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ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

 
ΕΥΡΕΣΗ  ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ  ΓΩΝΙΩΝ 

 
1) Όταν  δίνεται  μία  γωνία  μεγαλύτερη  των  360   η  εύρεση  των  τριγ.αριθμών  

της  ανάγεται  στην  εύρεση  των  τριγ.αριθμών  μιας  άλλης  γωνίας που  είναι  

μικρότερη  από  360 . 

  

Παραδείγματα: 

Να  βρεθούν  οι  επόμενοι  τριγ. αριθμοί 

1)   3720  . Διαιρούμε  το  3720  με  το  360  και  έχουμε:  πηλίκο 10  και  

υπόλοιπο  120.Μας  ενδιαφέρει  μόνο  το  υπόλοιπο.Έτσι  έχουμε  ότι  

3720 120     

 

2)  ( 460 )   .Διαιρούμε  το  -460  με  το  360  και  παίρνουμε  πηλίκο  -1  και  

υπόλοιπο  -100.Όταν  το  υπόλοιπο  είναι  αρνητικό  προσθέτουμε  το  360  και  

υπολογίζουμε  τους  τριγ.αριθμούς  της  καινούριας  γωνίας. 

( 460 ) ( 100 ) ( 100 360 ) (260 )               

 

 

 

 

ΑΝΑΓΩΓΗ   ΣΤΟ   1Ο   ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ  

 

Η  εύρεση  των  τριγ.αριθμών  μιας  τυχαίας  γωνίας  γίνεται  με τη βοήθεια  μιας  

γωνίας  του  1ου τεταρτημορίου.Η  γνώση της  διαδικασίας  της  μετατροπής  αυτής, 

μας  επιτρέπει  να  μην  αποστηθίσουμε  τους  κανόνες  αναγωγής,  αλλά  να  

βρίσκουμε  εύκολα  το  ζητούμενο. 

 

1)  Διαιρούμε  τον  αριθμό  των  μοιρών  με  το 360  και  κρατάμε  το  υπόλοιπο 

(Έστω  Α).Αν  το  υπόλοιπο  ανήκει  στο  1ο τεταρτημόριο  απλά  βρίσκουμε   τις  

τιμές  που  θέλουμε  με  τη βοήθεια  τριγωνομετρικού  πίνακα.. 

2)  Παρατηρούμε  το  πρόσημο  του τριγ. αριθμού  (δηλ. του  Α)  στο  τεταρτημόριο  

που  καταλήγουμε. 

3)  Διαιρούμε  το  Α με  το  90  και  παίρνουμε  πηλίκο  Β  και  υπόλοιπο  Γ.Έχουμε  

δύο  περιπτώσεις. 
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    Α)  αν  το  πηλίκο  Β είναι  ζυγός  αριθμός  κρατάμε  τον  ίδιο  τριγ. αριθμό 

     Β) αν  το  πηλίκο Β είναι μονός  αριθμός  αλλάζουμε  τριγ. αριθμό  (από  ημίτονο 

σε συνημίτονο και  αντίστροφα  ή  από  εφαπτομένη  σε  συνεφαπτομένη  και 

αντίστροφα). 

4) Βάζουμε  το  πρόσημο  που  παρατηρήσαμε  στο  βήμα  2)  και  υπολογίζουμε  τον  

τριγ.αριθμό  του  Γ. 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα 

 

i) Βρείτε  το  410 .  

Διαιρώ  το  410  με  το  360  και  έχω  υπόλοιπο  το  50.΄Αρα  410 50   

 

 

ii) Βρείτε  το  1030  

1)Διαιρώ  το  1030  με  το  360  και  παίρνω  υπόλοιπο  310. 

 

2)Με  τη  βοήθεια του  τριγ. κύκλου  βρίσκουμε  το  πρόσημο του  310 .Οι  310 

μοίρες  βρίσκονται  στο  4ο τεταρτημόριο  άρα  το  310   είναι  θετικό. 

  

3) Διαιρώ  το  310 με  το  90  και  βρίσκω  ως  πηλίκο  τον αριθμό  3 και  ως  

υπόλοιπο  τον  αριθμό  40.Ο  αριθμός   3  είναι  μονός,  άρα  αλλάζω  τριγ. αριθμό  

και  από  συνημίτονο  πηγαίνω  σε  ημίτονο. 

 

4)Στο  βήμα  2)  βρήκα  ότι  το  πρόσημο  του  310   είναι  θετικό  άρα  τελικά  

έχω  ότι  310 40    

 

 

 

iii)Βρείτε  την  610  

1) Διαιρώ  το  610  με  το  360  και  παίρνω  ως  υπόλοιπο  το  250 

 

2)Παρατηρώ  ότι  το  250  ανήκει  στο  3ο τεταρτημόριο  και   η  εφαπτομένη  στο  3ο 

τεταρτημόριο  είναι  θετική. 

 

3) Διαιρώ  το  250  με  το  90  και  παίρνω  ως  πηλίκο  το  2  και  ως  υπόλοιπο  το  

70.Ο  αριθμός  2  είναι  ζυγός  άρα  κρατάμε  τον  ίδιο  τριγ. αριθμό. 

