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دهمدوره	ى		نوز٦٣
١  شمـــاره	ى	

١٣٨٨	پـايــيـز		

 احمد قندهارى�

 در شـكـل زيــرgنـمـودار تـابــع . ١
مفروض است. مى�خـواهـيـم نـقـطـه�اى

g(x1)   بيابيم كـه طـول آن gروى نمودار 

x1)  باشد  ∈Dg).

 را نيز در شكلy=xبراى اين كار خط 
رسم كرده�ايم.

�هاx روى محور x1  نقطه�اى به طول 
انتخاب مى�كنيم و آن را به كمك رابط تا

 بهA امتداد مى�دهيم. نقـطـه�ى gنمودار 
,x1)  مختصات  g(x1)).است 

 رابطى موازى محورAاگر از نقطه�ى 
x ها رسم كنيم تا خـط�y=xرا در نقطه�ى 
B و محور y ها را در نقطه�ى�H،قطع كند 

yH  خـــواهـــيـــم داشـــت:  = g(x1)و 
  xB = yB = g(x1).

�هـاx رابطى بـر مـحـور Bاز نقـطـه�ى 
 را در نقطـه�ىgعمود مى�كنيم تا نمـودار 

′A قطع كند. نقطـه�ى ′Aروى نمودار 
g قرار دارد و طول آن   g(x1)است. پس 

A′  داريم:  (g(x1), g(g(x1))).

 در شكلf و g نمودارهاى دو تابع .٢
رسم شده�اند. مى�خواهيم نقطه�اى روى

 باشدg(x1)   بيابيم كـه طـول آن fنمودار 
  (x1 ∈Dg).

 كـمــكy=xدر ايـن�جـا هـم از خــط 
مى�گيريم.

 وf(g(x))، نمودار g و fدر اين مقاله مى�خواهيم از روى نمودارهاى اشاره: 
 را رسم كنيم.f(f(x))، نمودار fاز روى نمودار 

,A(x1  فرض مى�كنيـم  g(x1))روى 
 رابطى عـمـود بـرA باشـد. از gنمـودار 

 را�y=xها رسم مى�كنيم تـا خـط yمحور 
 قطـع كـنـد.�Hهـا را در y و محـور Bدر 

yH  خـــواهـــيـــم داشـــت:  = g(x1)و 
  xB = yB = g(x1).

 رابطى عمود بر مـحـورBاز نقطـه�ى 
x ها رسم مى�كنـيـم تـا مـحـور�xهـا را در�

 راf، و نمـودار g(x1)  نقطه�اى بـه طـول 
 قطع كنـد. پـس داريـم:A′در نقطـه�ى 

شته�ى رياضىم ران سال سواى دانش�آموزبر
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  x ′A = g(x1).
A′   درنتيجه  (g(x1), f (g(x1))).است 

رد ار A′′ ى�ـهـطـقن ــمـيهاـوخ�ـىم .٣
ـهك ـىتـاـصـتـخم ىـاهرــوـحم ى�ـهـحـفص

،دنا�هـدش ـمسر g و f عبـات ود ىـاهرادوـمن
A′′   هك ميبايب ىروط (x1, f (g(x1))) دشاب.

 راy=xمانند دو قسمت قـبـل، خـط 
رسم مى�كنيم.

,A(x1  نـــقـــطـــه�ى  g(x1))را روى 
 در نظر مى�گيريم. با توجـه بـهgنمـودار 

، بـه نــقــطــه�ى٢تـوضـيــحــات مــورد 

  
′A
g(x1)

f (g(x1))
 مى�رسيم.

 روى نمودارA′حال اگر از نقطه�ى 
f خطى موازى محـور xها رسم كنيـم تـا�

 (مـوازىAرابط رسـم شـده از نـقـطـه�ى 
 قطع كند،A′′�ها) را در نقطه�ى yمحور 

آن�گـــاه 
  

′′A
x1

f (g(x1))
 خــواهــد شـــد.

f(g(x)) نقـطـه�اى از تـابـع A′′بنـابـرايـن 

است. با تكرار اين عمل، نقاط مـتـعـدد
′′A كــه روى تــابــع fog،قــرار دارنــد 

A′′ را در نقطه�ى fاين رابط نمودار تابع 

A′′  قطع مى�كـنـد كـه  (f(x1), f (f (x1)))

است.
 رابطى موازى محورA′′چنان�چه از 

x ها رسم كنيم تا رابط عمود بر محور�xها�
 قطع كند،A′′′ را در نقطه�ى x1  به طول 

A′′′  آن�گاه  (x1, f (f (x1)))خواهد شـد؛ 
مانند شكل زير:

  ′A (f(x1), f (x1))؛  A(x1, f (x1)

   ) ′′′A (x1, f (f (x1))) ؛  ′′A (f(x1), f (f (x1)))

براى تمرين، در شكل زير سه نقطه�ى
′′′A ،′′′B و ′′′C را از تابع fofمشخص 

مى�كنيم.

  ′′′A (x1, f (f (x1)))

  ′′′B (x2, f (f (x2)))

  ′′′C (x3 , f (f (x3 )))

مشخص مى�شوند.
 راfogدر شكل زير، سه نقطه از تابـع 

 وfبا در دست داشتن نمودارهاى دو تابـع 
g به�دست مى�آوريم   (x1, x2, x3 ∈Dg).

، سه نقطه ازC′′ و A ،′′B′′نقاط 
 هستند.fogتابع 

  
′′C

x3

f (g(x3 ))  
′′B

x2

f (g(x2))  
  

′′A
x1

f (g(x1))

 مى�خواهيم از روى نمودار تابـع.٤
f نمودار تابع ،fof.را رسم كنيم 

فـرض مــى�كــنــيــم در صــفــحــه�ى
 رسمfمحورهاى مختصات، نمودار تابع 

 را هم در شـكـلy=xشـده اسـت. خـط 
 روىx1  رسم مى�كنيم. نقطه�اى به طول 

 در نظر مى�گيريـم، مـانـنـدfنمودار تابـع 
  A(x1, f (x1)) از نـقـطــه�ى .Aرابـطــى 
�ها عمـود�yها بر مـحـور xموازى محـور 

 را درy=xمـى�كـنـيـم. ايـن رابـط، خـط 
A′  نقطه�ى  (f(x1), f (x1)) و محـور yها�

yH   قطع مى�كند كه Hرا در  = f (x1).
�ها عمـودx به مـحـور A′از نقطـه�ى 

f  مى�كنيم. طول پاى عمود  (x1).است 


