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:فرآیندهای حدی
کرده ایم        چندضلعی های منتظم را به گونه ای رسم ،rدر دایره ای به شعاع 

این چندضلعی ها را . ها روی محیط دایره، قرار گرفته اندکه رأس های آن
ر مساحت چندضلعی ها از مساحت دایره کمت. چندضلعی های محاطی می نامیم

.است 

را  rضلعی های منتظم محاطی به شعاع  nدر جدول زیر مساحت تعدادی از 
محاسبه کرده و در جدول نوشته ایم



:فرآیندهای حدی
حاطی، با توجه به جدول باال مشاهده می کنیم که با زیاد شدن تعداد اضالع چندضلعی م

.شودمساحت چندضلعی به مساحت دایره نزدیک می
ه مساحت چندضلعی های منتظم محاط در دایره را به هر میزان که بخواهیم می توانیم ب

کافی  مساحت دایره نزدیک تر کنیم، به شرط آنکه تعداد اضالع چندضلعی را به تعداد
احت دایره  به بیان دیگر با افزایش تعداد اضالع، مساحت چندضلعی ها به مس. بزرگ کنیم
.شودنزدیک می

ماس  اکنون چندضلعی های منتظم را به گونه ای رسم می کنیم که همه اضالع بر دایره م
 ها از مساحت این چندضلعی. این چندضلعی ها را چندضلعی های محیطی می نامیم. باشند

.مساحت دایره بیشتر است



:فرآیندهای حدی
محاسبهراrشعاعبهمحیطیضلعی هایnازتعدادیمساحتزیرجدولدر

نوشته ایمجدولدروکرده

ضلعیچنداضالعتعدادشدنزیادباکهمی کنیممشاهدهباالجدولبهتوجهبا
.میشودنزدیکدایرهمساحتبهچندضلعیمساحتمحیطی،
بخواهیم،کهمیزانهربهرادایرهبرمحیطمنتظمچندضلعی هایمساحت

اضالعتعدادآنکهشرطبهکنیم،نزدیک تردایرهمساحتبهمی توانیم
اضالع،ادتعدافزایشبادیگربیانبه.کنیمبزرگکافیتعدادبهچندضلعی

.میشودنزدیکدایرهمساحتبهچندضلعی هامساحت



:aبه عدد  xمیل کردن متغیر 

شود و مینزدیک  aحقیقیاز راست به عدد  xیعنی ،+x→aکه می گوییم هنگامی *
.می کندمیل  aبه aمقادیر بیش تر از با xبه عبارت دیگر 

میشود و  نزدیک aاز چپ به عدد حقیقی xیعنی،−x→aکه می گوییم هنگامی *
.می کندمیل  aبه  aبا مقادیر کمتر از xدیگربه عبارت 

حد چپ
در   fتعریف شده باشد، می گوییم حد چپ ( a,x₀)در بازه ای مانند  fفرض کنیم تابع 

x₀ برای عددL تابعاست؛ هرگاه مقادیرf را به هر اندازۀ دلخواه بتوان بهL  نزدیک
نزدیک شود، در این صورت  x₀از سمت چپ به قدر کافی به xکرد، به شرط آنکه 

:می نویسیم



حد راست
 fشده باشد، می گوییم حد راست تعریف ( b,x₀)در بازه ای مانند  fفرض کنیم تابع 

 Lرا به هر اندازۀ دلخواه بتوان به  f؛ هرگاه مقادیر تابع است Lبرابر عدد  x₀در 
نزدیک شود، در   xاز سمت راست به قدر کافی به  xنزدیک کرد، به شرط آنکه 

:اینصورت می نویسیم

تعریف حد
(  x₀به جز احتماالً خود )x₀شامل نقطۀ  (a,b)در بازه ای مانند  fفرض کنیم تابع 

 f، هرگاه مقدار تابع است Lبرابر عدد x₀در  fمی گوییم حد تابع . تعریف شده باشد
دو طرف چپ و از  x) آنکهکرد؛ به شرط نزدیک  Lبه هر اندازۀ دلخواه بتوان به را 

:در اینصورت می نویسیم. نزدیک شودx₀به قدر کافی به ( راست



:نکته

 f(a)دربارۀ آنگاه داشته باشیم  fبه طور کلی اگر دربارۀ تابعی مانند 
:یکی از حالت های زیر را خواهیم داشت

نیستموجود  f(a)-الف 

موجود است، امّا  f(a)-ب 

-پ 

اگر و تنها اگر



:حل مثال

.را بدست آورید→2xحد تابع                                             ، هنگامی که 

:ابتدا نمودار تابع را رسم می کنیم و داریم

وجود ندارد 



تست های این مبحث
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