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ΜΕΡΟΣ   1ο 

Κεφάλαιο I.  Επανάληψη και επέκταση  

Ι.1. Μιγαδικοί αριθμοί 

Θυμηθείτε ότι 

Ορίζεται η φανταστική μονάδα  ως 1−=i . Οι αριθμοί τύπου βi με 

β∈R ονομάζονται φανταστικοί ενώ οι αριθμοί τύπου   z= α + βi 

ονομάζονται μιγαδικοί. Συμβολίζουμε με Re(z)=α το πραγματικό 

μέρος και με Im(z)=β, το φανταστικό μέρος του μιγαδικού z. Οι αριθμοί  

α + βi και  α - βi ονομάζονται συζυγείς μιγαδικοί. Το σύνολο των 

μιγαδικών συμβολίζεται με το γράμμα C . Ένας μιγαδικός αριθμός 

μπορεί να παρασταθεί γεωμετρικά στο λεγόμενο μιγαδικό επίπεδο ως 

διατεταγμένο ζεύγος με πρώτο στοιχείο το πραγματικό του μέρος και 

δεύτερο το φανταστικό του μέρος. 

Μάθετε ότι  

Θεώρημα Euler (χωρίς απόδειξη): Για κάθε φανταστικό αριθμό bi 

ισχύει ότι bibebi sincos +=  (sin=ημίτονο, cos=συνημίτονο) 

Πόρισμα: Θεωρώντας το b ως γωνία και εφαρμόζοντας για b=π έχουμε 

0101sincos =+⇒+−=+= ii eie ππ ππ  
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Να και ένα σχόλιο για τον τελευταίο αυτό τύπο που ενσωματώνει σε 

μια απλή σχέση ισότητας τα θεμελιώδη μεγέθη της Άλγεβρας. Από το 

βιβλίο του Ντενι Γκετζ (Denis Guedj) «Το θεώρημα του παπαγάλου». 

Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ , Μάρτιος 2000 (Τρίτη έκδοση). Μετάφραση Τεύκρος 

Μιχαηλίδης. 

«...-Βγαίνοντας από την αίθουσα, μην ξεχάσετε να θαυμάσετε τον 

τύπο που αναγράφεται πάνω από την πόρτα. Οφείλεται στον 

Λέοναρντ Όιλερ. Αναμφισβήτητα είναι ο ωραιότερος τύπος των 

Μαθηματικών. 

Βγαίνοντας από την αίθουσα, όλος ο κόσμος σήκωσε το κεφάλι και 

διάβασε: 

1−=πie   

Ο κ. Ρύς με το λαιμό γερμένο προς τα πίσω, εξέταζε το πράγμα. 

Εντάξει, ο τύπος είναι πραγματικά μικρός. Αλλά, διάβολε, όμορφος, 

γιατί; Και μάλιστα όχι απλά όμορφος, αλλά ο ομορφότερος; 

Ο κ. Ρυς τον ανέλυσε. Πέντε σύμβολα. Τα αναγνώριζε όλα εκτός από 

ένα. Υπήρχε βέβαια το π, τι το πιο φυσικό, σε ένα τέτοιο μέρος ήταν ο 

οικοδεσπότης. Ύστερα το «=» του Ρέκορντ, το «-1» των υπόγειων 

πάρκινγκ, το φανταστικό «i» του ίδιου του Λέοναρντ Όιλερ, που είχε 

ξεχάσει να το συμπεριλάβει στον κατάλογο με τα «κατατεθέντα 

σήματα». 
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Υστέρα υπήρχε αυτό το e. Δεν το είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του . 

Άραγε αυτό έκανε τον τύπο τόσο όμορφο;.....» 

Κατανοήστε ότι 

Οι μιγαδικοί αριθμοί μας χρειάζονται για να λύνουμε προβλήματα 

στα οποία εμφανίζονται τετραγωνικές, τέταρτης τάξης κ.λ.π. ρίζες με 

αρνητικό όρισμα. Συνεπώς, μια δευτεροβάθμια εξίσωση που δεν έχει 

καμία πραγματική ρίζα, έχει δύο ρίζες στο σύνολο των μιγαδικών. 

Μάλιστα αν οι ρίζες μιας τέτοιας εξίσωσης είναι μιγαδικές τότε είναι 

συζυγείς (αυτό μπορείτε να το αποδείξετε πολύ εύκολα). 

Λυμένη άσκηση 

Να μελετηθεί  η συνάρτηση )Re( )( XbiaeY +=   όταν 

i)  b=0,  a>0  ii) b=0,  a<0  iii) b≠0,  a>0  iv) b≠0,  a=0  v) b≠0, a<0 

Απάντηση. 

i,ii) Η συνάρτηση aXeY =  είναι 

η γνωστή εκθετική συνάρτηση 

που για a>0 είναι αύξουσα και 

τείνει ασυμπτωτικά στο 

άπειρο του Χ τείνοντος στο 

άπειρο  ενώ για α<0 είναι 0

1

2

3

4

5

6

7

8

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

X

Y

a<0 a>0
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φθίνουσα και τείνει ασυμπτωτικά στο μηδέν  του Χ τείνοντος στο 

άπειρο. Στο σχήμα απεικονίζεται η γραφική παράσταση της 

συνάρτησης για a=0.5 και a=-0.5 

iii-v) )]sin()[cos()( bXibXeeee aXbiXaXXbia +==+ οπότε 

 )cos()Re( )( bXee aXXbia =+  

αν b≠0, a>0  έχουμε το γινόμενο μιας αύξουσας εκθετικής επί μια 

τριγωνομετρική συνάρτηση με τιμές μεταξύ -1 και 1. Το αποτέλεσμα 

είναι μια αποκλίνουσα 

ταλάντωση. Στο  σχήμα 

παρου-σιάζεται το 

γράφημα της συνάρτησης 

για a=0.5 και b=4. 

 

αν b≠0, a=0  ο εκθετικός όρος 

έχει σταθερή τιμή ίση με την 

μονάδα οπότε μένει μόνο ο 

τριγωνομετρικός όρος. Στο  

σχήμα απεικονίζεται η 

συνάρτηση για b=4. 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

X

Y

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

X

Y
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Αν b≠0, a<0  τότε ο εκθετικός 

όρος φθίνει προσεγγίζοντας 

το μηδέν με τελικό 

αποτέλεσμα μια φθίνουσα 

ταλάντωση. Στο σχήμα 

απεικονίζεται η συνάρτηση 

με a=-0,5 και b=4 

 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

X

Y
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Ι.2. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών 

Ακολουθία πραγματικών αριθμών ονομάζεται μια απεικόνιση g των 

φυσικών αριθμών ...}3,2,1{=N στο σύνολο R των πραγματικών 

αριθμών. Ο συμβολισμός αν=g(ν) αναφέρεται στον ν-οστό όρο της 

ακολουθίας g. 

Θυμηθείτε ότι: 

Μια ακολουθία μπορεί να οριστεί είτε με τον αναδρομικό της τύπο ή 

με το γενικό της τύπο. 

Παράδειγμα:  

Η αναδρομική σχέση  1 2v vX X+ =  με 0 1X =  και ν = 1,2,3 ορίζει την 

ακολουθία 2, 4, 8.......Η ίδια ακολουθία ορίζεται από τον γενικό τύπο  

2vX ν= για ν = 1, 2, 3… 

Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί ο γενικός τύπος μιας ακολουθίας, 

σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις δεν υπάρχει γενικός τύπος.  

Η ακολουθία Fibonacci 

Στην ακολουθία 1,1,2,3,5,8,... ο κάθε όρος από τον τρίτο και μετά 

προκύπτει ως το άθροισμα των δύο προηγούμενων όρων. Ο 

αναδρομικός της τύπος είναι άρα ο 21 −− += νXXX vv  με 121 == XX . Η 

ακολουθία αυτή μελετήθηκε αρχικά από τον Fibonacci και εν συνεχεία 
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από πολλούς μαθηματικούς. Ο γενικός τύπος που δίνει τον ν-οστό όρο 

συναρτήση του ν είναι 


















 −
−







 +
=

vv

vX
2

51
2

51
5

1 .  

Η ακολουθία Fibonacci και ο λόγος της χρυσής τομής (φ) 

Αν 1
v

ν

ν

φ +Χ
=

Χ
ο λόγος δύο διαδοχικών όρων της ακολουθίας  Fibonacci το όριο 

που τείνει η vφ  του ν τείνοντος στο άπειρο είναι ο λόγος της χρυσής 

τομής φ = 1.6180339887.. Ο αριθμός φ είναι άρρητος. 

Η ακολουθία Fibonacci και βιολογία 

Στην εικόνα φαίνεται το άνθος 

του φυτού που ονομάζεται 

κοινώς «Ήλιος». Παρατηρήστε 

ότι τα σπέρματα είναι 

διαταγμένα σε σπείρες. 

Μπορούμε να μετρήσουμε τον 

αριθμό των σπερμάτων σε μια 

σπείρα κινούμενοι από το κέντρο 

προς την περιφέρεια είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.  Οι δύο 

αριθμοί που θα βρούμε είναι συνήθως διαδοχικοί όροι της ακολουθίας 

Fibonacci. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες βιολογικές δομές 
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όπου τα επιμέρους στοιχεία διατάσσονται σπειροειδώς π.χ. σε κώνους 

κωνοφόρων και  στα φύλλα ενός βλαστού. 

 Μια διαδικασία παραγωγής της ακολουθίας Fibonacci. 

Έστω μια διαδικασία αντικατάστασης συμβόλων από άλλα σύμβολα 

και  υπάρχουν ν διαφορετικά σύμβολα. Η διαδικασία ξεκινά από μία 

αρχική διαδοχή συμβόλων (που ονομάζεται αξίωμα). Ακολουθώντας 

συγκεκριμένους κανόνες (ας τους ονομάσουμε γραμματικούς 

κανόνες)  αντικαθιστούμε διαδοχικά κάθε σύμβολο από άλλα 

σύμβολα. 

Μια υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας είναι η εξής: 

Υπάρχουν μόνο δύο σύμβολα τα Α και Β 

Αξίωμα: Α 

Κανόνες αντικατάστασης: Α -> Β     και Β -> ΑΒ 

Παραγωγή: 

Βήμα Συμβολοσειρά Μήκος 

συμβολοσειράς

1 Α 1 

2 Β 1 
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3 ΑΒ 2 

4 ΒΑΒ 3 

5 ΑΒΒΑΒ 5 

6 ΒΑΒΑΒΒΑΒ 8 

7 ΑΒΒΑΒΒΑΒΑΒΒΑΒ 13 

8   

9   

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα βήματα 8 και 9; 

Δείτε ότι το μήκος των συμβολοσειρών είναι η ακολουθία Fibonacci 

Άσκηση 

Να μελετηθεί η ακολουθία με γενικό τύπο t
t rh 2=  αν    

        i) r=0, ii) 10 << r , iii) r=1, iv) r>1, v) 01 <<− r , vi) r=-1, vii) r<-1 
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Ι.3. Παράγωγος συνάρτησης 

Ορισμός: Έστω συνάρτηση f(χ)  ορισμένη σε διάστημα Δ και σημείο α 

∈Δ. Ονομάζουμε παράγωγο της f  στο σημείο α το όριο 

ax
afxf

ax −
−

→

)()(lim εφόσον υπάρχει.  

Αν υπάρχει η παράγωγος της f σε κάθε σημείο του διαστήματος Δ 

λέμε ότι υπάρχει η παράγωγος της f στο Δ. Αν μια συνάρτηση έχει 

παράγωγο στο Δ τότε είναι συνεχής στο Δ. 

Θυμηθείτε ότι: Η παράγωγος συνάρτησης σε ένα σημείο είναι ένας 

αριθμός, η παράγωγος μιας συνάρτησης σε διάστημα είναι μια άλλη 

συνάρτηση. 

Συμβολισμοί παραγώγου: 

Αν Y=f(X) μια παραγωγίσιμη συνάρτηση του Χ οι συμβολισμοί 

YDXfD
dX

Xdf
dX
dYXfY XX ),(,)(,),(',′  είναι αποδεκτοί συμβολισμοί 

της παραγώγου της Υ. 

Σημασία της παραγώγου  

Εκφράζει το στοιχειώδη ρυθμό (ταχύτητα) μεταβολής.  

Είναι η εφαπτόμενη σε ένα σημείο του γραφήματος της συνάρτησης f. 

Στο σημείο που η παράγωγος είναι ίση με μηδέν η εφαπτόμενη είναι 
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παράλληλη στον οριζόντιο άξονα, οπότε η συνάρτηση εμφανίζει 

ακρότατο.  

Περί ρυθμών μεταβολής 

Σε πολλά φαινόμενα που παρατηρούμε στη φύση είναι ευκολότερο να 

μετρήσουμε την ταχύτητα της μεταβολής των μεγεθών που τα 

χαρακτηρίζουν παρά το ίδιο το αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών. Η 

ταχύτητα ή ρυθμός μεταβολής ενός μεγέθους μπορεί να εκφραστεί 

μαθηματικά με διάφορους τρόπους.  

α) Μέσος ρυθμός μεταβολής =
12

12

XX
YY

X
Y

−
−

=
∆
∆ . Η ακρίβεια  εκτίμησης 

αυτού του ρυθμού αυξάνει όσο μειώνεται το διάστημα Χ2-Χ1. Του 

διαστήματος αυτού τείνοντος στο μηδέν ο ρυθμός μεταβολής που 

υπολογίζουμε είναι ο 

β)Απόλυτος ρυθμός μεταβολής=
0

limdY Y
dX Xx

∆
=

∆∆ →
. Αν Υ=f(X) συνεχής 

συνάρτηση σε διάστημα που περιλαμβάνει το σημείο Χ0 , ο απόλυτος 

ρυθμός μεταβολής στο σημείο Χ0 είναι η παράγωγος της f στο 

δεδομένο σημείο.  

Σε ορισμένες εφαρμογές αντί του απόλυτου ρυθμού μεταβολής 

χρησιμοποιούμε τον ανά μονάδα του Υ ρυθμό μεταβολής που 

ονομάζεται 
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γ) Σχετικός  ρυθμός μεταβολής=
dX
dY

Y
1  

Αν η μεταβλητή Υ αναφέρεται στα άτομα ενός πληθυσμού τότε ο 

σχετικός ρυθμός μεταβολής ονομάζεται και κατά κεφαλήν ρυθμός 

μεταβολής.  

Παράδειγμα: 

Ο πληθυσμός Ν των μικροβίων σε μια καλλιέργεια διπλασιάζεται 

κάθε εβδομάδα. Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός μεταβολής είναι 

2 1 1

2 1 7
N N NN

t t t
−∆

= =
∆ −

 

Υποθέτουμε τώρα ότι υπάρχει μια συνάρτηση που περιγράφει τις 

μεταβολές του Ν στο χρόνο έστω η  rtceN = . Ο απόλυτος ρυθμός 

μεταβολής του Ν μπορεί να βρεθεί ως εξής: rNrcece
dt
dN rtrt === )'(  

οπότε ο σχετικός ρυθμός μεταβολής είναι r
dt
dN

N
=

1 . Στην αρχή του 

χρόνου (t=0) ισχύει ότι 0
0

0 NcceN =⇒= . Αν θεωρήσουμε το βήμα 

χρόνου ίσο με μία εβδομάδα τότε 

)2ln(1)2ln(2 0001 =⇒=⇒=⇒=
dt
dN

N
reNNeNN rr   

και ο απόλυτος ρυθμός μεταβολής είναι N
dt
dN )2ln(= .  
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Παράγωγοι στοιχειωδών συναρτήσεων  

Αν c,a,k σταθερές, ισχύουν τα παρακάτω 

2
1

2

1

2

1

1

1
1)'(tan,

1
1)'(cos,

1
1)'(sin

)sin()'cos(),cos()'sin(,
)(

1)'(,1)'(

)()'(,)'(,)'(,)'(,0)'(

X
X

X
X

X
X

XXXX
aXLn

XLog
X

XLn

aLnaaeekXXaaXc

a

XXXXkk

+
=

−

−
=

−
=

−====

=====

−−−

−

 

Ιδιότητες της παραγώγου  

Αν a,b σταθερές και f(x),g(x) παραγωγίσημες συναρτήσεις ισχύουν οι 

παρακάτω κανόνες 

)('))((')))'(((
)]([
)(')'

)(
1(

)]([
)(')()()(')'

)(
)((

)()(')(')())'()((
)(')('))'()((

2

2

xgxgfxgf
xf
xf

xf

xg
xgxfxgxf

xg
xf

xgxfxgxfxgxf
xbgxafxbgxaf

=

=

−
=

+=
+=+

 

Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης  

Ο τελευταίος κανόνας που αφορά στην παραγώγιση σύνθετης 

συνάρτησης μπορεί να γραφεί και ως 
dX
dZ

dZ
dY

dX
dY

⋅= , αν θέσουμε Υ=f(Ζ) 

και Z=g(Χ).  
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Ο παραπάνω κανόνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όπως φαίνεται στο 

παρακάτω παράδειγμα: 

Μπορούμε να υπολογίσουμε πειραματικά το σχετικό ρυθμό 

μεταβολής του βάρους ενός ζώου με το χρόνο ζυγιάζοντας το ζώο σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Πώς θα μπορούσαμε όμως να 

υπολογίσουμε το σχετικό ρυθμό μεταβολής του βάρους της καρδιά 

του;  Το να ζυγίσεις την καρδιά ενός ζώου σε τακτά χρονικά 

διαστήματα δεν είναι καθόλου εύκολο. Μήπως θα μπορούσαμε να 

υπολογίσουμε τον ζητούμενο ρυθμό μεταβολής του βάρους της 

καρδιάς έμμεσα; Ποιες άλλες πληροφορίες μας χρειάζονται σε μια 

τέτοια περίπτωση; 

Έστω Η το βάρος της καρδιάς και W το βάρους του σώματος. 

Γνωρίζω το  
dt

dW
W
1  και θέλω να βρω το  

dt
dH

H
1 . Ισχύει ότι 

dt
dW

dW
dH

dt
dH

⋅= άρα πρέπει να βρω το  
dW
dH  δηλαδή το ρυθμό μεταβολής 

του βάρους της καρδιάς όταν μεταβάλλεται το βάρος του σώματος. Για 

να υπολογίσω αυτή την παράγωγο πρέπει να ξέρω την σχέση που 

συνδέει τα δύο αυτά μεγέθη, δηλαδή να βρω μια συνάρτηση του τύπου 

Η=f(W) που δίνει το βάρος της καρδιάς αν ξέρω το βάρος του σώματος. 

Μπορώ να βρω πειραματικά μια τέτοια συνάρτηση; Η απάντηση είναι 

ναι. Κάθε φορά που πεθαίνει ένα από τα ζώα για οποιονδήποτε λόγο 

που δεν προκαλεί συστηματική απώλεια βάρους, μπορώ να ζυγίσω το 
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ζώο, να αφαιρέσω εν συνεχεία την καρδιά του και να την ζυγίσω 

επίσης. Αν το κάνω αυτό για ένα πλήθος ζώων διαφόρων ηλικιών και 

μεγεθών μπορώ να κατασκευάσω διάγραμμα των δεδομένων μου και 

να εφαρμόσω στατιστικές μεθόδους όπως η γραμμική παλινδρόμηση 

για να βρω τη μαθηματική σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη. 

Έστω λοιπόν ότι τα έκανα όλα αυτά και βρήκα ότι 

75.05.0 WH = οπότε 4
1

8
3 −

= W
dW
dH . Αντικαθιστώντας έχω 

dt
dWW

dt
dW

dW
dH

dt
dH 4

1

8
3 −

=⋅= .  

dt
dW

Wdt
dWW

dt
dWW

W
dt

dWW
Hdt

dH
H

1
4
3

4
3

8
3

5.0

1
8
311 14

1

4
3

4
1

==== −−−
 

δηλαδή ο σχετικός ρυθμός αύξησης του βάρους της καρδιάς είναι ίσος 

με τα ¾ του σχετικού ρυθμού αύξησης του βάρους του σώματος. 

Λυμένες ασκήσεις 

Η χρήση των παραγώγων για τον εντοπισμό ακρότατων τιμών μιας 

συνάρτησης δίνει την δυνατότητα διατύπωσης και λύσης μιας σειράς 

προβλημάτων όπου το ζητούμενο είναι να ελαχιστοποιηθεί ή να 

μεγιστοποιηθεί μια ποσότητα, δεδομένων ορισμένων περιορισμών. Ως 

παράδειγμα θα λύσουμε μερικά τέτοια προβλήματα. 
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1) Περίφραξη αγροτεμαχίου 

Έστω ότι κάποιος θέλει να περιφράξει με σύρμα ένα τμήμα του αγρού 

του. Θέλει η περίφραξη να περικλείει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

εμβαδόν.  Θέλει δηλαδή να μεγιστοποιήσει το εμβαδόν Ε. Το μήκος του 

σύρματος που διαθέτει είναι όμως περιορισμένο έστω L μέτρα. Η 

περιφραγμένη επιφάνεια θα έχει σχήμα ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου του οποίου η μία πλευρά δεν χρειάζεται 

περίφραξη διότι εκεί ακριβώς περνάει ένα ποτάμι που συνιστά φυσικό, 

απροσπέλαστο όριο. Πώς θα γίνει η περίφραξη; 

Λύση: 

Αν Χ  η μια πλευρά του παραλληλογράμμου και Υ η άλλη τότε ο 

περιορισμό που θέσαμε εκφράζεται ως 2Χ+Υ=L. Υπάρχουν άπειρα 

ζεύγη Χ,Υ (άρα άπειρα παραλληλόγραμμα)  που ικανοποιούν τον 

περιορισμό. Πιο έχει μέγιστο εμβαδόν; Το εμβαδόν του όποιου 

παραλληλογράμμου ισούται με Ε=ΧΥ. Η συνάρτηση αυτή της οποίας 

την τιμή θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε ονομάζεται συνάρτηση 

κριτήριο. Χρησιμοποιώντας τον περιορισμό βρίσκουμε ότι Υ=L-2X και 

αντικαθιστώντας στην συνάρτηση κριτήριο παίρνουμε μια συνάρτηση 

μόνο του Χ : Ε=Χ(L-2X). Θέλουμε να βρούμε την τιμή του Χ όπου η 

συνάρτηση έχει μέγιστο. Η συνάρτηση έχει ακρότατο εκεί που 
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μηδενίζεται η πρώτη της παράγωγος. (Χ(L-2X))’=L-4X και L-4X=0 όταν 

Χ=L/4. Η δεύτερη παράγωγος της συνάρτησης υπολογισμένη στο 

ακρότατο μας πληροφορεί για το είδος του ακρότατου. Αν είναι 

αρνητική έχουμε μέγιστο ενώ αν είναι θετική έχουμε ελάχιστο. Στην 

περίπτωση μας είναι ίση με -4<0 οπότε το ακρότατο είναι μέγιστο. Η 

άλλη πλευρά του ορθογωνίου υπολογίζεται εύκολα σε Υ=L/2 

2) Χωροκράτια 

Σε πολλά θηλαστικά και πουλιά παρατηρείται το φαινόμενο της 

χωροκράτιας. Ένα άτομο ή ζευγάρι διατηρεί μια επικράτεια δηλαδή 

ένα χώρο στον οποίο δεν επιτρέπει να εισέλθει άλλο άτομο του είδους 

του. Δεχόμαστε για λόγους ευκολίας ότι η επικράτεια είναι κυκλικός 

δίσκος ακτίνας r. Η διατήρηση της επικράτειας συνεπάγεται για το 

άτομο ένα όφελος  που είναι μεγαλύτερο όσο αυξάνει η ακτίνα της 

επικράτειας (θεωρήστε ότι είναι ανάλογο της ακτίνας). Ταυτόχρονα 

υπάρχει και κόστος για την διατήρηση της επικράτειας που πρέπει να 

επιτηρείται και κάθε πιθανός εισβολέας να διώκεται. Θεωρήστε ότι το 

κόστος είναι ανάλογο της έκτασης της επικράτειας. Υπολογίστε την 

ακτίνα της επικράτειας ώστε το καθαρό κέρδος (όφελος-κόστος) να 

μεγιστοποιείται. 

Λύση 

Δεδομένα:   Όφελος = ar   Κόστος= 2bE b rπ=  
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Καθαρό κέρδος =Όφελος-κόστος= 2ar b rπ−  

Η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης καθαρού κέρδους είναι η 

2a b rπ− . Αυτή έχει ακρότατο όταν 2 0
2

aa b r r
b

π
π

− = ⇒ = . Το ακρότατο 

είναι μέγιστο αν b>0 δεδομένου ότι η δεύτερη παράγωγος είναι ίση με 

2bπ− <0. 

3) Αριστοποίηση απόδοσης ιχθυοκαλλιέργειας 

Έστω ότι ξεκινάμε την καλλιέργεια ενός είδους ψαριών σε κλειστές 

δεξαμενές με ελεγχόμενες συνθήκες. Η καλλιέργεια ξεκινά από γόνο 

που αγοράζουμε αντί Κα Ευρώ ανά άτομο. Το αρχικό βάρος κάθε 

ατόμου είναι W0. Τα ψάρια αυξάνουν το βάρος τους στο χρόνο 

σύμφωνα με τη σχέση 0( ) mt
tW a W a e−= + − ( ο χρόνος σε ημέρες, a,m 

σταθερές). Το ημερήσιο κόστος εκτροφής ανά άτομο είναι Κε. Σε 

κάποια χρονική στιγμή t αλιεύουμε τα ψάρια και τα πουλάμε προς Ε 

Ευρώ το κιλό. Σε πόσες μέρες από την έναρξη της εκτροφής πρέπει να 

πουλήσουμε τα ψάρια για να επιτύχουμε μέγιστο καθαρό κέρδος;.  

Λύση 

Το κέρδος από την πώληση κάθε ψαριού είναι 0( ( ) )mt
tEW E a W a e−= + − . 

Το συνολικό κόστος της καλλιέργειας για κάθε ψάρι είναι a eK K t+ . Το 
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καθαρό κέρδος είναι 0( ( ) )mt
a eE a W a e K K t−+ − − − . Η πρώτη παράγωγος 

του καθαρού κέρδους είναι 0

0

( ( ( ) ) ) 'mt
a e

mt mt mt
e

E a W a e K K t

mEae mEW e mEae K

−

− − −

+ − − − =

− − + − =
 

0
mt

emEW e K−− − . Στο ακρότατο η πρώτη παράγωγος μηδενίζεται άρα  

0 0
0

0mt mt mt e
e e

KmEW e K mEW e K e
mEW

− − −− − = ⇒ − = ⇒ = −  

0

0

ln
ln

e

e

K
mEWKmt t

mEW m

 
−    − = − ⇒ = − 
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Ι.4.  Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών 

Οι συναρτήσεις μίας μεταβλητής απεικονίζουν ένα υποσύνολο (που 

λέγεται πεδίο ορισμού) του συνόλου R των πραγματικών αριθμών σε 

ένα σύνολο (πεδίο) τιμών που επίσης είναι υποσύνολο του R. 

Γεωμετρικά ένα σημείο του άξονα των πραγματικών αριθμών 

απεικονίζεται σε ένα και μοναδικό σημείο του πεδίου τιμών. Η έννοια 

της συνάρτησης μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να απεικονίσουνε ένα 

διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών σε ένα και μοναδικό πραγματικό 

αριθμό. Μια τέτοια συνάρτηση είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών. 

Γεωμετρικά το πεδίο ορισμού είναι υποσύνολο του επιπέδου. Αυτό 

απεικονίζεται μέσω της συνάρτησης σε ένα σημείο του άξονα των 

πραγματικών αριθμών. Αντίστοιχα, ορίζονται και συναρτήσεις 

πολλών μεταβλητών που εν γένη απεικονίζουν ένα n-διάστατο 

πραγματικό χώρο Rn σε ένα σημείο του R.    

Συμβολισμοί 

Γενικά η απεικόνιση του Rn στο R μέσω της συνάρτησης f  

συμβολίζεται ως RR fn → . Με χρήση συμβόλων η συνάρτηση n 

μεταβλητών συμβολίζεται ως ),...,( 21 nxxxfY = . Στην περίπτωση 

συναρτήσεων δύο μεταβλητών έχει καθιερωθεί ο συμβολισμός 

),( YXfZ =  
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Συναρτήσεις δύο μεταβλητών. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το γράφημα της συνάρτησης 
22),( XYYXfZ −== . Η συνάρτηση αυτή είναι ορισμένη σε όλο το R2 

Το γράφημα των συναρτήσεων δύο μεταβλητών  είναι μια επιφάνεια 

που εμπεριέχεται σε χώρο 3ων διαστάσεων που ορίζουν οι άξονες Χ,Υ,Ζ 

. 

 

Το γράφημα έχει παραχθεί με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Μπορούμε ωστόσο να πάρουμε μια ιδέα για την μορφή της επιφάνειας 
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παίρνοντας κάθετες τομές της σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι διατηρούμε σταθερή την τιμή της μίας από τις 

δύο μεταβλητές Χ,Υ και εξετάζουμε πώς μεταβάλλεται το Ζ   ανάλογα 

με τη μεταβολή της άλλης μεταβλητής. Ανάγουμε δηλαδή το 

πρόβλημα στην μελέτη των συναρτήσεων μίας μεταβλητής. Στην 

περίπτωση της 22),( XYYXfZ −==  εργαζόμαστε ως εξής:  

Έστω Χ=α =σταθερά, τότε 22),( aYYafZ −== . Το γράφημα της 

τελευταίας συνάρτησης είναι παραβολή που έχει ελάχιστο στο σημείο 

Χ=α, Υ=0, Ζ= -α2. Πράγματι, παρατηρήστε στο σχήμα  ότι αν πάρω μια 

κάθετη τομή σε ένα σημείο του άξονα Χ θα δω μια παραβολή με τα 
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κοίλα προς τα πάνω. Επιπλέον, η τιμή Ζ του ελαχίστου εξαρτάται από 

το σημείο Χ=α που θα πάρω την τομή. Το -α2 είναι  αρνητικό και 

αυξάνει συνεχώς όσο το α πλησιάζει στην αρχή των αξόνων  όπου και 

μηδενίζεται.  Έστω τώρα ότι Υ=α =σταθερά, τότε 22),( XaaXfZ −== . 

Το γράφημα της συνάρτησης είναι επίσης παραβολή που έχει όμως 

μέγιστο στο σημείο Χ=0, Υ=α, Ζ= α2. Παρατηρήστε τις παραβολές στο 

σχήμα 1.   Παρατηρήστε επίσης ότι η τιμή Ζ του μεγίστου εξαρτάται 

από το σημείο Υ=α που θα πάρω την τομή. Το α2 είναι  θετικό και 

μειώνεται συνεχώς όσο το α πλησιάζει στην αρχή των αξόνων  όπου 

και μηδενίζεται.   

Ένας άλλος τρόπος να μελετήσουμε μια συνάρτηση δύο μεταβλητών 

είναι να πάρουμε τομές κάθετες στο άξονα Ζ.  Στο παραπάνω σχήμα 

παρουσιάζονται τομές της συνάρτησης για τιμές του Ζ μεταξύ -8 και 8. 

Για παράδειγμα αν θέσω Ζ=2 τότε 

444 22222 +±=⇒+=⇒−= XYXYXY . Σε ένα διάγραμμα με άξονες 

Χ,Υ κατασκευάζω το γράφημα της τελευταίας αυτής συνάρτησης. 

Επαναλαμβάνω την διαδικασία και για τις υπόλοιπες τιμές του Ζ. Οι 

καμπύλες που σχηματίζονται ονομάζονται γενικά ισοσταθμικές 

καμπύλες (contour lines). Ειδικότερα στους τοπογραφικούς χάρτες οι 

καμπύλες αυτές ονομάζονται ισοϋψείς,  στους κλιματικούς 

ισοθερμικές κλπ. 



 29

-3 -2 -1
0

1
2

3 -3
-2

-1
0

1
2
3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Z

Y
X

Λυμένη άσκηση.  

Μελετήστε την συνάρτηση 22),( XYYXfZ +==  

Λύση: 

Παίρνω τομές σε ύψος Ζ=α οπότε 22222 )( aXYXYa =+⇒+= . Η 

τελευταία σχέση περιγράφει κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων 

και ακτίνα ίση με a . Είναι εύκολο να κατασκευαστούν οι 

ισοσταθμικές καμπύλες, μία για κάθε τιμή του α. Ένα παράδειγμα 

δίνεται στο επόμενο σχήμα (αριστερά). 
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Ι.4.1. Ακρότατα συνάρτησης δύο μεταβλητών. Η έννοια της 
μερικής παραγώγου. 

Στις συναρτήσεις μίας μεταβλητής τύπου Υ=f(Χ) βρίσκουμε τα 

ακρότατα ως τις τιμές του Χ που μηδενίζουν την πρώτη παράγωγο της 

f. Αντίστοιχα, δουλεύομε και για τον εντοπισμό ακρότατων σε 

συναρτήσεις δύο μεταβλητών. Η διαφορά είναι ότι η τιμή της 

συνάρτησης Ζ=f(Χ,Υ) μεταβάλλεται ταυτόχρονα με την μεταβολή τόσο 

του Χ όσο και του Υ. Πώς μπορούμε άρα να υπολογίσουμε την 

παράγωγο της Ζ; 

Μπορούμε να υπολογίσουμε την παράγωγο της Ζ ως προς την 

μεταβολή μόνο του Χ. Αυτό γίνεται θεωρώντας το Υ σταθερό. 

Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε την παράγωγο της Ζ ως προς την 

μεταβολή του Υ (θεωρώντας τώρα το Χ σταθερό). Οι παράγωγοι αυτές 

ονομάζονται μερικές παράγωγοι της Ζ ως προς Χ και ως προς Υ 

αντίστοιχα. Για να διακρίνουμε μια μερική παράγωγο από την ολική 

παράγωγο χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό 
X
Z
∂
∂ για την μερική ως 

προς Χ παράγωγο και 
Y
Z
∂
∂  για την μερική ως προς Υ παράγωγο. 

Λυμένη άσκηση 

Να υπολογίστε τις μερικές παραγώγους της συνάρτησης 
22),( XYYXfZ +== και να βρείτε αν έχει ακρότατο. 
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Λύση 

XX
X

XY
X
Z 220)( 22

=+=
∂
+∂

=
∂
∂ , το Υ θεωρήθηκε σταθερά οπότε η 

παράγωγος του ως προς Χ είναι ίση με μηδέν. 

Y
Y

XY
Y
Z 2)( 22

=
∂
+∂

=
∂
∂ , εδώ το Χ θεωρήθηκε σταθερά. 

Στο ακρότατο και οι δύο μερικές παράγωγοι πρέπει να ισούνται με 

μηδέν. 002,002 =⇒==⇒= YYXX . Άρα υπάρχει ακρότατο στο 

σημείο Χ=0,Υ=0 και η τιμή του είναι  0)0,0( == fZ . Επαληθεύστε με το 

διάγραμμα της συνάρτησης. 

Ι.4.2. Μερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. 

Μπορούμε να υπολογίσουμε ανώτερης τάξης μερικές παραγώγους 

κατ’ αναλογία των παραγώγων ανώτερης τάξης των συναρτήσεων 

μιας μεταβλητής. Αν ),( YXfZ = μπορούμε να υπολογίσουμε 4 μερικές 

παραγώγους δεύτερης τάξης τις  








∂
∂

∂
∂








∂
∂

∂
∂








∂
∂

∂
∂








∂
∂

∂
∂

Y
Z

XY
Z

YX
Z

YX
Z

X
και,, .  

Ένας άλλος συμβολισμός για τις παραπάνω μερικές παραγώγους 

είναι αντίστοιχα
YX

Z
Y

Z
XY
Z

X
Z

∂∂
∂

∂
∂

∂∂
∂

∂
∂ 2

2

22

2

2

,, και  
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Λυμένη άσκηση 

Υπολογίστε όλες τις μερικές παραγώγους έως και δεύτερης τάξης της 

συνάρτησης 
YX
YXZ

−
+

= . 

