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1.1 Βασικές Μαθηματικές Έννοιες

Στη Φυσική συχνά χρησιμοποιούμε μαθηματικά  εργαλεία  όπως  οι  συναρτήσεις  ή  οι

γραφικές παραστάσεις.  Τα  εργαλεία  αυτά  διδάσκονται  στα  μαθηματικά  του  γυμνασίου  αλλά

παρακάτω θα συνοψίσουμε τις βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ένας μαθητής Α Λυκείου για

το μάθημα της φυσικής.

1.1.1 Συναρτήσεις

Στα μαθηματικά ως συνάρτηση ορίζεται μία διαδικασία όπου κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α

αντιστοιχεί σε ένα μόνο στοιχείο ενός συνόλου Β. 

Στη φυσική ευτυχώς η κατάσταση είναι πιο εύκολη. Ας θεωρήσουμε ως σύνολο Α τις δυνατές

τιμές της θέσης ενός σώματος και ως σύνολο Β τις δυνατές τιμές του χρόνου. Κάθε χρονική στιγμή

το σώμα μπορεί να βρίσκεται σε μία μόνο θέση. Δεν μπορεί δηλαδή να βρίσκεται το σώμα σε δύο

διαφορετικές θέσεις ταυτόχρονα, τουλάχιστον όχι μέχρι να επιτύχουμε την τηλεμεταφορά!

Επομένως στην φυσική μελετάμε πάντα συναρτήσεις, θέσης-χρόνου   (  x-t)  , ταχύτητας-χρόνου  

(  u-t)   ή επιτάχυνσης-χρόνου   (  a-t)     και άλλες  .   
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1.1.2 Γραφικές παραστάσεις

Αρκετές  φορές  θα  κλιθούμε να  εξάγουμε πληροφορίες  από  μία  γραφική  παράσταση.  Επίσης

αρκετές φορές η χρήση των γραφικών παραστάσεων θα κάνει αρκετά πιο εύκολη την επίλυση

μίας άσκησης χωρίς την ανάγκη χρήσης πολύπλοκων μαθηματικών.

Για  την  απεικόνιση  των  γραφικών  παραστάσεων

χρησιμοποιούμε  το  καρτεσιανό  σύστημα

συντεταγμένων,  δηλαδή  δύο κάθετες  γραμμές  οι  οποίες

δημιουργούν  τον  χώρο όπου θα χαράξουμε την γραφική

μας  παράσταση.  Στην  εικόνα  δίπλα  βλέπουμε  ένα

συνηθισμένο καρτεσιανό σύστημα.

Στη  φυσική  στον  οριζόντιο  άξονα  (x)  τοποθετούμε

συνήθως τον χρόνο. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει φυσικό

νόημα  στην  αρνητική  τιμή  του  χρόνου  συνήθως  θα

βλέπουμε  την  δίπλα εικόνα  όταν  αναφερόμαστε  στο

σύστημα συντεταγμένων.
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Γραφική Παράσταση σταθερής συνάρτησης.

Η  γραφική  παράσταση  μίας  σταθερής  συνάρτησης  είναι  μία  ευθεία  γραμμή  κάθετη  στον

οριζόντιο ή τον κατακόρυφο άξονα. 

Συνήθως στη φυσική θα συναντάτε την 1η εικόνα. 

Γραφική παράσταση συνάρτησης 1ου βαθμού

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης πρώτου βαθμού είναι μία ευθεία γραμμή. Αν η

συνάρτηση έχει την μορφή  y=ax τότε αυτή διέρχεται από την αρχή των αξόνων και θα έχει

μία από τις παρακάτω μορφές:
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Η  ποσότητα  α  ονομάζεται  κλίση της  γραφικής

παράστασης και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαπτομένη

της  γωνίας  θ που  σχηματίζει  η  γραφική  με  τον  οριζόντιο

άξονα.  Γενικά  όσο  μεγαλύτερο  είναι  το  α  τόσο

μεγαλύτερη  θα  είναι  και  η  γωνία  που  σχηματίζεται,

δηλαδή η γραφική θα πλησιάζει τον κάθετο άξονα.

