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Το σενάριο της τριγωνοµετρικής συνάρτησης 

 
Στο σενάριο που προτείνεται από τις σηµειώσεις των ΚΣΕ βλέπουµε τα εξής στάδια: 
 
� Γνωστική περιοχή: Αναφέρεται αναλυτικά 
� Θέµα 
� Τεχνολογικά εργαλεία 
 
Σκεπτικό του σεναρίου 
� Βασική ιδέα: σε τι στηριχτήκαµε 
� Προστιθέµενη αξία: Τι παραπάνω θα κερδίσουν οι µαθητές 
 
Πλαίσιο εφαρµογής 
� Σε ποιους θα το κάνουµε (ΠΟΥ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ) 
� Πόσο χρόνο θα χρειαστούµε (ΠΟΣΟ) 
� Σε τι περιβάλλον θα το κάνουµε (ΠΩΣ) 
� Προαπαιτούµενες γνώσεις (ΠΟΥ – ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ) 
� Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης (ΠΩΣ) 
� Στόχοι 
 
Ανάλυση του σεναρίου 
Εδώ περιγράφονται οι δραστηριότητες οι οποίες προτείνεται να γίνουν. Είναι φανερό 
ότι δεν µπορούν να προκύψουν αυτές οι δραστηριότητες αν πρώτα δεν σχηµατίσει ο 
εκπαιδευτικός τις υποενότητες – τα υποστάδια που ο διδάσκων εκτιµά ότι πρέπει να 
γίνουν για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Τα υποστάδια αυτά ουσιαστικά 
καθορίζουν και τις επιµέρους δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

∆ραστηριότητα Τίτλος 
Σκεπτικό – Τρόπος 

επίτευξης Σχολιασµός 

1 
Αντιστοιχία µοιρών – 
πραγµατικών αριθµών 

  

2 ∆ηµιουργία πίνακα τιµών   

3 
∆ηµιουργία γραφήµατος – 
γραφικής παράστασης 

  

4 Μελέτη της y=ηµx 
Κυκλική συνάρτηση 
Περιττή 

 

5 Μελέτη της y=ρ*ηµx   

6 
Μετασχηµατισµός καµπύλης 
µε το εργαλείο κατακόρυφης 
στρέβλωσης 

  

7 Μελέτη της y=ηµ(λx) 
Παρουσιάζεται ένα 
ενδεικτικό φύλλο εργασίας  
στις σηµειώσεις του ΚΣΕ 

 

8 Μελέτη της y=ηµ(x+k)   
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∆ραστηριότητα Τίτλος 
Σκεπτικό – Τρόπος 

επίτευξης Σχολιασµός 

9 Μελέτη της εξίσωσης ηµx=α   

 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  7 
1. Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ηµιτόνου 
f(x)=sin(x). Χωρίς να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες του λογισµικού να 
διαπραγµατευτείτε το ερώτηµα: «Τι κοινό θα έχει η γραφική παράσταση της  
f(x)=sin(2x)  µε την f(x)=sin(x) και σε τι θα διαφέρουν;». 
2. Με το εργαλείο της οριζόντιας παραµόρφωσης να µεταβάλλεται την καµπύλη 
f(x)=sin(x) µέχρις ότου το πλάτος της γίνει το µισό του αρχικού. Να συγκρίνεται τις 
εικασίες που είχατε διατυπώσει στο πρώτο ερώτηµα µε τα αποτελέσµατα που 
προέκυψαν. 
3. Να επαναλάβετε τη διερεύνηση µε αρκετές τιµές µεγαλύτερες του 1, αλλά και 
µικρότερες του 1. Να διατυπώσετε έναν κανόνα για τους µετασχηµατισµούς της 
συνάρτησης f(x)=sin(x), όταν η ανεξάρτητη µεταβλητή υφίσταται τον 
µετασχηµατισµό x� 2x. 
 

Η αξιολόγηση από τον διδάσκοντα 
����  Ως  προς  τις  επιδιώξεις  του σεναρίου 
Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ο διδάσκων ελέγχει κατά πόσο 

επετεύχθησαν οι στόχοι του σεναρίου. Ένας τρόπος είναι και η κατασκευή 
κατάλληλων ερωτήσεων τις οποίες στο τέλος θα απευθύνει προς τους µαθητές για να 
ελέγξει τον βαθµό κατανόησης των εννοιών που είχαν εµπλακεί.  