Λύση 

Η πρώτη μερική παράγωγος ως προς Χ είναι  

222 )(
2

)()(
)')(()()'(

YX
Y

YX
YXYX

YX
YXYXYXYX

X
Z

−
−

=
−

−−−
=

−
−+−−+

=
∂
∂ ως προς 

Υ είναι  

222 )(
2

)(
))(1(

)(
)')(()()'(

YX
X

YX
YXYX

YX
YXYXYXYX

Y
Z

−
=

−
+−−−

=
−

−+−−+
=

∂
∂ Οι 

παράγωγοι δεύτερης τάξης είναι: 

342 )(
4

)(
)(4

)(
2)(

YX
Y

YX
YXY

YX
Y

XX
Z

X −
=

−
−

=







−
−

∂
∂

=
∂
∂

∂
∂  

342 )(
4

)(
))(1(4

)(
2)(

YX
X

YX
YXX

YX
X

YY
Z

Y −
=

−
−−−

=







−∂

∂
=

∂
∂

∂
∂  
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)(4)(2
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YX
YX

YX
YXXYX

YX
X

XY
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X −
−−
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−

−−−
=








−∂

∂
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∂
∂

∂
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34

2

2 )(
22

)(
)(4)(2

)(
2)(

YX
YX

YX
YXYYX

YX
Y

YX
Z

Y −
−−

=
−

−−−−
=








−
−

∂
∂

=
∂
∂

∂
∂  

παρατηρήστε ότι  
YX

Z
XY
Z

∂∂
∂

=
∂∂

∂ 22

. Αυτό ισχύει για τις περισσότερες 

συναρτήσεις δύο μεταβλητών. Οι μαθηματικοί έχουν όμως βρει 

συναρτήσεις για τις οποίες η παραπάνω ισότητα δεν ισχύει. 
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Ι.5. Αόριστο ολοκλήρωμα 

Θυμηθείτε ότι 

Η ολοκλήρωση είναι αντίστροφη διαδικασία της παραγώγισης δηλαδή 

( ) )()( XfdXXf
dX
d

=∫  

Ολοκληρώνονται τα διαφορικά των συναρτήσεων δηλαδή αν f(X) μια 

συνάρτηση, μπορούμε να βρούμε το ολοκλήρωμα του διαφορικού της 

που είναι f(X)dX 

Κανόνες ολοκλήρωσης 

Προκύπτουν με αντιστροφή των κανόνων παραγώγισης 

Κανόνας παραγώγισης Κανόνας ολοκλήρωσης 

( ) )()( )('' xfxf exfe =  cedxexf xfxf +=∫ )()()('  

1)()(')')(( −= nn xfxnfxf  cxfdxxfxnf nn +=−∫ )()()(' 1  

( ) )(/)('')(ln( xfxfxf =  cxfdxxfxf +=∫ ))(ln()(/)('  

)('))(())((' xgxgfxgf =  cxgfdxxgxgf +=∫ ))(()('))((  
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( )
)()(')(')(

')()(
xgxfxgxf

xgxf
+
=

 
cxgxf

dxxgxfxgxf

+

=+∫
)()(

))()(')(')((
 

 

1.6. Το ανάπτυγμα Taylor 

Έστω συνάρτηση f(x)  συνεχής στο κλειστό διάστημα [α,β] με συνεχείς 

παραγώγους έως και n-1 τάξεως στο [α,β] και υπάρχει η παράγωγος n 

τάξεως της f  στο ανοιχτό διάστημα (α,β). Αποδεικνύεται (θεώρημα του 

Taylor) ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον σημείο ξ στο (α,β) τέτοιο ώστε: 

2''( )( ) ( ) '( )( ) ( ) ...
2!

ff f f αβ α α β α β α= + − + − + +  

                                        
( 1) ( )

1( ) ( )( ) ( )
( 1)! !

n n
n nf f

n n
α ξβ α β α

−
−− + −

−
 

όπου ! ( 1)! 1 2 3n n n n= − = • • •••  

Παρατηρήστε ότι για n = 1 ο τύπος του Taylor  γίνεται 

( ) ( ) '( )( )f f fβ α ξ β α= + −  (θεώρημα μέσης τιμής) 

Ο τελευταίος όρος 
( ) ( ) ( )

!

n
n

n
fR

n
ξ β α= −  λέγεται υπόλοιπο.  

Μια από τις κύριες χρήσης του τύπου του Taylor  είναι η δυνατότητα 

να προσεγγίσουμε μια συνάρτηση f(x) (με συνεχείς παραγώγους έως 
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και n-1 τάξεως σε ένα διάστημα) με ένα πολυώνυμο βαθμού n-1 

(πολυώνυμο Taylor). Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο ονομάζεται 

σφάλμα (της προσέγγισης).  

Αν στον τύπο του Taylor θέσουμε α=0 , β = χ τότε έχουμε  

( 1) ( )
2 1''(0) (0) ( )( ) (0) '(0) ...

2! ( 1)! !

n n
n nf f ff f f

n n
ξχ χ χ χ χ

−
−= + + + + +

−
 

Ο τελευταίος αυτός τύπος ονομάζεται τύπος ή ανάπτυγμα Mac-Laurin.  

Για τυχόντα χ, χ+h του διαστήματος (α,β) ο τύπος του Taylor παίρνει τη 

μορφή  
( 1) ( )

2 1''( ) ( ) ( )( ) ( ) '( ) ...
2! ( 1)! !

n n
n nf x f x ff x h f x f x h h h h

n n
ξ−

−+ = + + + + +
−

 

Παρατηρήστε ότι αν το h είναι πολύ μικρός αριθμός (πολύ κοντά στο 

μηδέν) οι ανώτεροι πολυωνυμικοί όροι συμμετέχουν ελάχιστα στην 

εκτίμηση της τιμής f(x+h). Οι ανώτεροι πολυωνυμικοί όροι μπορούν 

άρα να παραληφθούν χωρίς μεγάλο σφάλμα.  

Για μικρά h δεχόμαστε άρα ότι: ( ) ( ) '( )f x h f x f x h+ +  όπου '( )f x  η 

τιμή της παραγώγου της f στο σημείο x. 

Αναπτύγματα μερικών στοιχειωδών συναρτήσεων σε 
πολυωνυμικές σειρές 

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή του ημιτόνου του X 
δηλαδή την τιμή sin(x). Το ημίτονο έχει συνεχείς παραγώγους όλων 
των τάξεων για κάθε διάστημα τιμών Χ. Είναι επίσης γνωστή η τιμή 
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του στο σημείο Χ = 0. Αναπτύσσουμε το ημίτονο σε σειρά Taylor γύρω 
από το Χ=0 Μας συμφέρει για τους υπολογισμούς να αναπτύξουμε 
γύρω από το Χ=0 γιατί οι τιμές όλων των παραγώγων οποιασδήποτε 
τάξης στο σημείο Χ=0 είναι γνωστές και επιπλέον πολλές από αυτές 
τιμές  είναι επίσης μηδέν. 

2 3

sin(0 ) sin(0) sin'(0) sin''(0) sin'''(0) ....
2 2 3
x xx x+ = + + + +

•
 

Μετά από λίγες αντικαταστάσεις έχουμε τελικά 

3 5 7 2 1

sin( ) .... ( 1) ...
3! 5! 7! (2 1)!

n
nx x x xx x

n

+

= − + − + − +
+

 

ομοίως 

2 4 6 2

cos( ) 1 ........ ( 1) ...
2! 4! 6! (2 )!

n
nx x x xx

n
= − + − + − +  

και 

2 3 4

1 ............ ...
2! 3! 4! !

n
x x x x xe x

n
= + + + + + +  

Για χ κοντά στο μηδέν ισχύουν οι παρακάτω προσεγγίσεις 

2

1

sin( ) , cos( ) 1 , tan( )
2

(1 ) 1 , (1 ) 1n x

xx x x x x

xx nx x
n

≅ ≅ − ≅

+ ≅ + + ≅ +
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Άσκηση: 

με βάση τα παραπάνω τρία αναπτύγματα αποδείξτε τον τύπο του 

Euler bibebi sincos +=  

 

Ανάπτυγμα Taylor συναρτήσεων δύο μεταβλητών 

Για συναρτήσεις δύο μεταβλητών, ο γραμμικός όρος του 

αναπτύγματος Taylor έχει τη μορφή: 

0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0( , ) ( , ) , ,f ff x h y h f x y h x y h x y
x y
∂ ∂

+ + = + +
∂ ∂

 

όπου 0 0,f x y
x
∂
∂

 και  0 0,f x y
y
∂
∂

οι τιμές της μερικής παραγώγου της f ως 

προς x  και y αντίστοιχα στο σημείο x0 , y0 .  
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Κεφάλαιο ΙΙ. Πίνακες πραγματικών αριθμών. 

ΙΙ.1. Ορισμοί και πράξεις πινάκων 

Ορισμοί  

Με τον όρο πίνακας  (Matrix πληθ. Matrices) δηλώνουμε μια 

ορθογώνια διάταξη στοιχείων σε Μ γραμμές και Ν στήλες. Τα στοιχεία 

αυτά μπορεί να είναι αριθμοί, μεταβλητές,  συναρτήσεις, κ.λ.π.  

Ο πίνακας  
1 5 0

3.6 7 6
 

=  − 
A  είναι ένας πίνακας με δύο σειρές και 

τρεις στήλες. Είναι ένας πίνακας πραγματικών αριθμών αφού όλα τα 
στοιχεία του είναι πραγματικοί. Μπορούμε να αναφερθούμε σε ένα 
στοιχείο του πίνακα ορίζοντας την σειρά και τη στήλη που απαντά ως 
διατεταγμένο ζεύγος (αριθμός σειράς, αριθμός στήλης). Για τον 
παραπάνω πίνακα μπορούμε να γράψουμε ότι α23=-6 .    

Ο αριθμός των στηλών και των σειρών ενός πίνακα ονομάζονται 
διαστάσεις. Ο πίνακας Α είναι ένας πίνακας διάστασης 2Χ3. Για να 
δηλώσουμε τις διαστάσεις ενός πίνακα χρησιμοποιούμε τον 
συμβολισμό Αm,n όπου m ο αριθμός σειρών και n ο αριθμός στηλών του 
πίνακα Α 

Οι πίνακες που αποτελούνται από μία μόνο σειρά  ή μόνο μία στήλη 
ονομάζονται διανύσματα (Vectors).   Ο πίνακας ( )1 0 9= −β  είναι 

ένα διάνυσμα σειρά διάστασης 1Χ3 και ο πίνακας 
a
b
 

=  
 

κ  είναι ένα 

διάνυσμα στήλη διάστασης 2Χ1 

Μια ειδική κατηγορία πινάκων είναι οι τετραγωνικοί, δηλαδή οι 
πίνακες  διάστασης nΧn με τους οποίους θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα.  
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Συμβολισμοί  

Οι πίνακες θα συμβολίζονται με κεφαλαία λατινικά στοιχεία και 
έντονη γραφή π.χ. D, τα διανύσματα με πεζά Ελληνικά γράμματα και 
έντονη γραφή π.χ. ξ και τα στοιχεία ενός πίνακα με μικρά λατινικά 
και δείκτες που ο πρώτος δηλώνει τη σειρά και ο δεύτερος τη στήλη 
π.χ. d16 για το στοιχείο της πρώτης γραμμής, έκτης στήλης ενός πίνακα 
D 

Άλγεβρα πινάκων : Ορίζονται για τους πίνακες η έννοια της ισότητας και 
όλες οι πράξεις που γνωρίζουμε πλην της διαίρεσης.  

Ισότητα πινάκων: Δύο πίνακες είναι ίσοι αν έχουν ίδιες διαστάσεις και 
τα στοιχεία τους είναι ένα προς ένα ίσα. Έστω οι πίνακες 

1 5 0
3.6 7 6
 

=  − 
A  και 

a b c
d e f
 

=  
 

B . Για να είναι Α=Β πρέπει 

(δεδομένου ότι έχουν ίδια διάσταση) να ισχύει ότι a=1, b=5, c=0, d=3.6, 
e=7 και f=-6 

Πρόσθεση (αφαίρεση) πινάκων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η πρόσθεση είναι οι δύο 
προσθετέοι πίνακες να έχουν ίδια διάσταση. Το αποτέλεσμα είναι ένας 
νέος πίνακας διάσταση ίδιας με τον κάθε προσθετέο και στοιχεία ίσα 
με το άθροισμα των αντιστοίχων στοιχείων των προσθετέων. Το 
ουδέτερο στοιχείο για την πρόσθεση πινάκων ονομάζεται μηδενικός 
πίνακας και είναι ένας πίνακας με όλα του τα στοιχεία μηδενικά 

Για παράδειγμα αν 
1 5 0

3.6 7 6
 

=  − 
A  και 

3 5 0
0 1 6
 

=  
 

B  

Τότε Α+Β=
1 3 5 5 0 0

3.6 0 7 1 6 6
+ + + 

= = + + − + 
C  








086.3
0104
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Αν α,b είναι πραγματικοί αριθμοί ισχύει ότι: Α+Β=Β+Α , Α+0=Α, (Α+(-
Α))=0, Α+(Β+C)=(A+B)+C, (a+b)A=aA+bA, a(A+B)=aA+aB 

Πολλαπλασιασμός  αριθμού επί πίνακα  

Το γινόμενο  λΑ όπου λ πραγματικός αριθμός είναι πίνακας Β ίδιας 
διάστασης με τον Α και με όλα τα στοιχεία του να είναι τα λ-πλάσια 
των στοιχείων του Α .   

Για παράδειγμα αν 
1 5 0 3 15 0

3
3.6 7 6 10.8 21 18
   

= ⇒ =   − −   
A A  

Πολλαπλασιασμός Διανυσμάτων 

 Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ένα διάνυσμα στήλη επί ένα 
διάνυσμα γραμμή ή ένα διάνυσμα γραμμή επί ένα διάνυσμα στήλη, 
όταν και μόνο όταν έχουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων. Το γινόμενο είναι 
ένας αριθμός που προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των 
αντίστοιχων στοιχείων. Παράδειγμα 

( ) 261)2(2563
1
2
6

253 =⋅−+⋅+⋅=















−  

Πολλαπλασιασμός πινάκων  

Ο πολλαπλασιασμός πινάκων παρουσιάζει την  ιδιομορφία ότι ΑΒ≠ΒΑ, 
η σειρά με την οποία πολλαπλασιάζουμε πίνακες έχει δηλαδή 
σημασία. Το γινόμενο ΑΒ ορίζεται μόνο όταν οι στήλες του Α είναι 
ίσες με τις γραμμές του Β. Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας με 
γραμμές όσες οι γραμμές του Α και στήλες όσες οι στήλες του Β 

Οι πολλαπλασιασμοί Αm,n ∙ Βn,k, Αm,n ∙ Bn,1 είναι εφικτοί ενώ ο 
πολλαπλασιασμός Bn,k  ∙ Αm,n δεν μπορεί να γίνει.  
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Για παράδειγμα αν 
2 0

3 0
και 0 1

2 1
1 5

 
−   = = −      

 

A B  ορίζεται το γινόμενο 

ΒΑ ως πίνακας C  με 3 γραμμές και 2 στήλες ενώ το γινόμενο ΑΒ δεν 
ορίζεται. Η διαδικασία του πολλαπλασιασμού έχει ως εξής: 

Αρχίζουμε με την πρώτη γραμμή του πρώτου πίνακα και την 
πολλαπλασιάζουμε με την πρώτη στήλη του δεύτερου πίνακα 
(πολλαπλασιασμός διανυσμάτων). Το αποτέλεσμα είναι ένας αριθμός 
που τοποθετείται στον πίνακα του γινομένου σε γραμμή ίδια με την 
γραμμή του πρώτου πίνακα και στήλη ίδια με την στήλη του δεύτερου 
πίνακα. Για τους δοθέντες πίνακες Β και Α, βρίσκουμε ότι το στοιχείο  
C11 του γινομένου ΒΑ είναι ίσο με 2(-3)+0(2)=-6. Επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία για όλους τους συνδυασμούς γραμμών του πρώτου πίνακα 
και στηλών του δεύτερου συμπληρώνοντας έτσι όλα τα στοιχεία του 
γινομένου.  Στο παράδειγμά μας  

2 0 2( 3) 0 2 2 0 0 1 6 0
3 0

0 1 0( 3) ( 1)2 0 0 ( 1)1 2 1
2 1

1 5 1( 3) 5 2 1 0 5 1 7 5

− + ⋅ ⋅ + ⋅ −     
−      = − = − + − ⋅ + − = − −            − + ⋅ ⋅ + ⋅     

AB  

Τετραγωνικοί πίνακες  

Οι τετραγωνικοί πίνακες έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην άλγεβρα των 
πινάκων. Ονομάζουμε κύρια διαγώνιο ενός τετραγωνικού πίνακα 
Αn,n  το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται πάνω στη διαγώνιο του 
νοητού τετραγώνου που σχηματίζει ο πίνακας και ξεκινά από  το 
στοιχείο a11 και καταλήγει στο στοιχείο ann Τα στοιχεία τη κύριας 
διαγωνίου ενός πίνακα μπορούμε να τα συμβολίσουμε ως aii i=1,2,…n 
Ένας τετραγωνικός πίνακας με όλα τα στοιχεία του να είναι 0 εκτός 
από τουλάχιστον ένα στοιχείο της κύριας διαγωνίου λέγεται 
διαγώνιος πίνακας. Ένας διαγώνιος πίνακας με όλα τα στοιχεία της 
κύρια διαγωνίου ίσα με τη μονάδα λέγεται ταυτοτικός πίνακας και 
συμβολίζεται με το γράμμα Ι. Ο ταυτοτικός πίνακας είναι το ουδέτερο 
στοιχείο για τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών πινάκων. 
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Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού πινάκων  

Αν α,b είναι πραγματικοί αριθμοί και ορίζεται ο πολλαπλασιασμός 
πινάκων τότε: 

 Α(BC)=(AB)C 

A(B+C)=AB+AC 

(B+C)A=BA+CA 

AI=IA=A 

(aA)(bB)=(ab)AB 

Αντιστροφή πίνακα και ορίζουσες  

Ένας τετραγωνικός πίνακας Β ο οποίος δοθέντος ενός πίνακα Α ίδιας 
διάστασης επαληθεύει τη σχέση ΑΒ=ΒΑ=Ι λέγεται αντίστροφος του Α 
και συμβολίζεται ως Α-1 Ένας μη τετραγωνικός πίνακας δεν μπορεί να 
αντιστραφεί. 

Η αντιστροφή ενός τετραγωνικού πίνακα δεν είναι πάντα εφικτή.  Η 
ίδια η διαδικασία της αντιστροφής είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και 
απαιτεί πλήθος πράξεων. Στην περίπτωση πινάκων 2Χ2 είναι όμως 
εφικτή και μάλιστα μπορούμε να βρούμε ένα σχετικά απλό τύπο που 
δίνει τον αντίστροφο οποιουδήποτε πίνακα 2Χ2 εάν βέβαια υπάρχει 
αντίστροφος. 

Έστω 
a b
c d
 

=  
 

Α . Υποθέτουμε ότι υπάρχει ο αντίστροφος 

e f
g h

 
=  
 

-1Α . Θέλουμε να υπολογίσουμε τα e,f,g,h από τα γνωστά 

a,b,c,d. Ισχύει ότι  









=








++
++

⇒







=
















10
01

10
01

dhcfdgce
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Από την τελευταία ισότητα προκύπτει ότι 

ae+bg=1, af+bh=0, ce+dg=0, cf+dh=1 

Πρέπει άρα να λύσουμε ένα σύστημα 4 εξισώσεων με 4 αγνώστους για 
να βρούμε τον αντίστροφο ενός πίνακα 2Χ2. Αν υπάρχει λύση του 
συστήματος τότε υπάρχει και ο αντίστροφος.  

Το παραπάνω σύστημα λύνεται σχετικά εύκολα (κάτι που δεν ισχύει 
για ένα πίνακα 10Χ10 ας πούμε) αλλά μίας και το έχουν ήδη λύσει οι 
μαθηματικοί ιδού το αποτέλεσμα 

e=d/(ad-bc), f=-b/(ad-bc), g=-c/(ad-bc) , h=a/(ad-bc) 

οπότε ο αντίστροφος του Α είναι ο 







−

−
−

=−

ac
bd

bcad
A 11  

δηλαδή παίρνω τον πίνακα Α, αντιμεταθέτω τα δύο στοιχεία της 
κύριας διαγωνίου, πολλαπλασιάζω τα στοιχεία της άλλης διαγωνίου 
με -1 , πολλαπλασιάζω τον πίνακα που προκύπτει με τον πραγματικό 
αριθμό 1/(ad-bc) και αν όλα πάνε καλά, έχω τον αντίστροφο έτοιμο για 
χρήση. Αυτό που μπορεί να μην πάει καλά είναι η διαίρεση 1/(ad-bc). Ο 
αριθμός ad-bc  λέγεται ορίζουσα του πίνακα Α και αν είναι ίση με το 
μηδέν ο πίνακας δεν αντιστρέφεται. Η ορίζουσα ενός πίνακα 2Χ2 
υπολογίζεται άρα ως η διαφορά: γινόμενο στοιχείων της κύριας 
διαγωνίου μείον γινόμενο στοιχείων της άλλης διαγωνίου. Ο 
συμβολισμός της ορίζουσας μοιάζει με τον συμβολισμό της απολύτου 

τιμής πραγματικού αριθμού, δηλαδή γράφουμε 
dc
ba

A = . Η ορίζουσα 

ενός πίνακα πραγματικών αριθμών είναι ένας πραγματικός αριθμός. 

Χρήση του αντιστρόφου στη λύση συστημάτων  

Έστω ένα σύστημα ν εξισώσεων με ν αγνώστους. Ένα τέτοιο σύστημα 
μπορεί να διατυπωθεί στη γλώσσα των πινάκων ώς Αχ=ξ, όπου Α ένας 
πίνακας που περιέχει τους συντελεστές των αγνώστων, χ ένα 
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διάνυσμα στήλη με τους αγνώστους και ξ ένα διάνυσμα στήλη με τις 
σταθερές. Για παράδειγμα το σύστημα 3Χ+5Υ=3 , -Χ+2Υ=5 γράφεται ως  
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− 5

3
21
53

Y
X

 

 Θέλουμε να βρούμε τις τιμές των αγνώστων δηλαδή να λύσουμε ως 
προς το διάνυσμα χ. Κάνουμε τις παρακάτω πράξεις (πινάκων) 
ακολουθώντας την ίδια λογική που χρησιμοποιούμε για την λύση 
εξισώσεων πρώτου βαθμού. 

Αχ=ξ  







=
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3
21
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Y
X

 

Η ορίζουσα του Α είναι ίση με 11 

Α-1Αχ=Α-1ξ 
2 5 3 5 2 5 31 1
1 3 1 2 1 3 511 11

X
Y

− −      
=      −      

 

Ιχ=Α-1ξ 
1 0 2 5 31
0 1 1 3 511

X
Y

−     
=     

     
 

χ=Α-1ξ  
2 5 31
1 3 511

X
Y

−    
=    

    
 

  
191 19 18,

1811 11 11
X

X Y
Y

−   
= ⇒ = − =   

   
 

Για να λύσω δηλαδή το σύστημα πολλαπλασιάζω τον αντίστροφο του 
πίνακα των συντελεστών των αγνώστων (εφόσον υπάρχει ο 
αντίστροφος) επί το διάνυσμα των σταθερών.  

Δεν λύνονται όλα τα συστήματα. Δεν υπάρχει λύση συστήματος ν 
εξισώσεων με ν-1 αγνώστους. Αυτό σχετίζεται με την αδυναμία 
αντιστροφής μη τετραγωνικών πινάκων. Αλλά και όταν ο αριθμός των 
εξισώσεων είναι ίσος με τον αριθμό των αγνώστων δεν υπάρχει 
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εγγύηση για την ύπαρξη λύσης. Μια περίπτωση είναι η μια από τις 
εξισώσεις να είναι απλό πολλαπλάσιο μιας από τις άλλες. Τότε η 
ορίζουσα του πίνακα συντελεστών είναι ίση με μηδέν 

0=−= kabakb
kbka
ba

 

Ομογενές σύστημα  

Το σύστημα εξισώσεων Αχ=0 όπου 0 το μηδενικό διάνυσμα ονομάζεται 
ομογενές σύστημα. 

Και ένα χρήσιμο θεώρημα: 

Αν σε ομογενές σύστημα με πίνακα συντελεστών Α ισχύει ότι  0≠A  
του σύστημα έχει μοναδική λύση την μηδενική.  

 

ΙΙ.2. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα 

Χαρακτηριστική εξίσωση, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα  τετραγωνικού πίνακα. 

Έστω πίνακας 
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A  και το διάνυσμα στήλη 
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 Παρατηρήστε ότι το αποτέλεσμα του 

πολλαπλασιασμού είναι ένα διάνυσμα στήλη που δεν έχει καμιά 
σχέση με το αρχικό διάνυσμα χ. Το πρώτο στοιχείο του χ 
πολλαπλασιάστηκε με ένα συντελεστή 4/3 ενώ το δεύτερο με 
συντελεστή 13.  

Αν πολλαπλασιάσουμε όμως τον Α με το διάνυσμα 
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με λ=-1 Στον πολλαπλασιασμό αυτό, το αποτέλεσμα είναι 

πολλαπλάσιο του αρχικού διανύσματος. 

Ένα τέτοιο διάνυσμα που πολλαπλασιαζόμενο από τα δεξιά με ένα 
τετραγωνικό πίνακα Α δίνει ως αποτέλεσμα ένα απλό πολλαπλάσιο 
του εαυτού του λέγεται ιδιοδιάνυσμα του πίνακα Α (eigenvector  από 
τη Γερμανική λέξη Eigen).  Ο αριθμός λ με τον οποίο 
πολλαπλασιάζεται το αρχικό διάνυσμα ξ (-1 στο παράδειγμα) λέγεται 
ιδιοτιμή (eigenvalue) του πίνακα Α. Παρατηρήστε ότι η ιδιοτιμή (ένας 
αριθμός)  αντικαθιστά τον πίνακα  Α στον πολλαπλασιασμό του με το 
ιδιοδιάνυσμα. Παρατηρήστε επίσης ότι κάθε πολλαπλάσιο του 
ιδιοδιανύσματος ξ είναι επίσης ιδιοδιάνυσμα του Α αφού Α(κξ)=λ(κξ) 
για κάθε πραγματικό αριθμό κ. Δοκιμάστε για παράδειγμα με κ= 2 , 

δηλαδή το διάνυσμα 








−
=








−

=
22

2
2

1
2η . Υπάρχει συνεπώς μια 

οικογένεια άπειρων ιδιο-διανυσμάτων που πολλαπλασιαζόμενα από 
δεξιά με τον πίνακα Α δίνουν ως αποτέλεσμα τον εαυτό τους 
πολλαπλασιασμένο με την ιδιοτιμή λ. 

Για κάθε δεδομένο πίνακα Αn,n υπάρχουν n το πολύ ιδιοτιμές  λ C∈  και 
για κάθε ιδιοτιμή μια οικογένεια ιδιοδιανυσμάτων  ξ με στοιχεία 
ξ1,ξ2,...ξν C∈  τέτοια ώστε Αξ=λξ 

Μέθοδος εύρεσης ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων  

Δοθέντος τετραγωνικού πίνακα Χn,n αναζητούμε  λ C∈  και 
αντίστοιχα διανύσματα ξ ώστε να ισχύει  Χξ=λξ . 

Τα λ και ξ οφείλουν να επαληθεύουν την ισότητα Χξ=λξ, οπότε: Χξ-
λξ=0, όπου Χξ είναι διάνυσμα στήλη και το λξ επίσης, με μηδέν 
συμβολίζουμε διάνυσμα στήλη με όλα τα στοιχεία μηδενικά. Το 
διάνυσμα ξ  είναι κοινός παράγοντας στον πολλαπλασιασμό από τα 
δεξιά, οπότε ισχύει ότι: 
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 (Χ-λΙ)ξ=0, παρατηρήστε ότι ο Χ είναι πίνακας διάστασης n,n ενώ το λ 
είναι αριθμός. Για να γίνεται η αφαίρεση (Χ-λ) 
πολλαπλασιάζουμε το λ με τον ταυτοτικό πίνακα Ιn,n 
(πίνακα μονάδα). Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι 
πίνακας διάστασης n,n που πολλαπλασιαζόμενος επί το 
διάνυσμα ξ δίνει διάνυσμα διάστασης 1,n που εξισώνεται με 
το μηδενικό διάνυσμα διάστασης 1,n.  

Καταλήξαμε ότι η σχέση που συνδέει τα ζητούμενα λ,ξ με τον Χ είναι 
η (Χ-λΙ)ξ=0. Η σχέση αυτή παριστά ομογενές σύστημα n εξισώσεων ως 
προς ξ. Αν 0≠Ι− λX τότε το σύστημα έχει την μοναδική λύση ξ=0. Η 
λύση όμως αυτή δεν προσφέρεται ως ιδιοδιάνυσμα. Ένα μηδενικό 
διάνυσμα πολλαπλασιαζόμενο με οποιονδήποτε τετραγωνικό πίνακα  
αναπαράγει τον εαυτό του, άρα δεν μπορεί να χαρακτηρίσει με 
μοναδικό τρόπο κάποιον από τους άπειρους δυνατούς τετραγωνικούς 
πίνακες. Η μηδενική λύση είναι τετριμμένη. Για να υπάρχουν μη 
μηδενικές λύσεις η μόνη δυνατότητα είναι να γίνει η ορίζουσα των 
συντελεστών των αγνώστων ίση με μηδέν. Τότε το σύστημα θα γίνει 
απροσδιόριστο, θα έχει δηλαδή άπειρες λύσεις. Παρατηρήστε επίσης 
ότι η ορίζουσα των συντελεστών των αγνώστων στο παραπάνω 
σύστημα είναι συνάρτηση του λ. Συνεπώς υπάρχουν ορισμένες μόνο 
τιμές λ που μηδενίζουν την ορίζουσα. Αν βρούμε αυτές τις τιμές 
έχουμε υπολογίσει τις ιδιοτιμές του πίνακα. 

Αναλυτικά, αυτά που είπαμε παραπάνω και χρησιμοποιώντας τον 

πίνακα 
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⇒
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(1-λ)ξ1+ξ2=0 και 4ξ1+(1-λ)ξ2=0 

 Η προφανής λύση ξ1=0,ξ2=0  είναι ανεξάρτητη του λ και του Χ. Το 
παραπάνω σύστημα έχει μη μηδενικές λύσεις όταν 0=Ι− λX . Η 
ορίζουσα αυτή παριστά εξίσωση 2ου βαθμού ως προς λ που 
ονομάζεται χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα Χ. Οι λύσεις αυτής 
της εξίσωσης είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα Χ.  

Για τον δοθέντα πίνακα Χ θα έχουμε  

2 21 1
0 (1 )(1 ) 4 0 (1 ) 2 0

4 1

(1 2)(1 2) 0

λ
λ λ λ

λ

λ λ

−
= ⇒ − − − = ⇒ − − = ⇒
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− − − + = ⇒
 

λ1=-1 και λ2=3. Αυτές είναι οι δύο ζητούμενες ιδιοτιμές. 

Κάθε μία από αυτές τις ιδιοτιμές κάνει το αρχικό σύστημα 
απροσδιόριστο. Για παράδειγμα αν χρησιμοποιήσω την  λ1=-1 έχω 
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οπότε 2ξ1+ξ2=0 και 4ξ1+2ξ2=0. Υπάρχουν άρα άπειρες λύσεις που 
ικανοποιούν το σύστημα. Μια από αυτές είναι η ξ1=1 και ξ2=-2ξ1=-2. 
Μπορώ να βρω και άλλες λύσεις θέτοντας αυθαίρετα μια τιμή για το 
ξ1 και υπολογίζοντας την αντίστοιχη τιμή για το ξ2. Παρατηρήστε 
όμως ότι όλες αυτές οι λύσεις είναι πολλαπλάσια της αρχικής. 
Συνεπώς το ιδιοδιάνυσμα που σχετίζεται με την ιδιοτιμή λ1=-1 είναι το 

1
2

ξ
 

=  − 
, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή της 

παραγράφου, και κάθε διάνυσμα κξ με κ πραγματικό αριθμό. Με τον 
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ίδιο τρόπο βρίσκουμε ότι για την ιδιοτιμή λ2=3 το ιδιοδιάνυσμα είναι το 









=

2
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η  και κάθε διάνυσμα κη με κ πραγματικό αριθμό. 

Λυμένες ασκήσεις 

Να βρεθούν οι ιδιοτιμές αι τα ιδιοδιανύσματα των πινάκων 

1 1
3 2 2 8) , ) , )

12 1 2
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Λύση 
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23 3 2 0λ λ λ+ + + − = ⇒
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4 16 8

2
λ − ± +
= =

4 2 6
2

λ − ±
= ⇒ 1 22 6, 2 6λ λ= − + = − −

. Για την πρώτη ιδιοτιμή το σύστημα των εξισώσεων που δίνει το 

συνοδεύον ιδιοδιάνυσμα είναι 1

2

3 (2 6) 2 0
02 1 (2 6)

ξ
ξ

 − − +    
=     − − +    

. 

Χρησιμοποιούμε την μία απο τις δύο εξισώσεις για να βρούμε το 
ιδιοδιάνυσμα, έστω την πρώτη. 1 2( 3 (2 6)) 2 0ξ ξ− − + + = . Η εξίσωση 
αυτή έχει ως αναμενόταν άπειρες λύσεις. Μία από αυτές βρίσκεται αν 

θέσουμε αυθαίρετα 1 1ξ = ⇒ 2( 5 6) 2 0ξ− − + = ⇒ 2
5 6

2
ξ +

= . 

 Το ιδιοδιάνυσμα είναι το
1

5 6
2

 
 = + 
 
 

ξ και κάθε πολλαπλάσιο του. Για 

την δεύτερη ιδιοτιμή 1

2

3 (2 6) 2 0
02 1 (2 6)

ξ
ξ

 − − −    
=     − − −    

. Από την 
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πρώτη εξίσωση  1 2( 5 6)) 2 0ξ ξ− + + = . Θέτοντας αυθαίρετα 

1 1ξ = ⇒ 2( 5 6) 2 0ξ− + + = ⇒ 2
5 6

2
ξ −

= . Το ιδιοδιάνυσμα είναι 

το
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1 2,a b a bλ λ= − = + . Για την πρώτη ιδιοτιμή 
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1 2 0b bξ ξ− − = ⇒ 1 2 0ξ ξ+ = . Αν 1 21 1ξ ξ= ⇒ = − . Παρατηρήστε ότι αν και οι 

ιδιοτιμές διαφέρουν υπάρχει ένα μόνο ιδιοδιάνυσμα το 
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Για τα ιδιοδιανύσματα ισχύει  
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1
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Για την πρώτη ιδιοτιμή 2
1 1 28( ) 8( ) 4(2 )
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δεύτερη αντίστοιχα βρίσκουμε ότι 2 4(2 )iξ = − −  
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την πρώτη ιδιοτιμή το ιδιοδιάνυσμα είναι το 
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 και για τη 

δεύτερη 
1

i
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 =  − 
 

. 

Ασκήσεις: 

1) Για ποιες τιμές του μ οι ιδιοτιμές του πίνακα 3 1
1 µ

 
=  − − 

A  είναι α) 

πραγματικές αρνητικές, β) μιγαδικές με αρνητικό πραγματικό μέρος  
γ) φανταστικές  

2) Για ποιες τιμές του μ οι ιδιοτιμές του πίνακα 1 1
3

µ
µ
+ 

=  − 
A είναι 

μιγαδικές.  
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3) Να δείξετε ότι κάθε πίνακας της μορφής 0
0
α

α
 

=  − 
A  με α≠0 έχει 

φανταστικές ιδιοτιμές. Έστω ο πίνακας 0 1
1 0

 
=  − 

A  και διάνυσμα 

0

1
2

ξ
 

=  
 

. Να βρείτε τα διανύσματα 

1 0 2 1 3 2 4 3, , ,ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ= = = =Α Α Α Α . Αναπαραστήστε σε άξονες τα 
διανύσματα 0 1 2 3 4, , , ,ξ ξ ξ ξ ξ . Τι παρατηρείτε; 

 

IΙ.3. Παραδείγματα εφαρμογής των πινάκων. 