Αν η συνάρτηση έχει την μορφή  y=ax+b τότε αυτή δεν διέρχεται από την αρχή των

αξόνων αλλά θα τέμνει σε έναν σημείο τον καθένα και θα έχει  μία από τις παρακάτω μορφές:
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Γραφική παράσταση συνάρτησης 2ου βαθμού

Η συνάρτηση 2ου βαθμού έχει την μορφή y=ax2+bx+c  και όπως γνωρίζουμε ήδη από το

γυμνάσιο έχει για γραφική παράσταση μία καμπύλη γραμμή.   Ανάλογα  τις  τιμές  των

μεταβλητών a, b και c παίρνουμε διαφορετική γραφική παράσταση. 

 

Τις περισσότερες φορές η τιμή του c  θα είναι μηδέν οπότε η γραφική παράσταση που θα

συναντάμε στο μάθημα αυτό θα έχει τις παρακάτω μορφές.
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Παρατηρούμε  πως  όταν  η  κλίση  είναι  θετικός  αριθμός  η  γραφική  παράσταση  της

συνάρτησης έχει την καμπύλη προς τα κάτω, δηλαδή στρέφει τα κοίλα κάτω, ενώ αντίθετα όταν η

κλίση είναι αρνητικός αριθμός τότε η καμπύλη είναι προς τα πάνω, δηλαδή στρέφει τα κοίλα άνω.
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1.1.3 Χάραξη γραφικής παράστασης

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα χρειαστεί να χαράξουμε μόνοι μας κάποια γραφική

παράσταση.  Για την χάραξη μίας γραφικής παράστασης αρκεί να συμπληρώσουμε έναν πίνακα

“τυχαίων” σημείων και να βάλουμε τα ζεύγη στο καρτεσιανό σύστημα. Στη συνέχεια ενώνοντας

τα σημεία θα έχουμε την γραφική παράσταση που ζητάμε.

Ο πίνακας που θα χρησιμοποιούμε θα έχει την παρακάτω μορφή:

x x1 x2 x3

y y1 y2 y3

Οι τιμές x1, x2, ….  είναι τυχαίες τιμές που εμείς επιλέγουμε. Το πως τις επιλέγουμε θα το

δούμε παρακάτω. Οι τιμές y1, y2, …. θα δίνονται όταν βάλουμε στην συνάρτηση την εκάστοτε τιμή

του x που έχουμε επιλέξει.

1.3.1.1 Χάραξη συνάρτησης 1ου βαθμού

α)  Αν η συνάρτηση έχει την μορφή y=ax τότε η χάραξη είναι αρκετά απλή. Γνωρίζουμε ότι η

γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επομένως η μία

τιμή που θα δώσουμε στο  x  θα είναι το μηδέν και θα μας δώσει  y=0 .  Για την χάραξη της

γραφικής παράσταση μίας συνάρτησης πρώτου βαθμού χρειαζόμαστε  μόνο δύο σημεία.  Αφού

λοιπόν το ένα θα είναι το Ο (0,0) θα δώσουμε μία ακόμα τιμή στο x και θα μπορούμε να κάνουμε

την χάραξη. 
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Ο πίνακας που θα χρησιμοποιούμε θα έχει την παρακάτω μορφή:

x x1=0 x2

y y1=0 y2

παράδειγμα 1

Αν μας  ζητηθεί  να χαράξουμε  την  γραφική  παράσταση  της  συνάρτησης  y=2 x ,  θα

εργαστούμε ως εξής.

Αρχικά θα φτιάξουμε  το  πινακάκι  των τιμών και  θα δώσουμε  δύο  τιμές  στο  x.  Η μία

σίγουρα θα είναι το μηδέν και η άλλη όποια θέλουμε εμείς. Για να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη θα

επιλέξουμε την τιμή x=1 .  Στις γραφικές παραστάσεις που θα κλιθείτε να χαράξετε καθ’ όλη

την  διάρκεια  της  χρονιάς  το  πιο  πιθανό  είναι  η  δεύτερη  τιμή  του  x  να  σας  δίνεται  από  την

εκφώνηση. 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις δύο τιμές του y: y=2 x→για x=0
για x=1

→ y=2⋅0
y=2⋅1

→ y=0
y=2

Άρα ο πίνακας των τιμών θα έχει τις τιμές:

x 0 1

y 0 2

Τοποθετούμε τα ζευγάρια τιμών που βρήκαμε (0,0) και

(1,2) στο καρτεσιανό επίπεδο όπως φαίνεται στο δίπλα σχήμα:

9



Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να ενώσουμε τα

δύο σημεία και η γραφική παράσταση θα είναι έτοιμη. 

