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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 
     Ένα από τα δύο κοµβικά ερευνητικά προβλήµατα που οι συστηµατικές προσπά-
θειες για την επίλυσή τους αποτέλεσαν το έναυσµα για την ταχεία εξέλιξη (και κατ’ 
άλλους την δηµιουργία) του Απειροστικού Λογισµού (:Κλασσικής Ανάλυσης) ήταν 
το πρόβληµα του προσδιορισµού της εφαπτοµένης ευθείας σε δεδοµένο σηµείο µιας 
καµπύλης

1. Οι πρώτες πλέον γόνιµες ιδέες για την επίλυση του εν λόγω προβλήµατος 
διατυπώθηκαν και δηµοσιεύτηκαν, κυρίως, κατά το δεύτερο2 µισό του 17ου αιώνα από 
τους µεγαλοφυείς Isaac Barrow, Isaac Newton και Gottfried Wilhelm Leibniz. 
Βέβαια, έως και εκείνη τη χρονική περίοδο3, το πρόβληµα της εφαπτοµένης σε ση-
µείο µιας καµπύλης ήταν διαφορετικό από αυτό που έχουµε κατά νου σήµερα. Εστιά-
ζονταν, κυρίως, στη γεωµετρική κατασκευή της εφαπτοµένης ευθείας, επηρεασµένοι 
ακόµη, από τις κατευθυντήριες ιδέες του Αρχιµήδη που χαρακτηρίζονταν από τη 
στατική αντίληψη για την έννοια της εφαπτοµένης σε σηµείο µιας καµπύλης µε οµαλή 
συµπεριφορά (όπως ο κύκλος και οι κωνικές τοµές). Έως τις αρχές του17ου αιώνα, 
ορίζουν ως εφαπτοµένη την ευθεία που εγγίζει την καµπύλη σ’ ένα σηµείο, χωρίς να 
διαπερνά την καµπύλη. Εξαίρεση αποτελεί το παράδειγµα της εφαπτοµένης της έλι-
κας: Ο Αρχιµήδης αντιµετώπισε την εφαπτοµένη της έλικας (στην εργασία του Περί 
Ελίκων) µε µεθοδολογία που µπορεί να χαρακτηριστεί, κατά κάποιον τρόπο, ως πρό-
δροµη του ∆ιαφορικού Λογισµού.         
    Οι πρώτες ιδέες για την εφαπτοµένη ευθεία, στο πλαίσιο της κινηµατικής της θεώ-
ρησης –που βρίσκονται κοντύτερα προς το σηµερινό πνεύµα– διατυπώνονται πιο συ-

                                                 
1 Το δεύτερο πρόβληµα ήταν ο προσδιορισµός της στιγµιαίας ταχύτητας και επιτάχυνσης κινητού ση-
µείου (Με το πρόβληµα αυτό ασχολήθηκε κυρίως ο Isaac Newton). 
  
2 Στο πρώτο µισό του 17ου αιώνα, λύση στο πρόβληµα της γεωµετρικής κατασκευής της εφαπτοµένης 
ευθείας σε σηµείο µιας οµαλής καµπύλης δόθηκε και από τους Torricelli και Pierre de Fermat. Ο 
πρώτος, το 1644, θεώρησε την καµπύλη ως την τροχιά ενός κινουµένου σηµείου, η κίνηση του οποίου 
ήταν αποτέλεσµα δύο απλούστερων κινήσεων µε γνωστές τις κατευθύνσεις και τα µέτρα των ταχυτή-
των τους. Με εφαρµογή  του νόµου του παραλληλογράµµου εύρισκε την κατεύθυνση της συνισταµέ-
νης κίνησης η οποία ήταν και η κατεύθυνση της εφαπτοµένης της καµπύλης στο σηµείο που ήθελε. Ο 
δεύτερος, που µας είναι σήµερα γνωστός από το οµώνυµο θεώρηµά του περί των ακροτάτων, έλυσε το 
πρόβληµα της χάραξης της εφαπτοµένης µε τη συµβολή των απειροστών και της µεθόδου του µε την 
οποία έβρισκε τα µέγιστα και ελάχιστα (Στο µέσον περίπου του 17ου αιώνα οι µαθηµατικοί είχαν κατα-
νοήσει ότι στις οµαλές καµπύλες, τα σηµεία των ακροτάτων βρίσκονταν µε τον µηδενισµό της κλίσης 
της εφαπτοµένης στα σηµεία αυτά). 
 
