
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
 

 
Πρόγραµµα Σπουδών: ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Θεµατική Ενότητα: ∆ΕΟ-13 – Ποσοτικές Μέθοδοι 
Ακαδηµαϊκό Έτος: 2006-7 

∆εύτερη Γραπτή Εργασία στα Επιχειρησιακά Μαθηµατικά 
 

Γενικές οδηγίες για την εργασία 
Η εργασία περιλαµβάνει πέντε (5) υποχρεωτικές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας 
θα δίνονται σε δύο αρχεία σύµφωνα µε τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Τα δύο αρχεία µαζί µε το 
συµπληρωµένο δελτίο υποβολής – αξιολόγησης εργασίας θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά µε e-

mail και σε έντυπη µορφή στον Καθηγητή – Σύµβουλο. 

Ηµεροµηνία αποστολής της γραπτής εργασίας: Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου 2006.  

Καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής: Τρίτη 19 ∆εκεµβρίου 2006.   

Εργασίες που παραλαµβάνονται εκπρόθεσµα (µετά την Τρίτη 19/12/06) επισύρουν βαθµολογικές 
κυρώσεις (0,5 βαθµό για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης). Εργασίες που υποβάλλονται 
µε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 7 ηµέρες δεν γίνονται δεκτές. 

 

Αναλυτικές Οδηγίες 
Οι πλήρεις απαντήσεις στις ασκήσεις της εργασίας θα πρέπει να δοθούν σε ένα αρχείο Word το οποίο θα 
ονοµάσετε ΟnomaEponymo-GE02.doc (π.χ. AthinaDouka-GE02.doc). Για την πληκτρολόγηση 
µαθηµατικών εκφράσεων µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον Επεξεργαστή Εξισώσεων - Equation Editor 
(Βλέπε σχετικές οδηγίες στην Άσκηση 2 του πρώτου µέρους της 1ης Γραπτής Εργασίας) Για απλές 
µαθηµατικές εκφράσεις (π.χ. εκθέτες) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις επιλογές µορφοποίησης του 
Word.  

Οι πίνακες των αριθµητικών δεδοµένων και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις αφού γίνουν µε την 
βοήθεια του Excel (βλέπε επόµενη παράγραφο) θα πρέπει να ενσωµατωθούν στις απαντήσεις σας στο 
αρχείο Word 

H επεξεργασία των αριθµητικών δεδοµένων και οι γραφικές παραστάσεις θα γίνουν σε ένα αρχείο Excel 
το οποίο θα ονοµάσετε ΟnomaEponymo-GE02.xls (π.χ. AthinaDouka-GE02.xls).  Για κάθε ένα από τα 
ερωτήµατα των ασκήσεων που απαιτεί χρήση του Excel, θα χρησιµοποιήσετε ένα ξεχωριστό φύλλο 
εργασίας το οποίο θα ονοµάσετε ASKISI-2-Α, ASKISI-3-Β κ.ο.κ.   

Οι εργασίες πρέπει να είναι επιµεληµένες και ευανάγνωστες. 

Οι ασκήσεις που περιλαµβάνονται στην δεύτερη γραπτή εργασία της θεµατικής ενότητας ∆ΕΟ13 – Ποσοτικές Μέθοδοι 
αφορούν στην χρήση µαθηµατικών µεθόδων σε διοικητικά και οικονοµικά προβλήµατα. Εποµένως αναγκαστικά 
γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και όρους της οικονοµικής επιστήµης. Οι οικονοµικές έννοιες  που 
χρησιµοποιούνται στις ασκήσεις που ακολουθούν εξηγούνται µέσα από αρκετά παραδείγµατα και ασκήσεις στο βιβλίο 
των Μαθηµατικών της ∆ΕΟ13 που µελετάτε. 
Επιπλέον χρήσιµες επεξηγήσεις υπάρχουν στον σύνδεσµο ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της 
∆ΕΟ13 http://class.eap.gr/deo13 στον σύνδεσµο Εκπαίδευση: στην ενότητα: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Ι∆ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ,  Επιχειρησιακά Μαθηµατικά 

 