 

4)Τελικά  έχω  ότι  250 70   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

Με  τη  βοήθεια  της  προηγούμενης  διαδικασίας  υπολογίζουμε  τους  τριγ. αριθμούς 

Ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  οι  γωνίες  δίνονται  σε  μορφή  ακτινίων. 
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ΤΥΠΟΙ 
Ακολουθώντας  την  προηγούμενη  διαδικασία  μπορούμε  να  ανάγουμε  την  εύρεση  

των  τριγ. αριθμών  κάποιων  τόξων  στην  εύρεση  των  τριγ.  αριθμών  των  γωνιών  

του  1ου τεταρτημορίου  σε  μερικές  ειδικές  περιπτώσεις.Στις περιπτώσεις  που θα 

δούμε  εννοείται  ότι  η  γωνία  ω  ανήκει  στο  1ο τεταρτημόριο. 

 

Πολλές  φορές  ζητείται  η  εύρεση  ενός  τριγ. αριθμού  μιας  γωνίας που  αποτελεί  

άθροισμα  ή  διαφορά  δύο  άλλων  γωνιών  Α  και  ω.Η  γωνία  Α  μπορεί  να  δίνεται  

με  μορφή  μοιρών  ή  ακτινίων  ,  ενώ  η  γωνία  ω  ανήκει  στο  1ο   τεταρτημόριο. 

 

 

Οι  γωνίες  δίνονται  στις  παρακάτω μορφές: 

 

  ή  90
2

  ή  180

3   ή  270
2


 

  


 

 

 

 

 

 

1)  Βρίσκουμε  το  πρόσημο  του  τριγ. αριθμού  στο  τεταρτημόριο  που  βρίσκεται  η  

γωνία  που  θέλουμε. 

 

2) Αν  στη  γωνία  που  έχουμε  υπάρχει  το  π  τότε  αφήνουμε  τον  ίδιο  τριγ. αριθμό 

     Αν  στη  γωνία  που  έχουμε  υπάρχει  το  
2


  ή  το  3

2


   τότε  αλλάζουμε  τριγ.  

αριθμό (από  ημίτονο σε συνημίτονο και  αντίστροφα  ή  από  εφαπτομένη  σε  

συνεφαπτομένη  και αντίστροφα). 

  

 

3) Στο  τέλος    βάζουμε    το  πρόσημο  που  βρήκαμε  στο  1ο βήμα , 

συμπληρώνουμε    με  τον  τριγ.  αριθμό  του    2ου βήματος    και  υπολογίζουμε  τον  

καινούριο  αριθμό  για  τη  γωνία  ω.   

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

Βρείτε  τους  επόμενους  τριγ. αριθμούς   με  αναγωγή  στο  1ο τεταρτημόριο  

1) ( )      

 

Η  γωνία      ανήκει  στο  3ο τεταρτημόριο  άρα  έχει  αρνητικό  ημίτονο.Επειδή  

μέσα  στη  γωνία  υπάρχει  το  π  αφήνουμε  τον  ίδιο  τριγ. αριθμό. 

 

( )       

 

2)  (3 )
2
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Η  γωνία  3
2


   ανήκει  στο  4ο τεταρτημόριο  άρα έχει  αρνητική  

εφαπτομένη.Επειδή  μέσα  στη  γωνία  υπάρχει  το  3
2


  αλλάζουμε  τριγ.  αριθμό  

και  πηγαίνουμε  σε  συνεφαπτομένη. 

 

(3 )
2


      

 

 

 

 

ΕΥΡΕΣΗ   ΤΡΙΓ. ΑΡΙΘΜΩΝ  ΣΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

 

Με  τη βοήθεια  της  προηγούμενης  διαδικασίας   μπορούμε  να  υπολογίζουμε  τους  

τριγ. αριθμούς  μίας  γωνίας  με  τη  βοήθεια  μιας  άλλης  γωνίας  όταν  οι  δύο  

γωνίες  είναι  α)  αντίθετες,  β)  παραπληρωματικές, γ) συμπληρωματικές   

 

Α)  ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ  ΓΩΝΙΕΣ 

 

Δύο  αντίθετες  γωνίες  έχουν  ίδιο  συνημίτονο  και  αντίθετους  τους  υπόλοιπους  

τριγ. αριθμούς 

Β) ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΓΩΝΙΕΣ 

 

Δύο  παραπληρωματικές  γωνίες  έχουν  ίδιο  ημίτονο  και  αντίθετους  τους  

υπόλοιπους  τριγ. αριθμούς 

 

Γ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΓΩΝΙΕΣ 

 

Για  δύο  συμπληρωματικές  γωνίες  ισχύει  ο  επόμενος  κανόνας: 

Το  ημίτονο  της    μίας  ισούται  με  το  συνημίτονο  της  άλλης  και  η  εφαπτομένη  

της  μίας  ισούται  με  τη  συνεφαπτομένη  της  άλλης. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ  ΤΥΠΟΙ   (ΤΡΙΓ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ) 
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