����  Ως  προς  τα  εργαλεία:  
Η εφαρµογή µέσα σε πραγµατικές συνθήκες µιας δραστηριότητας παρουσιάζει 

µη αναµενόµενες δυσκολίες οι οποίες µπορεί να οφείλονται στο ψηφιακό εργαλείο 
που χρησιµοποιείται. Οι δυσκολίες που θα παρουσιαστούν θα καταγραφούν από τον 
διδάσκοντα ο οποίος θα είτε θα βελτιώσει τις απαιτήσεις του σεναρίου είτε θα 
σχεδιάσει µια περισσότερο κατευθυνόµενη πορεία εφαρµογής του ίδιου σεναρίου. 

����  Ως  προς  την διαδικασία υλοποίησης :  
Η δοµή του σεναρίου, η σειρά των δραστηριοτήτων και τα ερωτήµατα που 

τίθενται στους µαθητές αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης από τον ίδιο τον 
διδάσκοντα.  

Κρατώντας σηµειώσεις για τις δυσκολίες υλοποίησης συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων µπορεί να εκτιµήσει τα σηµεία στα οποία οι µαθητές δήλωναν ή 
εκδήλωναν δυσκολίες κατανόησης ή εφαρµογής. Στην συνέχεια, µε κατάλληλες 
επεµβάσεις στις δραστηριότητες, επιχειρεί να θεραπεύσει τα προβλήµατα που 
προέκυψαν απλοποιώντας διαδικασίες ή περιγράφοντας µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις 
ερωτήσεις των δραστηριοτήτων. 

����  Ως  προς  την προσαρµογή  και επεκτασιµότητα :  
Ο εκπαιδευτικός µετά από κάθε εφαρµογή του σεναρίου επανεκτιµά την δοµή του 
σεναρίου και σχεδιάζει νέες δυνατότητες και επεκτάσεις. Το συγκεκριµένο σενάριο 
θα µπορούσε να αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία είναι δυνατόν να οργανωθεί η 
λύση µιας οποιασδήποτε τριγωνοµετρικής εξίσωσης της µορφής ρ*συν(λχ+κ) = c. 
Ακόµη θα µπορούσε να γίνει µελέτη σύνθετων τριγωνοµετρικών συναρτήσεων της 
µορφής: f(x)=ρ1*συν(λ1χ+κ1) +ρ2*συν(λ2χ+κ2). 
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∆οµή φύλλου εργασίας σε ένα συµβατικό σενάριο 
 

1. Κατασκευάστε κάτι 

2. Αποστείλετε τα σηµεία ή µετρήστε  

3. Παρατηρείστε – εικάστε    

4. Βγάλτε συµπέρασµα 

 

 

Σχόλια – παρατηρήσεις 
 

� Η προστιθέµενη αξία των νέων τεχνολογιών βρίσκεται σ’ αυτά που 
µπορούµε να κάνουµε µε αυτές και που δε γίνονται µε χαρτί και µολύβι. 

� ∆εν δίνουµε πολλές ερωτήσεις για µια ώρα. 

� ∆εν χρησιµοποιούµε µεγάλες προτάσεις. 
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Προτεινόµενο φύλλο εργασίας 

Ερωτήσεις Σχόλια – Σκεπτικό 

Στο παράθυρο πίνακας βάλτε x στην 1η στήλη στο 
χαρακτηρισµό µεταβλητής και επιλέξτε γέµισµα από 0 έως 360 
µε βήµα 10  

Στη δεύτερη στήλη στον χαρακτηρισµό µεταβλητής γράψτε 
y=sinx �ENTER 

Αποστείλετε τα σηµεία στο γράφηµα. Τι κανονικότητες 
παρατηρείτε; 

∆εν θα ξαναµιλήσουν για 
µοίρες (χιούµορ) 

Χαρακτηρίστε την πρώτη στήλη µε x και τη δεύτερη µε τη 
σχέση µ=180*x/π1. Ονοµάστε την πρώτη στήλη ακτίνια και τη 
δεύτερη µοίρες  .  

Γεµίστε την στήλη του x  από –π µέχρι π µε βήµα π/8 και 
παρατηρείστε τις αντιστοιχίες γνωστών µοιρών µε τα ακτίνια 

Στοχεύουµε µόνο στο να 
υπενθυµίσουµε τη σχέση των 
δύο µεγεθών και επίσης να 
αντιστοιχιστούν γνωστές 
µοίρες µε τους πραγµατικούς 
αριθµούς που αυτές θα 
εµφανίζονται στη συνέχεια2 

Χαρακτηρίστε την επόµενη στήλη ως y=sinx και ονοµάστε τη 
ηµίτονο. 