 2

 
 ΑΣΚΗΣΗ 1 23 Μονάδες 
Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης σε µία αποµονωµένη αγορά δίνεται από τη διωνυµική 
συνάρτηση: 24 pQd −= , ενώ η συνάρτηση προσφοράς είναι γραµµική και δίνεται από τη 
συνάρτηση: 14 −= pQ s , όπου Qd, και Qs η ζητούµενη και προσφερόµενη ποσότητα 
αντίστοιχα, και p η τιµή του προϊόντος.  
Η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία όταν η ζητούµενη ποσότητα είναι ίση µε την 
προσφερόµενη ποσότητα για δεδοµένο επίπεδο τιµών 

sd QQ =  
(A)  Χρησιµοποιώντας το Excel δηµιουργείστε έναν πίνακα τιµών των µεταβλητών p  

και ,d sQ Q  για τιµές του p  από -3 µέχρι 3 µε βήµα 0.25. Σχεδιάστε τις συναρτήσεις 
ζήτησης και προσφοράς στο ίδιο γράφηµα. Με βάση τον πίνακα τιµών και το 
γράφηµα προσδιορίστε το κοινό πεδίο ορισµού των δύο συναρτήσεων δεδοµένου 
ότι η συνάρτηση προσφοράς πρέπει να ικανοποιεί την οικονοµική συνθήκη να είναι 
αύξουσα στο σχετικό διάστηµα ενώ η συνάρτηση ζήτησης φθίνουσα και 

, , 0d sp Q Q ≥ . 5µ 
(Β) Επαληθεύστε αλγεβρικά (όχι γραφικά) ότι οι παραπάνω οικονοµικές συνθήκες 

ισχύουν στο πεδίο ορισµού των συναρτήσεων. 6µ 
(Γ) Ποιες είναι οι τιµές των ελαστικοτήτων ζήτησης και προσφοράς στο σηµείο 

ισορροπίας; (το σηµείο ισορροπίας να συµβολιστεί µε ** ,Qp ) 5µ 
(∆)  Θεωρώντας τη συνάρτηση συνολικού εσόδου TR=Q.p, διατυπώστε τη µαθηµατική 

σχέση, µεταξύ του οριακού εσόδου ΜR ως προς την τιµή του προϊόντος και της 
ελαστικότητας ζήτησης. Έστω ότι εξωγενείς παράγοντες (π.χ µία κυβερνητική 
παρέµβαση) θέτουν ως ανώτερο όριο τιµής την *ppu < . Με βάση τα δεδοµένα της 
άσκησης θα υπάρξει µείωση ή αύξηση των εσόδων; Μπορεί το συµπέρασµα στο 
οποίο καταλήξατε να γενικευθεί; 
Υπόδειξη: Χρησιµοποιείστε τον τύπο της παραγώγισης γινοµένου στην συνάρτηση 
εσόδων. ∆ιατυπώστε τη µεταβολή των εσόδων ως προς την τιµή, ως συνάρτηση της 
ελαστικότητας ζήτησης. 7µ 

 
 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 2 21 µονάδες 
 
H συνάρτηση οριακού κόστους µιας επιχείρησης είναι 2100 9MC Q= + , και το συνολικό 
κόστος που αντιστοιχεί σε επίπεδο παραγωγής 4 µονάδων είναι 640. 
(Α) Να βρεθεί η συνάρτηση του συνολικού κόστους παραγωγής. 5µ 
(Β) Να υπολογισθεί  το µέσο κόστος που αντιστοιχεί σε παραγωγή 12 µονάδων. 2µ 
(Γ) Να βρεθεί το ύψος παραγωγής στο οποίο το µέσο κόστος παραγωγής 

ελαχιστοποιείται και να υπολογισθεί η ελάχιστη τιµή του µέσου κόστους 
παραγωγής 4µ 

(∆)  Χρησιµοποιώντας το Excel δηµιουργείστε έναν πίνακα τιµών του οριακού και 
µέσου κόστους για επίπεδα παραγωγής από 0.25 έως 6 (µε βήµα 0.25) και σχεδιάστε 
τις συναρτήσεις µέσου και οριακού κόστους στο ίδιο γράφηµα. Παρατηρείστε το 
γράφηµα σε σχέση µε την απάντηση που βρήκατε στο (Γ) και σχολιάστε. 5µ 

(Ε) Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτοµένης της συνάρτησης του µέσου κόστους 
παραγωγής, ΑCΓρ, στο σηµείο που η ποσότητα παραγωγής είναι Q=4 5µ 
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 ΑΣΚΗΣΗ 3 20 µονάδες 
Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι: 

