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Στοιχεία Θεωρίας

Θεώρημα 0.0.1. (Θεώρημα του Bolzano) ΄Εστω f μια συνάρτηση συνεχής σε ένα (κλειστό
και φραγμένο) διάστημα [α, β]. Τότε, αν f(α)·f(β) < 0, υπάρχει (τουλάχιστον) ένα ξ ∈ (α, β)
τέτοιο ώστε f(ξ) = 0.

Θεώρημα του Bolzano −→ ρίζες της εξίσωσης f(x) = 0.

Θεώρημα 0.0.2. Θεώρημα Rolle

΄Εστω f μια συνάρτηση συνεχής σε ένα (κλειστό) διάστημα [a, β] και παραγωγίσιμη στο ε-

σωτερικό του, δηλ. στο (a, β) και τέτοια ώστε f(a) = f(β). Τότε, υπάρχει ξ ∈ (a, β) τέτοιο

ώστε f ′(ξ) = 0.

I Παρατήρηση 0.0.1. Αναφερόμαστε για εσωτερικό ενός διαστήματος και σε εσωτερικά σημεία
χωρίς να ορίσουμε (κατά τρόπον αυστηρό) το τι εννοούμε.

Το μόνο που θα κρατήσουμε είναι η καταχρηστική έννοια του εσωτερικού σημείου: αν ∆ = [a, β] ή
∆ = [a, β) ή ∆ = (a, β] ή ∆ = (a, β), τότε αναφερόμενοι ως το εσωτερικό του διαστήματος ∆, θα
εννοούμε το (διάστημα) (a, b) και κάθε σημείο x0 του διαστήματος αυτού θα λέγεται εσωτερικό του
σημείο.

Για παράδειγμα, το εσωτερικό του διαστήματος [0,+∞) είναι το διάστημα (0,+∞).

( )

x0a β

Γεωμετρική ερμηνεία του Θεωρήματος του Rolle
Το πιο πάνω Θεώρημα (με τις υποθέσεις που το συνοδεύουν), μας λέει ότι η παράγωγος της συνάρ-

τησης στο (a, β) μηδενίζεται μια τουλάχιστον φορά, δηλ. υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο ξ ∈ (a, β)
για το οποίο η εφαπτομένη στο σημείο αυτό είναι παράλληλη με τον άξονα των τετμημένων (σχήμα

(1)).

Σχήμα 1: Γεωμετρική ερμηνεία του Θεωρήματος του Rolle

Θεώρημα του Rolle −→ ρίζες της εξίσωσης f ′(x) = 0.
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Θεώρημα 0.0.3. (Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού)

΄Εστω f μια συνάρτηση συνεχής σε ένα (κλειστό) διάστημα [a, b] και παραγωγίσιμη στο εσω-

τερικό του, δηλ. στο (a, b). Τότε, υπάρχει ξ ∈ (a, b) τέτοιος ώστε

f ′(ξ) =
f(b)− f(a)

b− a
.

I Παρατήρηση 0.0.2. Το πιο πάνω Θεώρημα λαμβάνει την ονομασία του από το πηλίκο που
εμφανίζεται στον πιο πάνω τύπο, αφού αποτελεί μια μέση τιμή. Θυμηθείτε ότι η ποσότητα (f(β) −
f(a))/(β − a) είναι ο μέσος ρυθμός μεταβολής της συνάρτησης f στο (κλειστό) διάστημα [a, β]
ενώ η τιμή f ′(ξ) ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής στο σημείο με x = ξ. Το ΘΜΤΔΛ μας λέει
ότι σε κάποιο σημείο στο διάστημα [a, β] ο στιγμιαίος ρυθμός μεταβολής ισούται με το μέσο ρυθμό
μεταβολής σε όλο το διάστημα. Δηλαδή, μεταξύ οποιονδήποτε δύο σημείων του γραφήματος μιας

συνάρτησης συνεχούς σε ένα (κλειστό) διάστημα [a, β] και παραγωγίσιμης στο εσωτερικό του, υπάρχει
ένα τουλάχιστον σημείο στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη με το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

τα 2 αυτά σημεία.