Έχουμε  βάλει  με  διακεκομμένη  γραμμή  την  γραφική

παράσταση  για  x  μικρότερο  του  0  και  μεγαλύτερο  του  1,

επειδή  επιλέξαμε  εμείς  τις  τιμές  0  και  1.  Όπως

προαναφέρθηκε η δεύτερη τιμή θα δίνεται ουσιαστικά από το

πρόβλημα  επομένως  συνήθως  δεν  θα  έχει  νόημα  να

χαράξουμε για τιμές πέρα της δοθείσας και δεν υπάρχει φυσικό νόημα να πάρουμε τιμές στον

οριζόντιο  άξονα  μικρότερες  του  0,  αφού  στον  άξονα  αυτόν  τοποθετούμε  τον  χρόνο  και  δεν

υπάρχει αρνητικός χρόνος.

β)  Αν η συνάρτηση έχει την μορφή y=ax+β τότε η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής

θα είναι πάλι ευθεία αλλά δεν θα διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Για μία ακόμη φορά η μία

τιμή που θα δώσουμε στο x θα είναι το μηδέν και θα μας δώσει y=β .Το ένα σημείο λοιπόν θα

είναι το Α (0,β) θα δώσουμε μία ακόμα τιμή στο x και θα μπορούμε να κάνουμε την χάραξη. 

Ο πίνακας που θα χρησιμοποιούμε θα έχει την παρακάτω μορφή:

x x1=0 x2

y y1=β y2

παράδειγμα 2

Αν μας ζητηθεί να χαράξουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης  y=x+3 ,  θα

εργαστούμε ως εξής.
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Φτιάχνουμε πάλι το πινακάκι τιμών και επιλέγουμε για το x τις τιμές 0 και 1. Άρα οι τιμές

του y θα είναι οι: y=x+3→για x=0
για x=1

→ y=0+3
y=1+3

→ y=3
y=4

Άρα ο πίνακας των τιμών θα έχει τις τιμές:

x 0 1

y 3 4

Τοποθετούμε τα ζευγάρια τιμών που βρήκαμε (0,3) και (1,4) στο

καρτεσιανό επίπεδο όπως φαίνεται στο δίπλα σχήμα:

Και ενώνοντας τα δύο σημεία η γραφική παράσταση θα

είναι έτοιμη. 

1.3.1.2 Χάραξη συνάρτησης 2ου βαθμού

Αν η συνάρτηση έχει την μορφή y=ax2+βx+γ τότε η χάραξη είναι λίγο πιο πολύπλοκη.

Η χάραξη γίνεται  πολύπλοκη καθώς για την κανονική χάραξη τα μαθηματικά εργαλεία  που

χρειάζονται διδάσκονται στην Γ Λυκείου επομένως εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία πιο

απλή προσέγγιση.
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Σε αυτή την συνάρτηση, όσο αφορά την φυσική, μας ενδιαφέρει η τιμή του α. Επίσης τις

περισσότερες  φορές  ο  όρος  γ  θα  είναι  μηδέν.  Επομένως  θα  μελετήσουμε  την  συνάρτηση

y=ax2+βx για δύο περιπτώσεις, με α>0 και α<0

α)  Αρχικά θα μελετήσουμε την συνάρτηση για α>0 . Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της

συνάρτησης αυτής διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Επομένως η μία τιμή που θα δώσουμε στο

x  θα είναι το μηδέν και θα μας δώσει  y=0 .  Για την χάραξη της γραφικής παράσταση μίας

συνάρτησης  δευτέρου  βαθμού  όμως  χρειαζόμαστε  περισσότερα  από  δύο  σημεία  αφού  πλέον

πρέπει να χαράξουμε μία καμπύλη. Επομένως  ο πίνακας που θα χρησιμοποιούμε θα έχει την

παρακάτω μορφή:

x x1=0 x2 x3 x4

y y1=0 y2 y3 y4

παράδειγμα 3

Αν μας ζητηθεί να χαράξουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης  y=x2+x , θα

εργαστούμε ως εξής.

Αρχικά θα φτιάξουμε το πινακάκι των τιμών και θα δώσουμε  τυχαίες τιμές στο  x.  Η μία

σίγουρα θα είναι το μηδέν και  οι υπόλοιπες θα είναι τυχαίες τιμές του  x  τις οποίες επιλέγουμε

εμείς. 

x x1=0 1 2 3

y y1=0 y2 y3 y4
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Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις  τιμές του y:     y=x2+x→
για x=1
για x=2
για x=3

→
y=12+1
y=22+2
y=32+3

→
y=2
y=6
y=12

Άρα ο πίνακας των τιμών θα έχει τις τιμές:

x 0 1 2 3

y 0 2 6 12

Τοποθετούμε τα ζευγάρια τιμών που βρήκαμε (0,0) και (1,2), (2,6)

και  (3,12)  στο  καρτεσιανό  επίπεδο  όπως  φαίνεται  στο  δίπλα σχήμα.