Παράδειγμα 1ο Ο καιρός στη χώρα του Οζ.  

Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται στο βιβλίο των J.G. Kemeny & J. 

Laurie Snell (1976): Finite Markov Chains. Springer-Verlag 

Στη χώρα του Οζ επικρατεί ένα μάλλον περίεργο κλίμα. Δεν υπάρχει 

περίπτωση να έχουν αίθριο καιρό για δύο συνεχόμενες μέρες. Αν μια 

μέρα ο καιρός είναι αίθριος την επόμενη ή θα βρέχει ή θα χιονίζει, 

ενδεχόμενα που είναι ισοπίθανα. Αν βρέξει μια μέρα, θα βρέχει και 

την επόμενη στις μισές των περιπτώσεων. Το ίδιο συμβαίνει μετά από 

μια μέρα με χιόνι. Αν μετά από βροχή αλλάξει ο καιρός, τότε στις 

μισές των περιπτώσεων αλλαγής ο καιρός θα είναι αίθριος. Το ίδιο 

συμβαίνει μετά από μια μέρα με χιόνι.      

Η παραπάνω λεκτική περιγραφή δίνει όλα τα στοιχεία που 

χρειάζονται για την κατανόηση των καιρικών μεταβολών στη χώρα 
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του Οζ. Μια ισοδύναμη μαθηματική περιγραφή προκύπτει αν 

τοποθετήσουμε τα δεδομένα σε πίνακα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε 

τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1ο: Διακρίνουμε τις πιθανές καταστάσεις του φαινομένου προς 

περιγραφή. Στο παράδειγμά μας υπάρχουν 3 καταστάσεις διακριτές 

μεταξύ τους Βροχή (συμβολικά Β), Χιόνι (συμβολικά Χ), Αίθριος καιρός 

(συμβολικά Α).  

Βήμα 2ο: Σχηματίζουμε τετραγωνικό πίνακα με αριθμό στηλών (και 

γραμμών) όσες και οι καταστάσεις. Στο παράδειγμα μας ένα πίνακα 

P3,3 

Βήμα 3ο: Συμβατικά ορίζουμε ως είσοδο στον πίνακα τις στήλες και ως 

έξοδο από τον πίνακα τις γραμμές του. Αν αποφασίσουμε να τηρούμε 

πάντα αυτή τη σύμβαση το βήμα αυτό μπορεί να παραληφθεί κάτι 

που θα κάνουμε στα επόμενα παραδείγματα. Να τονίσουμε εδώ ότι 

στη βιβλιογραφία ενδέχεται να συναντήσουμε την εντελώς αντίθετη 

περίπτωση (Είσοδος οι γραμμές και έξοδος οι στήλες). Το αποτέλεσμα 

είναι το ίδιο αρκεί να τηρούμε πάντα τον ίδιο κανόνα. 

Βήμα 4ο : Σε κάθε κελί j,i του πίνακα τοποθετούμε την πιθανότητα να 

μεταβούμε από μια κατάσταση Α που δηλώνεται από τη στήλη i του 

πίνακα  σε μια κατάσταση Β που δηλώνεται από τη γραμμή j του 

πίνακα. Αν στο παράδειγμα μας ο πίνακας P έχει τη μορφή,  
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11 12 13

21 22 23

31 32 33

B A X
B p p p
A p p p
X p p p

=P  

 το στοιχείο p11 θα είναι η πιθανότητα να μεταβούμε από μια βροχερή 

μέρα σε βροχερή μέρα που σύμφωνα με την λεκτική περιγραφή είναι 

ίση με ½. Αντίστοιχα το στοιχείο p13 θα έχει τιμή ¼ καθώς η  αλλαγή 

καιρού μετά από μια βροχερή μέρα συμβαίνει στις μισές των 

περιπτώσεων και από αυτές τις περιπτώσεις μόνο στις  μισές θα 

χιονίσει . Στις άλλες μισές θα έχουμε αίθριο καιρό.  

Αν συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία ο πίνακας θα έχει τη μορφή 

1/ 2 1/ 2 1/ 4
1/ 4 0 1/ 4
1/ 4 1/ 2 1/ 2

B A X
B
A
X

=P  

Μερικές γενικές παρατηρήσεις με αφορμή το παράδειγμα: 

Ορισμός Ι:  

Ένας πίνακας σαν τον P που περιλαμβάνει πιθανότητες (ή άλλου 

τύπου δεδομένα) μετάβασης μεταξύ των πιθανών καταστάσεων που 

εκδηλώνει ένα φαινόμενο θα λέγεται πίνακας μετάβασης.  
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Ορισμός ΙΙ: 

 Ένας πίνακας μετάβασης στον οποίο το άθροισμα των στοιχείων 

κάθε στήλης ισούται με την μονάδα θα λέγεται στοχαστικός πίνακας 

μετάβασης. Ο πίνακας P είναι στοχαστικός. 

Παρατήρηση:  

Ο καιρός στη χώρα του Οζ έχει την ιδιομορφία ότι η κατάσταση του 

μια ορισμένη ημέρα επηρεάζεται αποκλειστικά και μόνο από την 

κατάστασή του την αμέσως προηγούμενη μέρα. Ο καιρός στη δικιά 

μας χώρα (και σε κάθε χώρα του πλανήτη) δεν έχει την ίδια 

συμπεριφορά. Υπάρχει αντίθετα υψηλή συσχέτιση του σημερινού 

καιρού με τον καιρό που είχαμε τις προηγούμενες μέρες της 

εβδομάδας. Αν το θέσουμε κάπως διαφορετικά ο καιρός στη χώρα του 

Οζ δεν έχει ιστορία ή δεν έχει «μνήμη» των ιστορικών γεγονότων, ενώ 

ο πραγματικός καιρός έχει κάποια «μνήμη» που διαρκεί μάλιστα για 

μερικές μέρες. Η μνήμη αυτή εξασθενεί βέβαια όσο απομακρύνεται το 

σύστημα από το παρελθόν. Σε μερικά λοιπόν φαινόμενα το μέλλον 

φαίνεται να εξαρτάται μόνο από το παρόν ενώ σε άλλα το μέλλον 

εξαρτάται και από το παρελθόν και μάλιστα σε ορισμένα από το 

απώτερο παρελθόν. Η ανθρώπινη ιστορία είναι ένα καλό παράδειγμα 

φαινομένου που εξαρτάται από το απώτερο παρελθόν. Σκεφτείτε για 

παράδειγμα πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί η ιστορία αν οι 

Πέρσες νικούσαν στη Σαλαμίνα. Ένα άλλο καλό παράδειγμα 
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φαινομένου που το μέλλον εξαρτάται και  από το παρελθόν είναι η 

εξελικτική πορεία της ζωής στη γη. 

Τα φαινόμενα στα οποία η ιστορία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

είναι πολύ πιο δύσκολα στην κατανόηση τους από τα φαινόμενα που η 

μελλοντική τους πορεία εξαρτάται αποκλειστικά από το παρόν. Στα 

«ιστορικά» φαινόμενα οι δυνατότητα πρόβλεψης της μελλοντικής 

πορείας είναι ιδιαίτερα περιορισμένη έως αδύνατη. 

Ορισμός ΙΙΙ: (Χωρίς αυστηρή θεμελίωση).  

Έστω ένα φαινόμενο ή διαδικασία και Χt η τιμή μιας παραμέτρου X 

του φαινομένου στο χρόνο t. Αν η τιμή Xs, s>t δεν εξαρτάται από τις 

τιμές Xu  u<t τότε το φαινόμενο αυτό θα ονομάζεται Μαρκοβιανό 

(από το Ρώσο μαθηματικό Markov που όρισε και μελέτησε τέτοιες 

διαδικασίες). 

Και τώρα τι τον κάνουμε τον πίνακα μετάβασης; 

Ο πίνακας μετάβασης περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τον 

καιρό στη χώρα του Οζ. Επιτρέπει συνεπώς μια σειρά προβλέψεων για 

το μέλλον αν είναι γνωστή η παρούσα κατάσταση του συστήματος. 

Έστω ότι σήμερα έχει αίθριο καιρό. Τι καιρό θα έχει αύριο; Πόσες 

μέρες πρέπει να περάσουν (κατά μέσο όρο) ώστε να ξαναδούμε αίθριο 

καιρό; Στη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου πόσες μέρες θα 

βρέχει; 
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Όλα αυτά τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν δεδομένου του 

πίνακα μετάβασης και της γνώσης του παρόντος (αρχική συνθήκη), 

με απλή (ή λιγότερο απλή) άλγεβρα πινάκων.  

Το διάνυσμα 















=

0
1
0

0ξ  περιγράφει την αρχική κατάσταση του 

συστήματος και συγκεκριμένα δηλώνει ότι στο χρόνο 0 ο καιρός είναι 

αίθριος στη χώρα του Οζ. Αν το διάνυσμα ξ1  δηλώνει την κατάσταση 

του καιρού την επόμενη μέρα τότε (σε γλώσσα πινάκων) ξ1=Pξ0 

Κάνοντας τον πολλαπλασιασμό βρίσκουμε ότι 















=

2/1
0
2/1

1ξ . Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι άμεση συνέπεια εφαρμογής των δύο πρώτων 

κανόνων. Τι χρειάζεται λοιπόν η άλγεβρα; 

Για να βρούμε τι καιρό θα κάνει δύο μέρες μετά πρέπει να 

πολλαπλασιάσουμε το ξ1 με τον P από δεξιά, δηλαδή ξ2=Pξ1=P(Pξ0)=P2ξ0 

Κάνοντας τον πολλαπλασιασμό βρίσκουμε ότι 















=

8/3
8/2
8/3

2ξ . 

Μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι και να πιθανολογήσουμε τον 

μελλοντικό καιρό στη χώρα του Οζ. 
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Παρατήρηση 1η:  

Για τον καιρό στη χώρα του Οζ μπορούμε να διατυπώσουμε ένα 

μοντέλο πρόβλεψης που εκφράζεται από την σχέση ξτ+1=Pξτ Η σχέση 

αυτή είναι αντίστοιχη με τον λεγόμενο αναδρομικό τύπο μιας 

ακολουθίας, που στην περίπτωσή μας είναι ακολουθία διανυσμάτων. 

Η σχέση ξτ=Pτξ0 που δίνει κατευθείαν την τιμή στο χρόνο τ από τη 

γνωστή τιμή στο χρόνο 0 είναι αντίστοιχη με τον αναλυτικό τύπο μιας 

ακολουθίας και θα ονομάζεται γενική λύση του μοντέλου. 

Παρατήρηση 2η:  

Το μοντέλο καιρού που διατυπώσαμε είναι ένα πιθανολογικό ή 

στοχαστικό μοντέλο επειδή πιθανολογεί την μελλοντική κατάσταση 

του συστήματος. Αν ένα μοντέλο προβλέπει με ακρίβεια την 

μελλοντική κατάσταση του συστήματος θα λέγεται προσδιοριστικό ή 

ντετερμινιστικό 

Ερώτημα:  

Στο μοντέλο του καιρού ο πίνακας P μπορεί να κατανοηθεί ως 

μετασχηματιστής διανυσμάτων αφού ο πολλαπλασιασμός του με ένα 

διάνυσμα μας δίνει ένα διάνυσμα ίδιας διάστασης με το αρχικό. 

Υπάρχει διάνυσμα που πολλαπλασιαζόμενο με τον πίνακα απλά 

αναπαράγει τον εαυτό του; Πώς λέγεται ένα τέτοιο διάνυσμα και τι 

λένε τα στοιχεία του για τον καιρό στην χώρα του Οζ.  
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Παράδειγμα 2ο: Μοντέλο Leslie  

Η ιστορία ζωής ενός ζώου περιγράφεται ως εξής: 

Ζει τρία το πολύ έτη 

Αναπαραγωγικά ώριμα είναι τα ζώα τριών ετών και μόνο αυτά. 

Κάθε αναπαραγωγικά ώριμο ζώο παράγει κατά μέσο όρο 6 απογόνους 

Από τον αριθμό των ατόμων ηλικίας ενός έτους μόνο τα μισά 

επιβιώνουν έως και το επόμενο έτος 

Από τον αριθμό των ατόμων ηλικίας δύο ετών μόνο το 1/3 επιβιώνει 

και γίνεται αναπαραγωγικά ώριμο το επόμενο έτος 

Έχουμε 3 καταστάσεις : άτομα 1ος , 2 ή 3ων ετών 

Ο πίνακας μετάβασης είναι εύκολο να κατασκευαστεί όπως και στο 

προηγούμενο παράδειγμα με μια μόνο διαφορά. Κανονικά στο κελί 

(1,3) θα έπρεπε να τοποθετήσουμε την πιθανότητα ένα ζώο ηλικίας 3 

ετών να ξαναγίνει ζώο ηλικίας ενός έτους,  δηλαδή μηδέν. Αν κάναμε 

κάτι τέτοιο ο πίνακας που θα σχηματίζαμε θα προέβλεπε την 

εξαφάνιση του πληθυσμού αυτών των ζώων. Πολύ γρήγορα όλα τα 

ζώα θα φτάσουν στην ηλικία των τριών ετών και θα πεθάνουν ενώ δεν 

εισάγονται από πουθενά ζώα ηλικίας ενός έτους στον πληθυσμό. 

Γνωρίζουμε όμως ότι εισάγονται νέα ζώα στον πληθυσμό λόγω 
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αναπαραγωγής των αναπαραγωγικά ώριμων ζώων. Για να 

περιγράψουμε άρα την αναπαραγωγή, στο κελί (1,3) δεν θα 

τοποθετήσουμε την πιθανότητα μετάβασης από την κατάσταση 3 

στην κατάσταση 1 αλλά τον αριθμό των ατόμων ηλικίας 1 (δηλαδή 6) 

που εισάγονται στον πληθυσμό λόγω αναπαραγωγής των ατόμων 

ηλικίας 3. 

Ο πίνακας μετάβασης είναι  
0 0 6

1/ 2 0 0
0 1/ 3 0

 
 =  
 
 

L  και δεν είναι 

στοχαστικός. 

Ένας τέτοιος πίνακας που στην πρώτη σειρά περιλαμβάνει δεδομένα 

γεννήσεων αντί για πιθανότητες μετάβασης λέγεται πίνακας Leslie, 

από τον Βιολόγο που εισήγαγε αυτού του είδους τους πίνακες στη 

μελέτη της δημογραφίας των πληθυσμών. 

Η γενική μορφή των πινάκων Leslie είναι  

1 2 3
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2
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. . .
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όπου n ο αριθμός των καταστάσεων (όχι υποχρεωτικά ηλικίες) και Fi  ο 

μέσος αριθμός των απογόνων που παράγει ένα άτομο που βρίσκεται 

στην κατάσταση i , i= 1,2,…,n και Si η πιθανότητα μετάβασης από την 

κατάσταση i στην κατάσταση i+1. 

Μια αναδρομική σχέση του τύπου ξτ+1=Lξτ ονομάζεται μοντέλο Leslie. 

Ένας πληθυσμός που ακολουθεί το παραπάνω μοντέλο φτάνει 

γρήγορα σε μια κατάσταση σταθερής εκπροσωπήσεις των διαφόρων 

ηλικιακών κλάσεων (καταστάσεων). Η σταθερή αυτή κατάσταση 

περιγράφεται από το ιδιοδιάνυσμα του πίνακα L που συνοδεύει την 

μέγιστη κατ απόλυτη τιμή ιδιοτιμή του πίνακα.  Η ίδια η ιδιοτιμή λ μας 

πληροφορεί για το μέλλον του πληθυσμού. Αν είναι θετική ο 

πληθυσμός αυξάνει εκθετικά με ρυθμό εκθετικής  μεταβολής ίσο με λ. 

Αν είναι αρνητική ο πληθυσμός μειώνεται εκθετικά με αντίστοιχο 

ρυθμό.  

Παράδειγμα 3ο: Θεωρεία παιγνίων και ηθολογία ζώων (Maynard Smith) 

Το παράδειγμα με πλήρη μαθηματική ανάλυση από τον Zeeman 

(1981): Dynamics of the evolution of animal conflicts. J. Theor. Biol. 89, 

249-270  

Έστω ότι σε ένα πληθυσμό ζώων τα άτομα μπορούν να επιλέξουν μια 

από 4 δυνατές στρατηγικές διεκδίκησης ενός πόρου (π.χ. ενός 

τμήματος του εδάφους). Η κάθε στρατηγική αφορά στον τρόπο 
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αντιμετώπισης ενός άλλου ατόμου που επίσης διεκδικεί ή έχει ήδη 

καταλάβει τον πόρο. 

Διακρίνουμε δύο φάσεις: στην αρχή (1η φάση) το άτομο εκδηλώνει μια 

διερευνητικού τύπου συμπεριφορά και στην συνέχεια (2η φάση) 

προσαρμόζει την συμπεριφορά του ανάλογα με την αντίδραση του 

άλλου ατόμου. 

Οι 4 στρατηγικές είναι: 

Η φιλειρηνική στρατηγική (στρατηγική περιστεριού, Dove, 

συμβολίζεται με D). Στην πρώτη φάση εκδηλώνει μια προσπάθεια 

ειρηνικής επίλυσης της διαφοράς. Αν ο αντίπαλος δεχθεί κάτι τέτοιο 

τότε τα δύο άτομα μοιράζονται τον πόρο. Αν ο αντίπαλος εκδηλώσει 

επιθετική συμπεριφορά τότε το περιστέρι απομακρύνεται διακριτικά, 

με άλλα λόγια το βάζει στα πόδια. 

Η στρατηγική της άμεσης επίθεσης (στρατηγική του γερακιού, Hawk, 

H). Δεν ασχολείται με διαπραγματεύσεις και τέτοια. Αρχίζει 

κατευθείαν την επίθεση και αν ο αντίπαλος υποχωρήσει έχει καλώς 

αλλιώς  η σύγκρουση είναι αιματηρή. 

Η στρατηγική του παλικαρά (Bully, B). Ονειρεύεται να γίνει γεράκι 

αλλά δεν είναι. Επιτίθεται με την πρώτη και αν ο αντίπαλος 

υποχωρήσει έχει καλώς, αλλιώς το βάζει στα πόδια.    
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Η αντεκδικητική στρατηγική (Retaliator, R). Ξεκινά ως περιστέρι και 

καταλήγει γεράκι. Έχει την καλή διάθεση να μοιράσει του πόρους με 

τους άλλους αλλά να αν ο αντίπαλος δεν συμφωνήσει τότε επιτίθεται. 

Το ερώτημα είναι: Πια στρατηγική θα επικρατήσει τελικά σε ένα 

πληθυσμό; 

Για να εκφράσουμε το πρόβλημα σε γλώσσα πινάκων θα πρέπει να 

βαθμολογήσουμε κατά κάποιο τρόπο το όφελος ή τη ζημιά που θα 

υποστεί ένα άτομο διεκδικώντας ένα πόρο από κάποιο άλλο. 

Ας υποθέσουμε ότι το κέρδος από την κατάληψη ενός πόρου 

βαθμολογείται με 6 βαθμούς, η αποχώρηση, φυσικά, με 0 βαθμούς, η 

απώλεια χρόνου σε διαπραγματεύσεις τιμωρείται με -1 βαθμό και ο 

τραυματισμός στη μάχη τιμωρείται  με -10 βαθμούς (μια καλή 

τιμωρία). 

Στη συνάντηση τύπου D-D τα δύο άτομα μοιράζονται από 5 -1 =4 

βαθμούς και το καθένα παίρνει από 2 βαθμούς. 

Στη συνάντηση τύπου D-H  το άτομο D δεν παίρνει τίποτα ενώ το 

άτομο  Η παίρνει 6 βαθμούς 

Στη συνάντηση Η-Η το ένα άτομο παίρνει 6 βαθμούς και το άλλο 

χάνει 10. Κατά μέσο όρο τα γεράκια χάνουν 2 βαθμούς σε κάθε τους 

συνάντηση. 
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Στη συνάντηση D-B, έχουμε 0 και 6 για τα D και B άτομα αντίστοιχα 

Στη συνάντηση Β-Β, το άτομο που θα υποχωρήσει πρώτο δεν παίρνει 

τίποτα ενώ το δεύτερο κερδίζει οπότε κατά μέσο όρο 3 βαθμοί κ.ο.κ 

Ο πίνακας με στοιχεία τα κέρδη κάθε στρατηγικής είναι ο παρακάτω 

και ονομάζεται φυσικά πίνακας κερδών-ζημιών (pay-off matrix).   

2 6 6 2
0 2 0 2
0 6 3 6
2 2 0 2

D H B R
D
H
B
R

= − −

−

P  

Αν θεωρήσουμε τώρα ότι η συμμετοχή (%) των ατόμων στρατηγικής Χ 

σε ένα πληθυσμό είναι ανάλογη των κερδών της τότε μπορούμε να 

διαπιστώσουμε πια θα είναι η τελικά επικρατούσα στρατηγική.  Από 

τον παραπάνω πίνακα φαίνεται (διαισθητικά) ότι θα επικρατήσει 

τελικά η στρατηγική R.  

 Η ανάλυση επιβεβαιώνει τη διαίσθηση αλλά δείχνει επίσης ότι κάτω 

από ορισμένες αρχικές συνθήκες (αν ο πληθυσμός αρχικά ξεκινήσει 

με μόνο Η και D, ενώ τα Β και R άτομα εμφανιστούν αργότερα στη 

εξελικτική πορεία) είναι πιθανό να επικρατήσει ένα μείγμα από 3/5 Η 

και 2/5 Β.  
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Το γενικό πρόβλημα, με ιδιαίτερο εξελικτικό ενδιαφέρον, είναι το 

πρόβλημα της ανάδειξης και εγκατάστασης στον πληθυσμό της 

λεγόμενης αλτρουιστικής στρατηγικής. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί 

πώς η φυσική επιλογή θα μπορούσε να είναι ευνοϊκή σε μια τέτοια 

στρατηγική. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι όλα τα άτομα του 

πληθυσμού ακολουθούν στρατηγική τύπου D, μετάλλαξη ενός μόνο 

ατόμου από D σε Η θα οδηγήσει σε πλήρη επικράτηση των ατόμων 

τύπου H (μπορείτε να το δείξετε αυτό, έστω διαισθητικά, από τα 

δεδομένα των δύο πρώτων στηλών και δύο πρώτων γραμμών του 

πίνακα κερδών ;).  

Μια σχετικά απλή διαπραγμάτευση των παραπάνω θεμάτων (χωρίς 

τη χρήση μαθηματικών) δίνεται από τον Karl Sigmund στο βιβλίο του 

Games of Life: explorations in ecology evolution and behaviour. Penguin 

books, 1993. Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται ορισμένες σύγχρονες 

προσεγγίσεις του προβλήματος (δυναμική σε πλέγματα που επιτρέπει 

μόνο τοπικές αλληλεπιδράσεις, μεικτές στρατηγικές, νέες και πιο 

εξεζητημένες στρατηγικές που διαθέτουν «μνήμη», γενναιόδωρες 

στρατηγικές που ανταποδίδουν γρήγορα σε κάθε εχθρική ενέργεια 

αλλά συγχωρούν επίσης γρήγορα κ.λ.π.). Με τέτοιους όρους 

παιχνιδιού η επιλογή μπορεί να εγκαταστήσει σε ένα πληθυσμό μια 

στρατηγική της συνεργασίας που είναι αρκετά εύρωστη απέναντι σε 

εισβολές κάθε κακότροπου ατόμου ή συμμαχίας εγωιστικών 

στρατηγικών. 
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Λυμένες ασκήσεις 

Άσκηση 1) Σε ένα πληθυσμό εντόμων διακρίνονται δύο αναπτυξιακά 

στάδια: οι προνύμφες και τα ώριμα έντομα. Οι προνύμφες 

εμφανίζονται το φθινόπωρο, τρέφονται με αποικοδομούμενο υλικό 

στο έδαφος όλο το χειμώνα και το 1/3 από αυτές μεταμορφώνονται σε 

ώριμα άτομα στα μέσα της άνοιξης . Οι υπόλοιπες αδυνατούν να 

μεταμορφωθούν και πεθαίνουν. Τα ώριμα ζευγαρώνουν και παράγουν 

αυγά στην διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού και εν συνεχεία 

πεθαίνουν. Το τελικό αποτέλεσμα της αναπαραγωγής είναι  το 

καθένα από τα ώριμα να αντικαθίσταται στην επόμενη γενιά του 

πληθυσμού από 2 προνύμφες κατά μέσο όρο αν η χρονιά είναι κακή 

από 4 προνύμφες αν η χρονιά είναι καλή και από 3 προνύμφες αν η 

χρονιά είναι μέτρια. 

α) σχηματίστε τον πίνακα μετάβασης Leslie για τον πληθυσμό 

β) αν στην αρχή των χρόνων ο πληθυσμός ξεκινήσει με 90 προνύμφες 

και 3 ώριμα, πόσες θα είναι οι προνύμφες και τα ώριμα μετά 1, 2, 3, 4 

γενιές στην περίπτωση όπου ι) οι 4 επόμενες χρονιές είναι κακές, ιι) οι 

4 επόμενες χρονιές είναι καλές, ιιι) οι 4 επόμενες χρονιές είναι μέτριες. 

γ) Υπολογίστε τις ιδιοτιμές του πίνακα μετάβασης για κάθε 

περίπτωση (διαδοχικές καλές χρονιές, κακές χρονιές, μέτριες χρονιές). 

Προσπαθήστε να συνδέστε την τιμή της μεγαλύτερης από τις ιδιοτιμές 
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σε κάθε περίπτωση με το μέλλον του πληθυσμού (αυξητικός, σε 

ισορροπία, τείνει προς εξαφάνιση). Διατυπώστε τα συμπεράσματα σας 

σε ένα όσο γίνεται πιο  απλό κανόνα. 

Λύση 

α) Διακρίνονται δύο στάδια: τα ώριμα και τα ανώριμα. 

Ο πίνακας μετάβασης Leslie θα έχει άρα τη μορφή 
0
1 0
3

f 
 =
  
 

L  όπου f=2 

αν η χρονιά είναι κακή, f=4 αν η χρονιά είναι καλή και f=3 αν η χρονιά 

είναι μέτρια. 

β) Αν 0

90
3

 
=  
 

ξ  το διάνυσμα που περιγράφει τον πληθυσμό στην αρχή 

των χρόνων τότε στην επόμενη γενιά ο πληθυσμός θα περιγράφεται 

από το διάνυσμα  
0 390 3
1 903 300
3 3

f f f         = = = =               
1 0ξ Lξ .  

Για τις επόμενες γενιές θα έχουμε διαδοχικά 
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2 1

0 303 30
1 3300
3 3

f ff f
f f

         = = = =               

ξ Lξ  
2

3 2

0 30
1 0 10
3

f f f
f f

     = = =         

ξ Lξ  

2
2

2
4 3

0 10
1 0 10
3 3

f f
f

ff

      = = =           

ξ Lξ  

ι) αν η χρονιά είναι καλή (f=4) τότε ο πληθυσμός θα περιγράφεται 

διαδοχικά από τα διανύσματα 1 2 3

12 120 16
, ,

30 4 40
     

= = =     
     

ξ ξ ξ  και 

4

160
16 / 3
 

=  
 

ξ . Μετά από 4 γενιές θα υπάρχουν 160 προνύμφες και 16/3 

ώριμα άτομα.  Παρατηρήστε ότι ο πληθυσμός αυξάνει ταλαντούμενος 

από γενιά σε γενιά. 

ιι) Αν η χρονιά είναι κακή (f=2) θα έχουμε 

1 2 3

9 60 4
, ,

30 2 20
     

= = =     
     

ξ ξ ξ  και 4

40
4 / 3
 

=  
 

ξ . Ο πληθυσμός μειώνεται  

ταλαντούμενος από γενιά σε γενιά 

ιιι) Αν η χρονιά είναι μέτρια (f=3) θα έχουμε 

1 2 3

9 90 9
, ,

30 3 30
     

= = =     
     

ξ ξ ξ και 4

90
3

 
=  
 

ξ . Ο πληθυσμός  

ταλαντώνεται από γενιά σε γενιά χωρίς τάση μείωσης ή αύξησης. 

γ) Η χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα μετάβασης είναι  
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2
0

0 01 3 30
3

f
f f

λ
λ λ

λ

−
= ⇒ − = ⇒ = ±

−
 όπου λ οι ζητούμενες ιδιοτιμές. 

Για διαδοχικές καλές χρονιές οι ιδιοτιμές είναι 1 2
4 4,
3 3

λ λ= = −  και 

1 2
4max( , ) 1
3

λ λ = >  

Για διαδοχικές κακές χρονιές οι ιδιοτιμές είναι 1 2
2 2,
3 3

λ λ= = −  και 

1 2
2max( , ) 1
3

λ λ = <  

Για διαδοχικές μέτριες χρονιές οι ιδιοτιμές είναι 1 2
3 3,
3 3

λ λ= = −  και 

1 2
3max( , ) 1
3

λ λ = =  

Ο κανόνας που μπορούμε να διατυπώσουμε με αφορμή το 

παράδειγμα (αλλά αποδεικνύεται ότι έχει γενική ισχύ) είναι ο εξής: Αν 

η δυναμική ενός πληθυσμού περιγράφεται από μοντέλο Leslie τότε το 

μέλλον του πληθυσμού (αυξητικός, σε ισορροπία, τείνει προς 

εξαφάνιση) εξαρτάται από την μεγαλύτερη ιδιοτιμή λmax του πίνακα 

μετάβασης. Αν λmax >1 τότε ο πληθυσμός αυξάνει, αν λmax =1 τότε ο 

πληθυσμός ισορροπεί ενώ αν λmax <1 ο πληθυσμός μειώνεται και εν 

τέλει εξαφανίζεται. 
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Άσκηση 2: Σε μια περιοχή ορίζουμε 3 τύπους χρήσεων γης: 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις (Συμβολίζονται με Κ), Βοσκότοποι (Β) και 

Δάση (Δ). Για να μελετήσουμε τις μεταβολές των χρήσεων γης στο 

χρόνο εργαζόμαστε ως εξής: Παίρνουμε  μια αεροφωτογραφία της 

περιοχής και την χωρίζουμε με οριζόντιες και κάθετες γραμμές σε ένα 

αριθμό τετραγωνικών κυψελίδων (συνήθως μερικές χιλιάδες). 

Κάνουμε το ίδιο σε αεροφωτογραφία της ίδιας περιοχής που 

τραβήξαμε 10 χρόνια αργότερα. Έστω ότι τα δεδομένα του παρακάτω 

πίνακα  περιγράφουν την κατάσταση της κάθε κυψελίδας στην αρχή 

και το τι έγινε μετά από 10 χρόνια. Για παράδειγμα στην κυψελίδα 1,1 

ο συμβολισμός Κ⇒Β σημαίνει ότι στην θέση αυτή οι καλλιέργειες 

αντικαταστάθηκαν από βοσκότοπους στα  10 έτη της μελέτης.   Με 

βάση τα δεδομένα του πίνακα σχηματίστε στοχαστικό πίνακα 

μετάβασης για τις χρήσεις γης της περιοχής. Με αρχικό διάνυσμα που 

περιλαμβάνει ως στοιχεία τον αριθμό των κυψελίδων που 

καλύπτονται από  κάθε τύπο χρήσεων γης στην αρχή, υπολογίστε την 

κατάσταση μετά από 1 και μετά από δύο δεκαετίες. Εξακριβώστε αν το 

αποτέλεσμα για την πρώτη δεκαετία συμφωνεί με τα πραγματικά 

δεδομένα κάλυψης των κυψελίδων όπως αυτά δίνονται στον πίνακα 
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Κ⇒Β Δ⇒Κ Δ⇒Δ Β⇒Β Κ⇒Δ 

Κ⇒Κ Β⇒Δ Δ⇒Δ Δ⇒Β Κ⇒Δ 

Β⇒Κ Δ⇒Δ Δ⇒Δ Β⇒Β Δ⇒Β 

Β⇒Κ Δ⇒Β Β⇒Δ Δ⇒Β Β⇒Β 

Κ⇒Κ Β⇒Β Β⇒Β Δ⇒Δ Δ⇒Δ 

Κ⇒Κ Κ⇒Β Κ⇒Κ Δ⇒Δ Β⇒Β 

 

Λύση 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα στην αρχή υπήρχαν 

8 κυψελίδες με καλλιέργειες (Κ), 10 κυψελίδες με Β και 12 κυψελίδες με 

Δ.  

Μία δεκαετία μετά από τις 8 κυψελίδες με Κ οι 4 παρέμειναν Κ 

(συχνότητα 4/8 =0.5), 2 μετατράπηκαν σε Β και 2 μετατράπηκαν σε Δ 

(συχνότητα 0.25). Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζουμε και τις 

συχνότητες μετάβασης από Δ σε Δ, από Δ σε Κ κ.λ.π. 
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Ο πίνακας μετάβασης περιγράφει μεταβάσεις μεταξύ 3 καταστάσεων 

θα είναι δηλαδή διάστασης 3Χ3. Ο πίνακας αυτός δίνεται στη 

συνέχεια. Η πρώτη γραμμή αναφέρεται στις καλλιέργειες ως 

αφετηρία, η δεύτερη στους βοσκότοπους και η τρίτη στα δάση. 

Ανάλογη είναι και η σειρά στων στηλών (προορισμός). 

4 2 1
8 10 12

62 4
8 10 12

72 2
8 10 12

 
 
 =  
  
 

A . Αν το διάνυσμα που παριστά την αρχική 

κατάσταση είναι το 0

8
10
12

 
 =  
 
 

χ  το διάνυσμα που περιγράφει την 

κατάσταση μετά από μια δεκαετία είναι 

το 1 0

4 2 1
8 10 12 8

62 4 108 10 12
1272 2

8 10 12

 
  
  = = =      

 

χ Aχ

4 2 18 10 12
8 10 12
2 6 48 10 12
8 10 12
2 2 78 10 12
8 10 12

 + + 
 
 + + = 
 
 + + 
 

7
12
11

 
 
 
 
 

. 

Προβλέπουμε να υπάρχουν 7 Κ, 12 Β και 11 Δ όπως πράγματι 

συμβαίνει την πρώτη δεκαετία. 
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Η πρόβλεψη για την επόμενη δεκαετία (αν δεχθούμε ότι οι τάσεις 

μεταβολής των χρήσεων γης παραμένουν αμετάβλητες) 

είναι 2 1

4 2 1
8 10 12 7

62 4 128 10 12
1172 2

8 10 12

 
  
  = = =      

 

χ Aχ

4 2 17 12 11
8 10 12
2 6 47 12 11
8 10 12
2 2 77 12 11
8 10 12

 + + 
 
 + + = 
 
 + + 
 

6.8
12.6
10.6

 
 
 
 
 

.  
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Κεφάλαιο ΙII. Δυναμικά Συστήματα 

ΙΙΙ.1. Εισαγωγικές  έννοιες και ορισμοί 

Έστω το παρακάτω πρόβλημα προς λύση: 

Παράδειγμα συστήματος  

Ένα ποντίκι κινείται σε λαβύρινθο με 64 δωμάτια. Τα δωμάτια είναι 
διαταγμένα όπως τα τετράγωνα μιας σκακιέρας, δηλαδή σε οκτώ 
σειρές των οκτώ δωματίων. Σε μια χρονική στιγμή, που αυθαίρετα 
ονομάζουμε στιγμή μηδέν και συμβολίζουμε ως t0, το ποντίκι 
βρίσκεται στο δωμάτιο (3,3).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         

3   
 

     

4         

5         

6         

7         

8         
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Το ζώο κινείται προς κάθε δυνατή κατεύθυνση κάνοντας ένα βήμα 
στη μονάδα του χρόνου. Μας ενδιαφέρει να προβλέψουμε τη θέση του 
ποντικιού μετά από ένα αριθμό χρονικών μονάδων (ή βημάτων). 

