
Κατακόρυφη και οριζόντια μετατόπιση συνάρτησης

Β΄ Λυκείου

Λογισμικό: The Function Probe

Α) Κατακόρυφη μετατόπιση

Κατασκευή της y = x2

Από το Graph επιλέγουμε New Equation, και 
εμφανίζεται y = , οπότε μετά το = 
πληκτρολογούμε τον τύπο της συνάρτησης x2,  
με x, shift 6 και 2, και enter.

Τι παρατηρούμε; ……………………………  

Κατασκευή της y = x2 +1
Από το Graph και New Equation
εμφανίζεται πάλι y = , και πληκτρολογούμε 
τον νέο τύπο.

Τι παρατηρούμε για τη θέση της y = x2 +1;
…………………………………………….

Κατασκευή της y = x2 -1
Από το Graph επαναλαμβάνουμε την ίδια 
διαδικασία για τη νέα συνάρτηση.

Τι παρατηρούμε για τη θέση της y = x2 -1;
…………………………………………..

Με το διπλανό εικονίδιο από τον πίνακα Toolbar, εμφανίζεται πλαίσιο (Translate) 
με δυνατότητα επιλογής για οριζόντια ή κατακόρυφη μετακίνηση. Με κλικ στην                                                                                                   

κατακόρυφη επιλογή μπορούμε να σύρουμε τη γραφική παράσταση της y = x2 +1 ή 
της y = x2 –1 και να διαπιστώσουμε ότι συμπίπτουν με αυτή της y = x2.

Ας επαναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία για τις y = x, y = x +1, y = x –1……..

Β) Οριζόντια μετατόπιση

Ανοίγουμε ένα νέο γράφημα με τα βήματα File  / New,
και στο μήνυμα για αποθήκευση του γραφήματος επιλέγουμε όχι.

τότε εμφανίζεται η προηγούμενη εικόνα, οπότε επαναλαμβάνοντας την α΄ από τις 
προηγούμενες κατασκευές, παρουσιάζεται η γνωστή μας γραφική παράσταση.

Κατασκευή της y = (x -1)2 

Από το Graph και New Equation
εμφανίζεται πάλι y = , και πληκτρολογούμε τον νέο τύπο.
Τι παρατηρούμε για τη νέα γραφική παράσταση σε σχέση με την y = x2; …………
……………………………………………………………………………………….

Κατασκευή της y = (x + 1)2

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία από Graph για τη νέα συνάρτηση.
Τι παρατηρούμε για τη γραφική της παράσταση σε σχέση με την y = x2; …………
………………………………………………………………………………………
Ας αξιοποιήσουμε τώρα τη δυνατότητα οριζόντιας μετατόπισης από τοToolbar.
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Γραφική παράσταση με αξιοποίηση πίνακα τιμών

I) Σύνταξη πίνακα τιμών
- Πληκτρολογούμε τις τιμές που υπάρχουν στη 
   στήλη του x. 

(μετά από κάθε νούμερο πατάμε “enter” ή με 
το ποντίκι πηγαίνουμε στην επόμενη σειρά).

- Μετά πληκτρολογούμε, στην επόμενη στήλη,
   στην ίδια γραμμή με το x τον τύπο της
   συνάρτησης (c = x2) και κάνουμε μόνο “κλικ” 
   στην κενή στήλη.
Τι συνέβη; …………

ΙΙ) Μεταφορά σημείων στο Καρτεσιανό επίπεδο
Επιλέγουμε τις τιμές της στήλης του c και  
κατόπιν από το “send”, το “points to graph”. 
Τι παρατηρούμε ; ………………………….

ΙΙΙ) Ένωση σημείων
Στον πρώτο πίνακα (Graph) επιλέγουμε “Graph” και “connect  points”.
Τι εμφανίστηκε;………………………

Τι παρατηρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες γραφικές παραστάσεις;…………..
……………………………………………………………………………………….

Που μπορεί να οφείλεται αυτό;……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Ας δοκιμάσουμε την κατασκευή των γραφικών παραστάσεων διαφόρων άλλων 
συναρτήσεων, όπως h = x2 + 2, f = x2 -2, t = - x2 + 3, k = -x2 – 3
Ποια η σχέση όλων αυτών με την y = x2;……………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Ας εργαστούμε ανάλογα για τις γραφικές παραστάσεις των y = 2x, y = 2x+1, y =2x-1

Γ) Συνδυασμός μετατοπίσεων
Ας σχεδιάσουμε τις συναρτήσεις y = x2, y = x2 - 6x + 10 και y = (x-3)2 + 1
Τι παρατηρούμε;…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Πως εξηγείται η παραπάνω παρατήρηση αλγεβρικά; ………………………….
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

Σημείωση:
Το λογισμικό Function Probe λειτουργεί μόνο με αγγλικούς χαρακτήρες.
Το περιβάλλον του είναι πολύ φιλικό για τους μαθητές και ιδιαίτερα για όσους 
παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Για την ανωτέρω πρόταση μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα λογισμικά, όπως το
Geogebra, αλλά με διαφορετική διαδικασία εντολών.  
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