Παρατηρούμε πως τώρα τα σημεία δεν φαίνεται να ανήκουν στην ίδια

ευθεία. Όσα περισσότερα σημεία πάρουμε τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια

θα έχουμε στην καμπύλη. 

Ενώνοντας τα σημεία που έχουμε η γραφική παράσταση θα είναι έτοιμη.

β)   Στη  συνέχεια  θα  μελετήσουμε  την  συνάρτηση  για  α<0 .

Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής διέρχεται

από την αρχή των αξόνων. Επομένως η μία τιμή που θα δώσουμε στο x

θα είναι  το μηδέν και  θα μας δώσει  y=0 .  Για  την χάραξη της γραφικής παράσταση μίας

συνάρτησης  δευτέρου  βαθμού  όμως  χρειαζόμαστε  περισσότερα  από  δύο  σημεία  αφού  πλέον

πρέπει να χαράξουμε μία καμπύλη. Επομένως  ο πίνακας που θα χρησιμοποιούμε θα έχει την

παρακάτω μορφή:
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x x1=0 x2 x3 x4

y y1=0 y2 y3 y4

παράδειγμα 4

Αν μας ζητηθεί να χαράξουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης y=−x2+2 x , θα

εργαστούμε ως εξής.

Αρχικά θα φτιάξουμε το πινακάκι των τιμών και θα δώσουμε  τυχαίες τιμές στο  x.  Η μία

σίγουρα θα είναι το μηδέν και  οι υπόλοιπες θα είναι τυχαίες τιμές του  x  τις οποίες επιλέγουμε

εμείς. 

x x1=0 1 2 3

y y1=0 y2 y3 y4

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις  τιμές του y:  

 y=−x2+8 x→
για x=1
για x=2
για x=3

→
y=−12+8⋅1
y=−22+8⋅2
y=−32+8⋅3

→
y=7
y=12
y=15

Άρα ο πίνακας των τιμών θα έχει τις τιμές:

x 0 1 2 3

y 0 7 12 15
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Τοποθετούμε τα ζευγάρια τιμών που βρήκαμε (0,0)  και  (1,7), (2,12) και

(3,15)  στο  καρτεσιανό  επίπεδο  όπως  φαίνεται  στο  δίπλα σχήμα.

Παρατηρούμε πως τώρα τα σημεία δεν φαίνεται να ανήκουν στην ίδια

ευθεία. Όσα περισσότερα σημεία πάρουμε τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια θα

έχουμε στην καμπύλη. 

Ενώνοντας τα  σημεία  που έχουμε η γραφική παράσταση θα

είναι έτοιμη. 
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1.1.4 Υπολογισμός εμβαδού σχημάτων

Αρκετές  φορές  θα  μπορέσουμε  να  αντλήσουμε  πληροφορίες  υπολογίζοντας  εμβαδά

σχημάτων  που  σχηματίζονται  στις  γραφικές  παραστάσεις.  Παρακάτω  δίνονται  τα  εμβαδά  σε

μερικά βασικά σχήματα που γνωρίζουμε από το γυμνάσιο.

1.1.4.1 Εμβαδόν τριγώνου

Ο βασικός τύπος που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το εμβαδόν τριγώνου είναι ο

E= β⋅υ
2

Παρακάτω δίνονται κάποια τρίγωνα και επισημαίνονται το ύψος και η βάση.

         

1.1.4.2 Εμβαδόν παραλληλογράμμου

Ο βασικός τύπος που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το εμβαδόν τριγώνου είναι ο

E=β⋅υ

16



Παρακάτω δίνονται κάποια παραλληλόγραμμα και επισημαίνονται το ύψος και η βάση.

1.1.4.3 Εμβαδόν τραπεζίου

Ο βασικός τύπος που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το εμβαδόν τριγώνου είναι ο

E=
(Β+β )
2

⋅υ

Παρακάτω δίνονται κάποια τραπέζια και επισημαίνονται το ύψος και οι βάσεις.
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