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Οδηγίες για την κατασκευή του αρχείου «Αρχική πολυωνυµικής» 

 
1. Κατασκευάζουµε τρεις δροµείς a, b, c. Για τον c επιλέγουµε να τον ονοµάσουµε 
n, να είναι ακέραιος και να κυµαίνεται από 1 µέχρι 3. 
2. Στην εισαγωγή γράφουµε τη συνάρτηση f(x)=a*x^n+b. 
3. Θέτουµε a=1, b=0 και n=2 και αποκρύπτουµε τους δροµείς a, b. 
4. Κατασκευάζουµε δύο ακόµη δροµείς τους οποίους ονοµάζουµε α και χ 
(ελληνικά1). 
5. Στην εισαγωγή γράφουµε διαδοχικά τα σηµεία Α=(α, 0) και Β=(χ, 0). Θέτουµε 
για αρχή διαφορετικές τιµές για τα α, χ. Στον δροµέα χ µπορούµε να αλλάξουµε το 
χρώµα του και το πάχος της γραµµής. 
6. Φέρνουµε κάθετες στον άξονα x΄x και ορίζουµε τα σηµεία τοµής των καθέτων 
µε τη γραφική παράσταση της f. Όπως θα διαπιστώσετε τα σηµεία αυτά τα ονοµάζει 
το πρόγραµµα Α, Β. Αυτό γίνεται διότι τα προηγούµενα σηµεία που ορίσαµε είναι 
γραµµένα στα Ελληνικά, ενώ αυτά που φτιάχνει το πρόγραµµα είναι στα Αγγλικά. 
Μετονοµάζουµε λοιπόν αυτά τα νέα σηµεία σε Α΄,  Β΄ αντίστοιχα (ή όπως αλλιώς 
θέλετε). 
7. Αποκρύπτουµε τις κάθετες ευθείες. 
8. Από το εικονίδιο εισαγωγής εντολών (κάτω δεξιά) επιλέγουµε συναρτήσεις και 
λογισµός και από δω επιλέγουµε ολοκλήρωµα και µετά πατάµε επικόλληση.2 
9. Στον τύπο που εµφανίζεται στην εισαγωγή γράφουµε Ολοκλήρωµα[f,α,χ] και 
πατάµε ENTER 
10. Βρίσκουµε ποιο γράµµα εκφράζει το ολοκλήρωµα το παράθυρο της Άλγεβρας. 
Έστω ότι είναι το e. Ορίζουµε σηµείο Ρ=(χ,e). 
11. Αλλάζουµε το χρώµα και το µέγεθος του σηµείου Ρ και επιλέγουµε να αφήνει 
ίχνος,(όλα αυτά γίνονται µε δεξί κλικ πάνω στο σηµείο� ιδιότητες) 
12. Σύρουµε τον δροµέα χ και παρατηρούµε τα ίχνη του σηµείου. (Τα ίχνη 
σβήνονται µε CTRL+f) 
13. Εµφανίζουµε καινούργιο δροµέα και τον ονοµάζουµε d.3 
14. Στην εισαγωγή γράφουµε F(x)=a/(n+1)*x^(n+1)+b*x+d και πατάµε ENTER. 
15. Αλλάζουµε το χρώµα και ίσως το πάχος της συνάρτησης F.  
16. Σύρουµε το δροµέα χ και παρατηρούµε τα ίχνη που αφήνει το Ρ. Σύρουµε το 
δροµέα d για να προσαρµόσουµε την F στα ίχνη που βλέπουµε. 
17. Για να εµφανίσουµε τον τύπο του ολοκληρώµατος στο παράθυρο γραφήµατος 
επιλέγουµε εισαγωγή κειµένου� τύπος Latex� αθροίσµατα και ολοκληρώµατα και 

γράφουµε $ \int_{α}^{χ}{ f} $= και κάνουµε κλικ στο όνοµα του ολοκληρώµατος 
που φαίνεται στο παράθυρο της άλγεβρας. 
18. Εµφανίζουµε δύο κουµπιά εµφάνισης / απόκρυψης, ένα για το σηµείο Ρ και ένα 
για τη συνάρτηση F 
 

                                                 
1 Αν δοκιµάσετε να γράψετε το χ σε αγγλικά θα παρατηρήσετε ότι δεν δέχεται την ονοµασία. 
2 Για να κλείσουµε το παράθυρο εισαγωγής εντολών ξαναπατάµε το εικονίδιό του. 
3 Αν υπάρχει ήδη το γράµµα στο παράθυρο της άλγεβρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Το 
πρόγραµµα θα µετονοµάσει αυτόµατα το παλιό γράµµα d σε d1. 


