
ΠειράµαταΠειράµατα στονστον ΑγρόΑγρό

ΕπιστηµονικήΕπιστηµονική ΕπιµέλειαΕπιµέλεια::

∆ρ∆ρ. . ΓεώργιοςΓεώργιος ΜενεξέςΜενεξές

ΤοµέαςΤοµέας ΦυτώνΦυτών ΜεγάληςΜεγάλης ΚαλλιέργειαςΚαλλιέργειας
καικαι ΟικολογίαςΟικολογίας

ΕργαστήριοΕργαστήριο ΓεωργίαςΓεωργίας

Viola  adorata  



Ronald A. Fisher (1890Ronald A. Fisher (1890--1962)1962)



To call in a statistician after the To call in a statistician after the 

experiment is done may be no more experiment is done may be no more 

than asking him to perform a postthan asking him to perform a post--

mortem examination; he may be able mortem examination; he may be able 

to say what the experiment died of.to say what the experiment died of.

Sir Ronald FisherSir Ronald Fisher



ΠειράµαταΠειράµατα στονστον ΑγρόΑγρό



ΣκοπόςΣκοπός καικαι ΕιδικοίΕιδικοί ΣτόχοιΣτόχοι



ΕρευνητικάΕρευνητικά ΕρωτήµαταΕρωτήµατα



∆ιαβάστε∆ιαβάστε, , ενηµερωθείτεενηµερωθείτε, , 

συµβουλευτείτεσυµβουλευτείτε



ΕπιλογήΕπιλογή ΠειραµατικούΠειραµατικού ΑγρούΑγρού



ΣυγκεντρώστεΣυγκεντρώστε στοιχείαστοιχεία......



ΑποφάσειςΑποφάσεις σχετικάσχετικά µεµε τηντην

ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία τουτου ΑγρούΑγρού



ΑποφάσειςΑποφάσεις σχετικάσχετικά µεµε τιςτις

ΚαλλιεργητικέςΚαλλιεργητικές ΦροντίδεςΦροντίδες



ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός ΠειράµατοςΠειράµατος ((ΙΙ))



ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός ΠειράµατοςΠειράµατος ((ΙΙΙΙ))



ΕγκατάστασηΕγκατάσταση ΠειράµατοςΠειράµατος



ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση ∆εδοµένων∆εδοµένων



ΣτατιστικήΣτατιστική ΑνάλυσηΑνάλυση (I)(I)



ΣτατιστικήΣτατιστική ΑνάλυσηΑνάλυση (II)(II)



ΣτατιστικήΣτατιστική ΑνάλυσηΑνάλυση (III)(III)



ΣυµπεράσµαταΣυµπεράσµατα



ΕρµηνείαΕρµηνεία (I)(I)



ΕρµηνείαΕρµηνεία (II)(II)



ΕρµηνείαΕρµηνεία (III)(III)

...if the difference isn't different 
enough to make a difference, what's 

the difference? 
 

Victor Chew (1923 - ) 
 

 

Biological Meaning



∆ηµοσιοποίηση∆ηµοσιοποίηση (I)(I)



∆ηµοσιοποίηση∆ηµοσιοποίηση (II)(II)



ΕρωτήσειςΕρωτήσεις;;



ΕιδικάΕιδικά ΘέµαταΘέµατα

Viola  adorata  



ΚατασκευήΚατασκευή ΟρθήςΟρθής ΓωνίαςΓωνίας



ΠυθαγόραςΠυθαγόρας (570(570--495 495 ππ..ΧΧ.).)



ΣάµοςΣάµος



ΠυθαγόρειοΠυθαγόρειο ΘεώρηµαΘεώρηµα ((ΠΠ..ΘΘ.).)



