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در بررسی رفتار یک تابع با ضابطه ی ) ، y = f(xگاهی الزم است بدانیم که اگر متغیر  xبه عددی مانند  x = aبسیار نزدیک شود(ولی هرگز دقیقا مقدار  aرا
اختیار نکند) مقادیر ) f(xهای متناظر ،چگونه تغییر می کنند و مهم تر از این که آیا ) f(xها به عدد خاصی مانند  Lنزدیک می شوند یا خیر.نتیجه ی بررسی
مفهوم فوق در یک تابع منجر به عملیاتی می شود که به آن حدگیری می گوئیم.
تعریف :برای یک تابع مانند  fاگر مقادیر  xبه عددی مانند  aنزدیک شوند و مشاهده شود که مقادیر ) f(xبه عددی مانند  Lنزدیک می شوند ،گوئیم تابع f
در نقطه ی  aحد دارد و حد آن برابر  Lاست و می نویسیم. lim f(x) = L :این عبارت به این معناست که با نزدیک شدن  xبه  ، aفاصله ی ) f(xتا  Lاز هر
x →a

مقداری که بخواهیم کوچکتر می شود.
نتیجه :اگر منحنی تابع  fدر دسترس باشد ،برای بررسی حد تابع در یک نقطه مانند  aاز روی نمودار  ، fمقادیری از  xرا که عضو دامنه ی  fهستند به
نقطه ی  aنزدیک می کنیم.اگر مقادیر ) f(xمتناظر با آن ها روی نمودار به سمت عدد حقیقی مانند  Lنزدیک شوند ،تابع  fدر نقطه ی  aحد دارد ولی اگر
به سمت عدد حقیقی مشخصی نزدیک نشوند تابع در نقطه ی  aحد ندارد.
توجه :اگر ضابطه ی تابع  fموجود باشد ،برای بررسی حد تابع  fدر نقطه ی  ، aمی توانیم جدولی تشکیل دهیم و درآن مقادیری از  xرا که هم از راست
و هم از چپ به  aنزدیک می شوند قرار دهیم و سپس ) f(xمتناظر با هر  xرا با استفاده از ضابطه ی تابع تعیین کنیم.اگر با نزدیک شدن مقادیر  xبه نقطه ی
 ، aمقادیر ) f(xمتناظر با این  xها نیز به سمت عددی حقیقی مانند  Lنزدیک شوند می توانیم نتیجه بگیریم که تابع در  x = aحدی برابر  Lدارد.
تمرین :برای تابع  f(x) = 2x – 1با رسم جدول و نمودار آن ،بررسی کنید وقتی مقادیر  xبه  1نزدیک می شوند ،مقدار تابع به چه عددی نزدیک می
شود؟

محاسبه ی سرعت لحظه ای :اگر معادله ی مکان یک متحرک بر حسب زمان به صورت ) x(tداده شده باشد ،برای محاسبه ی سرعت لحظه ای
متحرک در لحظه ی  ، t1کافی است سرعت متوسط متحرک را در دو لحظه ی  t1و  t2محاسبه نمود که در آن  t2لحظه ای بسیار نزدیک به  t1است و می
توان آن را به صورت  t2 = t1 + hنوشت.بنابراین داریم:

) x(t2 )−x(t1
t2 − t1

= متوسطV

تمرین :اگر معادله ی مکان متحرکی به صورت  x(t) = 2t2 + tباشد ،سرعت لحظه ای متحرک را در لحظه ی  t = 1بدست آورید.

همان طور که می دانید ،حرکت متغیر  xبه سمت عدد  aروی محور  xها می تواند از سمت چپ یا راست باشد:
الف) اگر متغیر  xاز سمت راست  ، aیعنی با مقادیر بزرگتر از  aبه عدد  aنزدیک شود ،آن را با نماد  x → a+نمایش می دهیم.
ب) اگر متغیر  xاز سمت چپ  ، aیعنی با مقادیر کوچکتر از  aبه عدد  aنزدیک شود ،آن را با نماد  x → a−نمایش می دهیم.
حد راست :در تابعی مانند  ، fاگر با نزدیک شدن متغیر  xبا مقادیر بزرگتر از عدد  aبه  ، aمقادیر ) f(xبه عددی حقیقی مانند  L1نزدیک شوند ،گوئیم
تابع ) ، f(xدر نقطه ی  x = aحد راست دارد و مقدار این حد برابر  L1است.

حد چپ :در تابعی مانند  ، fاگر با نزدیک شدن متغیر  xبا مقادیر کوچکتر از عدد  aبه  ، aمقادیر ) f(xبه عددی حقیقی مانند  L2نزدیک شوند ،گوئیم تابع
) ، f(xدر نقطه ی  x = aحد چپ دارد و مقدار این حد برابر  L2است.

قضیه :هر گاه تابع  fدر هر دو طرف نقطه ی  x = aتعریف شود همچنین ،در این صورت گوئیم تابع  fدر نقطه ی  x = aحد دارد و مقدار آن برابر  Lاست و
می نویسیمlim f(x) = L :

x →a

یعنی اگر حد های چپ و راست یک تابع در نقطه ای موجود و مساوی باشند ،تابع در آن نقطه حد دارد و حد آن همان مقدار مشترک حد های چپ و
راست است.بنابراین اگر یک تابع در نقطه ای حد های چپ و راست متفاوت داشته باشد ،در آن نقطه حد ندارد.
تمرین :حد تابع | f(x) = |xرا در نقطه ی  x = 0بررسی کنید.

حالت های عدم وجود حد:
 )1در حالتی که با نزدیک شدن  xبه عدد  ، aمقادیر ) f(xبه عدد خاصی نزدیک نشوند f(x) ،حد ندارد.
 )2در حالتی که تابع ) f(xدر  x = aحد چپ و راست نابرابر داشته باشد f(x) ،در  x = aحد ندارد.
تمرین :با رسم تابع ] f(x) = x – [xدرباره ی حد این تابع در نقاط صحیح بحث کنید.