Ορισμός συστήματος  

Ως Σύστημα ορίζουμε το τμήμα του κόσμου που θέλουμε να 
μελετήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι τα όρια του συστήματος ορίζονται 
αυθαίρετα από τον ερευνητή. Στο παράδειγμα μας το σύστημα είναι 
το ποντίκι που κινείται στο λαβύρινθο. Γύρω από το λαβύρινθο 
υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Ο λαβύρινθος είναι τμήμα του 
ευρύτερου φυσικού συστήματος του πλανήτη γη που με τη σειρά του 
είναι ένας πλανήτης ενός ηλιακού συστήματος που ανήκει σε ένα 
γαλαξία και ούτω καθεξής. Εμείς όμως ενδιαφερόμαστε για τη θέση 
του ποντικιού μέσα στο λαβύρινθο και αδιαφορούμε για τον κόσμο 
γύρω και έξω από αυτόν. Ορίσαμε με άλλα λόγια αυθαίρετα τα όρια 
του συστήματος μας. Ωστόσο, τα όρια αυτά τα θέσαμε με αρκετή 
ακρίβεια. Συνηθίζουμε μάλιστα να παριστούμε γραφικά το σύστημα 
μας ως ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο (μαύρο κουτί), ένα σχήμα με 
σαφή όρια που περικλείει ένα τμήμα του απείρως εκτεινόμενου 
επιπέδου.  

Ένα σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα υποσυστήματα ή 
μπορεί να είναι μέρος (υποσύστημα) ευρύτερων συστημάτων.  

Δυναμικά συστήματα 

 Στο σύστημα του παραδείγματος μας, το ποντίκι αλλάζει θέση με το 
πέρασμα του χρόνου. Ένα σύστημα του οποίου κάποιες ιδιότητες 
μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου ονομάζεται δυναμικό 
σύστημα. Τα φυσικά συστήματα που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε 
είναι δυναμικά συστήματα. 
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Μεταβλητές κατάστασης συστήματος 

Μέσα στο λαβύρινθο υπάρχει ένα ποντίκι, δηλαδή ένας ζωντανός 
οργανισμός. Κατά μία έννοια το ποντίκι είναι ένας ολόκληρος κόσμος 
από μόνο του. Αποτελείται από ιστούς και αυτοί  από κύτταρα που 
επιτελούν συνεχώς τις λειτουργίες της ζωής. Μέσα στα κύτταρα οι 
πρωτείνες καταλύουν πλήθος βιοχημικών αντιδράσεων. Οι πρωτείνες 
με τη σειρά τους αποτελούνται από άτομα που το καθένα είναι επίσης 
ένας ολόκληρος κόσμος σωματιδίων. Ωστόσο, αν και γνωρίζουμε όλα 
τα παραπάνω, αδιαφορούμε για αυτά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει 
είναι η θέση του ζώου στο λαβύρινθο.  

Η θέση του ζώου σε κάθε χρονική στιγμή προσδιορίζεται με ακρίβεια 
από δύο αριθμούς έστω τους Χ και Υ (συντεταγμένες θέσης του ζώου). 
Οι αριθμοί Χ και Υ μεταβάλλονται καθώς το ζώο κινείται. Σε κάθε 
χρονική στιγμή t η θέση του ποντικιού ή αλλιώς η κατάσταση του 
συστήματος περιγράφεται ακριβώς από ένα ζευγάρι τέτοιων αριθμών 
Χt, Υt. Οι μεταβλητές που είναι αναγκαίες για την πλήρη περιγραφή 
της κατάστασης ενός συστήματος σε κάθε χρονική στιγμή t καλούνται 
μεταβλητές κατάστασης (state variables) του συστήματος. Το 
σύστημα που εξετάζουμε στο παράδειγμα μας περιγράφεται από δύο 
μεταβλητές κατάστασης και για αυτό το λόγο ονομάζεται δι-διάστατο 
(two dimensional) σύστημα. Υπάρχουν αντίστοιχα, μονο-διάσταστα, 
τρι-διάστατα κ.λ.π. συστήματα που περιγράφονται από μία, τρεις κ.τ.λ 
μεταβλητές κατάστασης.  

Παράμετροι  

Για την περιγραφή ενός συστήματος είναι αναγκαίο να οριστούν και 
κάποιες σημαντικές ιδιότητες που δεν μεταβάλλονται με το χρόνο 
αλλά επηρεάζουν την συμπεριφορά (δυναμική) του συστήματος. 
Αυτές οι  ιδιότητες ονομάζονται σταθερές ή παράμετροι του 
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συστήματος. Στο παράδειγμα μας ο αριθμός των δωματίων σε κάθε 
σειρά είναι μα σημαντική σταθερά του συστήματος. Ο αριθμός αυτός 
δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της κίνησης του ποντικού, θέτει όμως όρια 
στις τιμές που μπορούν να πάρουν οι μεταβλητές κατάστασης. 

Κανόνες μετασχηματισμού 

 Το ποντίκι κινείται στο λαβύρινθο ακολουθώντας κάποιους κανόνες 
κίνησης. Δύο τέτοιοι κανόνες έχουν ήδη αναφερθεί: 

(1) Το ζώο κινείται προς κάθε δυνατή κατεύθυνση κάνοντας ένα βήμα 
σε κάθε χρονική στιγμή. 

(2) Θεωρούμε ότι το ζώο πηδάει από δωμάτιο σε δωμάτιο μεταξύ δύο 
χρονικών στιγμών.  

Οι κανόνες αυτοί έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση του 
συστήματος. Δεν αρκούν όμως για την πλήρη περιγραφή του. 
Χρειάζονται ορισμένοι κανόνες που θα μας επιτρέψουν να 
προβλέψουμε την επόμενη κίνηση του ζώου και κάθε επόμενη αν 
ξέρουμε την τωρινή του θέση. 

 Τέτοιοι κανόνες είναι για παράδειγμα οι παρακάτω: 

(3) Αν Xt, Yt η τωρινή θέση του ζώου τότε η επόμενη θέση Xt+1,Yt+1 
επιλέγεται ως εξής: 

Για κάθε μία από τις διπλανές θέσεις (8 το πολύ θέσεις) υπολογίζουμε 
την  (απόλυτη) τιμή Ζ= 8YX −+ . Η επόμενη θέση είναι εκείνη στην 

οποία η παραπάνω απόλυτη τιμή είναι ελάχιστη. Ο κανόνας αυτός 
οδηγεί το ζώο σε κάποιο δωμάτιο όπου το άθροισμα των τιμών των 
μεταβλητών κατάστασης είναι όσο γίνεται πλησιέστερο στον αριθμό 
οκτώ. Το ζώο μοιάζει να κινείται με στόχο να πλησιάσει σε δωμάτιο 
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που το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών κατάστασης είναι 
ακριβώς ίσο με 8. 
(4) Αν δύο από τις 8 δυνατές κινήσεις δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα με 
βάση τον κανόνα 3 τότε το ζώο επιλέγει τη θέση εκείνη όπου το 
γινόμενο των μεταβλητών κατάστασης ( Χ * Y) είναι μέγιστο. 
Ας δούμε ένα παράδειγμα εφαρμογής των κανόνων: έστω ότι σε μια 
χρονική στιγμή το ζώο βρίσκεται στη θέση (2,3) όπου το 2 αναφέρεται 
στη σειρά και το 3 στη στήλη του διαγράμματος 2.  
 

Εφαρμογή των κανόνων κίνησης. Οι αριθμοί στις κυψελίδες αφορούν 
στο άθροισμα και στο γινόμενο αντίστοιχα των συντεταγμένων θέσης. 
 
 Οι γειτονικές θέσεις  όπου θα μπορούσε να πάει το ζώο στο επόμενο 
βήμα χρόνου  είναι οι (1,2) με Ζ=5, η (1,3) με Ζ=4, η (1,4) με Ζ=3, η (2,2) 
με Ζ=4, η (3,2) με Ζ=3, η (3,3) με Ζ=2 και η (3,4) με Ζ=1. Σύμφωνα με τον 
κανόνα  3 το ποντίκι θα επιλέξει την θέση (3,4) όπου ελαχιστοποιείται 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  3/2 4/3 5/4     

2  4/4 5/6 6/8 7/10    

3  5/6 6/9 7/12 8/15    

4   7/12 8/16 9/20    

5         

6         

7         

8         
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το Ζ. Από τη θέση (4,3) μπορεί να πάει είτε στην (4,4) είτε στην (3,5), 
οπότε με εφαρμογή του κανόνα 4 θα πάει στην (4,4).    

Οι δύο παραπάνω κανόνες προσδιορίζουν με ακρίβεια τις κινήσεις του 
ζώου. Τέτοιοι κανόνες που περιγράφουν τον τρόπο μεταβολής (ή 
μετασχηματισμού) των μεταβλητών κατάστασης ενός συστήματος με 
την πάροδο του χρόνου λέγονται κανόνες μετασχηματισμού 
(transformation rules) του συστήματος. 

Ένα απλό δυναμικό σύστημα: Το εκκρεμές  

Για την πλήρη περιγραφή ενός δυναμικού συστήματος είναι αναγκαίο 
να οριστούν οι μεταβλητές κατάστασης, οι παράμετροι (σταθερές) και 
οι κανόνες μετασχηματισμού του. Για παράδειγμα , έστω ότι θέλουμε 
να μελετήσουμε ένα απλό εκκρεμές: ένα σφαιρίδιο κρέμεται από μια 
κλωστή που το άλλο άκρο της είναι δεμένο στο ταβάνι.. Αυτό που 
αλλάζει στο χρόνο σε ένα τέτοιο εκκρεμές είναι θέση του σφαιριδίου 
στον χώρο. Μπορούμε άρα να θεωρήσουμε ως μεταβλητές 
κατάστασης τις συντεταγμένες Χ,Υ της θέσης του σφαιριδίου ως προς 
ένα αυθαίρετο σύστημα αξόνων. Εναλλακτικά μπορούμε να 
θεωρήσουμε ως μεταβλητή κατάστασης την γωνία που σχηματίζει  η 
κλωστή με την κατακόρυφο και η οποία μπορεί να είναι θετική ή 
αρνητική ορίζοντας την σύμπτωση με την κατακόρυφο ως μηδενική 
γωνία. Στην περίπτωση αυτή η θέση του σφαιριδίου στο χώρο μπορεί 
να υπολογιστεί δεδομένου το μήκους του εκκρεμούς. Το μήκος είναι 
σημαντική παράμετρος δεδομένου ότι επηρεάζει την συμπεριφορά του 
εκκρεμούς ενώ το ίδιο δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Η 
μάζα του σφαιριδίου είναι επίσης σημαντική παράμετρος ενώ το 
χρώμα του  που επίσης διατηρείται σταθερό δεν είναι παράμετρος του 
συστήματος καθώς δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του. Η διατύπωση 
των κανόνων μετασχηματισμού είναι  συνήθως μια πολύ δύσκολη 
εργασία. Στην περίπτωση του εκκρεμούς, αν επιλέξουμε ως 
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μεταβλητές κατάστασης τις συντεταγμένες θέσης  δεν υπάρχει 
κάποιος προφανής κανόνας για το πώς το σφαιρίδιο κινείται από τη 
θέση Χt,Yt  στη θέση Xt+1,Yt+1. Επιλέγοντας όμως την γωνία ως 
μεταβλητή κατάστασης μπορούμε να υπολογίσουμε, δεδομένου του 
μήκους του νήματος και της μάζας του σφαιριδίου,  την οριζόντια 
συνιστώσα  της βαρύτητας και την ορμή του σφαιριδίου σε κάθε θέση. 
Καθώς η ορμή του σφαιριδίου μεταβάλλεται συνεχώς στο χρόνο, 
αποτελεί μια δεύτερη μεταβλητή κατάστασης για το εκκρεμές. 

Διάγραμμα φάσης συστήματος  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται διαγραμματικά όλες οι 
δυνατές πορείες (ή τροχιές) που θα ακολουθήσει το ποντίκι αν 
ξεκινήσει από ένα οποιοδήποτε δωμάτιο. Ένα διάνυσμα συμβολίζει το 
πέρασμα από ένα δωμάτιο σε κάποιο διπλανό του Ακολουθώντας τα 
διανύσματα που ξεκινούν από κάποιο δωμάτιο βρίσκουμε την ακριβή 
πορεία του ζώου που στο παράδειγμα μας είναι μια τεθλασμένη 
γραμμή. Μια τέτοια γραμμή ονομάζεται δυναμική γραμμή (ή τροχιά) 
του συστήματος (trajectory ή orbit). Ένα γράφημα όπως το παραπάνω 
όπου στο επίπεδο δύο αξόνων Χ,Υ που παριστούν τις μεταβλητές 
κατάστασης του συστήματος εμφανίζονται οι δυναμικές γραμμές 
ονομάζεται διάγραμμα φάσης του συστήματος (phase diagram ή phase 
plane). Το διάγραμμα φάσης είναι ένας εποπτικός τρόπος περιγραφής 
της συμπεριφοράς του συστήματος.  
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Διάγραμμα φάσης συστήματος.  

Προσδιοριστικά και στοχαστικά συστήματα  

Στο διάγραμμα φάσης  παρατηρούμε ότι από κάθε δωμάτιο υπάρχει 
μόνο μία δυνατή κίνηση για το ζώο. Με άλλα λόγια, το κάθε βήμα του 
ζώου είναι απολύτως προσδιορισμένο από τους κανόνες 
μετασχηματισμού. Ένα σύστημα με αυτή την ιδιότητα έχει 
προβλέψιμη συμπεριφορά και ονομάζεται προσδιοριστικό 
(deterministic) σύστημα.  

Έστω τώρα ότι δεν ισχύει ο κανόνας 4. Στην περίπτωση αυτή όταν το 
ζώο φτάσει στο δωμάτιο (5,2) θα πάει ή στο (5,3) ή στο (6,2). Δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια σε ποιο από τα δύο δωμάτια 
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θα πάει τελικά. Αν όμως ξέρουμε ότι το ζώο προτιμά το (5,3) στις επτά 
από τις δέκα περιπτώσεις τότε μπορούμε να πιθανολογήσουμε την 
επόμενη κίνηση του. Ένα σύστημα του οποίου η συμπεριφορά δεν 
είναι απολύτως προβλέψιμη αλλά μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί 
ονομάζεται στοχαστικό ή πιθανολογικό (stochastic).  

Μαρκοβιανά συστήματα  

Έστω ότι στη χρονική στιγμή t το ποντίκι βρίσκεται στο δωμάτιο (3,6). 
Από το διάγραμμα φάσης προκύπτει ότι στην επόμενη χρονική στιγμή 
t+1 θα πάει στο δωμάτιο (3,5). Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα από το αν 
έφτασε στο (3,6) ξεκινώντας από το (2,6) το (3,7) ή από το (4,7). Το 
επόμενο δωμάτιο που θα φτάσει το ζώο εξαρτάται αποκλειστικά και 
μόνο από το δωμάτιο που βρίσκεται τώρα και καθόλου από το δωμάτιο 
από όπου ξεκίνησε για να φτάσει εκεί. Με άλλα λόγια η μελλοντική 
συμπεριφορά του συστήματος εξαρτάται μόνο από την τωρινή του 
κατάσταση και όχι από το παρελθόν του. Το σύστημα δεν έχει ή δεν 
εξαρτάται από την ιστορία του. Η ιδιότητα αυτή πολλών φυσικών 
συστημάτων ονομάζεται Μαρκοβιανή ιδιότητα από το όνομα του 
Ρώσου Μαθηματικού Marcov που πρώτος τη διατύπωσε. Υπάρχουν 
βέβαια και συστήματα όπου η Μαρκοβιανή ιδιότητα δεν ισχύει. 

Ισορροπία συστήματος 

Μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα του συστήματος που μελετάμε ως 

παράδειγμα, είναι το γεγονός ότι από όπου και να ξεκινήσει το ποντίκι 

θα καταλήξει αργά ή γρήγορα στο δωμάτιο (4,4) και θα παραμείνει 

εκεί. Λέμε ότι το δωμάτιο (4,4) είναι ένα σημείο ισορροπίας 

(equilibrium point) ή σταθερό σημείο (fixed point) ή κρίσιμο σημείο 

(critical point) του συστήματος. Παρατηρούμε επίσης ότι όλες οι 
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δυναμικές γραμμές του διαγράμματος φάσης οδηγούν στο σημείο 

ισορροπίας. Ένα σημείο ισορροπίας με αυτή την ιδιότητα λέγεται 

σημείο ολικής ισορροπίας (global equilibrium). 

Σε πολλές περιπτώσεις τα φυσικά συστήματα έχουν σημεία 

ισορροπίας που όμως δεν είναι σημεία ολικής ισορροπίας αλλά τοπικά 

(local) σημεία ισορροπίας. Για παράδειγμα θεωρήστε ότι το ποντίκι 

που κινείται στον λαβύρινθο σταματάει να κινείται όταν φτάσει  σε 

δωμάτιο όπου το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών κατάστασης 

είναι ίσο με 8. Τότε το σύστημα έχει πολλά τοπικά σημεία ισορροπίας 

όπως τα (4,4), (5,3), (3,5)  κ.λ.π.  και κανένα σημείο ολικής ισορροπίας. 

 Ένας ορισμός της ισορροπίας  

Σε κάθε σημείο του διαγράμματος φάσης, εκτός του σημείου 

ισορροπίας, υπάρχει κάποια τάση (ή ρυθμός) μεταβολής του 

συστήματος.  Με άλλα λόγια, σε κάθε σημείο (εδώ δωμάτιο) υπάρχει 

ένα διδιάνυσμα ορισμένου μέτρου που οδηγεί σε κάποιο άλλο σημείο 

(δωμάτιο). Στο σημείο ισορροπίας το μέτρο του διανύσματος είναι ίσο 

με μηδέν. Ισχύει συνεπώς ότι στο σημείο ισορροπίας ο ρυθμός 

μεταβολής των μεταβλητών κατάστασης του συστήματος είναι 

ίσος με μηδέν.   
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Ασυμπτωτική ευστάθεια συστήματος  

Έστω ότι ενώ το ποντίκι βρίσκεται στο δωμάτιο (4,4), δηλαδή σε θέση 

ισορροπίας, εμείς το μετακινούμε σε κάποιο διπλανό. Από το 

διάγραμμα φάσης προκύπτει ότι το ποντίκι θα ξαναπάει στο δωμάτιο 

(4,4). Με άλλα λόγια μια μικρή μετατόπιση, αλλιώς διαταραχή 

(peturbation), του συστήματος από το σημείο ισορροπίας οδηγεί με την 

πάροδο του χρόνου στην επάνοδο του συστήματος στην ισορροπία. 

Ένα σημείο ισορροπίας με αυτή την ιδιότητα χαρακτηρίζεται σημείο 

ευσταθούς ισορροπίας του συστήματος. Αυτού του είδους η 

ευστάθεια ονομάζεται και ασυμπτωτική ευστάθεια. Αν αντίθετα μια 

μικρή διαταραχή προκαλέσει απομάκρυνση του συστήματος από την 

θέση ισορροπίας τότε η ισορροπία ονομάζεται ασυμπτωτικά 

ασταθής. Υπάρχει όμως και η περίπτωση μια διαταραχή να μην 

οδηγήσει ούτε σε επαναφορά του συστήματος στην αρχική ισορροπία 

ούτε την απομάκρυνση του. Η ισορροπία είναι μεν ευσταθής αλλά όχι 

ασυμπτωτικά και ονομάζεται ουδέτερη ισορροπία. Σημειώστε ότι η  

διαταραχή  του συστήματος πρέπει να είναι μικρή. Αν η διαταραχή 

ήταν μεγάλη, η συμπεριφορά του συστήματος δεν είναι πάντα δυνατό 

να προβλεφτεί (ποια θα είναι η πορεία του ζώου αν τοποθετηθεί έξω 

από τον λαβύρυνθο;). 
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Στο  σχήμα  παρουσιάζεται ένα πολύ γνωστό παράδειγμα φυσικού 

συστήματος σε ευσταθή και ασταθή ισορροπία.  

 

 

Άσκηση  

Έστω ότι το ποντίκι του παραδείγματος μας σταματά να κινείται όταν 

φτάσει σε κάποιο δωμάτιο με άθροισμα μεταβλητών κατάστασης ίσο 

με 8. Πόσα τοπικά σημεία ισορροπίας υπάρχουν; Για κάθε τέτοιο 

σημείο εξετάστε την ασυμπτωτική ευστάθεια για μετατόπιση του 

ζώου κατά ένα δωμάτιο. Έχει σημασία η κατεύθυνση της μετατόπισης; 
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ΙΙΙ.2. Μοντέλα φυσικών συστημάτων 

Ο αγγλικός όρος model, αν και έχει αποδοθεί στα Ελληνικά ως 
υπόδειγμα ή πρότυπο ή ομοίωμα, έχει ενσωματωθεί στη γλώσσα μας 
ως μοντέλο. Μιλάμε για μοντέλα στη ζωγραφική, μοντελάκια και 
φωτομοντέλα στη μόδα, μοντέλα οικιακών συσκευών και 
αυτοκινήτων. Αντίθετα με άλλους ξενόγλωσσους όρους που έχουν 
εισαχθεί πρόσφατα στο λεξιλόγιο μας, η λέξη μοντέλο κλίνεται 
κανονικά και σχηματίζει σύνθετα όπως αερομοντελισμός και 
υποκοριστικά όπως μοντελάκι. 

Το πρόβλημα με τον παραπάνω όρο δεν είναι τόσο η απόδοση του στα 
Ελληνικά όσο η ασάφεια του. Ο όρος χρησιμοποιείται με δύο 
διαφορετικές έννοιες με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση. Σε 
αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιείται με έννοια που πλησιάζει αυτή 
των όρων υπόδειγμα και πρότυπο. Σε άλλες δηλώνει το ομοίωμα, 
δηλαδή μια (ατελή;) μίμηση του προτύπου.  

Στην επιστήμη ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί και με τις δύο έννοιες. 
Οφείλουμε άρα να δηλώσουμε ότι σε αυτές τις σημειώσεις 
αναφερόμαστε σε μαθηματικά μοντέλα, δηλαδή σε μαθηματικές 
κατασκευές που σκοπό έχουν να μιμηθούν τη συμπεριφορά των 
δυναμικών φυσικών συστημάτων.  

Η μαθηματική περιγραφή ενός δυναμικού συστήματος είναι δυνατό 
να έχει τη μορφή ενός απλού διαγράμματος (Γραφικό μοντέλο) ή τη 
μορφή εξισώσεων (μαθηματικό μοντέλο). 



 88

ΙΙΙ.2.1. Απλά γραφικά μοντέλα 

μοντέλα φόρτισης- εκφόρτισης (Integrate and fire models). 

Έστω ότι μελετάμε το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η διαφορά 
δυναμικού στην μεμβράνη νευρικού κυττάρου.  Έστω ότι αρχικά η 
διαφορά δυναμικού είναι ίση με μηδέν και σταδιακά αυξάνει με την 
πάροδο του χρόνου. Ο ρυθμός αύξησης με το χρόνο είναι σταθερός. Ας 
ονομάσουμε αυτή τη διαδικασία φόρτιση. 

Όταν η διαφορά δυναμικού φτάσει σε μια ορισμένη τιμή τότε 
συμβαίνει ακαριαία αποφόρτιση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 
Ένας απλός τρόπος περιγραφής του φαινομένου είναι ο εξής:  

Η διαφορά δυναμικού μεταβάλλεται μεταξύ δύο ακραίων τιμών. Η 
ελάχιστη τιμή παρατηρείται με το τέλος της αποφόρτισης και η 
μέγιστη με το τέλος της φόρτισης. Μπορούμε να παραστήσουμε τις 
δύο αυτές ακραίες τιμές ως δύο παράλληλες ευθείες όπως αυτές του 
παρακάτω σχήματος. Έστω ότι σε χρόνο t=0 αρχίζει η φάση της 
φόρτισης. Έχουμε μία συνεχή αύξηση της διαφοράς δυναμικού που 
συμβολίζεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα που έχει κλίση ανάλογη με 
το ρυθμό φόρτισης. Όσο μεγαλύτερος ο ρυθμός φόρτισης τόσο 
μεγαλύτερη και η γωνία (κλίση) που σχηματίζει το ευθύγραμμο τμήμα 

με την ευθεία που συμβολίζει 
την κατώτερη τιμή διαφοράς 
δυναμικού. Όταν το ευθύγραμμο 
τμήμα συναντά την ανώτερη 
τιμή η διαφορά δυναμικού 
μηδενίζεται ακαριαία.   

Η γραφική αυτή απεικόνιση είναι πολύ απλή και δε φαίνεται να δίνει 
επιπλέον πληροφορίες για το φαινόμενο που μας ενδιαφέρει. Ωστόσο, 
μπορούμε να κάνουμε μερικά θεωρητικά πειράματα με τη βοήθεια 
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αυτού του απλού γραφικού μοντέλου. Στο επόμενο σχήμα 
εμφανίζεται η συμπεριφορά του μοντέλου μετά από μία διαταραχή. Η 
διαταραχή συνίσταται στην ξαφνική αύξηση της διαφοράς δυναμικού 
λόγω κάποιου εξωτερικού παράγοντα (π.χ. ερέθισμα που δέχθηκε το 
κύτταρο στόχος από κάποιο άλλο). Από το σχήμα μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι μετά τη διαταραχή το σύστημα επανακάμπτει στην 
αρχική του κατάσταση αλλά παρατηρείται μια διαφορά φάσης μεταξύ 
διαταραγμένου και αδιατάρακτου συστήματος.  

Αν και απλά στην 
σύλληψη τους τα 
γραφικά μοντέλα 
φόρτισης εκφόρτισης 
επιδεικνύουν πολλές 
φορές πολύπλοκη 
συμπεριφορά ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που  

εξωτερικοί ταλαντωτές επιβάλλουν πολύπλοκες μεταβολές της 
στάθμης φόρτισης και εκφόρτισης.        

ΙΙΙ.2.2. Μαθηματικά μοντέλα 

Υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι μαθηματικής περιγραφής ενός 
δυναμικού συστήματος, ανάλογα με τον τρόπο μεταβολής των 
μεταβλητών κατάστασης:  

α) Σύστημα διαφορικών εξισώσεων αν οι μεταβολές είναι συνεχείς 

β) Σύστημα εξισώσεων διαφορών αν το φαινόμενο μεταβάλλεται 
ασυνεχώς. 
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Διαφορικές εξισώσεις. 

Έστω η εξίσωση: X
dt
dX 2=    (1) 

Η εξίσωση αυτή διαφέρει από τις συνηθισμένες αλγεβρικές εξισώσεις 
επειδή περιλαμβάνει ως όρο την πρώτη παράγωγο της εξηρτημένης 
μεταβλητής Χ. Μια εξίσωση που περιλαμβάνει μεταξύ των όρων της 
και παραγώγους οποιασδήποτε τάξεως λέγεται διαφορική εξίσωση. 

Η διαφορική εξίσωση 1 μας λεει ότι ο ρυθμός που μεταβάλλονται οι 
τιμές της μεταβλητής Χ με την πάροδο του χρόνου είναι ανάλογος της 
τρέχουσας τιμής του Χ με συντελεστή αναλογίας 2 (είναι δηλαδή ίσος 
με το διπλάσιο της τρέχουσας τιμής της μεταβλητής).  

Οι διαφορικές εξισώσεις είναι άρα εξισώσεις που αφορούν στους 
ρυθμούς μεταβολής (ή ταχύτητες μεταβολής) μιας μεταβλητής  και όχι 
απλώς στις τιμές της μεταβλητής. 

Η διαφορική εξίσωση 1 διατυπώνεται και ως   21
=

dt
dX

X
 (2) 

εφόσον βέβαια Χ≠ 0 ώστε να είναι δυνατή η διαίρεση. Ο όρος  
dt
dX

X
1  

ονομάζεται σχετικός ρυθμός μεταβολής. Συνεπώς η εξίσωση 2 μας 
λεει ότι ο σχετικός ρυθμός μεταβολής της μεταβλητής Χ με την 
πάροδο του χρόνου είναι σταθερός και ίσος με 2. 

Η εξίσωση  bXa
dt
dt
dXd

dt
Xd

+==
)(

2

2

     (3) 

είναι επίσης μια διαφορική εξίσωση η οποία όμως περιλαμβάνει ως 
όρο τη δεύτερη παράγωγο του Χ. Η εξίσωση 3 λεει ότι ο ρυθμός 
μεταβολής του Χ στο χρόνο μεταβάλλεται επίσης με κάποιο ορισμένο 
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ρυθμό. Ο ρυθμός μεταβολής του ρυθμού μεταβολής του Χ εξαρτάται 
γραμμικά από την τρέχουσα τιμή του Χ. Είναι ίσος με a αν  Χ=0  και 
ίσος με μηδέν για τιμές του Χ που ικανοποιούν τη σχέση a+bX =0, 

δηλαδή αν a
b

Χ = −    , εφόσον βέβαια b≠0. 

Ο ρυθμός μεταβολής του ρυθμού μεταβολής (δεύτερη παράγωγος) 
ονομάζεται συχνά επιτάχυνση (ή επιβράδυνση) του συστήματος. Η 
εξίσωση 3 αναφέρεται συνεπώς στην επιτάχυνση των μεταβολών του 
Χ και όχι στην ταχύτητα αυτών των μεταβολών με το χρόνο. Οι 
διαφορικές εξισώσεις 1 και 3 λέμε ότι διαφέρουν κατά την τάξη τους. Η 
τάξη μιας διαφορικής εξίσωσης είναι η μεγαλύτερη από τις τάξεις των 
παραγώγων που περιλαμβάνει. Η διαφορική εξίσωση 3 είναι μια 
διαφορική δεύτερης τάξης ενώ η εξίσωση 1 είναι μια διαφορική πρώτης 
τάξης. Η παρακάτω διαφορική εξίσωση είναι 7ης τάξης: 

 a
dt
dX

dt
Xd

dt
Xd

=++ 3

3

7

7

            (4) 

όπου a σταθερά. 

Μια διαφορική εξίσωση ονομάζεται γραμμική αν περιλαμβάνει μόνο 
πρωτοβάθμιους όρους των μεταβλητών της. Όλες οι διαφορικές 
εξισώσεις που αναφέρθηκαν έως εδώ είναι γραμμικές. Αντίθετα η 

διαφορική εξίσωση:  2bXaX
dt
dX

+=    (5) 

όπου a,b σταθερές διάφορες του μηδενός, είναι μη γραμμική 
διαφορική εξίσωση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς τη δυσκολία 
λύσης μεταξύ των γραμμικών (που λύνονται πάντα) και των μη 
γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. 

Η διαφορική εξίσωση  )1)(cos( ++= tbXa
dt
dX   (6) 
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διαφέρει από όλες τις προηγούμενες καθώς περιλαμβάνει άμεσα στην 
διατύπωσή της την ανεξάρτητη μεταβλητή (εδώ χρόνος) και όχι μόνο 
έμμεσα (ως dt) όπως οι διαφορικές 1-5. Μια διαφορική εξίσωση που 
περιλαμβάνει την ανεξάρτητη μεταβλητή ως όρο ονομάζεται μη 
αυτόνομη διαφορική εξίσωση. Οι διαφορικές 1-5 είναι αντίθετα 
αυτόνομες. Μια μη αυτόνομη διαφορική εξίσωση μας λεει ότι ο ρυθμός 
που μεταβάλλονται οι τιμές μιας μεταβλητής στο χρόνο εξαρτάται και 
από το χρόνο που έχει ήδη διαρρεύσει. Ο χρόνος είναι άρα σημαντική 
μεταβλητή του συστήματος. 

Όλες οι διαφορικές εξισώσεις που έχουν παρουσιαστεί ως τώρα  
ονομάζονται συνηθισμένες διαφορικές εξισώσεις (ordinary differencial 
equations) για να διακριθούν από τις λεγόμενες μη συνηθισμένες που 
είναι διαφορικές που περιλαμβάνουν μερικές παραγώγους ή 
διαφορικές εξισώσεις όπου ο ρυθμός μεταβολής μιας μεταβλητής δεν 
εξαρτάται από την τρέχουσα τιμή αυτής της μεταβλητής αλλά από 
προγενέστερες τιμές της (χρονική υστέρηση).      

Ασκήσεις 

1. Τι λένε οι παρακάτω διαφορικές εξισώσεις για τη μεταβλητή Χ. 

α)   )1( XaX
dt
dX

−=   

β)   
Xdt

dX 1
=   

2. Διατυπώστε σε μορφή διαφορικών εξισώσεων τις παρακάτω 
προτάσεις 

α) Ο σχετικός ρυθμός αύξησης του μήκους ενός ψαριού στο χρόνο 
είναι ανάλογος του σχετικού ρυθμού αύξησης του βάρους του με 
συντελεστή αναλογίας k. 
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β) Ο σχετικός ρυθμός μεταβολής του αριθμού ατόμων ενός είδους 
μικροβίων με το χρόνο είναι σταθερός. 

γ) Ο σχετικός ρυθμός μεταβολής του αριθμού ατόμων ενός είδους 
πρωτόζωων σε μία καλλιέργεια εξαρτάται γραμμικά από τον αριθμό 
των ατόμων. Έχει τιμή ίση με r στην θεωρητική περίπτωση που ο 
αριθμός των ατόμων είναι ίσος με μηδέν και τιμή ίση με μηδέν στην 
περίπτωση που ο αριθμός των ατόμων είναι ίσος με Κ (r,K>0). 

Εξισώσεις διαφορών. 

Αν οι μεταβολές των μεταβλητών κατάστασης είναι ασυνεχείς τότε 
μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτές τις μεταβολές σε τακτικά και 
σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα Δt. Για παράδειγμα η δράση της 
φυσικής επιλογής έχει αποτελέσματα που εμφανίζονται στους 
απογόνους, δηλαδή μετά από μία γενιά. Στην περίπτωση αυτή το 
βήμα του χρόνου ισούται με μια γενιά. Ο ρυθμός μεταβολής είναι τότε 

),( tXf
t

XX
t
X ttt =

∆
−

=
∆
∆ ∆+ , όπου f(X,t) η συνάρτηση μετασχηματισμού. 

Θέτοντας το χρονικό διάστημα Δt =1 προκύπτει η σχέση  

Χt+1 -Xt = f(Xt,t) ⇒ Xt+1 = Xt +f(Xt,t)=g(Xt,t) 

Η παραπάνω εξίσωση ονομάζεται εξίσωση διαφορών πρώτης τάξης 
δεδομένου ότι η τιμή του Χ στο χρόνο t+1 εξαρτάται από την τιμή του 
Χ στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

Αντίστοιχα η παρακάτω εξίσωση είναι εξίσωση διαφορών 5ης τάξης: 

Xt+1 = a Xt-5 + b Xt-2 +cXt-1 +dXt  

Παρατηρήστε όμως ότι η εξίσωση διαφορών 

Χt+6 = 2 Xt+5 
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είναι 1ης τάξης καθώς διατυπώνεται απλούστερα ως  Χt+1 = 2 Xt 

Οι εξισώσεις διαφορών αναφέρονται συχνά και ως απεικονίσεις 
(maps) ή επαγωγικές σχέσεις ή σχέσεις ανατροφοδότησης δεδομένου 
ότι οι διαδοχικές τιμές της μεταβλητής Χ υπολογίζονται με 
τροφοδότηση του αποτελέσματος (εξόδου) Χt+1 ως δεδομένου (εισόδου) 
στην συνάρτηση g για τον υπολογισμό του νέου αποτελέσματος Χt+2. 
Έτσι για την εξίσωση Xt+1 =  g(Xt) = 2Xt(1-Xt) προκύπτει ότι 

Xt+2 = g (g (Xt) = g [2] (Xt) = 2 [2Xt(1-Xt) ] [1 -  2Xt(1-Xt)] 

που προκύπτει αντικαθιστώντας την τιμή Χ στην συνάρτηση g με το 
αποτέλεσμα του πρώτου βήματος  δηλαδή με 2Χt(1-Χt).  