3 Είναι απαραίτητο να επισηµάνουµε εδώ ότι, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο οι έννοιες της παρα-
γώγου και του ολοκληρώµατος ορίζονται ασαφώς και γίνονται αντιληπτές µόνον διαισθητικά. ∆εν είχε 
διαµορφωθεί ακόµη η έννοια της συνάρτησης˙ και βεβαίως, δεν γίνεται λόγος για ορισµούς του ορίου 
και της συνέχειας, χωρίς την εµπλοκή της εποπτείας που εδράζεται στη γεωµετρία και τη φυσική. Τότε 
(17ος αιώνας), από τους Descartes και Fermat, επιτεύχθηκε για  πρώτη  φορά και η αλγεβροποίηση 
της Γεωµετρίας (:αφετηρία για την βαθµιαία ανάπτυξη της Αναλυτικής Γωµετρίας), η οποία επέτρεπε 
πλέον, κατά έναν τρόπο γενικό, και τη συστηµατική µελέτη καµπυλών πέραν των κωνικών τοµών. 
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στηµατικά στο έργο του Leibniz.:Ορίζει ως εφαπτοµένη καµπύλης την ευθεία γραµµή 
που ενώνει δύο απείρως γειτονικά σηµεία της καµπύλης˙ και για την κατασκευή της 
στηρίχτηκε στο φηµισµένο χαρακτηριστικό ή διαφορικό τρίγωνο (που είχε ήδη χρησι-
µοποιήσει και ο Barrow) και στις απείρως µικρές µεταβολές dx και dy  των x  και y . 
Ο Leibniz, µε τον εν λόγω  ορισµό του, κάνει µια υπέρβαση –ένα ποιοτικό άλµα–,  
ορίζοντας την εφαπτοµένη µέσω µιας  γεωµετρικής οριακής διαδικασίας.. Μολονότι 
και ο ορισµός του Leibniz για την εφαπτοµένη ευθεία ήταν ανεπαρκής, έθεσε όµως 
τις βάσεις για την ουσιαστική κίνηση της έρευνας προς τα µπρος. Οι έννοιες που ήδη 
επινοήθηκαν θα έπρεπε να θεµελιωθούν κατά ένα τρόπο απαλλαγµένο από την επο-
πτεία της γεωµετρίας και της φυσικής, η οποία πολλές φορές ενέχει τον κίνδυνο της 
δηµιουργίας αντιφάσεων. Μια τέτοια θεµελίωση επιχειρείται σταδιακά στους επόµε-
νους δυο αιώνες που ακολουθούν. Πρώτα από τον Augustin Louis Cauchy, ο οποίος 
περί το 1820, δίνει τον ορισµό του ορίου, µε τη βοήθεια του οποίου ορίζει τις έννοιες 
της σύγκλισης, της συνέχειας, της παραγώγου και του ολοκληρώµατος. [Στον Cauchy 
οφείλεται ο ορισµός της συνάρτησης ως µιας σχέσης µεταξύ µεταβλητών ποσοτήτων. 
Επίσης, θεωρείται ο πρώτος που εισήγαγε τους εψιλοντικούς ορισµούς, τους οποίους 
χρησιµοποιούσε όταν η µέθοδος των απειροστών αποτύγχανε]. Όµως και ο Cauchy 
στήριξε την έννοια του ορίου στο διαισθητικό "συνεχές" της ευθείας γραµµής –ως 
γεωµετρικής εικόνας του συνόλου των πραγµατικών αριθµών. Η µη γεωµετρική κατα-
σκευή του συνόλου ℝ , δηλαδή η θεµελίωσή του ως συνόλου αριθµών απαλλαγµένου 
από την εποπτεία, πραγµατοποιήθηκε τη δεκαετία του 1870 από τους Meray, Weier-
strass, Heine, Cantor και Dedekind. Το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µε ορισµούς 
που στηρίχτηκαν στην εποπτεία αναδείχτηκε όταν, το 1874, ο Weierstrass παρουσία-
σε ένα παράδειγµα συνεχούς συνάρτησης που δεν ήταν παραγωγίσιµη σε κανένα ση-
µείο του πεδίου ορισµού της, δηλαδή που δεν είχε εφαπτοµένη σε κανένα σηµείο του 
γραφήµατός της –κάτι που ήταν αντίθετο µε τη διαίσθηση. Στη συνέχεια ο Weier-
strass διόρθωσε τις έως τότε αδυναµίες του Απειροστικού Λογισµού, αντικαθιστώ-
ντας στους ορισµούς των ορίων τις διαισθητικές έννοιες του απείρως µικρού και του 
απείρως µεγάλου µε ανισοτικές σχέσεις απόλυτων τιµών που περιείχαν τους αριθµούς 
ε και δ, στη µορφή µε την οποία οι εν λόγω ορισµοί διατυπώνονται και σήµερα. Έτσι, 
οι ορισµοί και οι προτάσεις που διατυπώνονται µε τη µέθοδο αυτή ανάγονται πλέον 
σε προτάσεις και σχέσεις πεπερασµένων και όχι απείρων µεγεθών. Τελειοποιείται τό-
τε η θεµελίωση της Ανάλυσης, στο επίπεδο τουλάχιστον που µας αφορά και, από το 
χρονικό αυτό σηµείο και ύστερα, η Ανάλυση διαθέτει κατάλληλη ορολογία, λειτουρ-
γικό συµβολισµό, αναλυτικούς κανόνες και, το κυριότερο, µια ενιαία και γενική τε-
χνική για την αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων.  
  