ΠυθαγόρειεςΠυθαγόρειες ΤριάδεςΤριάδες ((ΙΙ))

�� ΟιΟι φυσικοίφυσικοί αριθµοίαριθµοί πουπου ικανοποιούνικανοποιούν τηντην

εξίσωσηεξίσωση αα22 = = ββ22 + + γγ22 ονοµάζονταιονοµάζονται

πυθαγόρειεςπυθαγόρειες τριάδεςτριάδες. . ΗΗ πιοπιο µικρήµικρή είναιείναι ηη

(3,4,5)(3,4,5), , µεµε 3322+4+422=5=522. . ΆλλεςΆλλες πυθαγόρειεςπυθαγόρειες

τριάδεςτριάδες είναιείναι 5522+12+1222=13=1322, 7, 722+24+2422=25=2522

καθώςκαθώς καικαι όλαόλα τατα πολλαπλάσιαπολλαπλάσια τουςτους..



ΠυθαγόρειεςΠυθαγόρειες ΤριάδεςΤριάδες ((ΙΙΙΙ))

ΠόσεςΠόσες τέτοιεςτέτοιες τριάδεςτριάδες υπάρχουνυπάρχουν; ; 

ΆπειρεςΆπειρες!!

ΟΟ ΕυκλείδηςΕυκλείδης (330(330--275; 275; ππ..ΧΧ.) .) έδωσεέδωσε µιαµια µέθοδοµέθοδο
εύρεσηςεύρεσης ΠυθαγορείωνΠυθαγορείων τριάδωντριάδων::

�� ΑνΑν λλ, , µµ είναιείναι φυσικοίφυσικοί αριθµοίαριθµοί καικαι λλ>>µµ τότετότε οιοι

x=x=λλ22--µµ22,, y=2y=2λµλµ,, z= z= λλ22++µµ22 είναιείναι µιαµια ΠυθαγόρειαΠυθαγόρεια
τριάδατριάδα. . 

�� ΑνΑν x, y, z x, y, z είναιείναι ΠυθαγόρειαΠυθαγόρεια τριάδατριάδα καικαι κκ είναιείναι φυσικόςφυσικός
αριθµόςαριθµός, , τότετότε οιοι κκxx, , κκyy, , κκzz αποτελούναποτελούν επίσηςεπίσης
ΠυθαγόρειαΠυθαγόρεια τριάδατριάδα..

ΑργότεραΑργότερα τοντον 33οο µµ..ΧΧ αιώνααιώνα, , οο ∆ιόφαντος∆ιόφαντος απέδειξεαπέδειξε ότιότι, , 
απόαπό τιςτις παραπάνωπαραπάνω προτάσειςπροτάσεις τουτου ΕυκλείδηΕυκλείδη
προκύπτουνπροκύπτουν όλεςόλες οιοι ΠυθαγόρειεςΠυθαγόρειες τριάδεςτριάδες..



ΑντίστροφοΑντίστροφο τουτου ΠΠ..ΘΘ..

�� ΑπόΑπό τοτο πυθαγόρειοπυθαγόρειο θεώρηµαθεώρηµα προκύπτειπροκύπτει

καικαι τοτο αντίστροφοαντίστροφο πουπου λέειλέει ότιότι ""ΑνΑν σεσε έναένα

οποιοδήποτεοποιοδήποτε τρίγωνοτρίγωνο τοτο άθροισµαάθροισµα τωντων

τετραγώνωντετραγώνων τωντων µικρότερωνµικρότερων πλευρώνπλευρών

τουτου τριγώνουτριγώνου ισούταιισούται µεµε τοτο τετράγωνοτετράγωνο

τηςτης µεγαλύτερηςµεγαλύτερης πλευράςπλευράς, , τότετότε τοτο

τρίγωνοτρίγωνο είναιείναι ορθογώνιοορθογώνιο µεµε

υποτείνουσαυποτείνουσα τητη µεγαλύτερηµεγαλύτερη πλευράπλευρά

καικαι ορθήορθή γωνίαγωνία αυτήαυτή απέναντιαπέναντι απόαπό τηντην

υποτείνουσαυποτείνουσα""



ΑρπεδόνηΑρπεδόνη



ΑρπεδονάπτεςΑρπεδονάπτες


