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Ημεπομηνία Παπάδοζηρ: Μέρξη ηελ Τξίηε 01/11. Η παξάδνζε ζα γίλεη είηε κέζα ζην 

εξγαζηήξην είηε ζηέιλνληαο κε email ην αξρείν αλαθνξάο ζε κνξθή pdf. Σηελ αλαθνξά ζα 

πξέπεη επίζεο λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ζαο: νλνκαηεπώλπκν, ΑΜ, αξηζκόο εμακήλνπ.  

 

 

ΑΚΗΗ 1: ςνεσέρ Λογιζηικό Μονηέλο (25 Μονάδερ) 

Η δηαθνξηθή εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ην ζπλερέο ινγηζηηθό (logistic) κνληέιν είλαη: 
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(α) Γείμηε όηη ε ιύζε ηεο εμίζσζεο είλαη:  
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όπνπ Ν0 είλαη ε αξρηθή ζπλζήθε. 

 

(β) Κάληε ηε γξαθηθή παξάζηαζε N(t) vs. t, γηα Κ=1 θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ N(0)=N0 θαη 

ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο r. 

 

ΑΚΗΗ 2: Γιακπιηό Λογιζηικό Μονηέλο (25 Μονάδερ) 

Θεσξήζηε ην δηαθξηηό ινγηζηηθό κνληέιν: 

P rP 1 P / 1000  

 

Βξείηε θαη γξάςηε ζε κηα αλαθνξά ηα αθόινπζα:  

 

(α) Αιιάμηε ηηο κνλάδεο πιεζπζκνύ ώζηε ε ρσξεηηθόηεηα Κ λα είλαη Κ=1 θαη ε κόλε 

παξάκεηξνο ηνπ κνληέινπ λα είλαη ν ξπζκόο αύμεζεο r. Καηόπηλ εμεηάζηε ηελ 

καθξνπξόζεζκε (long-term) ρξνληθή ζπκπεξηθνξά γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ r μεθηλώληαο 

από 0.5. 

(β) Γηα πνηα ηηκή ηνπ r παξαηεξνύκε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ηαιαληώζεηο  2 

θύθισλ; 4 θύθισλ; 8-θύθισλ; 

(γ) Πσο επεξεάδεη ηε ιύζε ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ r; Σπγθξίλεηε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπλερνύο ινγηζηηθνύ κνληέινπ (Άζθεζε 1). 

 

 

 



ΑΚΗΗ 3: Μονηέλο με μη-ζηαθεπή σωπηηικόηηηα (50 Μονάδερ) 

Γηα είδε κε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα δσήο (π.ρ. έληνκα) κπνξεί λα κελ είλαη θαιή παξαδνρή ε 

ζηαζεξή ρσξεηηθόηεηα ζην ινγηζηηθό κνληέιν.  

Μειεηήζηε ηη γίλεηαη  αλ πεξηγξάθνπκε έλα πιεζπζκό κε ην δηαθξηηό ινγηζηηθό κνληέιν: 

t 1 t tP P 1 r 1 P / K t  

 

όπνπ ε ρσξεηηθόηεηα κεηαβάιιεηαη κε ηαιάλησζε.  

 

Θεσξήζηε:  Κ = 5 + sin((2π/12)*t) 

 

Πξνηάζεηο: 

 Δμεγήζηε γηαηί ε ρσξεηηθόηεηα ε νπνία κεηαβάιιεηαη κε ηαιάλησζε κπνξεί λα είλαη 

θαιή ππόζεζε γηα θάπνηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

 Μειεηήζηε ηε ζπκπεξηθνξά, κε θαηάιιεια γξαθήκαηα, γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ησλ r, 

P(0). Διέγμηε θπξίσο ηε ζπκπεξηθνξά ζε κεγάινπο ρξόλνπο. Δίλαη ηα απνηειέζκαηα ζε 

ζπκθσλία κε όηη πεξηκέλαηε; 

 Τη γίλεηαη αλ ε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο αιιάμεη; Γνθηκάζηε Κ = 5 + sin((2π/Χ)*t) γηα 

δηαθνξεηηθά Χ.  

 Όζν ην r κεγαιώλεη εκθαλίδεη ην ζύζηεκα δηαθιάδσζε (bifurcation), ράνο;  

 

Βξείηε θαη γξάςηε ζε κηα αλαθνξά πνπ ζα ζπδεηά όια ηα παξαπάλσ.  

 