  
 ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 
Ενδεικτικά θέµατα  
σχετικά µε την έννοια της εφαπτοµένης γραφικής παράστασης συνάρτησης   
 
ΘΕΜΑ 10 

∆ίνεται η συνάρτηση ( ) ( )ln x e
f x x

x e
α

+
= + ⋅

+
 , όπου 0α ≠ .   

Να βρείτε: 
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α)  Τις συντεταγµένες σηµείου Μ της γραφικής παράστασης της f  στο οποίο ορίζε-

ται εφαπτοµένη ( )ε  παράλληλη προς την ευθεία µε εξίσωση 17y x= + . 

β)  Την τιµή του α  έτσι, ώστε η  ( )ε  να εφάπτεται και της γραφικής παράστασης της 

συνάρτησης ( ) ( )lng x x e= +  καθώς και τις συντεταγµένες του σηµείου επαφής της 

( )ε  µε την γραφική παράσταση της g .   

 
ΘΕΜΑ 20 

Έστω οι συναρτήσεις  ( ) xf x e=  και ( ) ( )2
g x x α= − + , όπου Rα∈ . 

Αν η εφαπτοµένη ( )ε  της γραφικής παράστασης της f  στο σηµείο µε τετµηµένη 

1 1x =  εφάπτεται και της γραφικής παράστασης της g , να βρείτε την τιµή του α  και 

τα σηµεία επαφής της ( )ε  µε τις γραφικές παραστάσεις των  f  και g .    

 
ΘΕΜΑ 30 

∆ίνονται οι συναρτήσεις  ( )
2

2

x
f x

x

α+
=  και  ( )g x

x

β
=  , όπου a  και β  πραγµατικοί 

αριθµοί. 
α)  Να βρείτε τις τιµές των  a  και β  έτσι, ώστε οι γραφικές παραστάσεις των f  και 

g  να έχουν κοινή εφαπτοµένη στο κοινό τους σηµείο µε τετµηµένη 0 4.x =   

β)   Με 16α =  και 8β = , να βρείτε: 
    i. Τις συντεταγµένες του κοινού σηµείου Μ  των γραφικών παραστάσεων των f  

και g           
   ii. Την εξίσωση της κοινής τους εφαπτοµένης στο Μ . 
  
 
ΘΕΜΑ 40 
∆ίνονται οι συναρτήσεις:  

( ) xf x e−=  και ( ) 2g x x= − .   

Να αποδείξετε ότι υπάρχει πραγµατικός αριθµός 

( )1 2,0x ∈ −  τέτοιος, ώστε η εφαπτοµένη στο σηµείο 

( )( )1 1,x f xΑ  της γραφικής παράστασης της f  να 

ταυτίζεται µε την εφαπτοµένη σε σηµείο 

( )( )2 2,x g xΒ  της γραφικής παράστασης της g .   

 
 
 
ΘΕΜΑ 50 
Αν για µια συνάρτηση f  ισχύει ( ) 216 64x f x x⋅ ≤ ≤ +  για κάθε x R∈ , να αποδείξε-

τε ότι στο σηµείο µε τετµηµένη 0 8x =  της γραφικής παράστασης της f  ορίζεται ε-

φαπτοµένη η οποία διέρχεται από την αρχή  ( )0,0Ο των αξόνων. 