Σχήμα 2: Γεωμετρική ερμηνεία του ΘΜΤΔΛ

Πόρισμα 0.0.1.

΄Εστω f μια συνάρτηση παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα (a, β) τέτοια ώστε f ′(x) =
0, ∀x ∈ (a, β). Τότε, υπάρχει πραγματική σταθερά c τέτοια ώστε f(x) = c, ∀x ∈ (a, β). Δηλ.

η συνάρτηση f είναι σταθερή
αʹ

στο (a, β).

αʹ
Μια συνάρτηση f : A → R είναι σταθερή αν και μόνο αν f(x1) = f(x2) για κάθε x1, x2 ∈ A.

Απόδειξη. ΄Εστω x1, x2 ∈ (a, β) με x1 < x2. Αφού η f είναι παραγωγίσιμη στο διάστημα (a, β),
έπεται ότι θα είναι συνεχής στο [x1, x2] και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του, δηλ. στο διάστημα

(x1, x2). Συνεπώς, από το ΘΜΤ, θα υπάρχει ξ ∈ (x1, x2) τέτοιο ώστε

f ′(ξ) =
f(x2)− f(x1)

x2 − x1

Αλλά, από υπόθεση έχουμε ότι f ′(ξ) = 0 και η πιο πάνω δίνει ότι f(x2) = f(x1). Αφού τα x1, x2
είναι τυχόντα, έπεται ότι η f είναι σταθερή συνάρτηση.
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( )
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I Παρατήρηση 0.0.3. Ας δούμε ένα αντι-παράδειγμα στο οποίο το Πόρισμα καταρρέει όταν το
πεδίο ορισμού της συνάρτησης δεν είναι διάστημα: ΄Εστω η συνάρτηση f με τύπο

f(x) =
x

|x|
=

{
1, x > 0

−1, x < 0

έχει π.ο. τοD(f) = R∗ = (−∞, 0)∪(0,+∞) το οποίο είναι1 ένωση διαστημάτων. Είναι παραγωγίσιμη
στο πεδίο ορισμού της με f ′(x) = 0, ∀x ∈ D(f) αλλά δεν είναι σταθερή, αφού (π.χ) f(−2) = −1 6=
1 = f(2).

Πόρισμα 0.0.2.

΄Εστω f, g συναρτήσεις παραγωγίσιμες σε ένα ανοικτό διάστημα (a, β) τέτοιες ώστε f ′(x) =
0, ∀x ∈ (a, β) και g′(x) = 0, ∀x ∈ (a, β). Τότε, υπάρχει πραγματική σταθερά c τέτοια ώστε

f(x) = g(x) + c, ∀x ∈ (a, β). Δηλ. οι συναρτήσεις f και g διαφέρουν (στο (a, β)) κατά μια

(πραγματική) σταθερά.

Απόδειξη. Προκύπτει άμεσα από το Πόρισμα (0.0.1) εφαρμοσμένο στη συνάρτηση f − g.

Ακριβώς μία λύση/ρίζα ≡ τουλάχιστον μία + το πολύ μία λύση/ρίζα

¨Τα γραπτά του Bolzano (Μπολζάνο) σηματο-

δοτούν ένα σημείο καμπής στην έρευνα για τα

θεμέλια των μαθηματικών-μια μετάβαση από το

μαθηματικό στυλ του δέκατου όγδοου αιώνα σε

αυτό του δέκατου ένατου [. . .]. Ο Bolzano ήταν

ο πρώτος μαθηματικός που απέρριψε ρητά την

παραδοσιακή γεωμετρική και χωρική προσέγγι-

ση των θεμελίων, καλώντας αντ΄ αυτού, σε ρητά

λογικούς λόγους, για μια ¨καθαρά αναλυτική’ θε-

μελίωση του λογισμού - δηλαδή, μια βάση στην

αριθμητική.’