QP ln30150 −=  
(A)  Να βρεθούν οι συναρτήσεις των συνολικών εσόδων (TR) και των οριακών εσόδων 

(MR). 4µ 
(B)  Να βρεθεί η τιµή για την οποία µεγιστοποιείται το συνολικό έσοδο καθώς και το 

µέγιστο έσοδο της επιχείρησης. 4µ 
(Γ)  Αν Qmax είναι το σηµείο µεγιστοποίησης των εσόδων της επιχείρησης, να 

υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στα σηµεία Qmax, 2Qmax και Qmax/2.  4µ 
(∆)  Να υπολογιστεί στο Excel πίνακας τιµών των συναρτήσεων TR και MR για τιµές 

του Q στο διάστηµα [5,140] µε βήµα 5, και να παρασταθούν οι δύο συναρτήσεις σε 
ξεχωριστά γραφήµατα µε τις τιµές του Q στον οριζόντιο άξονα. 4µ 

(Ε)  Να σχολιαστούν τα αποτελέσµατα που βρήκατε στο ερώτηµα (γ), καθώς και τα 
γραφήµατα του ερωτήµατος (δ). 4µ 

 
 
 ΑΣΚΗΣΗ 4 20 µονάδες 
Μία επιχείρηση παράγει δύο προϊόντα. Ηµερησίως, έχει τη δυνατότητα να παράγει 
συνολικά QT=100 µονάδες και από τα δύο προϊόντα. Το συνολικό κόστος παραγωγής Q1 
µονάδων από το πρώτο προϊόν είναι 

2
1 1 1 1( ) 1.5 30 1000TC Q Q Q= + +  

και το συνολικό κόστος παραγωγής Q2 µονάδων από το δεύτερο προϊόν είναι 
2

2 2 2 2( ) 2 50 800TC Q Q Q= + + . 
(Α)  Να βρεθούν τα επίπεδα παραγωγής των δύο προϊόντων έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος, TC. 5µ 
(Β) Αν οι τιµές πώλησης των δύο προϊόντων είναι p1 και p2 αντίστοιχα, να γίνει µε 

χρήση του Excel πίνακας υπολογισµού του συνολικού κέρδους της επιχείρησης για 
τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:  
i)     p1 =240 και p2 =100 (συνάρτηση κέρδους Π1),  
ii)    p1 =300 και p2 =160, (συνάρτηση κέρδους Π2), και  
iii)  p1 =320 και p2 =180, (συνάρτηση κέρδους Π3).  
Για ποιο συνδυασµό παραγωγής Q1 και Q2 η επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη της. 
Υπόδειξη: Ο πίνακας θα περιλαµβάνει τις στήλες Q1, Q2, TC, Π1, Π2 και Π3,όπου 
οι τιµές των ποσοτήτων Q1 και Q2 µεταβάλλονται από 0 έως 100 µε βήµα 5. 4µ 

(Γ) Επιβεβαιώστε και αναλυτικά ότι αν η διαφορά της τιµής των δύο προϊόντων είναι 
140 νοµισµατικές µονάδες, η επιχείρηση µεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν παράγει 80 
µονάδες από το πρώτο προϊόν και 20 µονάδες από το δεύτερο; 5µ 

(∆) Προσδιορίστε τη σχέση µεταξύ της διαφοράς τιµής των δύο προϊόντων και της 
ποσότητας παραγωγής κάθε προϊόντος δεδοµένου πάντα ότι η συνολική ποσότητα 
παραγωγής παραµένει στις 100 µονάδες. 6µ 
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 ΑΣΚΗΣΗ 5 16 µονάδες 
 

(Α)  Να βρεθούν οι παραγωγοί 
dx
dy των παρακάτω συναρτήσεων: 12µ 

 i) 3 2( 2 )y t t−= + , 2( 3 7 2)t x x= − + + .   
 ii) 4 4 22 , ,y t t t u u x−= − = = .   

(iii) 2ln
3

xy
x x

=
+

 

 
(B) Ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού (P) µιας πόλης είναι 1 3 t+  κάτοικοι τον 

χρόνο. Ο σηµερινός πληθυσµός είναι 10000 κάτοικοι. Ποιος θα είναι ο πληθυσµός 
αυτής της πόλης σε 10 χρόνια. 4µ 
 

 
 
 