Προσοχή: ο συμβολισμός g [ν] (Χt) δηλώνει την το ν-οστό βήμα της 
απεικόνισης που εκκίνησε με αρχική τιμή Χt 

Η γενική λύση μια εξίσωσης διαφορών ισοδυναμεί με την εύρεση της 
συνάρτησης 

n έ
[n]g (X)= g(g(...g(X))

φορ ς

 

Στην περίπτωση όπου g= 2X(1-X) φαίνεται ότι η γενική λύση μιας 
εξίσωσης διαφορών ενδέχεται να είναι ένα απείρως πολύπλοκο 
πολυώνυμο. Υπάρχουν όμως εξισώσεις διαφορών των οποίων η γενική 
λύση είναι απλή. 

ΙΙΙ.2.3. Κατασκευή μαθηματικών μοντέλων (μια πρόταση) 

Πώς ξεκινάει κάποιος να κατασκευάσει ένα μαθηματικό μοντέλο; 

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία είναι απλή και ο τρόπος 
κατασκευής του μοντέλου υποδεικνύεται άμεσα από το πρόβλημα 
προς λύση. Σε άλλες περιπτώσεις οι επιστήμονες χρησιμοποιούν σε 
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μεγάλο βαθμό τη φαντασία τους, ακολουθούν τη διαίσθηση τους  και 
επιστρατεύουν τις αφαιρετικές τους ικανότητες. Με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχουν σαφείς κανόνες ή μέθοδοι κατασκευής μοντέλων. Άλλωστε 
ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ένα μοντέλο δεν έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Τα μοντέλα κρίνονται τελικά από την εφαρμογή τους στην 
πράξη. Σημαντικό κριτήριο αποδοχής ενός μοντέλου από την 
επιστημονική κοινότητα είναι η δυνατότητα να ελεγχθούν οι 
προβλέψεις του και οι υποθέσεις του στην πράξη (με πείραμα ή 
παρατήρηση). Επιτυχημένα μοντέλα στην επιστήμη είναι συνήθως τα 
γενικά μοντέλα που βασίζονται σε ρεαλιστικές υποθέσεις και 
αποδίδουν τα φαινόμενα με κάποια σχετική ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι 
το κυρίως ζητούμενο στην τεχνολογία όπου τα μοντέλα είναι πιο 
εξειδικευμένα δηλαδή λιγότερο γενικά. Η απλότητα των υποθέσεων 
αλλά και των ίδιων των μοντέλων είναι επίσης σημαντικές ιδιότητες. 

Παρόλο που δεν υπάρχουν κανόνες, η προσπάθεια κατασκευής 
μοντέλων διευκολύνεται σημαντικά αν ακολουθήσουμε ορισμένα 
βήματα όπως για παράδειγμα αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια: 

Προτεινόμενα βήματα για την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων. 

Βήμα 1ο: Καθορίστε με σαφήνεια τις μεταβλητές κατάστασης του 
συστήματος. 

Βήμα 2ο: Αποφασίστε αν θα εργαστείτε με συνεχείς η διακριτές 
μεταβολές στο χρόνο. 

Βήμα 3ο: Επιλέξετε τους κατάλληλους κανόνες μετασχηματισμού στο 
χρόνο. 

Βήμα 4ο: Ελέγξτε τις μονάδες έκφρασης των μεγεθών. 
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Βήμα 5ο: Αν το μοντέλο φαίνεται πολύπλοκο προσπαθήστε να το 
απλοποιήσετε κάνοντας ορισμένες επιπλέον υποθέσεις. 

Ο καθορισμός των μεταβλητών κατάστασης μοιάζει να είναι το 
απλούστερο βήμα στην παραπάνω διαδικασία. Ωστόσο, χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή στο σημείο αυτό δεδομένου ότι ακατάλληλη επιλογή 
μεταβλητών κατάστασης ενδέχεται να οδηγήσει σε πολύπλοκους 
κανόνες μετασχηματισμού και τελικά σε αποτυχία διατύπωσης του 
μοντέλου. 

Η απόφαση για τον τρόπο μεταβολής του συστήματος στο χρόνο είναι 
σημαντική καθόσον προσδιορίζει τη μαθηματική μορφή του μοντέλου, 
το κατά πόσον δηλαδή αυτό θα είναι σύστημα διαφορικών εξισώσεων 
(συνεχής μεταβολή) ή σύστημα εξισώσεων διαφορών  (ασυνεχής 
μεταβολή). Σε πολλές περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά του φυσικού 
συστήματος μας υποβάλλουν την επιλογή που θα κάνουμε. Είναι 
όμως δυνατό να επιλέξουμε τις μεταβλητές κατάστασης και να 
διατυπώσουμε τις υποθέσεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε να 
κατασκευάσουμε μοντέλο σε ασυνεχή χρόνο για να περιγράψουμε 
σύστημα που γνωρίζουμε ότι μεταβάλλεται συνεχώς ή και το 
αντίστροφο. 

Η διατύπωση των κανόνων μετασχηματισμού είναι το πλέον κρίσιμο 
βήμα για την τελική διατύπωση του μοντέλου. Απαιτείται καλή γνώση 
της συμπεριφοράς του συστήματος και αφαιρετική ικανότητα. 
Σημαντικό βοήθημα για τη διατύπωση των κανόνων 
μετασχηματισμού θεωρείται η διαγραμματική απεικόνιση του 
συστήματος. Ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι το μοντέλο έχει στην 
ουσία κατασκευαστεί από την στιγμή που το σύστημα έχει 
απεικονιστεί διαγραμματικά. Στο σχήμα δίνεται διαγραμματική 
απεικόνιση ενός συστήματος που περιγράφει την κινητική μιας 
ενζυμικής αντίδρασης.  
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Ένζυμο Υπόστρωμα

Σύµπλοκο

Προιόν 

Διευκολύνει να θεωρήσουμε ότι οι μεταβλητές κατάστασης 
μεταβάλλονται εξαιτίας δύο διακριτών 
διεργασιών. Η μία διεργασία τείνει να 
αυξήσει την τιμή της μεταβλητής 
κατάστασης και ονομάζεται είσοδος ή 
κέρδος. Η άλλη αντίθετα τείνει να μειώσει 
την τιμή της μεταβλητής κατάστασης και 
ονομάζεται έξοδος ή απώλεια. Η διατύπωση 
του κανόνα μετασχηματισμού έχει συνεπώς 
τη γενική μορφή: 

Ρυθμός μεταβολής = Κέρδη - Απώλειες. 

Ο έλεγχος των μονάδων είναι μια καλή συνήθεια επειδή ενδεχόμενη 
ασυμφωνία στις μονάδες των δύο σκελών μιας εξίσωσης υποδεικνύει 
λάθη στη διατύπωση των κανόνων μετασχηματισμού. Αν για 
παράδειγμα, μελετάμε τις μεταβολές του όγκου του νερού σε ένα 
δοχείο σε συνεχή χρόνο τότε το μαθηματικό μοντέλο έχει τη μορφή 

)(Vf
dt
dV

= , όπου V ο όγκος σε cm3.  Το πρώτο σκέλος της εξίσωσης έχει 

μονάδες cm3/sec. Τις ίδιες μονάδες οφείλει να έχει και το δεύτερο 
σκέλος. Αν αυτό δε συμβαίνει τότε υπάρχει λάθος στην διατύπωση της 
συνάρτησης f (V). 

Τέλος, η προσπάθεια απλοποίησης είναι ενδεδειγμένη εφόσον το 
μοντέλο εμφανίζει κάποιου είδους πολυπλοκότητα. Η απλοποίηση δεν 
είναι πάντα δυνατή και συνήθως απαιτεί τη διατύπωση επιπλέον 
υποθέσεων που ενδεχομένως περιορίζουν το εύρος εφαρμογής του 
τελικού μοντέλου. 
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ΙΙΙ.2.4. Ιδιότητες των μοντέλων 

Στο σημείο αυτό θα σχολιάσουμε τρεις από τις σπουδαιότερες 
ιδιότητες των μοντέλων: τη γενικότητα, την ακρίβεια και τον 
πραγματισμό τους 

Ακρίβεια.  

Πόσο ακριβές πρέπει να είναι ένα μοντέλο; Πόσο πιστά πρέπει να 
περιγράφει την πραγματικότητα; Αν και η απάντηση σε αυτό το 
ερώτημα εξαρτάται πάρα πολύ από το σκοπό που θα εξυπηρετήσει το 
μοντέλο δεχόμαστε ότι για την επιστήμη, τα μοντέλα δε χρειάζεται να 
είναι ιδιαίτερα ακριβή. Σε πολλές περιπτώσεις η μεγάλη ακρίβεια 
αποβαίνει εις βάρος άλλων σημαντικών ιδιοτήτων ενός μοντέλου και 
κυρίως της γενικότητας του. Ένα απόλυτα ακριβές μοντέλο είναι ίσως 
άχρηστο για τον απλό λόγο ότι δεδομένου του ίδιου του φυσικού 
φαινομένου που μπορεί να μελετηθεί το απόλυτα ακριβές μοντέλο 
είναι περιττό. Το απόλυτα ακριβές μοντέλο δεν μπορεί να είναι και 
γενικό, περιγράφει δηλαδή ένα στενό φάσμα ή μία μόνο όψη της 
πραγματικότητας.  

Θυμηθείτε για παράδειγμα, το νόμο του Ohm για την ηλεκτρική ροή 
που είναι ένα μη ακριβές μοντέλο, καθώς προϋποθέτει ιδανικές 
συνθήκες όσον αφορά τους αγωγούς τη θερμοκρασία και την τάση του 
ρεύματος. Ο νόμος αυτός όταν εφαρμόζεται στην πράξη δεν παρέχει 
ακριβείς εκτιμήσεις για την ένταση του ρεύματος σε αγωγούς που δεν 
είναι ομοιόμορφοι. Για καθαρά πρακτική χρήση στη βιομηχανία 
απαιτείται μια πιο ακριβής διατύπωση του ίδιου νόμου. Μια τέτοια 
διατύπωση αναμένεται να είναι αρκετά πιο πολύπλοκη από τη γενική 
διατύπωση του νόμου και φυσικά πιο εξειδικευμένη καθώς θα αφορά 
στο συγκεκριμένο περιβάλλον εφαρμογής και σε δεδομένων ιδιοτήτων 
αγωγούς. Συμπερασματικά, στην επιστήμη τα κατάλληλα μοντέλα 
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είναι τα γενικά μη ακριβή ενώ στην τεχνολογία (εφαρμογή) 
κατάλληλα είναι τα μη γενικά ακριβή μοντέλα. Ορισμένοι 
επιστήμονες ονομάζουν τα πρώτα στρατηγικά και τα δεύτερα τακτικά. 
Η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη. Πολλές φορές στην επιστήμη 
αντιμετωπίζονται πολύπλοκα συστήματα που δε γίνεται να 
περιγραφούν με ένα απλό στρατηγικό μοντέλο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι αποδεκτά τα τακτικά μοντέλα που ωστόσο 
εξυπηρετούν στρατηγικού χαρακτήρα στόχους. Τέτοιου είδους 
μοντέλα είναι οι προσομοιώσεις συστημάτων σε υπολογιστές. 

 Μια κριτική για τη ακρίβεια στην επιστήμη.  

Πόσο ακριβής πρέπει να είναι η απεικόνιση της γήινης επιφάνειας σε 
ένα χάρτη; Η ιστορία αναφέρεται στον αυτοκράτορα που για να έχει 
πλήρη εικόνα του μεγαλείου της αυτοκρατορίας του και των 
υπαρχόντων του υποχρέωσε τους Γεωγράφους να κατασκευάσουν 
χάρτη της αυτοκρατορίας σε κλίμακα 1:1. Η απεικόνιση του κάθε 
σημείου της αυτοκρατορίας στο χάρτη ικανοποίησε τον αυτοκράτορα 
έως που ήρθε η στιγμή να χρησιμοποιήσει το χάρτη. Στο πρώτο 
ελαφρό φύσημα του αέρα ο χάρτης σκίστηκε σε μικρά κομμάτια που 
διασκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όσο υπερβολικό 
και αν φαίνεται, υπήρξαν στην ιστορία της επιστήμης παρόμοια 
παραδείγματα μοντέλων που κατέρρευσαν από το βάρος τους δηλαδή 
από την πολυπλοκότητα τους που ήταν προϊόν της τάσης για μεγάλη 
ακρίβεια.    

Γενικότητα 

Η γενικότητα είναι μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες των 
μοντέλων. Το μοντέλο οφείλει να περιγράφει όσο το δυνατόν 
ευρύτερες όψεις της πραγματικότητας και όχι κάποιες ιδιαιτερότητες 
ενός συγκεκριμένου συστήματος. Τα γενικά (στρατηγικά) μοντέλα 
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είναι αυτά που εμπλουτίζουν τη γνώση για τα φυσικά φαινόμενα και 
παρέχουν τις υποθέσεις και τα ερωτήματα για περαιτέρω διερεύνηση.  

Ακρίβεια ή γενικότητα: Μια πραγματική ιστορία από τη Φυσική. 

Από την εποχή του Γαλιλαίου είχε διατυπωθεί στη Φυσική μια γενική 
αρχή, η αρχή της σχετικότητας των κινήσεων, γνωστή και ως αρχή της 
επαλληλίας. Αν κάποιος κινείται μέσα σε κινούμενο τρένο τότε για 
ένα εξωτερικό παρατηρητή η ταχύτητα του είναι ίση με την ταχύτητα 
του τρένου συν ή πλην την ταχύτητα κίνησης του ατόμου μέσα στο 
τρένο. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει ότι οι νόμοι της κίνησης παραμένουν 
αμετάβλητοι είτε ήμαστε μέσα στο κινούμενο τρένο είτε έξω από αυτό. 
Με άλλα λόγια υπάρχει μία μόνο φυσική που εφαρμόζεται εξίσου 
καλά σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς και αν χρησιμοποιούμε. Η 
αρχή της σχετικότητας εξασφαλίζει τη γενικότητα της φυσικής. Τι 
συμβαίνει όμως με το φως. Η ταχύτητα του είναι σταθερή ανεξάρτητα 
από την ταχύτητα της πηγής φωτός ως προς ένα θεωρούμενο ακίνητο 
σύστημα αναφοράς. Η σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός 
απορρίπτει την αρχή της σχετικότητας.  Το γενικό μοντέλο της 
φυσικής δεν είναι ακριβές. Οι πιθανές λύσεις φαίνεται ότι είναι δύο. 
Είτε διατηρούμε σε ισχύ την αρχή της σχετικότητας, δεχόμενοι ένα 
γενικό αλλά μη ακριβές μοντέλο για τη φυσική, είτε απορρίπτουμε τη 
γενική αρχή οπότε κατασκευάζουμε δύο διαφορετικές φυσικές. Μία 
για την κίνηση του φωτός και μία δεύτερη για τις υπόλοιπες δυνατές 
κινήσεις. Το πρόβλημα αυτό αντιμετώπισε αρχικά ο Αϊνστάιν και 
φαίνεται ότι προτίμησε την πρώτη λύση. Η γενικότητα κρίθηκε ως πιο 
σημαντική από την ακρίβεια. Στην συνέχεια βέβαια, ο ίδιος 
επιστήμονας διατύπωσε ένα νέο μοντέλο για τη φυσική που διατηρεί 
την αρχή της σχετικότητας (που ονομάζεται πλέον θεωρία της 
σχετικότητας) αλλά παρέχει ακριβείς εκτιμήσεις για την ταχύτητα του 
φωτός. 
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Πραγματισμός  

Ο πραγματισμός ενός επιστημονικού μοντέλου είναι μια σημαντική 
ιδιότητα. Ένα μη πραγματιστικό μοντέλο είναι άχρηστο, όσο καλά και 
αν περιγράφει τα φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουμε 
από την υπόθεση ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληρονομούνται 
είναι δυνατό να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο που να περιγράφει την 
εξέλιξη των ειδών. Ωστόσο, ένα τέτοιο μοντέλο δε μας βοηθάει να 
κατανοήσουμε τους μηχανισμούς της εξέλιξης αλλά μάλλον μας 
υποβάλει μια εντελώς εσφαλμένη εικόνα για τους παραπάνω 
μηχανισμούς. Η υπόθεση που αρχικά κάναμε δεν επαληθεύεται από 
το πείραμα, δεν είναι ρεαλιστική.   
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Κεφάλαιο IV: Λύση διαφορικών εξισώσεων και 
εξισώσεων διαφορών 

ΙV.1. Γραμμικές Διαφορικές εξισώσεις  

Έστω η διαφορική εξίσωση  

 rX
dt
dX

=  

Ονομάζουμε λύση της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης κάθε 
συνάρτηση φ(Χ,t) που επαληθεύει τη διαφορική εξίσωση. Για 
παράδειγμα η συνάρτηση rtet =)(ϕ είναι λύση της παραπάνω 
διαφορικής εξίσωσης  διότι  αν αντικατασταθεί το Χ  με την φ(t) 
έχουμε  

)()())(( trre
dt
ed

dt
td rt

rt

ϕϕ
===  

Η rtet 2)( =ϕ είναι μία ακόμη λύση της ίδιας διαφορικής εξίσωσης. 
Γενικότερα κάθε συνάρτηση  τύπου rtcet =)(ϕ  με c=σταθερά, είναι 
λύση της παραπάνω διαφορικής. Η τελευταία διατύπωση λέγεται 
γενική λύση της διαφορικής και παριστά μια οικογένεια ομοειδών 
συναρτήσεων κάθε μία από τις οποίες προκύπτει αν δώσουμε 
ορισμένη τιμή στην σταθερά c. Μια διαφορική εξίσωση έχει συνεπώς 
άπειρες λύσεις. Αν δοθούν όμως κάποιες αρχικές συνθήκες τότε η 
σταθερά c αποκτά συγκεκριμένη τιμή και η διαφορική εξίσωση έχει 
μία μόνο λύση που επαληθεύει τόσο τη διαφορική όσο και τις αρχικές 
συνθήκες.  Ενδέχεται όμως μια διαφορική εξίσωση να μην έχει καμία 
λύση, δηλαδή να μην υπάρχει συνάρτηση που να την επαληθεύει.   
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Στις σημειώσεις αυτές θα ασχοληθούμε μόνο με τη λύση ορισμένων 
μορφών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων των 
οποίων οι γενικές λύσεις υπολογίζονται με σχετικά απλό και γενικό 
τρόπο. Για τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις ισχύει το παρακάτω 
θεώρημα. 

Θεώρημα: Περί ύπαρξης και μοναδικότητας των λύσεων των 
γραμμικών διαφορικών εξισώσεων. 

Έστω η γραμμική διαφορική εξίσωση  

)()( tgYtp
dt
dY

+=     (1)  

όπου p(t), g(t)  συνεχείς συναρτήσεις του t στο διάστημα a<t<b που 
περιλαμβάνει και το σημείο t=to.  

Υπάρχει μοναδική λύση της διαφορικής εξίσωσης, η  Υ = φ(t), στο 
παραπάνω διάστημα που ικανοποιεί την αρχική συνθήκη Υ(0) =Yo 

Το παραπάνω θεώρημα λεει ότι  οι γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 
της μορφής 1: 

α) Έχουν λύση. 

β) Η λύση ορίζεται σε διάστημα τιμών του t στο οποίο οι συναρτήσεις 
p(t) και g(t) είναι συνεχείς. Συνεπώς μπορούμε να βρούμε σημεία όπου 
η εξίσωση δε λύνεται ελέγχοντας απλώς τις συναρτήσεις p,g για 
σημεία ασυνέχειας. 

γ) Δεν υπάρχει περίπτωση δύο διαφορετικές λύσεις να επαληθεύουν 
την ίδια αρχική συνθήκη (δηλαδή να τέμνονται). Δεδομένης μιας 
αρχικής συνθήκης η λύση είναι μοναδική. 
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Αποδεικνύεται επιπλέον ότι οι λύσεις των γραμμικών διαφορικών 
εξισώσεων είναι συνεχείς και παραγωγίσημες συναρτήσεις.   

Όταν λέμε ότι λύνουμε μια διαφορική εξίσωση εννοούμε ότι 
ακολουθούμε μια διαδικασία απαλοιφής των παραγώγων και η μόνη 
τέτοια διαδικασία είναι η διαδικασία της ολοκλήρωσης. Λύση της 
διαφορικής είναι η ολοκλήρωση της. Μόνο που η ολοκλήρωση δεν 
είναι πάντα δυνατή.  

Γενική μέθοδος επίλυσης : ΔΕ με χωριζόμενες μεταβλητές 

Αν οι μεταβλητές σε μία διαφορική εξίσωση μπορούν να διαχωριστούν 
έτσι ώστε το διαφορικό της μίας να βρεθεί στο ένα σκέλος και το 
διαφορικό της άλλης στο άλλο η ολοκλήρωση είναι δυνατή. Για 

παράδειγμα, η εξίσωση rN
dt
dN

=  γίνεται rdtdN
N

r
dt
dN

N
=⇒=

11  αν 

διαιρέσουμε τα δύο σκέλη με το Ν (εφόσον Ν  ≠0) και 
πολλαπλασιάσουμε με dt. Στην τελευταία μορφή της η εξίσωση 
ολοκληρώνεται (λύνεται) εύκολα: 

crteNcrtNrdtdN
N

rdtdN
N

+=⇒+=⇒=⇒= ∫ ∫ ln11  

 Παρατηρήστε ότι η σταθερά c είναι η σταθερά της ολοκλήρωσης. Αν 
ξέρουμε ότι σε χρόνο t=0 έχουμε Ν= Νο τότε μπορούμε να 
υπολογίσουμε την σταθερά c θέτοντας t=0 στην λύση οπότε 

cc eeeN == 0
0  και η μοναδική λύση που επαληθεύει τη διαφορική και τη 

δεδομένη αρχική συνθήκη είναι η rt
t eNN 0=  

Όλα τα προηγούμενα ισχύουν αν Ν  ≠0. Για Ν=0 έχουμε 0)0()0(
== r

dt
d  

που ισχύει πάντα. Άρα η Ν=0 είναι επίσης λύση της διαφορικής 
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Υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι λύσης των γραμμικών διαφορικών 
εξισώσεων. Στην συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά ορισμένες 
τέτοιες μέθοδοι. 

Ασκήσεις: 

1) Να δείξετε ότι η συνάρτηση 1
1

y
x

=
−
επαληθεύει την διαφορική 

2dy y
dx

=  

Λύση: Αν όντως την επαληθεύει θα πρέπει 

2 2

2

1
1 1 11

1 (1 ) 1

d
x

dx x x x

 
 −      = ⇒ =   − − −   

που πράγματι ισχύει. Η λύση δεν 

ορίζεται στο x=1. 

2) Αν ο ρυθμός αύξησης του μήκους L ενός ψαριού είναι αντιστρόφως 
ανάλογος του τρέχοντος μήκους πώς μεταβάλλεται το μήκος του 
ψαριού στο χρόνο; 

Λύση 

1dL dLa L a LdL adt LdL adt
dt L dt

= ⇒ = ⇒ = ⇒ = ⇒∫ ∫
2

1
1 2
2

L c at L at c+ = ⇒ = ± + .  

3) Εισάγουμε αέρα σε σφαιρικό μπαλόνι με ρυθμό α cm3/sec. Πώς 
αυξάνει η ακτίνα του μπαλονιού με το χρόνο; 

Λύση 

Ο ρυθμός μεταβολής του όγκου με το χρόνο είναι ίσος με α δηλαδή 
dV a
dt

= . Μας ζητάνε όμως την μεταβολή της ακτίνας στο χρόνο.  
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5) Ο σχετικός ρυθμός αύξησης του βάρους ενός ψαριού μειώνεται 
εκθετικά με το χρόνο. Πώς μεταβάλλεται το βάρος του ψαριού στο 
χρόνο;  

IV.1.1. Λύση ομογενών γραμμικών εξισώσεων πρώτης τάξης. 

Πρόκειται για διαφορικές εξισώσεις με γενική μορφή Yta
dt
dY )(= . Οι 

εξισώσεις αυτές έχουν γενική λύση εκτός της Υ=0 την )(tA
t ceY =  όπου 

∫= dttatA )()((  

Παράδειγμα: 

Έστω  η διαφορική εξίσωση rN
dt
dN

=  που είναι ομογενής γραμμική 

πρώτης τάξεως με α(t) = r. Υπολογίζουμε το trrdtdttatA ∫ ∫ === )()(    

οπότε η γενική λύση είναι rt
t ceN =  

IV.1.2. Λύση μη ομογενών γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης 

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις γενικής μορφής  

 )()( tbYta
dt
dY

+=   

έχουν γενική λύση  

)()()( tAtA ceetuY +=   όπου dtetbtu tA )()()( −∫=  και dttatA ∫= )()(  

Παράδειγμα: 

Έστω η μη ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση 

mWf
dt

dW
−=  
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έχουμε  

a(t) = -m και b(t) = f 

∫∫ −=−== mtmdtdttatA )()(  

mtmtmttA e
m
fdtefdtfedtetbtu ∫ ∫∫ ==== −−− )()()()(  

 Η λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι άρα  

mtmtmtmttAtA ce
m
fceee

m
fceetuW −−− +=+=+= )()()(  

Υπολογίζουμε στη συνέχεια τη σταθερά c. Αν Wο η τιμή του W στο 

χρόνο t=0 τότε 
m
fWcce

m
fW −=⇒+= 0

0
0    

Η λύση που ικανοποιεί και την αρχική συνθήκη είναι άρα 

mte
m
fW

m
fW −−+= )( 0  

IV.1.3. Λύση ομογενών διαφορικών 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές 

Διαφορικές εξισώσεις της μορφής:  

0)(2

2

=++







cY

dt
dYb

dt
Yda  όπου a,b,c σταθερές, λύνονται ως εξής: 

Σχηματίζουμε τη χαρακτηριστική (αλγεβρική) εξίσωση της διαφορικής 
που έχει τη μορφή 02 =++ cbrar  και βρίσκουμε τις ρίζες της, έστω r1,r2 
. 

Η λύση της διαφορικής εξαρτάται από το είδος των ριζών r1,r2. 
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- Αν οι ρίζες είναι πραγματικές και διαφέρουν η γενική λύση είναι : 
trtr ececY 21

21 +=  

- Αν r1 = r2 =r είναι διπλή πραγματική ρίζα η γενική λύση είναι: 
trrt tececY 21 +=  

- Αν οι ρίζες είναι μιγαδικές και r1= p+qi,  r2= p-qi  η γενική λύση είναι: 
 1 2( sin( ) cos( ))ptY e c qt c qt= + . 

IV.2. Λύση συστημάτων ομογενών γραμμικών εξισώσεων πρώτης 
τάξης με σταθερούς συντελεστές. 

Οι γενικές λύσεις τέτοιων συστημάτων βρίσκονται με ανάλυση 
ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα που σχηματίζεται από τους 
σταθερούς συντελεστές των γραμμικών συναρτήσεων που 
περιγράφουν τους κανόνες μετασχηματισμού. Στις σημειώσεις αυτές 
θα περιοριστούμε στη λύση συστημάτων δύο διαφορικών των οποίων 
η ανάλυση ιδιοτιμών είναι σχετικά εύκολη. 

Έστω σύστημα της μορφής  

21
2

21
1

dXcX
dt

dX

bXaX
dt

dX

+=

+=
 

Σε γλώσσα πινάκων το παραπάνω σύστημα γράφεται  

















=

















2

1

2

1

X
X

dc
ba

dt
dX
dt

dX

 ή συνοπτικά χ’=Αχ 

όπου Α ο πίνακας των σταθερών συντελεστών. 
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Αναζητούμε λύσεις του τύπου 
t

t

eX

eX
λ

λ

ξ

ξ

22

11

=

=
 ή συνοπτικά tex λξ=  όπου λ = 

άγνωστη σταθερά και ξ= άγνωστο διάνυσμα που πρέπει να 
υπολογιστούν. Αντικαθιστώντας στο αρχικό σύστημα διαφορικών 
έχουμε  

0)()'( =−⇒=⇒=⇒= ξλξλξξλξξξ λλλλ IAAeAeeAe tttt  

Συνεπώς τα ζητούμενα λ και ξ είναι οι ιδιοτιμές και τα συνοδεύοντα 
ιδιοδιανύσματα του πίνακα Α. 

Για να λύσουμε άρα το σύστημα, υπολογίζουμε τις ιδιοτιμές έστω λ1,λ2 
και τα συνοδεύοντα ιδιοδιανύσματα έστω ξ και η του πίνακα των 
σταθερών συντελεστών. Αν υπάρχουν δύο διακριτές ιδιοτιμές και δύο 
ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα η γενική λύση είναι: 

tt

tt

ececX

ececX
21

21

22212

12111
λλ

λλ

ηξ

ηξ

+=

+=
 

Στην περίπτωση διπλής ιδιοτιμής (διπλή ρίζα της χαρακτηριστικής 
εξίσωσης του πίνακα Α) τα πράγματα περιπλέκονται. Υπάρχει μία 
πραγματική ιδιοτιμή λ και κατά συνέπεια υπάρχει ένα μόνο 
ιδιοδιάνυσμα ξ. Στην περίπτωση αυτή για να διατυπώσουμε τη γενική 
λύση  οφείλουμε να βρούμε ένα ακόμη διάνυσμα η που είναι 
ανεξάρτητο του μοναδικού ιδιοδιανύσματος.  

Αν μπορέσουμε να βρούμε ένα τέτοιο ιδιοδιάνυσμα η γενική λύση θα 
είναι 

ttt

ttt

tecececX

tecececX
λλλ

λλλ

ξηξ

ξηξ

2222212

1212111

++=

++=
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Για συστήματα δύο διαφορικών υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του 
προβλήματος της διπλής ρίζας που παρατίθεται ως παράδειγμα 
(παράδειγμα 2) στη συνέχεια. 

Στην περίπτωση τώρα που οι ιδιοτιμές είναι μιγαδικές τότε για 
συστήματα δύο διαφορικών αυτές θα είναι συζυγείς έστω 

1 2,a bi a biλ λ= + = − . Τα συνοδεύοντα ιδιοδιανύσματα θα είναι επίσης 

μιγαδικά και συζυγή έστω τα   
1 1

,
k mi k mi
   

= =   + −   
ξ η . Η λύση θα 

έχει παράγοντες του τύπου 
( ) ( )1 1

,a bi t a bi tt te e e e
k mi k mi

λ λ+ −   
= =   + −   

ξ η .Θέλουμε να βρούμε δύο 

πραγματικά και ανεξάρτητα μεταξύ τους διανύσματα για την 
διατύπωση της γενικής λύσης. Η γενική λύση οφείλει να είναι 
πραγματική γιατί το σύστημα των διαφορικών είναι πραγματικό, 
δηλαδή τα Χ1,Χ2 είναι πραγματικοί. Ο πρώτος παράγοντας γίνεται 
διαδοχικά 

( )1 1a bi tt at ibte e e e
k mi k mi

λ +   
= = =   + +   

ξ ( )1
cos sinate bt i bt

k mi
 

+ = + 

( )( )
cos sin

cos sin
at bt i bt

e
k mi bt i bt

+ 
= + +  ( ) ( )

cos sin
cos sin cos sin

at bt i bt
e

k bt i bt mi bt i bt
+ 

= + + + 
cos sin

cos sin sin cos
at bt i bt

e
k bt m bt ki bt mi bt

+ 
= − + + 

cos sin
cos sin sin cos

at atbt bt
e ie

k bt m bt k bt m bt
   

+   − +   
. 

Ο δεύτερος παράγοντας γίνεται 

( )1 a bi te
k mi

− 
= − 

1 at ibte e
k mi

− 
= − 

( )1
cos sinate bt i bt

k mi
 

− = − 

( )( )
cos sin

cos sin
at bt i bt

e
k mi bt i bt

− 
= − −  ( ) ( )

cos sin
cos sin cos sin

at bt i bt
e

k bt i bt mi bt i bt
− 

= − − − 
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cos sin
cos sin sin cos

at bt i bt
e

k bt ik bt m bt mi bt
− 

= − − − 
cos sin

cos sin sin cos
at atbt bt

e ie
k bt m bt k bt m bt
   

−   − +   
 

Παρατηρήστε ότι και τα πραγματικά και φανταστικά μέρη των δύο 
παραγόντων είναι ταυτόσημα. Ουσιαστικά τα δύο ανεξάρτητα 
πραγματικά διανύσματα που χρειαζόμαστε είναι τα 

cos sin
,

cos sin sin cos
bt bt

k bt m bt k bt m bt
   

= =   − +   
v u . Αυτά προκύπτουν ως το 

πραγματικό και το φανταστικό μέρος των μιγαδικών διανυσμάτων 
που βρίσκει κανείς αν χρησιμοποιήσει μόνο την μία από τις δύο 
ιδιοτιμές και το συνοδεύον ιδιοδιάνυσμα της. 

Εφόσον βρούμε τα v και u η γενική λύση του συστήματος είναι (σε 
γλώσσα πινάκων) 1 2

at atc e c e= +x v u ή αναλυτικότερα 

1
1 2

2

cos sin
cos sin sin cos

at atX bt bt
c e c e

X k bt m bt k bt m bt
     

= +     − +    
 

Παραδείγματα: 

Παράδειγμα 1ο: Έστω το σύστημα 

21
2

21
1

4 XX
dt

dX

XX
dt

dX

+=

+=
 

O πίνακας των συντελεστών είναι 









=

14
11

A  
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Οι ιδιοτιμές του παραπάνω πίνακα είναι οι τιμές λ που επαληθεύουν 
την παρακάτω σχέση: 

 1,304)1(0
14

11
21

2 −==⇒=−−⇒=
−

−
λλλ

λ
λ

 

Οι ιδιοτιμές είναι πραγματικές και διακριτές μεταξύ τους. Υπάρχουν 
συνεπώς δύο γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα, ένα για κάθε 
ιδιοτιμή. Για την ιδιοτιμή λ1 = 3 έχουμε 

1221211 2020)1( ξξξξξξλ =⇒=+−⇒=+−  

Δίνοντας μια αυθαίρετη τιμή στο ξ1 έστω ξ1 =1 έχουμε ξ2 = 2 και το 

ιδιοδιάνυσμα έχει τη μορφή:
1
2
 

=  
 

ξ  

Για την ιδιοτιμή λ2 = -1 έχουμε αντίστοιχα  

1221212 2020)1( ηηηηηηλ −=⇒=+⇒=+−   και το ιδιοδιάνυσμα είναι: 
1
2

 
=  − 

η  

Η γενική λύση του συστήματος είναι τότε 

tt

tt

ececX

ececX
−

−

−=

+=

2
3

12

2
3

11

22
  

Αν μας δοθεί επιπλέον η αρχική συνθήκη Χ1,0 Χ2,0 υπολογίζουμε τις 
τιμές των c1,c2  

 

Παράδειγμα 2ο:  Έστω το σύστημα διαφορικών εξισώσεων 
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21
2

21
1

5

9

XX
dt

dX

XX
dt

dX

−−=

+=
 

  Οι ιδιοτιμές του πίνακα των συντελεστών προκύπτουν από τη σχέση 

 (1-λ)(-5-λ) - (-9) =0 ⇒λ2 +5λ-λ -5 +9 =0 ⇒λ2 +4λ +22 =0 ⇒  

(λ+2)2 =0 ⇒λ1=λ2 =-2 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε διπλή ρίζα και μόνο ένα ιδιοδιάνυσμα.  

Το ιδιοδιάνυσμα βρίσκεται από τη σχέση (1-λ)ξ1 +9ξ2 =0 ⇒  

3ξ1 = -9ξ2 ⇒ξ1 = -3ξ2  και το ιδιοδιάνυσμα  είναι το 
3
1

 
=  − 

ξ  

Έτσι μια λύση του συστήματος είναι η tt ecXecX 2
12

2
11 ,3 −− −== . Για τη 

γενική λύση του συστήματος απαιτείται και μια δεύτερη λύση 
ανεξάρτητη της πρώτης που όμως δεν μπορούμε να διατυπώσουμε 
άμεσα καθώς δεν υπάρχει δεύτερο ιδιοδιάνυσμα.  

