
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μία εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων 


με τη μελέτη γραμμικών συναρτήσεων


S.T.E.M.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης 
επιστήμης είναι η κατάλληλη επεξεργασία ενός τεράστιου 
πλήθους πληροφοριών - δεδομένων που καταφέρνουμε να 
συγκεντρώσουμε με διάφορους μεθόδους μέτρησης ή 
συγκομιδής. 
Σε αρκετούς κλάδους όπως της ιατρικής, της φυσικής, των 
οικονομικών, της βιολογίας κ.α., έχουμε 
συγκεντρωμένα δεδομένα, τα οποία προσπαθούμε να τα 
εντάξουμε σε ένα κατάλληλο πρότυπο μελέτης, ώστε να 
πάρουμε ασφαλή συμπεράσματα από αυτά.

ΣΤΟΧΟΣ
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι 
• να χρησιμοποιήσουμε τις, μέχρι τώρα, σχολικές μας γνώσεις, ώστε να επεξεργαστούμε 

δεδομένα που θα προκύψουν από πειράματα ή προβλήματα, 
• να κατασκευάσουμε τα σωστά διαγράμματα βάσει αυτών των δεδομένων, 
• να αντλήσουμε επιπλέον πληροφορίες από τα γραφήματα που θα προκύψουν, 
• να  κατανοήσουμε τη σημασία της σωστής καταγραφής και μελέτης των δεδομένων ενός 

πειράματος ή προβλήματος και να οδηγηθούμε σε περαιτέρω ερμηνείες ή προβλέψεις μίας 
κατάστασης.



ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ
Στο πείραμα που ακολουθεί, θα μελετήσουμε πώς μεταβάλλεται η απόσταση σε συνάρτηση με 
τον χρόνο, όταν ένα όχημα κινείται με σταθερή ταχύτητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα, καταγράψτε τις τιμές της απόστασης που καλύπτει το όχημα και τον 
αντίστοιχο χρόνο. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες μονάδες μέτρησης!

Χρόνος

Απόσταση



ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μεταφέρετε τα δεδομένα που συλλέξατε από τις προηγούμενες μετρήσεις σας και τοποθετήστε 
τα στον παρακάτω πίνακα, αφού ορίσετε κατάλληλα τις τιμές στους άξονες.

Χρόνος

Απόσταση

Επαληθεύστε το γράφημά σας, εισάγοντας τα δεδομένα σας στο Excel.



ΠΟΣΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ;
Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν, συνήθως 
κάνουμε μια έρευνα αγοράς. Ψάχνουμε δηλαδή με 
δεδομένο το εισόδημά μας να συνδυάσουμε διάφορα 
στοιχεία του προϊόντος όπως ποιότητα, επωνυμία, τιμή κ.α. 
με απώτερο σκοπό να κάνουμε την καλύτερη επιλογή με τα 
προσωπικά δεδομένα που ορίσαμε. 
Η παραπάνω συμπεριφορά, στη θεωρία της οικονομίας 
αποκτά μαθηματική δομή που εκφράζεται μέσα από τη 
συνάρτηση ζήτησης. 
 Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι η ζήτηση για ένα συγκεκριμένο 
είδος σοκολάτας (π.χ. υγείας) περιγράφεται από την 
παρακάτω συνάρτηση 

QD = 100 − 5P
όπου P η τιμή του προϊόντος και  QD η ζητούμενη ποσότητα. 
Να βρεθεί η ποσότητα που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να 
ζητήσουν σε κάθεμια από τις παρακάτω τιμές. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μεταφέρετε τα δεδομένα που συλλέξατε από τον προηγούμενο πίνακα και τοποθετήστε τα στον 
παρακάτω πίνακα, αφού ορίσετε κατάλληλα τις τιμές στους άξονες.
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Επαληθεύστε το γράφημά σας, εισάγοντας τα δεδομένα σας στο Excel.



ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ;
Οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κ.ο.κ.) 
επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση του κέρδους τους 
ρυθμίζουν την προσφορά των προϊόντων τους. 
Η παραπάνω συμπεριφορά, στη θεωρία της 
οικονομίας αποκτά μαθηματική δομή που 
εκφράζεται μέσα από τη συνάρτηση προσφοράς. 

 Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η προσφορά για ένα 
συγκεκριμένο είδος σοκολάτας (π.χ. υγείας) 
περιγράφεται από την παρακάτω συνάρτηση 

Qs = 40 + 5P
όπου P η τιμή του προϊόντος και  QS η προσφερόμενη ποσότητα. 
Να βρεθεί η ποσότητα που είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να προσφέρουν σε καθεμιά από τις 
παρακάτω τιμές. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μεταφέρετε τα δεδομένα που συλλέξατε από τον προηγούμενο πίνακα και τοποθετήστε τα στον 
παρακάτω πίνακα, αφού ορίσετε κατάλληλα τις τιμές στους άξονες.
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Επαληθεύστε το γράφημά σας, εισάγοντας τα δεδομένα σας στο Excel.



ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τοποθετήστε τα δύο γραφήματα που σχηματίστηκαν από τα δύο διαφορετικά προβλήματα στο 
παρακάτω κοινό σύστημα αξόνων. 
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Επαληθεύστε το γράφημά σας, εισάγοντας τα δεδομένα σας στο Excel.

Τι παρατηρείτε σχετικά με τις σχετικές θέσεις των δύο γραμμών που μόλις σχεδιάσατε; Πώς 
μπορείτε να ερμηνεύσετε αυτό το αποτέλεσμα;



Στο σημείο τομής των καμπυλών Προσφοράς (S) και Ζήτησης ( D), η 
ποσότητα που είναι διατεθειμένες να προσφέρουν οι επιχειρήσεις (QS) 
είναι ακριβώς η ίδια, με την ποσότητα που είναι διατεθειμένοι να 
ζητήσουν οι καταναλωτές(QD), σε μια συγκεκριμένη τιμή(P). Το γεγονός 
αυτό δηλώνει ότι και τα δυο μέρη είναι ικανοποιημένα από το 
αποτέλεσμα της αγοροπωλησίας και λέμε ότι η αγορά βρίσκεται σε 
ισορροπία.

Τι ορίζει τελικά το σημείο τομής των δύο ευθειών;



ΠΟΣΟΙ ΓΟΡΙΛΕΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
Το 1986 οι αρχές του Κονγκό, αποφάσισαν να προστατέψουν με πιο αυστηρό τρόπο τη ζωή των γορίλων 
μιας και ο αριθμός τους, σε μια συγκεκριμένη δασική περιοχή είχε φτάσει μόλις τους 6.  Από εκείνη τη 
στιγμή και κάθε επόμενη 5ετία, οι επιστήμονες καταγράφουν τη μεταβολή του πληθυσμού. Στον παρακάτω 
πίνακα, αποτυπώνεται η εξέλιξη του πληθυσμού των γορίλων.
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Αν δεχθούμε ότι για τα επόμενα 15 χρόνια δε 
θα μεταβληθούν δραματικά οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τη ζωή αυτής της ομάδας γορίλων, 
μπορείτε να προβλέψετε πόσος θα είναι 
περίπου ο πληθυσμός τους το 2021; 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τα παραδείγματα στα οποία 
αναφερθήκαμε στην παρούσα 
εργασία καλύπτουν μόνο ένα 
μέρος των προβλημάτων για τα 
οποία μιλήσαμε στην εισαγωγή.  
Τα είδη των συναρτήσεων που 
κληθήκαμε να μελετήσουμε 
είχαν ως γράφημα μία ευθεία, 
γ ι α α υ τ ό κ α ι κ α λ ο ύ ν τ α ι 
γραμμικές. Μπορεί να φαίνονται 
α π λ έ ς , α λ λ ά π λ η θ ώ ρ α 
προβλημάτων μπορούν να 
περιγραφούν βάσει αυτών . 
Αρκεί να ξέρουμε πώς να τις 
χρησιμοποιήσουμε. 
Φυσικά και δεν εξαντλήσαμε το 
πλήθος των συναρτήσεων , 
σχέσεων ή γραφημάτων που 
χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη 
επιστήμη.
Όμως δείξαμε έναν τρόπο για το πώς μπορούμε να τις προσεγγίσουμε και να τις δημιουργήσουμε. 
Ας είναι λοιπόν αυτή, η αρχή ενός ξεκινήματος που θα σας οδηγεί ανοδικά στον σύγχρονο κόσμο 
της πληροφορίας. 