∆ιαµορφώστε κατάλληλα το παράθυρο του γραφήµατος3 και 
αποστείλετε τα σηµεία στο γράφηµα. Τι παρατηρείτε; 

∆ηµιουργείστε δύο νέες στήλες µε πυκνότερους αριθµούς ακτινίων 
(βάλτε µικρότερη αύξηση) και ηµιτόνου και επαναλάβατε τα 
προηγούµενα (προαιρετικό – αν υπάρχει χρόνος) 

Στο παράθυρο γραφήµατος εµφανίστε τη συνάρτηση y=sinx4. 
Τι παρατηρείτε; 

Εδώ το φύλλο εργασίας µπορεί να γίνει πιο καθοδηγούµενο για 
τους µαθητές, ζητώντας τους να απαντήσουν σε συγκεκριµένα 
ερωτήµατα, όπως: 
� Περιοδικότητα (να βρουν και να καταγράψουν σηµεία που 
έχουν διαφορετικό x αλλά το ίδιο ηµίτονο) 
� Συµµετρία (να δουν τι γίνεται για τα σηµεία x και –x) 
� Μονοτονία 
� Ακρότατα 

 
Η µελέτη της y=sinx 
 
 
 
Με τις δύο πρώτες ερωτήσεις 
πετυχαίνουµε την πρώτη 
οπτική επαφή µε τη 
συνάρτησή µας 
 
 
Από το ΚΣΕ προτείνεται οι 
µαθητές να ασχοληθούν µε την 
περιοδικότητα και τη 
συµµετρία µε τη βοήθεια και 
της αριθµοµηχανής  
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

                                                 
1 Για να γράψουµε το π είτε µπορούµε να πάρουµε την κατά προσέγγιση τιµή του από την 
αριθµοµηχανή και να την πληκτρολογήσουµε είτε να έχουµε το πληκτρολόγιο στα αγγλικά και πατάµε 
SHIFT+P.  
2  Μπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να αντιγράψουν αυτή τη στήλη στο τετράδιό τους ή 
µπορούµε να την κρατήσουµε εµφανή στον πίνακα, αλλά απενεργοποιηµένη. 
3 Παράθυρο γραφήµατος� Γράφηµα� Αλλαγή κλίµακας και βάζουµε  στον x΄x από -2π έως 2π µε 
βήµα π/2 και στον y΄y από -2 έως 2 µε βήµα 1 
4 Χρήσιµο είναι στην παρούσα φάση να έχει επιλεγεί η γρήγορη αλλαγή κλίµακας: (Γράφηµα� 
επιλογές γραφήµατος� γρήγορη αλλαγή κλίµακας) η οποία στην παρούσα φάση θα µας επιτρέψει να 
προχωράµε γρήγορα δεξιά και αριστερά. 
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Ερωτήσεις Σχόλια – Σκεπτικό 

Στο παράθυρο του πίνακα συµπληρώστε δύο ακόµη στήλες 
z=2sinx και w=3sinx µε διαφορετικά χρώµατα η καθεµία. 

Αποστείλετε τα σηµεία (x,z) και (x,w) σε νέο γράφηµα 

Τι παρατηρείτε ως προς την περιοδικότητα, συµµετρία, 
µονοτονία, ακρότατα. 

Σχεδιάστε πρόχειρα στο ίδιο σύστηµα αξόνων τις παραπάνω 
γραφικές παραστάσεις µαζί µε την y=sinx 

Με το εργαλείο κατακόρυφης στρέβλωσης τεντώστε − 
συµπυκνώστε την συνάρτηση y=sinx5  και προς τα πάνω αλλά 
και προς τα κάτω, µέχρι να ταυτιστεί µε τα νέα σηµεία των 
y=2sinx και y=3sinx. (το εργαλείο παραµόρφωσης να δείχνει 2 
και 3 αντίστοιχα) 
Τι παρατηρείτε; 
Με το εργαλείο κατακόρυφης στρέβλωσης πειραµατιστείτε και µε 
άλλους αριθµούς. 
Ελέγξτε τα συµπεράσµατά σας µε τη βοήθεια της αριθµοµηχανής ή 
του πίνακα(*)  

Εδώ µπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να 
συµπληρώσουν έναν πίνακα όπου θα φαίνονται οι συσχετισµοί 
µεταξύ των δύο συναρτήσεων, όπως ακολούθως 

 
 

y=sinx y=2sinx y=3sinx 

Περίοδος    

Περιττή    

Μονοτονία     

Ακρότατα    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η µελέτη της y=ρ*ηµx 
 
