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Ημεπομηνία Παπάδοζηρ: Μέρξη ηελ Παξαζθεπή 02/12. 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: Δπιδημιολογικό Μονηέλο (50 Μονάδερ) 

Σε έλα απνκσλνκέλν λεζί εκθαλίδεηαη κηα ηδηαηηέξσο ζαλαηεθόξα αζζέλεηα. Κάζε αζζελήο 

πεζαίλεη κεηά από 4 εκέξεο. Θέινπκε λα πξνβιέςνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο αζζέλεηαο ζηελ 

θνηλσλία ζε θαζεκεξηλή βάζε. Υπνζέζηε όηη αξρηθά (t=0) ππάξρεη κόλν 1 αζζελήο. Βξείηε 

θαη γξάςηε ζε κηα αλαθνξά ηα αθόινπζα:  

(A) Πνηνο είλαη ν ξπζκόο δηαγξακκέλσλ (removal rate) γ;  

(B) Γηα πνηεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ ηνπ ζρεηηθνύ ξπζκνύ κεηαβνιήο (relative removal rate) ρ, 

ζα ππάξρεη επηδεκία; Βξείηε αληίζηνηρα γηα πνηεο ηηκέο ηνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο (transmission 

coefficient) α ζα μεζπάζεη επηδεκία. 

(C) Δπηιύζηε ην SIR κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή (MATLAB). Υπνινγίζηε ηνλ αξηζκό ησλ 

εκεξώλ, tcrit, έσο όηνπ ε επηδεκία λα θηάζεη ζηνλ κέγηζην βαζκό (κέγηζηνο αξηζκόο αζζελώλ) 

γηα   α=0.003, 0.005, 0.01 θαη 0.0125. Γείμηε ηα απνηειέζκαηα ζε γξάθεκα θαη πίλαθα.  

(D) Πνηα ζρέζε ππάξρεη κεηαμύ ηνπ α θαη ηνπ tcrit; Υπνινγίζηε επίζεο ηνπο αξηζκνύο ρ θαη R0 

γηα ηηο παξαπάλσ ηηκέο ηνπ α. Σπδεηήζηε ηα απνηειέζκαηα.  

 

ΑΚΗΗ 2: Γιάσςζη Δνηόμων (50 Μονάδερ) 

Οη λύκθεο ελόο παξαζηηηθνύ ζθνπιεθηνύ (Trichostrongylus retortaeformis) εθθνιάπηνληαη 

από απγά ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ πξόβαηα θαη θνπλέιηα. Οη λύκθεο εμαπιώλνληαη ηπραία 

ζηε πεξηνρή θαη ηξώγνληαη ζπλερώο από πξόβαηα θαη θνπλέιηα. Θεσξείζηε ην πξόβιεκα ζε 

κία δηάζηαζε. Υπνζέζηε όηη ν πιεζπζκόο ησλ λπκθώλ έρεη ζηαζεξό ζπληειεζηή δηάρπζεο 

θαη ζλεζηκόηεηα αλάινγε ηνπ πιεζπζκνύ.  

(A) Γείμηε όηη ν πιεζπζκόο ησλ λπκθώλ, n(x,t),  κπνξεί λα πεξηγξαθεί από κηα εμίζσζε 

αληίδξαζεο – δηάρπζεο (reaction-diffusion) ηεο κνξθήο:  
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D θαη μ είλαη ζηαζεξέο > 0.  

(B) Θεσξείζηε όηη ν αξρηθόο πιεζπζκόο είλαη n(x,t) =Ν0δ(x) θαη πνιύ καθξηά ν πιεζπζκόο 

είλαη κεδεληθόο, n(∞,t)=n(-∞,t)=0. Δπηβεβαηώζηε όηη ν πιεζπζκόο ησλ λπκθώλ, n(x,t): 
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 είλαη ιύζεο ηεο αξρηθήο εμίζσζεο.  

(C) Χξεζηκνπνηώληαο ην MATLAB δώζηε ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ πιεζπζκνύ n(x,t) σο πξνο 

ην ρώξν θαη ην ρξόλν.  