 
 ΘΕΜΑ 60  

0-1-2 1 2

1
2

-1
-2

x

y

y = –x2

y = e–x
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Έστω , :f g R R→  δυο παραγωγίσιµες συναρτήσεις. 
Αν οι ευθείες 40 55y x= −  και 4 3y x= − + είναι αντιστοίχως οι εφαπτόµενες των 
γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f g�  και g  στα σηµεία τους µε τετµηµέ-

νη 0 2x = , να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης της f  

στο σηµείο της µε τετµηµένη 1 5x = − . 

 
ΘΕΜΑ 70 
∆ίνεται συνάρτηση :f R R→ , συνεχής στο σηµείο 0 5x =  για την οποία ισχύει 

( )
5

4
lim 1

5x

f x x

x→

−
=

−
. 

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης της f στο σηµείο 

της µε τετµηµένη  0 5x = . 

 
ΘΕΜΑ 80     
∆ίνεται συνάρτηση :f R R→ , συνεχής στο σηµείο 0x  για την οποία ισχύει 

( )
0 0

lim 0
x x

f x x

x x

κ λ
→

− ⋅ −
=

−
, όπου ,κ λ  συγκεκριµένοι πραγµατικοί αριθµοί.  

Να αποδείξετε ότι η ευθεία µε εξίσωση y xκ λ= ⋅ +  εφάπτεται στο σηµείο 

( )( )0 0,x f xΜ  της γραφικής παράστασης της f . 

 
 
ΘΕΜΑ 90 
∆ίνονται οι συναρτήσεις:  

 ( ) 1f x x= −  και ( ) ( )ln 1g x x= −  

µε 1.x >  
Να αποδείξετε ότι υπάρχει µοναδι-
κός πραγµατικός αριθµός x  για το 
οποίο οι εφαπτόµενες στα σηµεία 

( )( ),x f xΑ και ( )( ),x g xΒ  των 

γραφικών παραστάσεων των  
f και g  είναι παράλληλες. 

 
 
 
ΘΕΜΑ 100 
∆ίνεται η συνάρτηση ( ) 2f x x x= − − . 

Να αποδείξετε ότι υπάρχει πραγµατικός αριθµός 

( )0 0,1x ∈  τέτοιος, ώστε η εφαπτοµένη σε σηµείο 

( )( )0 0,x f xΜ  της γραφικής παράστασης της f  να 

τέµνει τον άξονα x x′  σε σηµείο µε τετµηµένη 
1

0, .
3

α  ∈ 
 

 

0 1
x

y

y = ln(x–1)

y x 1= -

0-1
x

y

y = x –x–   
2
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ΘΕΜΑ 110 
∆ίνεται η συνάρτηση ( ) ( )2ln 4f x x= −  

α)  Να βρείτε το πεδίο ορισµού της και τις συντεταγµένες των σηµείων στα οποία η 
γραφική της παράσταση, fC , τέµνει τον άξονα x x′ . 

β)  Να αποδείξετε ότι οι εφαπτόµενες της fC  στα σηµεία τοµής της µε τον άξονα x x′  

τέµνονται σε σηµείο του άξονα y y′ .    

  
ΘΕΜΑ 120 
Αν για µια παραγωγίσιµη στο R  συνάρτηση f  ισχύει ( ) ( )3 10 0f x f x x+ − ⋅ =  για 

κάθε x R∈ , τότε να βρείτε την εξίσωση της εφαπτοµένης της γραφικής παράστασης 
της f στο σηµείο της µε τετµηµένη 0 0x = . 

 
ΘΕΜΑ 130 
∆ίνονται οι παραγωγίσιµες στο R  συναρτήσεις f  και g  τέτοιες, ώστε:          

     ( ) ( ) 2009 2009f x g x x− = ⋅ −   για κάθε x R∈  

Αν ( )1ε και ( )2ε  είναι οι εφαπτόµενες των γραφικών παραστάσεων των f  και g  στα 

σηµεία τους  ( )( )0 0,x f xΑ  και ( )( )0 0,x g xΒ , να βρείτε την τετµηµένη του κοινού 

σηµείου των ( )1ε  και ( )2ε . 
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