Ένας γενικός τρόπος να βρούμε τη δεύτερη λύση που βρίσκει 
εφαρμογή σε περιπτώσεις πολλαπλών ιδιοτιμών με πολλαπλότητα 
μικρότερη του τρία (δε δουλεύει για τετραπλές η ανώτερης 
πολλαπλότητας ρίζες) είναι ο εξής: 

Αφαιρούμε τη μοναδική ιδιοτιμή από κάθε στοιχείο της κύριας 
διαγωνίου του πίνακα συντελεστών. Προκύπτει νέος πίνακας 

3 9
1 3
 

=  − 
A . Θέλουμε να βρούμε ένα διάνυσμα η το οποίο 

πολλαπλασιαζόμενο από τα δεξιά με τον παραπάνω πίνακα να δίνει 
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το μοναδικό ιδιοδιάνυσμα του αρχικού πίνακα. Θέλουμε δηλαδή να 
ισχύει ότι: 

13393
1

3
31

93
2121

2

1

2

1 =+⇒=+⇒







−

=







=
















−

ηηηη
ξ
ξ

η
η

.  

Θέτοντας μια αυθαίρετη τιμή Κ στο η2 έχουμε η1 = 1-3Κ και το διάνυσμα 

είναι 







−

−







=







 −
=

1
3

0
131

K
K

K
η  δηλαδή είναι άθροισμα δύο 

διανυσμάτων από τα οποία το δεύτερο είναι πολλαπλάσιο του αρχικού 
ιδιοδιανύσματος. Το δεύτερο αυτό διάνυσμα δε μας κάνει 
(επαναλαμβάνει την αρχική λύση) και άρα μπορούμε να δεχτούμε ως 

ανεξάρτητο διάνυσμα το 







=

0
1

η . Τότε η δεύτερη λύση που ζητούσαμε 

είναι )01(),13( 22
22

22
21

tttt etecXetecX −−−− +−=+=  

δηλαδή είναι άθροισμα δύο όρων από τους οποίους ο πρώτος 
παράγεται επίσης από το αρχικό ιδιοδιάνυσμα που όμως 
πολλαπλασιάζεται επί το χρόνο (που δεν είναι σταθερά). 

Η γενική λύση είναι άρα η  

ttttt tececXetececX 2
2

2
12

22
2

2
11 ),3(3 −−−−− −−=++=  

Παράδειγμα 3o: Έστω το σύστημα 

21
1 2XX

dt
dX

+−=    

21
2 2 XX

dt
dX

−−=    
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Η χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα συντελεστών είναι 

05204)1(0
12
21 22 =++⇒=+−−⇒=
−−−

−−
λλλ

λ
λ

από όπου 

υπολογίζονται οι ιδιοτιμές που είναι ii 2121 21 −−=∧+−= λλ . Για την 
πρώτη ιδιοτιμή το συνοδεύον ιδιοδιάνυσμα προκύπτει από την σχέση 

212121 2202)]21(1[ ξξξξξξ =⇒−=−⇒=++−− iii  και για i=⇒= 21 1 ξξ  

οπότε το ιδιοδιάνυσμα είναι το 
1
i
 

=  
 

ξ . Όμοια το ιδιοδιάνυσμα που 

συνοδεύει την δεύτερη ιδιοτιμή είναι το
1
i

 
=  − 

η . 

Οι ιδιοτιμές είναι συζυγείς μιγαδικοί και το ίδιο ισχύει και για τα 
ιδιοδιανύσματα. Η διαφορικές εξισώσεις είναι πραγματικές άρα 
ζητάμε τις πραγματικές λύσεις του συστήματος. Επιλέγουμε μία από 
τις δύο ιδιοτιμές και το συνοδεύον ιδιοδιάνυσμα της για να  
διατυπώσουμε δύο μερικές λύσεις της διαφορικής. Δεν έχει σημασία 
πια ιδιοτιμή θα χρησιμοποιήσουμε, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.  

Έστω ότι επιλέγουμε την 1 1 2iλ = − + και το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα 
1
i
 

=  
 

ξ . Η λύση έχει παράγοντες του τύπου  

1 ( )

2

a bi te
ξ
ξ

+ 
 
 

 και στο παράδειγμά μας ( 1 2 )1 i te
i

− + 
= 

 
 

( ) ( )
( )

21 1 cos 2 sin 2
cos 2 sin 2

cos 2 sin 2

t
t ti t

t

e t i t
e e e t i t

i i ie t i t

−
− −

−

 +   
= + = =      +     

 

cos 2 sin 2
sin 2 cos 2

t tt t
e ie

t t
− −   

+   −   
. Έχοντας χωρίσει το πραγματικό από το 

φανταστικό μέρος της λύσης έχουμε βρει δύο πραγματικά διανύσματα 
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τα 
cos 2 sin 2

,
sin 2 cos 2

t tt t
e e

t t
− −   

= =   −   
v u  που είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους 

και αποτελούν μερικές λύσεις του συστήματος των διαφορικών. Η 

γενική λύση έχει την μορφή 1
1 2

2

cos 2 sin 2
sin 2 cos 2

t tX t t
c e c e

X t t
− −     

= +     −    
. 

Ασκήσεις 

1) Λύστε τα συστήματα 

ι) 2
1 X

dt
dX

= ,  1
2 X

dt
dX

−=  

ιι) YX
dt
dX 34 −= , YX

dt
dY 68 −=  

ιιι) YX
dt
dX

+−= 2 , YX
dt
dY 2−=      

2) Έστω η γραμμική διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης με σταθερούς 
συντελεστές 

αΧ'' +βΧ' + γΧ =0. 

Η εξίσωση αυτή αντιστοιχεί σε σύστημα δύο γραμμικών διαφορικών 
εξισώσεων πρώτης τάξης.  

Έστω X'= Y.   Τότε το σύστημα 

Χ’=Υ, αΥ’+βΥ+γΧ=0 είναι αντίστοιχο με την παραπάνω διαφορική 
εξίσωση.  

Λύστε τη διαφορική εξίσωση και το σύστημα διαφορικών εξισώσεων 
και δείξτε ότι η λύση τους είναι ταυτόσημη. Δείξτε ακόμη ότι η 
χαρακτηριστική εξίσωση με τη βοήθεια της οποίας λύνουμε τη 
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διαφορική δεύτερης τάξης είναι αντίστοιχη με τη χαρακτηριστική 
εξίσωση του πίνακα συντελεστών του συστήματος.   

3) Βρείτε μια διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης που αντιστοιχεί στο 
σύστημα εξισώσεων της άσκησης 1,ι και λύστε τη. 

Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις* 

Αντίθετα με τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις για τις οποίες ισχύει 
το θεώρημα περί ύπαρξης μοναδικής λύσης, και για τις οποίες 
υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι λύσης οι μη γραμμικές διαφορικές 
εξισώσεις λύνονται δύσκολα ή ακόμη είναι αδύνατο να λυθούν. 
Επιπλέον αν δοθούν αρχικές συνθήκες είναι δυνατό να υπάρχουν 
περισσότερες της μίας λύσης που ικανοποιούν τη διαφορική και τις 
αρχικές συνθήκες. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο της λεγόμενης γενικής 
λύσης των γραμμικών διαφορικών για τις μη γραμμικές. Στις 
σημειώσεις αυτές θα περιοριστούμε απλώς σε ένα μόνο παράδειγμα 
λύσης μη γραμμικής διαφορικής εξίσωσης που έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ως απλό μοντέλο δυναμικής των πληθυσμών.. 

Έστω η εξίσωση 

)1(
K
NrN

dt
dN

−=   (1) 

που περιγράφει τις μεταβολές ενός πληθυσμού σε συνθήκες ενδο-
πληθυσμιακού ανταγωνισμού. 

Αν Ν ≠ 0 μπορούμε να διαιρέσουμε την παραπάνω διαφορική με το Ν2 
οπότε έχουμε: 

)1(1
2 K

N
r

dt
dN

N
−=    (2) 
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Η μέθοδος που ακολουθούμε στην συνέχεια λέγεται μέθοδος της 
αντικατάστασης της μεταβλητής. Προσπαθούμε να 
αντικαταστήσουμε το Ν με μια άλλη μεταβλητή έστω Ζ που είναι 
συνάρτηση του Ν τέτοια ώστε η διαφορική ως προς Ζ να είναι 
απλούστερη και να χωρίζονται οι μεταβλητές της. Δυστυχώς δεν 
υπάρχει γενικός κανόνας που να μας λεει ποια είναι η πιο κατάλληλη 
αντικατάσταση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση  μια κατάλληλη 

αντικατάσταση είναι η 
KN

Z 11
+−=  .  

Η παράγωγος του Ζ ως προς τον χρόνο είναι: 

dt
dN

Ndt
dN

dN
KNd

dt
dN

dN
dZ

dt
dZ

2

1 1)/1(
=

+−
==

−

 

Από την (2) προκύπτει άρα ότι 

rZ
KN

r
KN

r
dt
dZ

−=+−−=−= )11()11(  

 Η  διαφορική εξίσωση ως προς Ζ είναι απλή και έχει λύση 
rt

t eZZ −= 0  

Αφού βρήκαμε τη λύση της διαφορικής ως προς Ζ μπορούμε με 
αντικατάσταση να βρούμε τη ζητούμενη λύση της διαφορικής ως προς 
Ν 

rt
rt

rtrt

rtrtrt

ae
K

e
N
K

KNee
N
K

KN

e
K

e
NKN

e
KNKN

−
−

−−

−−−

+
=

−+
=⇒−+=

⇒−+=⇒+−=+−

1)1(1
)1(11

1111)11(11

0

0

00

 

όπου 1
0

−=
N
Ka   = σταθερά.  
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ΙV.3. Γενικές λύσεις εξισώσεων διαφορών 

Οι εξισώσεις διαφορών οποιασδήποτε μορφής λύνονται επαγωγικά με 
τροφοδότηση των αποτελεσμάτων του κάθε βήματος ως δεδομένων 
για το επόμενο βήμα. Έτσι, για την εξίσωση Χt+1 =  g(X) και την αρχική 
συνθήκη Χ0 η ακολουθία Χ1=g(X0) , X2=g(X1)..., Xv = g(Xν-1) παράγεται 
εύκολα με τη βοήθεια υπολογιστή. Η τροφοδότηση  των 
αποτελεσμάτων  κάθε βήματος στην συνάρτηση g είναι αντίστοιχη με 
την αριθμητική λύση των διαφορικών εξισώσεων των οποίων τη λύση 
προσεγγίζουμε με μια εξίσωση διαφορών.  

Οι απλές γραμμικές εξισώσεις διαφορών είναι δυνατό να λυθούν 
αναλυτικά δηλαδή μη επαγωγικά. Υπάρχει δηλαδή μια γενική λύση 
που παρέχει την τιμή του ν-οστού βήματος χωρίς να χρειάζεται να 
υπολογιστούν οι ενδιάμεσες τιμές. 

Γενική μέθοδος επίλυσης 

Ένας γενικός τρόπος επίλυσης απλών εξισώσεων διαφορών είναι η 
σταδιακή επίλυση τους για τα πρώτα τρία -τέσσερα διαστήματα 
χρόνου. Αν φανεί κάποιο πρότυπο γενικής λύσης τότε μπορούμε να 
διατυπώσουμε τη γενική λύση. 

Για παράδειγμα, έστω η εξίσωση διαφορών Νt+1 = (1-r)Nt 

 Για την εξίσωση του παραδείγματος έχουμε τις διαδοχικές τιμές που 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Βήμα(ν)      Τιμές μεταβλητής κατάστασης Νν 

0               Ν0 

1                Ν1= (1-r) Ν0 
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2                Ν2= (1-r) Ν1 = (1-r)(1-r) N0 = (1-r)2 N0 

3                Ν3= (1-r) N2 = (1-r)(1-r)2 N0= (1-r)3 N0 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα γενικό πρότυπο λύσεων στα επιμέρους 
στάδια που έχει τη μορφή Νν = (1-r)ν N0 

Αποδεικνύεται ότι αυτή είναι η γενική λύση της παραπάνω εξίσωσης 
διαφορών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται περιληπτικά οι γενικές λύσεις 
ορισμένων μορφών γραμμικών εξισώσεων διαφορών. 

ΙV.2.1. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης. 

1) Η γενική λύση της Xν+1 = rXν , όπου r σταθερά, είναι η Χν = X0rν (δες 
προηγούμενο παράδειγμα) 

2) Η εξίσωση Χν+1 = aν Xν όπου aν δεδομένη ακολουθία αριθμών έχει τη 
γενική λύση Χν = A(ν-1)Xο, όπου Α(ν-1) = a0a1a2...aν-1 

3) Η εξίσωση Χν+1 = aXν + b, όπου a, b σταθερές είναι ειδική περίπτωση 
της προηγούμενης και έχει γενική λύση 

Χν =  c aν + b/(1-a)  αν a≠  1,  

Xν = Xο +νb  αν a=1 

όπου c σταθερά που υπολογίζεται αν θέσουμε ν = 0 και λύσουμε ως 
προς c. 

Ασκήσεις: 

1) Να βρεθεί η λύση της ΕΔ Χν+1 = 0.4Xν + 3 που ικανοποιεί την 
αρχική συνθήκη Νο=100.  
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2) Έστω η μη γραμμική ΕΔ 1 1
ν

ν
ν

χχ
χ+ =

+
.  ι) λύστε την με την γενική 

μέθοδο. ιι)Παρόλο που δεν είναι γραμμική η παραπάνω εξίσωση 
μπορεί να μετασχηματιστεί σε γραμμική ως εξής:  

1

11 11ν

ν ν ν

χ
χ χ χ+

+
= = + . Αν 1

ν
ν

ψ
χ

=  η τελευταία εξίσωση γράφεται 

1 1ν νψ ψ+ = + . Λύστε την γραμμική ΕΔ ως προς ψ και με τον 

αντίστροφο μετασχηματισμό βρείτε την λύση της αρχικής ΕΔ. 

3) Οι μη γραμμικές ΔΕ της μορφής 1 ν

β
νχ αχ+ =  μετασχηματίζονται 

σε γραμμικές με λογαριθμικό μετασχηματισμό. Λύστε την  
παραπάνω  εξίσωση. 

ΙV.2.2. Γραμμικές εξισώσεις διαφορών δεύτερης τάξης. 

Είναι εξισώσεις της μορφής ),( 11 −+ = vvv XXgX . Για να βρεθεί η 
ακολουθία των τιμών vX , ν=2,3,..,k, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε δύο 

διαδοχικές αρχικές τιμές τις Χο και Χ1 (αρχικές συνθήκες) οπότε η 
ακολουθία έχει τη μορφή ),(),,( 123012 XXgXXXgX == , ... 

),( 11 −+ = vvv XXgX  

Γραμμική εξίσωση διαφορών 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές 

Έστω η εξίσωση 011 =++ −+ vvv XcbXaX  όπου a,b,c σταθερές. Εξισώσεις 

αυτής της μορφής λύνονται με την παρακάτω μέθοδο. Σχηματίζουμε 
την χαρακτηριστική εξίσωση 02 =++ cba λλ  και βρίσκουμε τις ρίζες 
της 21 ,λλ  

 - Αν οι δύο ρίζες είναι πραγματικές η γενική λύση 
είναι vv

v ccX 2211 λλ +=  όπου 21 ,cc  σταθερές που υπολογίζονται από τις 

αρχικές συνθήκες. 
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- Αν  λλλ == 21  (διπλή πραγματική ρίζα) η γενική λύση είναι 
vv

v vccX λλ 21 +=  

- Αν οι ρίζες είναι μιγαδικές iqpiqp −=+= 21 ,λλ  η γενική λύση είναι 

)]sin()cos([ 21 θθ vcvcrX v
v +=  όπου 

r
pqpr =+= )cos(,22 θ  

Λυμένη Άσκηση: 

Να βρεθεί ο γενικός τύπος της ακολουθίας Fibonacci που ορίζεται 
αναδρομικά ως  21 −− += vvv XXX και αρχικές τιμές 1,0 10 == XX  

Λύση Η εξίσωση γράφεται 021 =−− −− vvv XXX  και έχει χαρακτηριστική 

εξίσωση 012 =−− λλ  με ρίζες 
2

51,
2

51
11

−
=

+
= λλ . Η γενική λύση 

είναι συνεπώς vv
v ccX )

2
51()

2
51( 21

−
+

+
= . Για τον υπολογισμό των 

21 ,cc  

χρησιμοποιούμε τις αρχικές συνθήκες. Για ν=0 

2121

0

2

0

10 00
2

51
2

510 ccccccX −=⇒=+⇒=






 −
+







 +
⇒= . Για ν=1 

1
2

51
2

511 211 =






 −
+







 +
⇒= ccX  

1
2

51511
2

51
2

51
111 =







 +−+
⇒=







 −
−







 + ccc     

5
1,

5
115 211 −==⇒= ccc . Η γενική λύση που επαληθεύει και τις 

αρχικές συνθήκες είναι άρα η 


















 −
−







 +
=

vv

vX
2

51
2

51
5

1  
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Κεφάλαιο V: Μελέτη ισορροπίας  

V.1. Σημεία ισορροπίας 

V.1.1. Συνεχής χρόνος  

Διαφορικές  εξισώσεις 

Έστω ότι η συμπεριφορά ενός φυσικού συστήματος περιγράφεται από 

τη διαφορική εξίσωση  

 )(Xf
dt
dX

=  όπου Χ η μεταβλητή κατάστασης του συστήματος. 

Θεωρούμε ότι το φυσικό σύστημα ισορροπεί σε ένα σημείο έστω 
*
X  

όπου η τιμή της μεταβλητής κατάστασης παύει να μεταβάλλεται. Με 
άλλα λόγια, στο σημείο ισορροπίας ο ρυθμός μεταβολής της 
μεταβλητής κατάστασης θα είναι μηδενικός, δηλαδή θα ισχύει ότι 

0)(
*

*

== Xf
dt
Xd  

Άρα, για να διαπιστώσουμε αν ένα φυσικό σύστημα ισορροπεί και σε 
ποιο σημείο ισορροπεί αρκεί να βρούμε τις ρίζες της εξίσωσης 

0)(
*

=Xf . 

Παράδειγμα 1ο: 

Έστω το μοντέλο πληθυσμιακής μεταβολής χωρίς περιορισμούς  

rN
dt
dN

= με r=b-d, όπου b ο αριθμός των γεννήσεων και d ο αριθμός των 

θανάτων που συμβαίνουν στο χρονικό διάστημα dt 
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Εξ ορισμού το σύστημα ισορροπεί όταν 0== rN
dt
dN  

που ισχύει όταν r=0 ή/και Ν=0 

Αν r =0  τότε Nt =N0  δηλαδή το πληθυσμιακό μέγεθος είναι 
αμετάβλητο και ίσο με το αρχικό. Αυτό συμβαίνει εφόσον  r= b-d =0 ή  
b=d  δηλαδή οι θάνατοι είναι ακριβώς ίσοι με τις γεννήσεις. Για Ν=0 
είναι αυτονόητο ότι ο πληθυσμός δεν μεταβάλλεται καθόσον είναι 
ανύπαρκτος και παραμένει ανύπαρκτος με το πέρασμα του χρόνου. Ο 
πληθυσμός συνεπώς ισορροπεί είτε εάν δεν υφίσταται ή στην 
περίπτωση που οι θάνατοι είναι ακριβώς ίσοι με τις γεννήσεις (b=d, 
r=0).  

Παράδειγμα 2ο  

Έστω ότι το μοντέλο πληθυσμιακής μεταβολής έχει τη μορφή 
2aNbN

dt
dN

+=   

Ο πληθυσμός ισορροπεί όταν 02 =+= aNbN
dt
dN  

0)(02 =+⇒=+ aNbNaNbN  οπότε Ν=0 και Ν= -b/a = Κ, σταθερά. 
Έχουμε δύο σημεία ισορροπίας. Το πρώτο είναι αυτονόητο καθώς δεν 
υπάρχει μεταβολή αν ο πληθυσμός δεν υφίσταται. Το δεύτερο όμως 
σημείο ισορροπίας έχει ενδιαφέρον. Ο πληθυσμός με την πάροδο του 
χρόνου φτάνει σε ένα οριακό μέγεθος Κ και παύει να μεταβάλλεται. 

Για την παραπάνω διαφορική εξίσωση έχει δοθεί αναλυτική λύση σε 
προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων 

Έστω το σύστημα σε συνεχή χρόνο 

),,...,( 211
1 tXXXf

dt
dX

n=  

),,...,( 212
2 tXXXf

dt
dX

n=  

 ..  .. ..  

 ..  .. .. 

),,...,( 21 tXXXf
dt

dX
nn

n =  

Το σύστημα ισορροπεί όταν 

0(.)...(.)(.)0... 21
21 ====⇒==== n

n fff
dt

dX
dt

dX
dt

dX  

Με άλλα λόγια για να βρούμε τα σημεία ισορροπίας του συστήματος 
πρέπει να λύσουμε ένα αλγεβρικό σύστημα Ν εξισώσεων με Ν 
αγνώστους.  

Παράδειγμα: 

Βρείτε τα σημεία ισορροπίας του συστήματος λείας θηρευτή 

)1( 2
1

1
1 aN

K
N

N
dt

dN
−−=   

)1( 12
2 −= bNN

dt
dN  
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Λύση: 

Στην ισορροπία ισχύει ότι 

0)1( 2
1

1
1 =−−= aN

K
N

N
dt

dN  και ταυτόχρονα 

0)1( 12
2 =−= bNN

dt
dN  

Υπάρχουν τρία σημεία ισορροπίας: 

1) Είναι προφανές ότι μια λύση είναι η Ν1=Ν2 =0 (τετριμμένη λύση).  

2) Μια άλλη λύση προκύπτει ως εξής: Από τη δεύτερη εξίσωση αν Ν2 > 

0  (υπάρχει ο θηρευτής) τότε 
b

NbN 101 11 =⇒=−  

Mε αντικατάσταση του Ν1 στην πρώτη εξίσωση έχουμε 

bKa
NaN

bK
aN

bKb
110110)11(1

222 −=⇒=−−⇒=−−   

δηλαδή το σύστημα ισορροπεί στο σημείο 
b

N 1
1 = ,

bKa
N 11

2 −=  

όπου τόσο η λεία όσο και ο θηρευτής διατηρούν σταθερό πληθυσμιακό 
μέγεθος. 

3) Αν Ν2 = 0  (Αν απουσιάζει ο θηρευτής) τότε 

KNN
K
N

N ==⇒=− 11
1

1 00)1( η  

Το πληθυσμιακό μέγεθος της λείας ισορροπεί στην τιμή Κ 
(βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος για τη λεία) ή μηδενίζεται. 



 127

V.1.2.  Ασυνεχής χρόνος 

Έστω φυσικό σύστημα που περιγράφεται από την εξίσωση διαφορών 
Nt+1 = g(Nt). Στην ισορροπία η τιμή της μεταβλητής κατάστασης δε 
μεταβάλλεται με το χρόνο, άρα Nt+1 = Nt = σταθερά. 

Παράδειγμα. 

Βρείτε τα σημεία ισορροπίας του μοντέλου tt bXaX +=+1  

Στην ισορροπία ισχύει ότι  

b
aXabXXbXaXXXX tt −

=⇒=−⇒+=⇒==+ 11  

  Ασκήσεις: 

Να βρεθούν τα σημεία ισορροπίας των 

Α) 1 (1 )t t tX aX X+ = −  

Β) 1 1
t

t
t

XX
X+ =

−
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V.2. Ασσυμπτωτική ευστάθεια της ισορροπίας 

Έστω ότι ένα σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία και ξαφνικά  το 

διαταράσσουμε ελαφρά. Τι θα συμβεί με την ισορροπία του 

συστήματος;  

Το παραπάνω ερώτημα είναι δυνατό να απαντηθεί εφόσον δεχτούμε 

ότι η διαταραχή είναι πολύ μικρού εύρους. Θεωρητικά το 

διαταραγμένο σύστημα ενδέχεται να επανέλθει στην αρχική του 

ισορροπία μετά τη διαταραχή οπότε η ισορροπία χαρακτηρίζεται 

ασυμπτωτικά ευσταθής ή να απομακρυνθεί από την κατάσταση 

ισορροπίας.  

Η αλγεβρική μελέτη της συμπεριφοράς των μοντέλων μετά από 

διαταραχή  βασίζεται σε μια προσεγγιστική λύση των διαφορικών 

εξισώσεων στην περιοχή γύρω από το σημείο ισορροπίας. Θεωρούμε 

ότι η δυναμική του συστήματος μπορεί να περιγραφεί με 

ικανοποιητική προσέγγιση από μια γραμμική σχέση που στην 

πραγματικότητα είναι ο γραμμικός όρος μιας σειράς που 

περιλαμβάνει στην πλήρη της ανάπτυξη άπειρο πλήθος 

πολυωνυμικών όρων. Η σειρά αυτή είναι το ανάπτυγμα Taylor.   

V2.1. Συνεχείς μεταβολές 

Διαφορικές εξισώσεις 
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Έστω το σύστημα  

)(Xf
dt
dX

=  που ισορροπεί σε σημείο
*
X . 

Μετατοπίζουμε ελαφρά το σύστημα από την κατάσταση ισορροπίας. 
Έστω h το εύρος της διαταραχής οπότε η νέα τιμή της μεταβλητής 

κατάστασης είναι 
*
X +h. Παρακολουθούμε στη συνέχεια τις τιμές του h 

καθώς περνά ο χρόνος. Αν το h τείνει στο μηδέν με το χρόνο, τότε οι 

τιμές 
*
X  + h θα τείνουν στο  

*
X  και το σύστημα θα επανέλθει στην 

ισορροπία. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα θα απομακρυνθεί από 
το σημείο ισορροπίας του. Για να διαπιστώσουμε συνεπώς αν το 
σύστημα  θα επανέλθει στην ισορροπία αρκεί να μελετήσουμε τη 
δυναμική του h  που εκφράζεται από μια διαφορική εξίσωση της 

μορφής )(hf
dt
dh

= . Το πρόβλημα είναι η διατύπωση αυτής της 

διαφορικής εξίσωσης.  

Στην περίπτωση που η αρχική διαφορική είναι γραμμική η διαφορική 
που περιγράφει τη δυναμική της διαταραχής είναι συνήθως απλή. 

Έστω για παράδειγμα η διαφορική bXa
dt
dX

+=  με σημείο ισορροπίας 

το 
*
X =-a/b. Ενόσω το σύστημα είναι σε ισορροπία μεταβάλουμε την 

τιμή του
*
X  κατά h. Για το διαταραγμένο σύστημα ισχύει άρα η 

διαφορική bhXba
dt
dh

dt
XdhXba

dt
hXd

++=+⇒++=
+ *

*
*

*
)()()(  

Από τον ορισμό της ισορροπίας ισχύει ότι 0)( *
*

=+= Xba
dt
Xd  

οπότε η διαφορική για την διαταραχή είναι bh
dt
dh

=  
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και η λύση της είναι η bt
t ehh 0=  όπου h0 η αρχική μετατόπιση. Του 

χρόνου τείνοντος στο άπειρο το ht τείνει στο μηδέν αν b<0, στο άπειρο 
αν b>0 και παραμένει ίσο με h0 αν b=0. 

Στην γενικότητα του όμως το πρόβλημα δεν είναι καθόλου απλό. Η 
συνάρτηση μετασχηματισμού f είναι συνήθως πολύπλοκη μη 

γραμμική συνάρτηση του Χ. Έτσι, ο άμεσος υπολογισμός της f(
*
X +h) 

είναι αδύνατος. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να εκφράσουμε 

προσεγγιστικά (δηλαδή με κάποιο σφάλμα) τις τιμές της f(
*
X +h). Οι 

τιμές αυτές προσεγγίζονται από πολυώνυμο(ανάπτυγμα Taylor) που 
περιλαμβάνει ως όρους τις παραγώγους ως προς το Χ της f(Χ). Αρκεί η 
συνάρτηση f να είναι παραγωγίσιμη. Όσο περισσότερους  
πολυωνυμικούς όρους συμπεριλάβουμε τόσο καλύτερη και η 
προσέγγιση. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα η προσέγγιση έχει την 
παρακάτω μορφή 

n

nn

Xd

fd
n
h

Xd

fdh

Xd

dfhXfhXf
dt

hXd
*2*

22

*

**
*

!
...

!2
)()()(

++++≈+=
+  

όπου ! 1 2 3n n= i i iii ή ! ( 1)!n n n= −  

 Παρατηρούμε ότι αν το h είναι μικρός αριθμός, τότε ο γραμμικός όρος, 

δηλαδή ο όρος *
Xd

dfh  έχει μεγάλη συνεισφορά στην προσέγγιση ενώ οι 

ανώτεροι πολυωνυμικοί όροι έχουν συνεισφορά που μειώνεται όσο 
αυξάνει η τάξη τους. Επειδή στο πρόβλημα που εξετάζουμε 
θεωρήσαμε το h πολύ μικρό μπορούμε να αγνοήσουμε τους ανώτερους 
όρους του αναπτύγματος χωρίς ουσιαστικό σφάλμα. 
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 Χρησιμοποιώντας μόνο τον πρωτοβάθμιο όρο του αναπτύγματος 

Taylor έχουμε τη γραμμική σχέση *

**
)()(

Xd

dfhXfhXf +≈+  

Λέμε ότι έχουμε γραμμικοποιήσει το σύστημα μας στην περιοχή πολύ 
κοντά στο σημείο ισορροπίας.  

 Εξ ορισμού 0)(
*

=Xf  και 0
*

=
dt
Xd  οπότε *

*
)(

Xd

dfhhXf
dt
dh

≈+= και επειδή 

η παράγωγος μιας συνάρτησης σε ένα σημείο είναι σταθερά, c
Xd

df
=*  

οπότε τελικά ισχύει για το  h η διαφορική ch
dt
dh

= που έχει λύση 
ct

t ehh 0= όπου h0 η αρχική μετατόπιση, ht η απόσταση του συστήματος 

από την ισορροπία μετά από πάροδο χρόνου t και c η σταθερά *
Xd

df . 

Συνεπώς η μεταβολή του h στο χρόνο ακολουθεί εκθετικό πρότυπο 
αύξησης ή μείωσης ανάλογα με το πρόσημο της σταθεράς c. Έτσι, η 
ισορροπία είναι ευσταθής για μικρή μετατόπιση h εάν η σταθερά c 
είναι αρνητική, δηλαδή: 

Η ισορροπία σε σημείο 
*
X  ενός μονοδιάστατου δυναμικού 

συστήματος  που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση 

)(Xf
dt
dX

= είναι ασυμπτωτικά ευσταθής αν η παράγωγος της 

συνάρτησης f ως προς Χ υπολογισμένη στο σημείο ισορροπίας 
είναι αρνητικός αριθμός. 

Παραδείγματα. 

Λογιστική αύξηση πληθυσμού 



 132

Έστω το σύστημα )1()(
K
NrNNf

dt
dN

−== με σημεία ισορροπίας 0
*
=N  

και KN =
*

.Εξετάστε την ευστάθεια της ισορροπίας σε καθένα από 
αυτά. 

 
 

Λύση 

Η παράγωγος της συνάρτησης f ως προς τη μεταβλητή κατάστασης Ν 

είναι 
K
Nrr

dN
df 2−=  

Υπολογίζουμε τις τιμές της παραγώγου στα δύο σημεία ισορροπίας. 

Στο 0
*
=N  : r

dN
df

=   άρα η ισορροπία στο σημείο 0
*
=N  είναι ευσταθής 

αν r<0. Με άλλα λόγια αν σε μια περιοχή δεν υπάρχουν άτομα ενός 
είδους τότε κάθε άτομο που θα φτάσει τυχαία εκεί θα χαθεί (και ο 
πληθυσμός θα έχει σταθερά μέγεθος ίσο με μηδέν) αν ο κατά κεφαλή 
ρυθμός αύξησης είναι αρνητικός. Για να εγκατασταθεί ένας 
πληθυσμός στην περιοχή θα πρέπει ο κατά κεφαλή ρυθμός αύξησης 
του να είναι μεγαλύτερος από το μηδέν.  

Στο KN =
*

:  rrr
dN
df

−=−= 2  και η ισορροπία είναι ευσταθής αν r>0. Με 

άλλα λόγια αν συμβεί σε πληθυσμό που ισορροπεί σε μέγεθος ίσο με Κ 
να χαθούν ξαφνικά λίγα άτομα τότε ο πληθυσμός θα επανέλθει στο 
παραπάνω σταθερό μέγεθος μόνο αν ο κατά κεφαλή ρυθμός αύξησης 
του πληθυσμού είναι θετικός. Σε άλλη περίπτωση ο πληθυσμός δε θα 
επανακάμψει. 
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Να βρεθούν τα σημεία ισορροπίας του μοντέλου dp/dt=mp(p-1)-ep 
όπου m,e>0 σταθερές και να εξεταστεί η ευστάθεια της ισορροπίας σε 
καθένα από αυτά. 
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Συστήματα δύο διαφορικών εξισώσεων  

 Έστω το σύστημα 
),(

),(

212
2

211
1

XXf
dt

dX

XXf
dt

dX

=

=
 και 2

*
1

*
, XX  ένα από τα σημεία 

ισορροπίας του. Μετατοπίζουμε το σύστημα σε σημείο 

22
*

11
*

, hXhX ++ και παρακολουθούμε τις μεταβολές των 21,hh  στο χρόνο. 
Το σύστημα των διαφορικών έχει τη μορφή  

),(),(
)(

),(),(
)(

22
*

11
*

2
2

22
*

11
*

2
22

*

22

*

11

*

1
1

22

*

11

*

1
11

*

hXhXf
dt

dh
hXhXf

dt
hXd

hXhXf
dt

dh
hXhXf

dt
hXd

++=⇒++=
+

++=⇒++=
+

 

Μας ενδιαφέρουν οι τιμές των συναρτήσεων 

),(),,( 22
*

11
*

222
*

11
*

1 hXhXfhXhXf ++++  για μικρά h1,h2 

Χρησιμοποιούμε τους γραμμικούς όρους του αναπτύγματος Taylor σε 
δύο διαστάσεις. Αν οι συναρτήσεις f1, f2 δεν είναι γραμμικές η μέθοδος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον αυτές είναι παραγωγίσημες και 
έχουν συνεχείς μερικές παραγώγους πρώτης και δευτέρας τάξεως 
τουλάχιστον.  Ένα μη γραμμικό σύστημα με την παραπάνω ιδιότητα 
λέγεται σχεδόν γραμμικό σύστημα στην περιοχή γύρω από το σημείο 
ισορροπίας. Για μη γραμμικά συστήματα που δεν έχουν την 
παραπάνω ιδιότητα η μέθοδος δεν εφαρμόζεται. Έστω λοιπόν ότι το 
σύστημα μας είναι γραμμικό ή σχεδόν γραμμικό. Τότε η γραμμική 
προσέγγιση στην περιοχή κοντά στο σημείο ισορροπίας έχει την 
παρακάτω μορφή: 
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2

2
2

1

2
12

*

1

*

222

*

11

*

2
2

2

1
2

1

1
12

*
1

*

122
*

11
*

1
1

),(),(

),(),(

X
f

h
X
f

hXXfhXhXf
dt

dh

X
fh

X
fhXXfhXhXf

dt
dh

∂
∂

+
∂
∂

+≈++=

∂
∂

+
∂
∂

+≈++=
 

και επειδή ⇒== 0),(),( 2
*

1
*

22
*

1
*

1 XXfXXf  

2

2
2

1

2
1

2

2

1
2

1

1
1

1

X
f

h
X
f

h
dt

dh

X
fh

X
fh

dt
dh

∂
∂

+
∂
∂

=

∂
∂

+
∂
∂

=
 Οι μερικές παράγωγοι υπολογίζονται στο σημείο 

ισορροπίας και άρα είναι σταθερές οπότε το παραπάνω είναι σύστημα 
δύο γραμμικών ομογενών διαφορικών ως προς 21 , hh με σταθερούς 
συντελεστές. Το παραπάνω σύστημα εκφράζεται στη γλώσσα των 

πινάκων ως 


























∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=



















2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

2

1

h
h

X
f

X
f

X
f

X
f

dt
dh
dt

dh

ή  dh = J  h  

Ο πίνακας J που έχει ως στοιχεία τις τιμές των μερικών παραγώγων 
των συναρτήσεων ονομάζεται Ιακωβιανός πίνακας του συστήματος 
(Jacobian matrix). 

