR είλαη γλεζίσο θζίλνπζα, λα ιπζεί ε εμίζσζε ( f  f )( x 2  4 x)  ( f  f )( x  4) .
7) Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=x5+x3+2x+1.
i) Να δείμεηε όηη είλαη γλεζίσο αύμνπζα ζην R.
ii) Να ιύζεηε ηελ εμίζσζε x5+x3+2x-4=0
8) Να ιπζνύλ νη αληζώζεηο:
2
a) 5 x  x  52 x  2

x2  x

3
b)  
4
3x  x 2
c)

2

2x2

3
 
4
2
62 x

x 2
x

 5x  6

x

3
4
     1 , xR.
5
5

9) Έζησ f(x)= 

a) Να δείμεηε όηη ε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα ζην R,
b) λα ιπζεί ε εμίζσζε 3x+4 x=5 x,
c) λα ιπζεί ε αλίζσζε 3x+4x>5 x.
10) Έζησ f(x)=αx+(α2-α)x-α2, κε 0<α1 θαη xR.
a) Να δείμεηε όηη αλ α>1 (0<α<1) ε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα (υθίνουσα) ζην R,
b) λα ιπζεί ε εμίζσζε αx+(α2-α)x=α2, 0<α≠1.
11) Γίλεηαη ε ζπλάξηεζε f(x)=ex+ln(x+1)-1.
i) Να δείμεηε όηη είλαη γλεζίσο αύμνπζα ζην (-1,+).

e x  ln( x 2  1)  1.
x3
x2
x2
 ln 2 .
iii) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε e  e
x 1
ii) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε

2

12) Έζησ g:(0,+)R κηα γλεζίσο κνλόηνλε ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο ε γξαθηθή παξάζηαζε δηέξρεηαη από
ηα ζεκεία Α(1,-2), Β(2,-3) θαη ε ζπλάξηεζε f(x)=lnx-g(x), x>0.
i) Να δείμεηε όηη ε g είλαη γλεζίσο θζίλνπζα.
ii) Να δείμεηε όηη ε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα.
iii) Να ιύζεηε ηελ αλίζσζε 2lnx<2+g(x2).
13) Μηα ζπλάξηεζε f:RR έρεη ηελ ηδηόηεηα f(x+y)=f(x)+f(y) γηα θάζε x,yR. Αλ f(x)>0 γηα θάζε xR, λα
απνδείμεηε όηη:
i) f(0)=0.
ii) ε f είλαη πεξηηηή.
iii) ε f είλαη γλεζίσο αύμνπζα.
14) Μηα ζπλάξηεζε f:RR έρεη ηελ ηδηόηεηα f(x)+x≤x2+1≤f(x+1)-x γηα θάζε xR.
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i) Να δείμεηε όηη f(x)=x2-x+1.
ii) Να βξείηε ηα αθξόηαηα ηεο f.
15) Να βξεζνύλ νη αληίζηξνθεο ησλ ζπλαξηήζεσλ (εθόζνλ ππάξρνπλ):
a) f(x)=x2+4, x0,
f) f ( x) 
b) f(x)=
,
c) f(x)=3ex-2- 5,
g) f ( x) 
ex 1
d) f(x)= ln x

2x 1

e)

e 1
e x  e x
f ( x) 
2

e x  e x
2

e x  e x
e x  e x
e x  e x
h) f ( x)  x
e  e x

16) Μηα ζπλάξηεζε f:RR έρεη ηελ ηδηόηεηα ( f  f )( x)  f ( x)  ax γηα θάζε xR, όπνπ α≠0. Να απνδείμεηε
όηη:
i) Ζ f είλαη 1-1
ii) f(0)=0.
17) Δάλ f(x)=lnx-

e
+x, λα δείμεηε όηη αληηζηξέθεηαη θαη λα βξεζνύλ ηα θνηλά ζεκεία ησλ γξαθηθώλ
x

παξαζηάζεσλ ησλ f θαη f -1.
18) Να βξεζεί ν ηύπνο ηεο ζπλάξηεζεο f:R*R αλ γλσξίδνπκε όηη είλαη 1-1 θαη γηα θάζε x≠0 ηθαλνπνηεί ηελ
ζρέζε ( f  f )( x)  f ( x)   , όπνπ α≠0.
19) Ζ γξαθηθή παξάζηαζε κηαο γλεζίσο κνλόηνλεο ζπλάξηεζεο f: RR δηέξρεηαη από ηα ζεκεία A(4,2)
θαη Β(6,1).
a) Να δείμεηε όηη ε f είλαη γλεζίσο θζίλνπζα,
b) λα δείμεηε όηη αληηζηξέθεηαη θαη λα βξείηε ηηο ηηκέο f -1(2) θαη f -1(1),
c) λα ιύζεηε ηελ εμίζσζε f(2+f -1(x2-x))=1, xR,
d) λα ιύζεηε ηελ αλίζσζε f(f -1(x2)-2) < 2, xR.
20) Αλ ε ζπλάξηεζε f:RR είλαη γλεζίσο κνλόηνλε θαη f(x+f(y))=f(x+y)+2, γηα θάζε x,yR, λα απνδείμεηε
όηη f(x)=x+2.

x

21) Μηα ζπλάξηεζε f:R*R έρεη ηελ ηδηόηεηα f ( x)  f ( y )  f   , γηα θάζε x,yR*. Αλ ε εμίζσζε f(x)=0
 y
έρεη κνλαδηθή ξίδα:
i) Να απνδείμεηε όηη f(1)=0.
ii) Nα απνδείμεηε όηη νξίδεηαη ε f -1.
iii) Να ιπζεί ε εμίζσζε f(x)+f(x2+3)=f(x2+1)+f(x+1).
iv) Αλ επηπιένλ είλαη f(x)>0, γηα θάζε x>1, λα απνδείμεηε όηη είλαη γλεζίσο αύμνπζα ζην (0,+).
22) ζ