Τι ρόλο παίζει το ρ 
 
Από το ΚΣΕ προτείνεται ένας 
πρόχειρος σχεδιασµός στο ίδιο 
σύστηµα των y=sinx,  
y=0,5sinx, y=0,3sinx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
 

Με το εργαλείο οριζόντιας στρέβλωσης µαζέψτε – τεντώστε  
την συνάρτηση y=sinx  και προς τα αριστερά  αλλά και προς τα 
δεξιά, π.χ.   y=sin(2x) και y=sin(x/2).  
Το εργαλείο παραµόρφωσης θα δείχνει 0,5 και 2 αντίστοιχα 
Τι παρατηρείτε; 
Πειραµατιστείτε και µε άλλους αριθµούς. 
Ελέγξτε τα συµπεράσµατά σας µε τη βοήθεια της 
αριθµοµηχανής ή του πίνακα(**) 
Εδώ µπορούµε να ζητήσουµε από τους µαθητές να 
συµπληρώσουν ανάλογο πίνακα 
 

 
Η µελέτη της y=ηµ(λx) 
 
Τι ρόλο παίζει το λ στην 
περίοδο της συνάρτησης 
 
Προτείνεται από το ΚΣΕ 
ενδεικτικό φύλλο εργασίας 7 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

                                                 
5 Προσοχή: Πριν από την εκτέλεση αυτού του ερωτήµατος πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί στο γράφηµα 
η εµφάνιση µετασχηµατισµών. 
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Ερωτήσεις Σχόλια – Σκεπτικό 
Με το εργαλείο οριζόντιας µετατόπισης µεταφέρετε τη 
συνάρτηση y=sinx  προς τα αριστερά  αλλά και προς τα δεξιά, 
π.χ.   y=sin(x+3,14) και y=sin(x−1,57).6. Τι παρατηρείτε; 

Και εδώ µπορούµε να επαναλάβουµε µετρήσεις και να 
κατασκευάσουµε  αντίστοιχο πίνακα 

 
 
Η µελέτη της y=ηµ(x+k) 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Σε νέο παράθυρο γραφήµατος κατασκευάζουµε την y=sinx και 
την ευθεία y=α; 

Ποιες τιµές µπορεί να πάρει το α ώστε η ευθεία να τέµνει τη 
γραφική παράσταση; 

Σχηµατίστε την ευθεία y=1/2. 

Με το εργαλείο αποτύπωσης σηµείων σχηµατίστε αρκετά 
σηµαία τοµής (πόσα;) της ευθείας µε τη γραφικά παράσταση. 

Αποστείλετε τα σηµεία στον πίνακα. Ποια περιοδικότητα 
παρατηρείτε; 

Βγάλτε ένα συµπέρασµα για τις λύσεις της εξίσωσης ηµx=1/2  

Γενικεύστε για την εξίσωση ηµx=α 

 
 
 
 
 
 
 
Η µελέτη της εξίσωσης ηµx=α 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
 
 
 
 
 
(*) Σηµείωση: Αν δοκιµάσουµε να επιλέξουµε καµπύλη� γράφηµα�δείγµα από 
καµπύλη�επιλογή από τον x΄x  από 0 έως π σε 8 ίσα τµήµατα δεν παίρνει το π. 
Πρέπει να το γράψουµε 3,14. Τότε παρατηρούµε ότι ηµπ =0,01. Μπορούµε να 
αποφύγουµε αυτό είτε γράφοντας µεγαλύτερη ακρίβεια π.χ. 3,1415927 είτε να 
δηµιουργήσουµε µια στήλη στον πίνακα από 0 έως π (µε το γνωστό τρόπο γραφής) µε 
αύξηση π/8, να την επιλέξουµε και να πάρουµε δείγµα από καµπύλη  µε βάση την 
επιλεγµένη στήλη. 
 
(**) Σηµείωση: Όπως η προηγούµενη  
 
 
 
 
 
                                                 
6 Όταν χρησιµοποιούµε οριζόντια ή κατακόρυφη µετατόπιση µπορούµε να πετύχουµε απόλυτη 
ακρίβεια γράφοντας τον αριθµό κατά τον οποίο θέλουµε να να µετατοπιστεί η συνάρτηση και 
πατώντας ENTER. Προτείνεται να µην γίνει χρήση ακόµη αυτής της δυνατότητας, ώστε οι µαθητές να 
διαπιστώσουν ενεργά την κίνηση αλλά και τη φαινοµενική διαφορά που προκύπτει  στον νέο τύπο της 
συνάρτησης 