Θυμηθείτε ότι η γενική λύση του παραπάνω συστήματος είναι η 
tttt ecechecech 2121

2221212111 , λλλλ ηξηξ +=+= όπου λ1,λ2 οι ιδιοτιμές του 
πίνακα σταθερών συντελεστών, εδώ του Ιακωβιανού πίνακα. Για να 
είναι η ισορροπία ευσταθής θα πρέπει τα 21, hh να τείνουν στο μηδέν με 
την πάροδο του χρόνου. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει τα λ1,λ2 <0. Αν 
λ1,λ2 μιγαδικοί τότε το πραγματικό μέρος πρέπει να είναι αρνητικό. 

Συμπερασματικά, για να εξετάσω την ασυμπτωτική ευστάθεια της 
ισορροπίας συστήματος δύο διαφορικών εξισώσεων σε ένα σημείο 
ισορροπίας: 
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- Σχηματίζω τον Ιακωβιανό πίνακα του συστήματος 

- Υπολογίζω τις τιμές των μερικών παραγώγων στο σημείο 
ισορροπίας 

- Βρίσκω τις ιδιοτιμές λ1,λ2  του πίνακα 

- αν 0),Re( 21 <λλ   η ισορροπία είναι ευσταθής. Αν R∈21 ,λλ  το σημείο 
ισορροπίας χαρακτηρίζεται ευσταθής κόμβος (Node).  Αν C∈21 ,λλ  το 
σημείο ισορροπίας χαρακτηρίζεται ως ευσταθής εστία (focus). 

- αν 0),Re( 21 >λλ  η ισορροπία είναι ασταθής. Tο σημείο ισορροπίας 
είναι ένας ασταθής κόμβος ή πηγή (source) αν R∈21 ,λλ και ασταθής 
εστία αν C∈21 ,λλ . 

- αν R∈21 ,λλ  και 0,0 21 <> λλ ή 0,0 21 >< λλ  η ισορροπία είναι 
ασταθής για μετατόπιση ως προς μία κατεύθυνση. Το σημείο 
ισορροπίας χαρακτηρίζεται ως σαγματοειδές (saddle = σαμάρι). Τέτοια 
περίπτωση δεν υφίσταται για μιγαδικές ιδιοτιμές (που πάντα είναι 
συζυγείς μιγαδικοί). 

- αν  C∈21 ,λλ  και 0),Re( 21 =λλ  (φανταστικές ρίζες) απαιτείται 
περαιτέρω μελέτη για να αποφανθούμε περί της ευστάθειας της 
ισορροπίας των μη γραμμικών συστημάτων. Αν το σύστημα είναι 
γραμμικό τότε η ισορροπία είναι ευσταθής αλλά όχι ασυμπτωτικά 
γεγονός που σημαίνει ότι αν απομακρύνουμε το σύστημα από την 
ισορροπία τότε αυτό δε θα επανέλθει στην ισορροπία αλλά ούτε και 
θα απομακρυνθεί (δείτε ότι η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι μια 
τριγωνομετρική συνάρτηση που προκαλεί μια ταλάντωση σταθερού 
πλάτους γύρω από την ισορροπία, μια κλειστή τροχιά στο διάγραμμα 
φάσης). Το σημείο ισορροπίας είναι ένα κέντρο (center). Στα σχεδόν 
γραμμικά συστήματα το σημείο ισορροπίας θα μπορούσε να είναι 
ένας οριακός κύκλος.  
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Τύποι σημείων ισορροπίας και ένα τοπογραφικό ανάλογο 

Παρατήρηση: 

Τα συστήματα δύο συνηθισμένων αυτόνομων διαφορικών δεν 
αναμένεται να εμφανίσουν πολύπλοκη συμπεριφορά στις λύσεις τους. 
Αντίθετα κάποιος πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός με συστήματα 
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3 ή περισσοτέρων μη γραμμικών εξισώσεων. Μερικά τέτοια 
συστήματα εμφανίζουν πολυπλοκότητες (χαοτική συμπεριφορά)  και 
δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε με τις μεθόδους που παρουσιάζονται 
σε αυτές τις σημειώσεις. 

Απλά κριτήρια ευστάθειας 

Τα παρακάτω κριτήρια ευστάθειας έχουν πρακτική σημασία 

δεδομένου ότι δεν απαιτείται η ανάλυση ιδιοτιμών της μήτρας Jacobi. 

Τα κριτήρια αυτά είναι εξειδικεύσεις σε διδιάστατα και τριδιάστατα 

συστήματα ενός γενικού κριτηρίου που αφορά σε συστήματα ν- 

διαστάσεων αλλά απαιτεί αρκετούς υπολογισμούς οριζουσών.  Το 

γενικό αυτό κριτήριο ονομάζεται κριτήριο Routh-Hurwitz. 

1) Για συστήματα δύο εξισώσεων ισχύει ότι: 

Η χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα Jacobi του συστήματος είναι 

της μορφής λ2 + αλ +β =0. Η ισορροπία του συστήματος είναι 

ασυμπτωτικά ευσταθής εάν α>0 και β>0 

2) Για  συστήματα 3ων διαφορικών εξισώσεων: 

Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι  της μορφής 

023 =+++ γβλλλ a . Η ισορροπία είναι ευσταθής όταν 

0,0 >> γa  και βγ >a  
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Λυμένες ασκήσεις 

Έστω το σύστημα dX/dt=3μX-2Y και dY/dt= 5X. Το σύστημα ισορροπεί 

στο σημείο Χ=0,Υ=0. Για ποιες τιμές του μ η ισορροπία είναι 

α) ασυμπτωτικά ευσταθής, β) ασυμπτωτικά ασταθής, γ) ευσταθής , δ)  

περιοδική συγκλίνουσα ταλάντωση στ) περιοδική αποκλίνουσα 

ταλάντωση και ε) ταλάντωση σταθερού πλάτους. 

Λύση 

Το σύστημα είναι γραμμικό με σταθερούς συντελεστές. Ο πίνακας 

Jacobi για το μοναδικό σημείο ισορροπίας είναι ο πίνακας των 

σταθερών συντελεστών (μπορείτε να το επαληθεύσετε), δηλαδή 

3 2
5 0
µ − 

=  
 

J . Μας ενδιαφέρει το είδος και το πρόσημο των ιδιοτιμών 

του πίνακα. Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι 

 23 2
0 (3 ) 10 0 3 10 0

5 0
µ λ

λ µ λ λ µλ
λ

− −
= ⇒ − − + = ⇒ − + =

−
 και οι ιδιοτιμές 

είναι οι 
23 9 40

2
µ µ

λ
± −

=  

α) Βάση του κριτηρίου ευστάθειας για να είναι η ισορροπία ευσταθής 

θα πρέπει 3 0 0µ µ− > ⇒ < .  

β) για μ>0 
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γ) το σύστημα είναι γραμμικό οπότε αρκεί μ=0 

δ) πρέπει η ισορροπία να είναι ευσταθείς (σύγκλιση) και επιπλέον οι 

ιδιοτιμές να είναι μιγαδικές. Πρέπει δηλαδή να ισχύει ότι μ<0 

(περίπτωση α)  

και 2 2 40 40 409 40 0
9 9 9

µ µ µ− < ⇒ < ⇒ − < < .  

Συνεπώς 40 0
9

µ− < <  

στ) πρέπει η ισορροπία να είναι ασταθής (απόκλιση) και επιπλέον οι 

ιδιοτιμές να είναι μιγαδικές. Πρέπει δηλαδή να ισχύει ότι μ>0 

(περίπτωση β) και 40 40
9 9

µ− < < . 

 Συνεπώς 400
9

µ< <  

ε) Ουσιαστικά η περίπτωση αυτή έχει αντιμετωπιστεί (περίπτωση γ). 

Αναλυτικότερα θα πρέπει οι ιδιοτιμές να είναι φανταστικές δηλαδή να 

ισχύουν οι ανισότητες 40 40
9 9

µ− < <  και 3 0 0
2
µ µ= ⇒ = . Πρέπει 

δηλαδή 0µ = όπως ήδη βρήκαμε. Στο επόμενο σχήμα συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα 
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V.2.1.1. Γραφική μελέτη και διαγράμματα φάσης  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ένα διάγραμμα φάσης δυναμικού 

συστήματος είναι ένα γράφημα με άξονες τις μεταβλητές κατάστασης 

και τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής. Οι άξονες αυτοί 

σχηματίζουν ένα χώρο 2Ν διαστάσεων (όπου Ν ο αριθμός των 

μεταβλητών κατάστασης). Ο χώρος αυτός ονομάζεται χώρος φάσεων 

του συστήματος. Θεωρήστε ότι μέσα στον χώρο αυτό υπάρχει ένα 

κινητό. Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή το κινητό αυτό βρίσκεται σε 

ένα σημείο. Το σημείο αυτό προσδιορίζεται από τις τιμές των 

μεταβλητών κατάστασης την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και από 

την τάση μεταβολής προς κάθε διεύθυνση (ρυθμό μεταβολής). Με το 

πέρασμα του χρόνου το κινητό αλλάζει θέση (αλλάζουν τόσο οι τιμές 

των μεταβλητών κατάστασης όσο και οι ρυθμοί μεταβολής τους). 
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Συνεπώς με το πέρασμα του χρόνου το κινητό διαγράφει μια τροχιά 

στον χώρο των φάσεων. Αν βρούμε ένα τρόπο να περιγράψουμε όλες 

τις τροχιές των πιθανών κινητών που εκκινούν από τα διάφορα 

σημεία του χώρου των φάσεων θα έχουμε κατασκευάσει ένα πλήρες 

διάγραμμα φάσεων. Παρατηρήστε όμως ότι δεν μπορούμε να έχουμε 

πλήρη εποπτεία ενός τέτοιου διαγράμματος φάσεων λόγω των 

πολλών διαστάσεων του χώρου των φάσεων. Είναι εύκολο σχετικά να 

κατασκευάσουμε το διάγραμμα φάσης ενός συστήματος που 

περιγράφεται από μία διαφορική εξίσωση. Χρειαζόμαστε μόνο δύο 

άξονες έναν για την μεταβλητή κατάστασης και ένα για τον ρυθμό 

μεταβολής της. Αν έχουμε ένα σύστημα 2 διαφορικών μπορούμε να 

κατασκευάσουμε ένα μη πλήρες διάγραμμα φάσης χρησιμοποιώντας 

πάλι δύο άξονες που αντιστοιχούν στις δύο μεταβλητές κατάστασης 

(περιγράφουμε μόνο τις θέσεις όχι τις τάσεις μεταβολής). Με αυτούς 

τους τύπους διαγραμμάτων φάσης θα ασχοληθούμε στην συνέχεια. 

Τα διαγράμματα φάσης αποσκοπούν να μας δώσουν μια εποπτική 

εικόνα της δυναμικής. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία ποιοτικής 

ανάλυσης άρα δεν είναι αναγκαίο να είναι λεπτομερή (να εμφανίζουν 

δηλαδή όλες τις δυνατές πορείες). Συνήθως είναι αδρά και 

περιλαμβάνουν μόνο χαρακτηριστικά σημεία όπως τα σημεία 

ισορροπίας και μερικές σημαντικές  τροχιές. Στα απλά δυναμικά 

συστήματα οι τροχιές είναι συνήθως ομαλές. Μάλιστα, οι τροχιές που 

εκκινούν από γειτονικά σημεία του χώρου των φάσεων έχουν 
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συνήθως παρόμοια συμπεριφορά. Το γεγονός αυτό διευκολύνει στην 

κατασκευή του διαγράμματος φάσεων. Παρατηρήστε τέλος ότι στα 

διαγράμματα φάσης έχει απαλειφτεί ο χρόνος.   

∆ιάγραµµα φάσης αυτόνοµης διαφορικής 1ης τάξης 

Το διάγραμμα φάσης της διαφορικής )(Xf
dt
dX

=  είναι ένα γράφημα σε 

σύστημα δύο αξόνων Χ και )(Xf
dt
dXY == . Ο στόχος της κατασκευής 

ενός τέτοιου διαγράμματος είναι να βρούμε τιμές του Χ για τις οποίες 
ο ρυθμός μεταβολής του είναι θετικός (και άρα το Χ θα τείνει να 
αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου), αρνητικός ή μηδέν (σημείο 
ισορροπίας). Ένα υποθετικό διάγραμμα φάσης παρουσιάζεται στο 
παρακάτω διάγραμμα.  

X1

X3

X4X2

 

Δείτε ότι αν ξεκινήσουμε από την τιμή Χ=Χ1 ο ρυθμός μεταβολής του Χ 
είναι θετικός και άρα το Χ θα αυξηθεί (αυτό συμβολίζει το αντίστοιχο 
βέλος).  Αν ξεκινήσουμε από την τιμή Χ=Χ3 ο ρυθμός μεταβολής του Χ 
είναι αρνητικός και άρα το Χ θα μειωθεί.  Τέλος αν ξεκινήσουμε από 
την τιμή Χ=Χ2 ο ρυθμός μεταβολής του Χ είναι μηδενικός και άρα το Χ 
θα παραμένει Χ2 με το πέρασμα του χρόνου. Το Χ2 είναι άρα ένα 
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σημείο ισορροπίας. Μάλιστα αν ενόσω Χ=Χ2 διαταράξουμε ελάχιστα 
το σύστημα (μετακινηθούμε λίγο αριστερά ή δεξιά στον πρώτο άξονα) 
η τάση θα είναι  να επιστρέψουμε στο Χ2. Η ισορροπία είναι ευσταθής.  
Ένα άλλο σημείο ισορροπίας είναι το Χ4 αλλά σε αυτό το σημείο η 
ισορροπία είναι ασταθής. Το ίδιο συμβαίνει και στο σημείο Χ=0. 

Στο παρακάτω σχήμα χρησιμοποιούμε το διάγραμμα φάσης για να 
διερευνήσουμε ποιοτικά το είδος των λύσεων της διαφορικής.  

X
1

X
3

X
4

X
2

X4

X2

t  

Σχηματίσαμε νέο διάγραμμα όπου στον οριζόντιο άξονα 
τοποθετήσαμε τον χρόνο και στον κατακόρυφο την μεταβλητή 
κατάστασης Χ. Τοποθετήσαμε επίσης στον κατακόρυφο άξονα τα 
κύρια χαρακτηριστικά σημεία (τα σημεία ισορροπίας) καθώς και τις 
τάσεις μεταβολής (τα βέλη). Για να γίνει πιο κατανοητή η σχέση του 
νέου αυτού διαγράμματος με το διάγραμμα φάσης έχουμε 
τοποθετήσει το πλήρες διάγραμμα φάσης (ανεστραμμένο) στα 
αριστερά.   
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Στο διάγραμμα των λύσεων παρουσιάζονται ορισμένες από τις λύσεις 
ανάλογα με την αρχική τιμή Χ0 στο χρόνο 0. Τρεις από τις λύσεις είναι 
οι λύσεις στην ισορροπία (Χ0=0, Χ0=Χ2 και Χ0=Χ4). Είναι οι τρεις 
οριζόντιες παχιές γραμμές που εκκινούν από τα αντίστοιχα σημεία (η 
μία συμπίπτει με το οριζόντιο άξονα). Αν τώρα ξεκινήσουμε από τιμή 
Χ0 λίγο μεγαλύτερη από το μηδέν το Χ θα τείνει να αυξηθεί με το 
χρόνο. Παρατηρώντας το διάγραμμα φάσης στα αριστερά 
διαπιστώνουμε ότι ο ρυθμός μεταβολής είναι μεν θετικός αλλά μικρός. 
Αυτό σημαίνει ότι αρχικά το Χ αυξάνει αργά. Καθώς όμως αυξάνει το 
Χ αυξάνει αντίστοιχα και ο ρυθμός αύξησης του έως ένα μέγιστο. Έως 
το σημείο του μεγίστου ρυθμού αύξησης έχουμε άρα μια συνεχώς 
επιταχυνόμενη τάση αύξησης του Χ. Με την αύξηση του Χ πέραν του 
μεγίστου ο ρυθμός μεταβολής συνεχίζει να είναι θετικός αλλά με τάση 
συνεχούς μείωσης έως ότου γίνει ίσος με μηδέν όταν το Χ φτάσει να 
γίνει ίσο με Χ2 .  Πέραν του μεγίστου δηλαδή η αύξηση του Χ είναι 
συνεχώς επιβραδυνόμενη. Στο σημείο που ο ρυθμός μεταβολής είναι ο 
μέγιστος αντιστοιχεί ένα σημείο καμπής της καμπύλης που 
περιγράφει τις μεταβολές του Χ στο χρόνο.  Στον παρακάτω πίνακα 
παρατίθενται ορισμένες συσχετίσεις μεταξύ του διαγράμματος φάσης 
και της ζητούμενης παράστασης των μεταβολών του Χ με το χρόνο. 

Αν dX/dt είναι τότε Χt είναι 

Θετική αύξουσα Αύξουσα κοίλα προς τα πάνω    

Θετική φθίνουσα Αύξουσα κοίλα προς τα κάτω    

Αρνητική αύξουσα Φθίνουσα κοίλα προς τα κάτω    

Αρνητική φθίνουσα  Φθίνουσα κοίλα προς τα πάνω   

Μηδέν Ευθεία παράλληλη του οριζόντιου άξονα 



 146

Ασκηση 

Έστω ότι η δυναμική ενός φυσικού συστήματος περιγράφεται από τη 

διαφορική εξίσωση )4100()( XXXf
dt
dX

−== . Κατασκευάστε το 

διάγραμμα φάσης.  

Διαγράμματα φάσης συστημάτων δύο αυτόνομων διαφορικών. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κατασκευαστούν αδρά διαγράμματα 
φάσης τέτοιων συστημάτων (αδρά εδώ σημαίνει ότι ο χώρος φάσης 
ορίζεται μόνο από τις δύο μεταβλητές κατάστασης, άρα το διάγραμμα 
φάσης που προκύπτει περιέχεται σε ένα επίπεδο). 

1) Σε ορισμένες απλές περιπτώσεις είναι δυνατή η δημιουργία του 
διαγράμματος με απαλοιφή του χρόνου διαιρώντας κατά μέλη 
τις δύο διαφορικές. Προκύπτει μια διαφορική της οποίας οι 
λύσεις (εφόσον βέβαια υπάρχουν) δίνουν άμεσα τις τροχιές στο 
διάγραμμα φάσης. Αν το σύστημα λύνεται έχουμε επίσης 
δυνατότητα να απαλείψουμε το χρόνο από την λύση αντί από 
την αρχική διατύπωση των διαφορικών εξισώσεων 

2) Τα κρίσιμα στοιχεία του ζητούμενου διαγράμματος φάσης είναι 
τα σημεία ισορροπίας, οι διευθύνσεις των ιδιοδιανυσμάτων και 
οι τροχιές γύρω από την ισορροπία που καθορίζονται από το 
πρόσημο του πραγματικού μέρους των ιδιοτιμών. Δεδομένου 
ότι οι λύσεις των συστημάτων δύο αυτόνομων διαφορικών δεν 
επιδεικνύουν πολύπλοκες συμπεριφορές (δεν υπάρχει 
περίπτωση χαοτικής συμπεριφοράς) είναι ασφαλές να 
υποθέσουμε ότι οι τροχιές στο χώρο μεταξύ των σημείων 
ισορροπίας είναι ομαλές και οδεύουν προς κάποια από τα 
σημεία ισορροπίας ή προς το άπειρο. Συνεπώς μπορούμε να 
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κατασκευάσουμε αδρό διάγραμμα φάσης απεικονίζοντας τα 
σημεία ισορροπίας και τις τροχιές γύρω από αυτά. 

3) Εναλλακτική μέθοδος της προηγούμενης είναι να εντοπίσουμε 
τα σημεία ισορροπίας και χαρακτηριστικές καμπύλες (συνήθως 
ευθείες) στο διάγραμμα φάσης κατά μήκος των οποίων είναι 
μηδενικός ο ρυθμός μεταβολής των μεταβλητών κατάστασης 
(ευθείες μηδενικής αύξησης). Οι καμπύλες αυτές χωρίζουν το 
επίπεδο του διαγράμματος φάσης σε υποπεριοχές σε κάθε μία 
από τις οποίες οι τροχιές ακολουθούν συγκεκριμένες πορείες. 
Παρατηρήστε επίσης ότι εξ ορισμού οι ευθείες μηδενικής 
αύξησης επαληθεύονται στα σημεία ισορροπίας. Η μέθοδος 
αυτή εφαρμόζει σε μη γραμμικά συστήματα με περισσότερα 
του ενός σημεία ισορροπίας. 

Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω 
μεθόδων 

Παράδειγμα 1o: Απαλοιφή χρόνου από το σύστημα των 
διαφορικών εξισώσεων. 

Έστω το σύστημα X
dt
dYY

dt
dX

−== ,  του οποίου θέλουμε το διάγραμμα 

φάσης. 

 Μπορούμε εύκολα να κατασκευάσουμε το διάγραμμα φάσης του 
παραπάνω συστήματος με απαλοιφή του χρόνου από το αρχικό 
σύστημα διαφορικών εξισώσεων. Θα προκύψει μια σχέση των δύο 
μεταβλητών κατάστασης Χ,Υ η οποία περιγράφει τη μορφή των 
δυναμικών γραμμών στο διάγραμμα φάσης. 

Ένας τρόπος απαλοιφής του χρόνου είναι να διαιρέσουμε τις δύο 
διαφορικές εξισώσεις κατά μέλη, οπότε έχουμε 
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 cYXYdYXdXYdYXdX
X
Y

dY
dX

+−=⇒−=⇒−=⇒−= ∫ ∫ 22
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όπου c η σταθερά ολοκλήρωσης που εξαρτάται από τις αρχικές 
συνθήκες. Η εξίσωση αυτή παριστά κύκλο στο επίπεδο των κάθετων 
αξόνων Χ,Υ με κέντρο την αρχή των αξόνων (σημείο ισορροπίας) και 
ακτίνα ίση με την τετραγωνική ρίζα του 2c. 

Το διάγραμμα φάσης του συστήματος αποτελείται συνεπώς από μια 
οικογένεια ομόκεντρων κύκλων με κέντρο το σημείο ισορροπίας (0,0). 
Ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες οι δυναμικές γραμμές διαγράφουν 
μία κυκλική τροχιά ορισμένης ακτίνας στο διάγραμμα φάσης. Αν c=0 η 
ακτίνα του κύκλου είναι ίση με μηδέν και ο κύκλος είναι ένα σημείο, το 
σημείο ισορροπίας. Με άλλα λόγια, αν το σύστημα αρχίσει τη 
δυναμική του από το σημείο 0,0 τότε θα παραμείνει στο ίδιο σημείο έπ’ 
άπειρον. Αν τώρα το σύστημα μετατοπιστεί ξαφνικά σε ένα άλλο 
σημείο του διαγράμματος φάσης θα ακολουθήσει μια νέα κυκλική 
τροχιά και δε θα επιστρέψει στην αρχική. Η ισορροπία είναι ευσταθής 
όχι όμως ασυμπτωτικά. Το σύστημα δεν έχει τάση απομάκρυνσης 
αλλά ούτε επανόδου στην σταθερή τροχιά γύρω από το σημείο 
ισορροπίας.   

Κατασκευή διαγράμματος φάσης με απαλοιφή του χρόνου από 
την λύση 

Έστω το σύστημα 

21
2

21
1

4 XX
dt

dX

XX
dt

dX

+=

+=
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Η λύση αυτού του συστήματος έχει δοθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
Οι ιδιοτιμές είναι 1,3 21 −== λλ  και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα 

είναι
1
2
 

=  
 

ξ και  
1
2

 
=  − 

η  

Η γενική λύση του συστήματος είναι 
tt

tt

ececX

ececX
−

−

−=

+=

2
3

12

2
3

11

22
 

Για την κατασκευή του διαγράμματος φάσης παρατηρήστε ότι δύο από 
τις λύσεις συμπίπτουν με τα δύο ιδιοδιανύσματα.  

 

Πράγματι αν c2=0, c1≠0 η λύση είναι Χ1 = c1e3t, X2 = 2c1 e3t. Απαλείφουμε 
το χρόνο διαιρώντας κατά μέλη οπότε έχουμε   X2 = 2 X1. H λύση αυτή 
είναι μια ευθεία γραμμή στο διάγραμμα φάσης που περνά από την 
αρχή των αξόνων και έχει διεύθυνση ίδια με αυτή του πρώτου 
ιδιοδιανύσματος. Αν θεωρήσουμε ότι η λύση αυτή παριστά την πορεία 
ενός κινητού παρατηρούμε τα εξής:  
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Αν c1 >0 τότε Χ1,Χ2>0 (Χ1 = c1e3t, X2 = 2c1 e3t  είναι αύξουσες συναρτήσεις 
χρόνου που τείνουν στο άπειρο του χρόνου τείνοντος στο άπειρο). 
Συνεπώς το κινητό θα απομακρύνεται από το σημείο τομής των 
αξόνων προς την άνω δεξιά γωνία του διαγράμματος φάσης. 

Αν c1<0 τότε Χ1, Χ2<0 και συνεχώς μειούμενα οπότε το κινητό 
απομακρύνεται από το σημείο (0,0) προς την κάτω αριστερή γωνία του 
διαγράμματος φάσης (τρίτο τεταρτημόριο). Τα βέλη στο διάγραμμα 
φάσης δείχνουν ακριβώς αυτές τις τάσεις. 

Αν c1 =0 και c2 ≠ 0 η λύση είναι   Χ1 = c2 e-t , X2 = -2c2 e-t 

Με απαλοιφή του χρόνου έχουμε τη σχέση Χ2 = -2Χ1, που παριστά 
ευθεία στο διάγραμμα φάσης που περνά από την αρχή των αξόνων 
και έχει συντελεστή διεύθυνσης ίσο με αυτό του δεύτερου 
ιδιοδιανύσματος. 

Αν c2>0 τότε Χ1>0 και Χ2 <0. Η λύση βρίσκεται στο τέταρτο 
τεταρτημόριο και με την πάροδο του χρόνου τείνει προς την αρχή των 
αξόνων καθώς ο όρος e-t τείνει μειούμενος με την αύξηση του t. 
Αντίστοιχα είναι τα συμπεράσματα για c2<0 με τη διαφορά ότι η λύση 
βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτημόριο του διαγράμματος φάσης.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τροχιές στο διάγραμμα φάσης 
προσδιορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα οπότε τα πράγματα 
απλοποιούνται αν μπορέσουμε να διατυπώσουμε κάποιους απλούς 
κανόνες για τον προσδιορισμό των τροχιών. 

Κατασκευή αδρού διαγράμματος φάσης με βάση τα 
ιδιοδιανύσματα και το είδος και πρόσημο των ιδιοτιμών. 

Για την κατασκευή του διαγράμματος φάσης ακολουθούμε τα 
παρακάτω βήματα. 
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1) Βρίσκουμε και απεικονίζουμε στο διάγραμμα όλα τα σημεία 
ισορροπίας. 

2) Για κάθε σημείο ισορροπίας βρίσκουμε τα ιδιοδιανύσματα και 
ιδιοτιμές. 

3) Σε κάθε σημείο ισορροπίας απεικονίζουμε τις διευθύνσεις των 
ιδιοδιανυσμάτων εφόσον βέβαια αυτά είναι πραγματικά. Αν τα 
ιδιοδιανύσματα είναι φανταστικά τότε στην λύση υπάρχουν 
μόνο περιοδικοί όροι οπότε οι τροχιές είναι κλειστές καμπύλες 
γύρω από το σημείο ισορροπίας. Απεικονίζουμε αυτή την 
περίπτωση με μια οικογένεια κλειστών καμπυλών με κέντρο το 
σημείο ισορροπίας.  Αν τα ιδιοδιανύσματα είναι μιγαδικά τότε 
στην λύση υπάρχουν εκθετικοί και περιοδικοί όροι. Η λύση στο 
χρόνο είναι μια συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα ταλάντωση. Στο 
διάγραμμα φάσης η περίπτωση αυτή θα απεικονισθεί ως 
σπείρα. 

4) Ορίζουμε κατευθύνσεις (προσέγγιση ή απομάκρυνση από το 
σημείο ισορροπίας) επί των ιδιοδιανυσμάτων. Ο κανόνας είναι ο 
εξής: Αν το πραγματικό μέρος της συνοδεύουσας ιδιοτιμής είναι 
αρνητικό τότε η κατεύθυνση είναι προς το σημείο ισορροπίας. 
Το αντίθετο ισχύει αν το πραγματικό μέρος της ιδιοτιμής είναι 
θετικό.  

5) Σε κάθε υποπεριοχή γύρω από το σημείο ισορροπίας που 
ορίζεται από τα ιδιοδιανύσματα θεωρούμε ότι δρουν δυνάμεις 
(συμβολίζονται από τα ιδιοδιανύσματα) των οποίων η 
συνισταμένη μεταβάλει στο χρόνο τη θέση κάθε κινητού  

Αν εφαρμόσουμε τα παραπάνω στο προηγούμενο παράδειγμα το αδρό 
διάγραμμα φάσης θα έχει την μορφή 
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X1

X2

X=
2X

2

1

X
=
-2X

2

1
ë=-1

ë=
3t1

t2

t3

 

Άσκηση 

Να κατασκευαστεί διάγραμμα φάσης της 

dN/dt=-0.5N(N-2)(N-4) 
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Να κατασκευαστεί αδρό διάγραμμα φάσης του συστήματος 

ανταγωνιστών 
)25.075.05.0(

)1(

YXY
dt
dY

YXX
dt
dX

−−=

−−=
  

με Χ≥0, Υ≥0. 

Κατασκευή διαγράμματος φάσης με χρήση ευθειών μηδενικής 
μεταβολής 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζει σε μη γραμμικά συστήματα που έχουν 
περισσότερα από ένα σημεία ισορροπίας.  

Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην ανάλυση πληθυσμιακών μοντέλων 
και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που την παρουσιάζουμε εδώ. Το 
αποτέλεσμα της ανάλυσης όμως είναι αντίστοιχο με εκείνο της 
προηγούμενης μεθόδου. Παρόλα αυτά δεν απαιτεί την ανάλυση 
ιδιοτιμών ιδιονυσμάτων  και εφόσον γίνει κατανοητή είναι κατά πολύ 
απλούστερη. 

Θα παρουσιάσουμε την μέθοδο με ένα παράδειγμα: 

Έστω το σύστημα 

)5.075.0(

)1(

XYY
dt
dY

YXX
dt
dX

−−=

−−=
  

με Χ≥0, Υ≥0. 

Το σύστημα αυτό παριστά τις μεταβολές του αριθμού ατόμων δύο 
ανταγωνιστών, εξ' ου και ο περιορισμός για θετικές τιμές των 
μεταβλητών κατάστασης. Από αλγεβρική άποψη είναι σύστημα δύο 
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αυτόνομων μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης και 
δε λύνεται με τις γενικές μεθόδους που έχουμε παρουσιάσει ήδη.  

Για την κατασκευή του διαγράμματος φάσης μας χρειάζονται 
ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία της λύσης που είναι εύκολο να 
βρεθούν και τα σημεία αυτά είναι τα σημεία ισορροπίας του 
συστήματος. 

Τα σημεία ισορροπίας είναι οι λύσεις του αλγεβρικού συστήματος 

0)5.075.0(
0)1(

=−−
=−−

XYY
YXX

 

Μια λύση προκύπτει εύκολα ως Χ=0 και Υ=0. Μια δεύτερη λύση 

προκύπτει από το σύστημα  
05.075.0

0
=−−

=
XY

X οπότε .75.0,0 == YX  

Αντίστοιχα βρίσκουμε και την λύσηΥ=0,Χ=1. Η τελευταία λύση 

προκύπτει από το σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων 
0)5.075.0(

0)1(
=−−

=−−
XY

YX
 

που είναι γραμμικό, δηλαδή οι δύο παραπάνω εξισώσεις συμβολίζουν 
ευθείες γραμμές στο διάγραμμα με άξονες Χ,Υ. 

Από την πρώτη εξίσωση προκύπτει ότι YX −= 1 , οπότε η δεύτερη 
εξίσωση γίνεται  

5.025.05.00)1(5.075.0 =⇒=−⇒=−−− YYYY  

με αντικατάσταση της τιμής του Υ στην πρώτη εξίσωση έχουμε 5.0=X  

Oι δύο ευθείες τέμνονται στο σημείο Χ=0.5, Υ=0.5 

Τα τέσσερα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι άρα τα (0,0), 
(0,0.75), (1,0) και (0.5,0.5). 
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Παρατηρήστε ωστόσο, ότι  σε κάθε σημείο της ευθείας 01 =−− YX  ο 
ρυθμός μεταβολής του Χ  

)1( YXX
dt
dX

−−= είναι 

μηδέν. Με άλλα λόγια 
όταν το σύστημα των 
ανταγωνιστών 
προσεγγίσει σε τιμές  Χ,Υ 
που επαληθεύουν την 
πρώτη εξίσωση τότε η 
πυκνότητα του πρώτου 
ανταγωνιστή παύει να 
μεταβάλλεται. Η ευθεία 

01 =−− YX  ονομάζεται 
ευθεία μηδενικής 
μεταβολής του Χ (είναι μια 
ευθεία ισορροπίας). 
Αντίστοιχα, η ευθεία 

05.075.0 =−− XY  είναι 
ευθεία μηδενικής 
μεταβολής του Υ. 

 

 

 

 

Αδρό διάγραμμα φάσης ενός μή γραμμικού συστήματος. α) ευθεία 
μηδενικής μεταβολής Χ, β) ευθεία μηδενικής μεταβολής Υ και γ) 
διάγραμμα φάσης 
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Η ευθεία μηδενικής μεταβολής του Χ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
Έχει κατασκευαστεί δεδομένων δύο σημείων της των σημείων (0.5,0.5) 
και (0,1). Παρατηρήστε ότι σε κάθε σημείο δεξιά από την ευθεία η τιμή 
του Χ είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας και άρα το Χ τείνει 
μειούμενο προσεγγίζοντας την ευθεία μηδενικής αύξησης. Το 
αντίθετο συμβαίνει για τα σημεία του χώρου αριστερά από την ευθεία. 
Τα βέλη στο διάγραμμα συμβολίζουν ακριβώς αυτές τις τάσεις 
μεταβολής του Χ. Αντίστοιχο διάγραμμα μπορούμε να κατασκευά-
σουμε για την καμπύλη μηδενικής αύξησης του Υ. Οι μεταβολές του Υ 
αποδίδονται στον κατακόρυφο άξονα οπότε ο ρυθμός μεταβολής dY/dt 
είναι αρνητικός στα σημεία πάνω από την ευθεία και θετικός στα 
σημεία κάτω από την ευθεία. 