(www.sophiararebooks.com)

B. Bolzano

1
Συγκεκριμένα είναι ένωση ξένων διαστημάτων, δηλ. διαστημάτων που δεν εχουν κοινά σημεία.
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Ασκήσεις στο Θεώρημα του Rolle και στο ΘΜΤΔΛ

1 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο

f(x) = x3 − 3x2 + 2x+ 1.

Να δείξετε ότι ικανοποιούνται για τη συνάρτηση f όλες οι υποθέσεις του Θεωρήματος του Rolle
στο διάστημα [0, 2]. Στη συνέχεια, να βρείτε τα ξ ∈ (0, 2) που ικανοποιούν το συμπέρασμα του

Θεωρήματος του Rolle.

2 Να εξετάσετε κατά πόσο ικανοποιούνται οι υποθέσεις του Θεωρήματος του Rolle για την πιο

κάτω συνάρτηση στο δοσμένο διάστημα και να βρείτε, αν υπάρχει, την τιμή του ξ που ικανοποιεί

το συμπέρασμα του Θεωρήματος στο [−5, 2]:

f(x) = ln(x2 + 3x+ 3).

3 Δίνεται συνάρτηση f : [α, β]→ R, όπου α > 0. Αν η f είναι συνεχής στο [α, β], παραγωγίσιμη

στο (α, β) και ισχύει f(α) = f(β) = 0, να δείξετε ότι:

(α) Η συνάρτηση g(x) = f(x)
x ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος του Rolle στο δι-

άστημα [α, β].

(β) Υπάρχει ξ ∈ (α, β) τέτοιο ώστε ξf ′(ξ) = f(ξ).

4 Να δείξετε ότι δεν υπάρχει αριθμός ξ ∈ (−1, 1) για τον οποίο ισχύει το συμπέρασμα του

Θεωρήματος μέσης τιμής του Διαφορικού Λογισμού για τη συνάρτηση f με τύπο

f(x) =
2x+ 3

3x+ 2
.

5 Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο

f(x) =
k

x
,

όπου k > 0, ορισμένη στο διάστημα [a, b], όπου 0 < a < b.
Να εξετάσετε κατα πόσο ισχύει το ΘΜΤΔΛ και αν ναι, να βρείτε μια τιμή του ξ για την οποία

ισχύει.

6 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση 2x3 − 3x2 − 36x+ συνλ = 0, λ ∈ R έχει το πολύ μια ρίζα στο

διάστημα (0, 1).

7 Να αποδείξετε ότι:

(α) Η εξίσωση x5 − 3x3 + 5x − 2 = 0 έχει μια ακριβώς πραγματική ρίζα, η οποία βρίσκε-

ται στο διάστημα (0, 1).

(β) Η εξίσωση 2− lnx = x2 έχει μοναδική λύση στο διάστημα (1, e).

8 Να αποδείξετε ότι ισχύει η πιο κάτω ανιίσωση:

(b− a)τεμ2a < εφb− εφa < (b− a)τεμ2b,

όπου 0 ≤ a < b < π
2 .

5



9 (Δείκτες) Να αποδειχθεί ότι ισχύει η ανίσωση

1

x+ 1
< ln

(
x+ 1

x

)
<

1

x

στο διάστημα (0,+∞).

10 (Δείκτες) ΄Εστω συνάρτηση f συνεχής στο διάστημα [1, 3] και τέτοια ώστε f(1) = −2 και

2 < f ′(x) < 4 για κάθε x ∈ (1, 3). Να δειχθεί ότι

|f(x)− 8| < 2, ∀x ∈ (1, 3).

11 (Δείκτες) Αν για τις συναρτήσεις f και g ισχύουν f ′(x) = g(x) και f(x) = g′(x) για κάθε

x ∈ R, να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση h = f2 − g2 είναι σταθερή.

12 (Δείκτες) Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση

3x5 − 5x3 + 5x+ 1 = 0

έχει ακριβώς μία (πραγματική) λύση.
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