
Περιβαλλονηική Γεωηετνική  

 

Υπελζύκηζε: Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο είλαη ζην ηέινο ηνπ εμάκελνπ, νη 

ζπνπδαζηέο “λα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε κνληεινπνίεζε ελόο 

πξνβιήκαηνο (δειαδή γηα ην ζηήζηκν ελόο απινπνηεκέλνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζα επηδέρεηαη 

επίιπζε)”. 

 

TA ΒΑΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΥΗΜΑΣΙΚΑ 

 

 

 

Σηνηρεία θαηάζηξσζεο πξνβιήκαηνο 

– επηινγήο κνληέινπ 

Δηαηύπσζε πξνβιήκαηνο 

Μεραληζκνί, 

δηεξγαζίεο, κεγέζε 

Πξνζέγγηζε επίιπζεο 

Έιεγρνο απνθάζεσλ 

- Τύπνο αλάιπζεο 

 

- Πεξηνρή πνπ ελδηαθέξεη 
 

- Πνηνηηθή ιύζε                 

 

- Μέζνδνο επίιπζεο 

- Φαηλόκελα 
 

 

- Παξάκεηξνη 
 

 

- Μεηαβιεηέο 

 

Απινπνηήζεηο 
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ΔΡΩΣΗΔΙ-ΟΓΗΓΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΣΡΩΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ – ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΩΝ 

 

Γιαηύπωζη ερωηήμαηος 

 

1. Αο γπξίζσ ιίγν αθόκε ηε δηαηύπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζην κπαιό κνπ. Μήπσο αλ αιιάμσ 

θάπνηα ιέμε θαηαιάβσ θαιύηεξα ην εξώηεκα πνπ ζέηεη; 

 

Μητανιζμοί, διεργαζίες, μεγέθη 

 

2. Τη ζπκβαίλεη εδώ; 

- Πνηα θαηλόκελα είλαη ζρεηηθά κε απηό ην πξόβιεκα; 

- Η ζεώξεζε πνησλ κεραληζκώλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 

3. Τη είδνπο παξάκεηξνη κπνξεί λα είλαη ζρεηηθέο κε ην πξόβιεκα; 

 

4. Τη είδνπο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο κάο απαζρνινύλ εδώ; Πνηα είλαη ηα θξίζηκα κεγέζε ησλ 

νπνίσλ νη ηηκέο ζα απαληήζνπλ ην εξώηεκα πνπ ζέηεη ην πξόβιεκα; 



 

Προζέγγιζη επίλσζης 

 

5. Τη ηύπνο αλάιπζεο πεξηκέλσ λα ρξεηαζηεί; 

(Σθέθηνκαη καδί ηα θαηλόκελα, ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο κεηαβιεηέο, γηα λα νδεγεζώ ζηηο 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ ηα ζπλδπάδνπλ.) 

 

6. Πνηα είλαη ε πεξηνρή πνπ θπξίσο κε ελδηαθέξεη; 

Μπνξώ (ρξεηάδεηαη;) λα ηελ απνκνλώζσ; Πώο ζα ηελ απεηθόληδα κε έλα ζθίηζν; 

 

7. Μπνξώ λα βξσ θάπνηα πνηνηηθή ιύζε; Να πξνζεγγίζσ δειαδή ηε ιύζε πνηνηηθά, πξηλ 

επηρεηξήζσ κηα βξσ κηα πνζνηηθή απάληεζε. 

Μπνξώ λα βξσ θάπνηα ζρέζε κεηαμύ παξακέηξσλ – κεηαβιεηώλ; Μήπσο μέξσ ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν εμαξηάηαη(ώληαη) θάπνηα(εο) κεηαβιεηή(έο) από θάπνηα(εο) 

παξάκεηξν(παξακέηξνπο), ηνπιάρηζηνλ πνηνηηθά; Μπνξώ λα δείμσ κε θάπνην ζθίηζν ηε 

κνξθή θάπνηαο ιύζεο (έζησ θαη κεξηθήο) ή θάπνηαο ρξήζηκεο ζρέζεο; 

 

8. Τη κέζνδνο επίιπζεο θαληάδνκαη πσο ζα απαηηεζεί; 

Αλαιπηηθή; Αξηζκεηηθή; Πηζαλνηηθή; Γξαθηθή; 

 

Απλοποιήζεις 

 

9. Μήπσο κπνξώ λα θάλσ θάπνηεο απινπνηήζεηο; Να πξνζεγγίζσ θάηη; Να αγλνήζσ θάηη; 

 

- Να απινπνηήζσ ή λα αγλνήζσ θάπνην θαηλόκελν; (2) 

- Να πξνζεγγίζσ/εθηηκήζσ/αγλνήζσ θάπνηα παξάκεηξν; (3) 

- Να αγλνήζσ θάπνηα κεηαβνιή κηαο κεηαβιεηήο (π.ρ. σο πξνο ην ρξόλν, σο πξνο κία 

θαηεύζπλζε ηνπ ρώξνπ); (4)  

- Να αγλνήζσ θάπνηα πεξηνρή; (6) 

- Να απινπνηήζσ ηε γεσκεηξία (6); (βιέπε θαη απινπνίεζε κεηαβιεηήο) 

- Να απινπνηήζσ θάπνηα καζεκαηηθή ζρέζε; (5,8) 

- Να απινπνηήζσ ηε κέζνδν επίιπζεο; (8) 

 

Έλεγτος αποθάζεων για ηην ανηιμεηώπιζη ηοσ προβλήμαηος 

 

10. Αο ζθεθηώ μαλά ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζα ζηα πην πάλσ. 

- Ακθηβάιισ γηα θάηη; 

- Μήπσο έθαλα θάπνηα ππόζεζε ή θάπνηα παξαδνρή πνπ κε πξνβιεκαηίδεη, πνπ πξέπεη λα ην 

μαλαζθεθηώ; 

- Η ιύζε πνπ ζα βξσ ζα κνύ επηηξέςεη λα επηβεβαηώζσ ηελ ηζρύ ηεο ππόζεζεο ή ηεο 

παξαδνρήο πνπ έθαλα; 

- Μήπσο αλ δηάιεγα θάπνηα ελαιιαθηηθή παξαδνρή; Πώο ζα πεξίκελα λα δηαθέξνπλ νη δύν 

ιύζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δύν ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο; 