Το διάγραμμα φάσης προκύπτει από την τοποθέτηση των δύο ευθειών 
σε κοινούς άξονες, διατηρώντας και τα διανύσματα που συμβολίζουν 
τους ρυθμούς μεταβολής από σημεία εκτός των ευθειών. Στο 
διάγραμμα ορίζονται 4 περιοχές. Στην περιοχή Ι οι ρυθμοί μεταβολής 
τόσο του Χ όσο και του Υ είναι θετικοί και η συνισταμένη τάση 
μεταβολής του συστήματος είναι προς τα δεξιά και πάνω. Στην 
περιοχή ΙΙ ο ρυθμός μεταβολής του Χ είναι αρνητικός ενώ του Υ 
θετικός οπότε η συνισταμένη των τάσεων μεταβολής έχει διεύθυνση 
προς τα αριστερά και πάνω. Αντίστοιχα βρίσκουμε και τις τάσεις 
μεταβολής του συστήματος για τις δύο άλλες περιοχές οπότε 
συμπεραίνουμε ότι το σύστημα οδηγείται τελικά στο σημείο 
ισορροπίας (0.5,0.5) από όποιες τιμές των Χ,Υ και αν ξεκινήσει εφόσον 
ούτε το Χ ούτε το Υ δεν ξεκινούν από το μηδέν (δεν είναι δηλαδή 
σημεία των αξόνων). Τα σημεία (0,0), (0,0.75), (1,0) είναι επίσης σημεία 
ισορροπίας του συστήματος. Παρατηρούμε όμως ότι στα τρία 
τελευταία σημεία η ισορροπία είναι ασταθής. Έτσι το μόνο σημείο 
ευσταθούς ισορροπίας είναι το (0.5,0.5).  
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V.4. Διαγράμματα διχάλωσης 

Έστω η διαφορική 2X
dt
dX

−= µ  . Η μεταβλητή κατάστασης είναι το Χ 

ενώ το μ είναι μια παράμετρος. Στην ισορροπία ισχύει ότι 
µµ ±=⇒=− XX 02  και για να είναι οι λύσεις πραγματικές πρέπει 

μ≥0. Η τιμή του Χ στην ισορροπία εξαρτάται λοιπόν από την τιμή της 
παραμέτρου μ. Η ευστάθεια της ισορροπίας εξαρτάται επίσης από το 
μ. Η πρώτη  παράγωγος της συνάρτησης 2XY −= µ  ισούται με 2Χ. Η 
τιμή της παραγώγου είναι αρνητική (και η ισορροπία ευσταθής) στο 
σημείο ισορροπίας µ−=X  και θετική στο µ=X .  

Ένα διάγραμμα που περιγράφει το πώς μεταβάλλεται η τιμή και το 
είδος της ισορροπίας δυναμικού συστήματος από την τιμή μιας 
κρίσιμης παραμέτρου ονομάζεται διάγραμμα διχάλωσης.  
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Το παραπάνω διάγραμμα είναι ένα διάγραμμα διχάλωσης της 

εξίσωσης 2X
dt
dX

−= µ . Υπάρχουν δυο σημεία ισορροπίας, ένα 

ευσταθούς και το άλλο ασταθούς τα οποία συμπίπτουν σε ένα σημείο 
όταν η τιμή της παραμέτρου μ γίνει ίση με μηδέν. Το σημείο μ=0 
ονομάζεται σημείο διχάλωσης 

Υπάρχουν και άλλες μορφές διχαλώσεων που παρουσιάζονται στα 
επόμενα παραδείγματα. 

Έστω η διαφορική 2XX
dt
dX

−= µ . Στην ισορροπία 

µηµ ==⇒=− XXXX 002 . Η πρώτη παράγωγος της 
2XXY −= µ είναι XY 2−=′ µ . µ=′ )0(Y  άρα στο πρώτο σημείο 

ισορροπίας έχουμε ευστάθεια αν μ<0. µµµµ −=−=′ 2)(Y οπότε στο 
δεύτερο σημείο ισορροπίας έχουμε ευστάθεια αν μ>0. Απεικονίζουμε 
αυτές τις πληροφορίες στο διάγραμμα διχάλωσης  όπως 
παρουσιάζεται παρακάτω. Τα σημεία ισορροπίας διατάσσονται σε 
ευθεία γραμμή.  Στο σημείο διχάλωσης (μ=0) αλλάζει το είδος της 
ισορροπίας από ευσταθής σε ασταθή. 
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V.2.2. Ασυνεχείς μεταβολές 

Δίνεται η απεικόνιση )(1 vv XgX =+ , ,X R Nν∈ ∈  και 
*
X  ένα σημείο 

ισορροπίας για το οποίο ισχύει εξ ορισμού ότι )(
**
XgX = . Για μικρή 

μετατόπιση h γύρω από το σημείο ισορροπίας έχουμε με εφαρμογή του 
αναπτύγματος Taylor και κρατώντας μόνο τον γραμμικό όρο: 

⇒=+−⇒+≈+=+ *

**

*

***
)()()(

Xd

dghhXgX
Xd

dghXghXghX  

hc
Xd

dghh == *  με *
Xd

dgc =  να είναι η τιμή της παραγώγου της 

συνάρτησης g  στο σημείο ισορροπίας. 

Η εξίσωση διαφορών για το h  είναι άρα η vv chh =+1  που έχει λύση την 
 v

v chh 0=   

Αν -1<c<1 o όρος vc  τείνει μειούμενος με τη αύξηση του ν και συνεπώς 
το vh  τείνει στο μηδέν. Κατά συνέπεια το σύστημα ισορροπεί 
ασυμπτωτικά ευσταθώς αν 1<c . Αν 1=c η λύση είναι 0hhv =  και η 

αρχική μετατόπιση από την ισορροπία διατηρείται. Αν 1−=c  η λύση 
είναι 0)1( hh v

v −=  οπότε 0hhv =  για ν=2,4,6... 0hhv −=  για ν=1,3,5... Το 
αποτέλεσμα είναι μια ταλάντωση σταθερού πλάτους 0h  γύρω από το 

σημείο ισορροπίας. Αν 1>c  η μετατόπιση αυξάνει συνεχώς με το ν. 
Τέλος αν 1−<c  η μετατόπιση από το σημείο ισορροπίας είναι 
αυξανόμενου πλάτους εναλλάσσοντας πρόσημο με την αύξηση του ν 
(αποκλίνουσα ταλάντωση).  
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Η ανάλυση της ευστάθειας των σημείων ισορροπίας πολυδιάστατων 
συστημάτων είναι αντίστοιχη με εκείνη που αφορά συστήματα 
διαφορικών εξισώσεων. Η μόνη διαφορά είναι ότι για να είναι 
ευσταθής η ισορροπία θα πρέπει η απόλυτη τιμή των ιδιοτιμών να 
είναι μικρότερη της μονάδας. 

V.2.3. Κριτήρια ευστάθειας 

Τα παρακάτω κριτήρια ευστάθειας είναι ανάλογα με εκείνα που 
ισχύουν για τα μοντέλα σε συνεχή χρόνο. 

1) Για διδιάστατα συστήματα 

Αν η χαρακτηριστική εξίσωση του πίνακα Jacobi είναι της μορφής Χ2 
+αΧ +β =0 τότε η ισορροπία είναι ευσταθής εφόσον ισχύει ότι  

2 > 1+β > α 

2) Για τριδιάστατα συστήματα με χαρακτηριστική εξίσωση 

Χ3 + αΧ2 +βΧ + γ =0 τα κριτήρια ευστάθειας είναι 

1-γ2> αγ-β  και 

 1+β>α+γ     

Παράδειγμα:  Λογιστική αύξηση πληθυσμού σε ασυνεχή χρόνο. 

Έστω το μοντέλο λογιστικής αύξησης σε ασυνεχή χρόνο 

)1(

1
K
N

r

tt

t

eNN
−

+ = . Να μελετηθεί η ασυμπτωτική ευστάθεια σε όλα τα 

σημεία ισορροπίας του. 

Τα σημεία ισορροπίας είναι 0
*
=N  και KN =

*
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στο 0
*
=N ,  ⇒= re

dN
Ndg )(  ευστάθεια αν 1<re   

Στο KN =
*

, ⇒−= r
dN

Ndg 1)( ευστάθεια αν 2011 <<⇒<− rr  

Η ευστάθεια του σημείου ισορροπίας KN =
*

 εξαρτάται συνεπώς από 

την τιμή του r. Η εξίσωση που περιγράφει τη μεταβολή του h στο 

χρόνο είναι t
t rhh )1(0 −=  

Για r = 0  έχουμε 0hht = για κάθε t, με άλλα λόγια αν το σύστημα 

μετατοπιστεί από το σημείο ισορροπίας, δεν επιστρέφει στο σημείο 

ισορροπίας αλλά παραμένει σε ισορροπία στο νέο σημείο.  

 

 

 

 



 162

r=0

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Χρόνος

ht

r=1.5

-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

0 5 10 15 20 25 30 35

Χρόνος

ht
 

r=0.5

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Χρόνος

ht

r=2

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Χρόνος

ht

 

r=1

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Χρόνος

ht

r=2.3

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

0 5 10 15 20 25 30 35

Χρόνος

ht

 

Δυναμική του ht ανάλογα με τις τιμές του r. 

Για 1)1(120 <−<−⇒<< rr , οι τιμές του όρου tr)1( −  μειώνονται 

μονότονα με την αύξηση του t  οπότε η τιμή ht τείνει μειούμενη με το 

χρόνο και η ισορροπία είναι ασυμπτωτικά ευσταθής. 
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Για r = 1 έχουμε 0)1( =− tr  οπότε η τιμή του ht γίνεται ίση με μηδέν 

αμέσως μετά τη μετατόπιση. Η ισορροπία είναι ευσταθής. 

Για 1<r<2 έχουμε 0)1(1 <−<− tr . Οι τιμές του όρου tr)1( −  φθίνουν κατ’ 

απόλυτο τιμή αλλά εναλλάσσουν πρόσημο με το χρόνο. Έχουν θετικό 

πρόσημο για άρτιες τιμές του χρόνου και αρνητικό για περιττές. Η 

ισορροπία είναι ευσταθής. Μετά τη διαταραχή το σύστημα εμφανίζει 

ταλαντώσεις γύρω από το σημείο ισορροπίας των οποίων το πλάτος 

είναι συνεχώς μειούμενο (φθίνουσα ταλάντωση). 

Για r=2,   (1-r) =-1 011 hhr t
t =⇒=−⇒ . Με το πέρασμα του χρόνου το 

σύστημα βρίσκεται σε σταθερή απόκλιση από το σημείο ισορροπίας 

ίση κατ΄ απόλυτη τιμή με την αρχική μετατόπιση.   Έχουμε μια 

ταλάντωση σταθερού πλάτους γύρω από το σημείο ισορροπίας με 

ελάχιστες τιμές όταν ο χρόνος είναι περιττός και μέγιστες όταν ο 

χρόνος είναι άρτιος. Το σύστημα μοιάζει να ισορροπεί σε δύο διακριτά 

σημεία ισορροπίας. Η τιμή r=2 είναι σημείο διχάλωσης του συστήματος 

και πιο συγκεκριμένα σημείο διχάλωσης διπλασιασμού περιόδου 

(period doubling bifurcation point). Παρατηρήστε ότι  για r = 2, 

11 −=−== r
dN
dg

KN  

Για r>2 η ισορροπία του συστήματος είναι ασταθής. Ισχύει ότι (r-1)<1 

συνεπώς η τιμή του ht εναλλάσσει πρόσημο με το χρόνο αλλά το 
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πλάτος της ταλάντωσης γύρω από το σημείο ισορροπίας βαίνει 

αυξανόμενο (αύξουσα ταλάντωση).   

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της παραπάνω συνάρτησης είναι η 

σταθερή ταλάντωση του συστήματος όταν r=2.  Λέμε ότι για την 

παραπάνω τιμή της παραμέτρου r το σύστημα εμφανίζει περιοδικό 

κύκλο περιόδου δύο. Ένας περιοδικός κύκλος είναι δυνατό να είναι 

ευσταθής ή ασταθής όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα απλά σημεία 

ισορροπίας. Επιπλέον, ένα απλό σημείο ισορροπίας μπορεί να 

θεωρηθεί ως περιοδικός κύκλος περιόδου ένα. Με τους περιοδικούς 

κύκλους θα ασχοληθούμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

9.2.2. Κρίσιμα σημεία και Διχαλώσεις  

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διχαλώσεων των συστημάτων. Γενικά 

λέμε ότι το σύστημα εμφανίζει διχάλωση όταν μια παράμετρος του 

μεταβαλλόμενη υπερβαίνει μια κρίσιμη τιμή πέραν της οποίας η 

συμπεριφορά του συστήματος μεταβάλλεται. 

Όταν η κρίσιμη παράμετρος σε μια εξίσωση διαφορών έχει ορισμένη 

τιμή π.χ. r = 2 στο προηγούμενο παράδειγμα, τότε η απόλυτη τιμή p 

της μερικής παραγώγου της συνάρτησης μετασχηματισμού 

υπολογισμένη στο σημείο ισορροπίας είναι ίση με τη μονάδα και δεν 

προκύπτει κανένα άμεσο συμπέρασμα για την ευστάθεια της 

ισορροπίας. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: 
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α) p = -1. Η τιμή της κρίσιμης παραμέτρου ονομάζεται σημείο 

διχάλωσης διπλασιασμού περιόδου.  Αυτό σημαίνει ότι ενώ για 

μικρότερες (ή μεγαλύτερες) τιμές της κρίσιμης παραμέτρου η εξίσωση 

διαφορών εμφάνιζε σταθερή ταλάντωση περιόδου ν, με την αύξηση 

(μείωση) της τιμής της κρίσιμης παραμέτρου η συνάρτηση εμφανίζει 

σταθερή περιοδική ταλάντωση περιόδου 2ν και ασταθή ταλάντωση 

περιόδου ν. 

β) p=1. Το σύστημα εμφανίζει εφαπτομενική διχάλωση (tangent 

bifurcation). Για μικρότερες (ή μεγαλύτερες) τιμές της παραμέτρου 

παρατηρούνται μία σταθερή ταλάντωση περιόδου ν και μια ασταθής 

ταλάντωση περιόδου ν. Για μεγαλύτερες (μικρότερες) τιμές δεν 

εμφανίζονται περιοδικές ταλαντώσεις.     

Μερικοί ακόμα τύποι διχαλώσεων εμφανίζονται σε συστήματα που 

περιγράφονται σε συνεχή χρόνο (διαφορικές εξισώσεις): 

- Στην κρίσιμη τιμή της παραμέτρου το σύστημα από ευσταθή 

ισορροπία σημείου οδηγείται σε μικρού εύρους ασταθή ταλάντωση 

γύρω από την ισορροπία. Με αύξηση της τιμής της παραμέτρου η 

ταλάντωση σταθεροποιείται σε σταθερό οριακό κύκλο. Μια τέτοια 

διχάλωση λέγεται υπέρ-κρίσιμη διχάλωση Hopf (Supercritical Hopfs 

bifucation) ή ελαφρά ενεργοποίηση (soft exitation). 
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- Στην κρίσιμη τιμή το σύστημα από ισορροπία σταθερού σημείου 

εμφανίζει ξαφνικά ασταθείς ταλαντώσεις μεγάλου εύρους. Με 

αύξηση της τιμής της παραμέτρου το σύστημα ισορροπεί ευσταθώς σε 

σταθερό οριακό κύκλο. Η διχάλωση αυτή ονομάζεται υπό-κρίσιμη 

διχάλωση.  

Ασκήσεις 

1) Μοντέλο Μay. 

 Μελετήστε την ασυμπτωτική ευστάθεια του μοντέλου σε ασυνεχή 

χρόνο  Nt+1 = r Nt (1-Nt),όπου 0< Νt = 1 

Το μοντέλο περιγράφει τις μεταβολές ενός πληθυσμού στο χρόνο. Για 

λόγους απλότητας η βιοχωρητικότητα έχει τεθεί ίση με μονάδα. Για 

ποια τιμή της παραμέτρου r το σύστημα εμφανίζει διχάλωση 

διπλασιασμού περιόδου. 

  V.2.4. Περιοδικοί κύκλοι 

Μια απεικόνιση μπορεί να εμφανίσει περιοδικές ταλαντώσεις για 
δεδομένες τιμές των παραμέτρων της. Επειδή οι μεταβολές δεν είναι 
συνεχείς, οι περιοδικές αυτές ταλαντώσεις είναι στην πραγματικότητα 
επαναλαμβανόμενες ακολουθίες τιμών. Ένας ορισμός των περιοδικών 
κύκλων των επαγωγικών σχέσεων είναι ο παρακάτω: 

Σημεία περιοδικού κύκλου: Ορισμός. 
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Έστω η εξίσωση διαφορών Χ'= g(X) και σημείο Χp του πεδίου ορισμού 
της g. Το σημείο Χp ονομάζεται σημείο περιοδικού κύκλου περιόδου Τ 
αν  

  g[T](Xp)=Xp και Xp, g(Xp),g[2](Xp),..g[T-1](Xp) είναι διακριτά σημεία. 

Ο παραπάνω ορισμός λεει ότι αν αρχίσουμε την επαγωγή μέσω της 
συνάρτησης g από σημείο Χp και μετά από Τ βήματα φτάσουμε στο 
ίδιο σημείο περνώντας από διακριτές ενδιάμεσες τιμές τότε το σημείο 
Χp είναι σημείο περιοδικού κύκλου με περίοδο Τ.  

Παράδειγμα 

Έστω 3)( XXg −=  και 10 −=X . Οι διαδοχικοί όροι της ακολουθίας είναι 

1,1,...1,1)1(,1)1(,1 2124
3

2
3

10 −=−==−=−==−−=−= + kk XXXXXX  

Σύμφωνα με τον ορισμό το σημείο 1−=X  είναι σημείο περιοδικού 
κύκλου περιόδου δύο. Το ίδιο ισχύει και για το 1=X  

Εντοπισμός σημείων περιοδικού κύκλου περιόδου δύο 

Έστω η απεικόνιση )(1 vv XgX =+ . Υποθέστε ότι υπάρχουν σημεία 

περιοδικού κύκλου περιόδου 2  έστω τα p και q. Εξ ορισμού θα ισχύει 
για τα σημεία αυτά το σύστημα εξισώσεων: )(),( pgqqgp == . Τα 
ζητούμενα p και q είναι οι λύσεις του παραπάνω αλγεβρικού 
συστήματος. 

Παράδειγμα:  

Έστω η απεικόνιση  3
1 vv XX −=+ . Ζητάμε τα σημεία περιοδικού κύκλου 

περιόδου 2 εφόσον υπάρχουν. Έστω p,q τα ζητούμενα σημεία. Ισχύει 
ότι   

11)( 23333 ±=⇒=⇒=⇒−−=⇒−=∧−= qqqqqqpqqp  
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Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον 0≠q . Το σημείο 0=q  είναι σημείο 
ισορροπίας της απεικόνισης αλλά όχι σημείο περιοδικού κύκλου. 
Συνεπώς η λύση 0== qp  δεν είναι αποδεκτή. Η λύση είναι συνεπώς η 

1,1 −== qp .  

 V.2.5. Ευστάθεια περιοδικών κύκλων  

Το παρακάτω θεώρημα αφορά σε μια μέθοδο για τη μελέτη της 
ευστάθειας των περιοδικών κύκλων. 

Θεώρημα: Ευστάθεια περιοδικών κύκλων 

Έστω ότι το σημείο Χp είναι σημείο περιοδικού κύκλου της 
απεικόνισης  g(Χ) με περίοδο Τ. Η ισορροπία του περιοδικού κύκλου 
είναι ευσταθής αν το Χp είναι σημείο ευσταθούς ισορροπίας της 
συνάρτησης g[T](X). 

Παράδειγμα. 

Το σημείο 1=X  είναι σημείο περιοδικού κύκλου περιόδου Τ=2 της 
απεικόνισης 3)( XXg −= . Βρίσκω την 

933]2[][ )()]([)()( XXxggXgXg T =−−===  

Σύμφωνα με το παραπάνω θεώρημα για να είναι η ισορροπία του 
περιοδικού κύκλου ευσταθής στο σημείο 1=X  θα πρέπει το σημείο 
αυτό να είναι σημείο ευσταθούς ισορροπίας της απεικόνισης 

9
1 vv XX =+ . Η απεικόνιση 9

1 vv XX =+ έχει ως σημείο ισορροπίας το 1=X  
αφού αν 111 9

1 ==⇒= +vv XX . Για να είναι ευσταθής η ισορροπία 

πρέπει κατά τα γνωστά, η απόλυτη τιμή της παραγώγου της 
9)( XXg =   στο σημείο ισορροπίας να είναι μικρότερη της μονάδας. 

19)1('9)(' 8 >=⇒= gXXg  οπότε η ισορροπία είναι ασταθής και το ίδιο 
ισχύει και για τον περιοδικό κύκλο [1,-1] της 3)( XXg −=  .  
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Ειδική περίπτωση: Ευστάθεια περιοδικού κύκλου περιόδου 2 

Έστω περιοδικός κύκλος ],[ 21 XX   μιας απεικόνισης g και 
21

, XX VV  οι 

τιμές της παραγώγου της g στα σημεία Χ1 και Χ2 αντίστοιχα.  

Αν  1
21
<XX VV , η ισορροπία είναι ευσταθής. Αν  1

21
>XX VV , η ισορροπία 

είναι ασταθής 

Αν 1
21
=XX VV , χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί το 

είδος της ισορροπίας.    

Παράδειγμα 

Για τη συνάρτηση 3)( XXg −=  και τον περιοδικό κύκλο [-1,1] έχουμε 
3)1('3)1('3)(' 11

2 −=−=∧−==⇒−= − gVgVXXg  

1932
11 >=−=−VV , άρα η ισορροπία είναι ασταθής όπως βέβαια 

βρέθηκε και με την προηγούμενη μέθοδο. 
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ΜΕΡΟΣ 2ο 

Μαθηματικά μοντέλα στη Βιολογία. 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν ορίζονται μοντέλα Βιολογικών 
συστημάτων από διάφορες περιοχές της επιστήμης.  

Κεφάλαιο Ι.  Μοντέλα συστημάτων σε συνεχή 
χρόνο 

Σε όλα τα παρακάτω παραδείγματα θα θεωρήσουμε ότι οι μεταβολές 
των συστημάτων είναι συνεχείς ή ότι μπορούν να θεωρηθούν συνεχείς 
με ορισμένες προϋποθέσεις. Συνεπώς τα μοντέλα που θα 

παρουσιαστούν θα είναι διαφορικές εξισώσεις της μορφής )(Xf
dt
dX

=  

όπου Χ η μεταβλητή κατάστασης και f ο κανόνας μετασχηματισμού 
της ή συστήματα διαφορικών. 

Ι.1. Διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων 

Στα μοντέλα αυτής της κατηγορίας τα κέρδη είναι οι γεννήσεις και οι 
ζημιές οι θάνατοι. Ο αριθμός των γεννήσεων εξαρτάται από τον 
αριθμό των γεννητόρων και την πιθανότητα γένεσης νέου ατόμου από 
τον κάθε γεννήτρα σε ένα χρονικό διάστημα.  O αριθμός των θανάτων 
εξαρτάται από τον αριθμό των ατόμων του πληθυσμού και από την 
πιθανότητα να πεθάνει ένα άτομο σε ένα χρονικό διάστημα.  

Απλό μοντέλο δυναμικής πληθυσμών  

Θέλουμε να διατυπώσουμε μοντέλο που να περιγράφει τις μεταβολές 
στο χρόνο του αριθμού ατόμων που συγκροτούν ένα τοπικό πληθυσμό 
ενός είδους. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για την αύξηση 
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του πληθυσμού. Επίσης θεωρήστε ότι ο πληθυσμός είναι 
απομονωμένος. Δε συμβαίνουν μεταναστεύσεις από και προς τον 
πληθυσμό. 

Μεταβλητές κατάστασης: 

 Ενδιαφερόμαστε μόνο για τις μεταβολές του αριθμού των ατόμων με 
το χρόνο, άρα έχουμε μόνο μία μεταβλητή κατάστασης,  τη Νt (άτομα). 
Από τη φύση του προβλήματος πρέπει να ισχύει ότι  Νt ≥0. 

Κανόνας μετασχηματισμού:  

Έστω ότι ο πληθυσμός αυξάνει λόγω γεννήσεων νέων ατόμων από τα 
ήδη υπάρχοντα (δεν υπάρχει αυτόματη γέννηση) και μειώνεται λόγω 
θανάτου ορισμένων από τα υπάρχοντα άτομα (οι οργανισμοί είναι 
θνητοί). Για να διατυπώσουμε τους κανόνες μετασχηματισμού πρέπει 
να βρούμε μια σχέση που να συνδέει το ρυθμό με τον οποίο 
συμβαίνουν οι γεννήσεις (ονομάζουμε το ρυθμό αυτό γεννητικότητα, 
b) και οι θάνατοι (θνησιμότητα, d) με τον αριθμό των ατόμων στο 
χρόνο t. Έστω ότι το κάθε άτομο παράγει ένα σταθερό αριθμό 
απογόνων b στο χρονικό διάστημα t , t + dt. Αν υπάρχουν Ν άτομα 
στον πληθυσμό τότε ο συνολικός αριθμός νέων ατόμων που 
προστίθενται στον πληθυσμό στο παραπάνω διάστημα θα είναι bΝ. 
Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθμός θανάτων στο παραπάνω χρονικό 
διάστημα θα είναι dΝ αν δεχτούμε ότι ένα σταθερό ποσοστό των 
υπαρχόντων ατόμων θα πεθάνει. 

Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού θα είναι συνεπώς: 

 dNbN
dt
dN

−=  

 Ρυθμός μεταβολής = Σύνολο γεννήσεων - Σύνολο θανάτων 
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Το μοντέλο διατυπώνεται και ως: 

rNNdb
dt
dN

=−= )( , όπου r = (b-d) = σταθερά  

Η τελική διατύπωση του μοντέλου 

rN
dt
dN

=  δηλώνει ότι η μεταβολή του πληθυσμού με το χρόνο είναι 

ανάλογη του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού με συντελεστή αναλογίας r. 

Μια άλλη διατύπωση του ίδιου μοντέλου προκύπτει αν διαιρέσουμε το 

δύο σκέλη της εξίσωσης με το Ν εφόσον 0≠N , οπότε r
dt
dN

N
=

1  

Το αριστερό σκέλος της εξίσωσης περιγράφει τη μεταβολή του 
πληθυσμού ανά ήδη υπάρχον άτομο (κατά κεφαλή ρυθμός 
μεταβολής ή σχετικός ρυθμός μεταβολής) και συνεπώς το ίδιο 
ακριβώς μέγεθος περιγράφει και το δεξιό σκέλος. Ο συντελεστής r 
ονομάζεται συνεπώς κατά κεφαλή ρυθμός μεταβολής του 
πληθυσμού. Αν είναι θετικός αριθμός, αν δηλαδή b>d, ο πληθυσμός 
αυξάνει ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο πληθυσμός μειώνεται με το 
χρόνο. Για r=0 ο πληθυσμός δε μεταβάλλεται με το χρόνο. 

Έλεγχος μονάδων 

( )τοµα
νοχρ

τοµα άrN
ό

ά
dt
dN _=







 , όπου _ άγνωστη ποσότητα. 

Για να συμφωνούν οι μονάδες θεωρούμε ότι το r δεν είναι καθαρός 
αριθμός αλλά έχει μονάδες 1/χρόνος, κάτι που είναι λογικό να 
συμβαίνει δεδομένου ότι ο συντελεστής r είναι ο σχετικός ρυθμός 
μεταβολής.  
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Παρατήρηση. 

Για τη διατύπωση του μοντέλου δεχτήκαμε ότι οι μεταβολές του 
πληθυσμού  είναι συνεχείς. Στην πραγματικότητα όμως κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει. Οι γεννήσεις και οι θάνατοι είναι διακριτά γεγονότα που 
είτε συμβαίνουν σε ένα ορισμένο μικρό χρονικό διάστημα είτε δε 
συμβαίνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή στην πράξη ενδεχόμενο να συμβεί 
μισή γέννηση ή 1/5 θανάτου. Θα έπρεπε συνεπώς το σύστημα να 
περιγραφεί ως εξίσωση διαφορών δηλαδή σε ασυνεχή χρόνο. Αν 
ωστόσο ο πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος τότε ο συνολικός αριθμός 
γεννήσεων και θανάτων θα είναι επίσης μεγάλος και μπορούμε να 
δεχτούμε ότι σε κάθε χρονικό διάστημα οσοδήποτε μικρό θα 
συμβαίνουν ορισμένα τέτοια γεγονότα. Θα μπορούσαμε τότε να 
θεωρήσουμε τη μεταβολή του πληθυσμού συνεχή. Συνεπώς το 
μοντέλο που μόλις διατυπώσαμε ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο 
πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος. Εφαρμογή του μοντέλου σε μικρούς 
πληθυσμούς μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς εσφαλμένα 
συμπεράσματα. Αρα, επιλογή της κατάλληλης ροής του χρόνου έχει 
ιδιαίτερη σημασία. Αν για κάποιο λόγο η επιλογή της ροής του χρόνου 
δεν είναι αυτή που επιβάλλει η φύση του φαινομένου που εξετάζουμε 
τότε ενδέχεται (στην καλύτερη περίπτωση) να υπάρχουν περιορισμοί 
στην εφαρμογή του τελικού μοντέλου.  

Το μοντέλο dNbN
dt
dN

−=  είναι το απλούστερο γενικό μοντέλο που 

περιγράφει διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων.. Από το παραπάνω 
βασικό μοντέλο παράγονται πλήθος πολυπλοκότερων ή απλούστερων 
μοντέλων αν αντικατασταθούν οι σταθερές b,d από συναρτήσεις το Ν 
ή του t ή και των δύο. 

Μερικά τέτοια μοντέλα είναι τα παρακάτω 



 174

1) Μοντέλο ραδιενεργού διάσπασης kN
dt
dN

−= , όπου Ν ο αριθμός 

των ραδιενεργών πυρήνων και k η σταθερά ραδιενεργού διάσπασης (η 
πιθανότητα διάσπασης ενός πυρήνα στο διάστημα dt). Στο μοντέλο 
αυτό θέσαμε  b=0, d=k. 

2) Μοντέλο μεταβολής πληθυσμών σε συνθήκες ανταγωνισμού 
που αυξάνει όσο αυξάνει ο αριθμός των ατόμων και προκαλεί αύξηση 

της πιθανότητας θανάτων )()( aNbNNaNbN
dt
dN

−=−= . Στο μοντέλο 

αυτό υποθέσαμε ότι η θνησιμότητα είναι ανάλογη του αριθμού των 
ατόμων Ν με συντελεστή αναλογίας a. Έτσι αντικαταστήσαμε την 
σταθερά d με την συνάρτηση  aN. Αντίστοιχα μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε εκθετικές, λογαριθμικές ή άλλες συναρτήσεις. 
Επίσης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο ανταγωνισμός μειώνει τις 
γεννήσεις αντί να αυξάνει τους θανάτους  ή επιδρά τόσο στις 
γεννήσεις όσο και στους θανάτους. 

3) Μοντέλο μεταβολής πληθυσμών με περιοδικά μεταβαλλόμενο 

ρυθμό γεννήσεων dNNtaCos
dt
dN

−= )(ω . Εδώ αντικαταστήσαμε το b 

με μια περιοδική συνάρτηση του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούσαμε να περιγράφουμε τις μεταβολές πληθυσμών που τα 
άτομα γεννάνε όλους τους απογόνους τους σε μια εποχή του έτους 
(πολλά θηλαστικά όπως οι κατσίκες για παράδειγμα). 
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Λυμένες ασκήσεις:  

1. Ραδιενεργός διάσπαση 

Αν είναι γνωστός ο αριθμός Ν0 ραδιενεργών πυρήνων ενός υλικού την 
χρονική στιγμή t=0  και ο αριθμός τους Νt την χρονική στιγμή t να 
υπολογιστεί η σταθερά ραδιενεργού διάσπασης k καθώς και ο χρόνος 
ημιζωής του υλικού.  Να υπολογιστεί επίσης ο αριθμός ραδιενεργών 
πυρήνων σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή t1 

Λύση 

Ο ρυθμός μείωσης των ραδιενεργών πυρήνων περιγράφεται από την 

διαφορική εξίσωση kN
dt
dN

−=  εφόσον ο αριθμός τους  Ν είναι μεγάλος. 

Για να υπολογίσουμε την σταθερά k από τα δεδομένα πρέπει πρώτα 
να λύσουμε την διαφορική. 

Η διαφορική αυτή είναι πολύ απλή και έχει λύση εκτός από την Ν=0 
την kt

t eNN −= 0 . Η τελευταία αυτή σχέση μας δίνει τον αριθμό των 

ραδιενεργών πυρήνων σε κάθε χρονική στιγμή αν είναι γνωστός ο 
αριθμός τους στην αρχή του χρόνου. Λύνουμε αυτή την εξίσωση ως 
προς το ζητούμενο k. 

t
NN

kkt
N
N

e
N
N

eNN ttkttkt
t

)ln()ln(
)ln( 0

00
0

−
−=⇒−=⇒=⇒= −−  

Για να υπολογίσουμε τον χρόνο υποδιπλασιασμού θέτουμε Ν0=2Νt και 
λύνουμε ως προς το ζητούμενο t. 

 
k

tkteeNN ktkt
tt

)5.0ln()
2
1ln(

2
12 −=⇒−=⇒=⇒= −−  

Έχοντας υπολογίσει το k μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε το Nt1  
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2. Ραδιενεργός διάσπαση και ραδιοχρονολόγηση υλικών. 

Ο άνθρακας-14 είναι ραδιενεργό ισότοπο του άνθρακα που αν και σε 
ίχνη ενσωματώνεται μέσω της φωτοσύνθεσης στους φυτικούς ιστούς 
και εν συνεχεία περνάει στην βιομάζα των ζώων. Ο χρόνος ημιζωής 
του υπολογίζεται στα 5568 έτη περίπου. Έτσι ακόμα και μετά από 
παρέλευση μερικών χιλιάδων ετών από τον θάνατο ενός οργανισμού 
και εφόσον η οργανική ύλη δεν αποικοδομηθεί παραμένουν σε αυτή 
μικρές ποσότητες ραδιενεργού άνθρακα. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον 
Αμερικανό χημικό Willard Libby (1908-1980) στην ιδέα ότι μπορούμε να 
υπολογίσουμε τον χρόνο που διέρρευσε από τον θάνατο του 
οργανισμού έως σήμερα αν βρούμε ένα τρόπο να υπολογίσουμε το 
ποσοστό του ραδιενεργού άνθρακα που παραμένει στην βιομάζα ενός 
ευρήματος ως προς την αρχική ποσότητα του στον ζωντανό ιστό. Ο 
Libby τιμήθηκε με το βραβείο Nobel χημείας το 1960 για την μέθοδο 
που ανάπτυξε. 

Έστω ότι σε κάποιο εύρημα   το ποσοστό 2.0
0

=
N
Nt . Να υπολογιστεί η 

ηλικία του ευρήματος.  

 

Λύση: 

Από το χρόνο ημιζωής μπορώ να υπολογίσω το k 

000124.0
5568
693147.0)5.0ln()5.0ln(

2/1
2/1 ==−=⇒−=

t
k

k
t  

Στη συνέχεια πρέπει να λύσω ως προς τον χρόνο την εξίσωση 
kt

t eNN −= 0  
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5.12928
000124.0

)2.0ln(2.0 000124.0

0
0 =−=⇒=⇒=⇒= −−− tee

N
N

eNN tkttkt
t  Άρα το 

εύρημα είναι ηλικίας περίπου 12928.5 ετών ή περίπου τόσο. 

 

Άσκησεις: 

1) Έστω ότι ο σχετικός ρυθμός αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού 
είναι σταθερός. Υπολογίζεται ότι το έτος 1650 μΧ ο πληθυσμός της γης 
ήταν 6x108  άτομα ενώ 300 χρόνια αργότερα ήταν 2.8x109 άτομα. Με 
βάση τα παραπάνω υπολογίστε πόσος προβλέπεται να είναι ο 
πληθυσμός το 2050 και σε ποιο έτος θα έχει φτάσει τα 2.5x1010 άτομα. 

2) Ο ρυθμός απώλειας μάζας του οργανικού υλικού στο έδαφος είναι 

ανάλογος της μάζας του υλικού με συντελεστή αναλογίας k που 

ονομάζεται σταθερά αποικοδόμησης. Αν στην αρχή του χρόνου (t=0) η 

μάζα του υλικού είναι Mo και στο χρόνο t=10 είναι Μ10  να υπολογιστεί 

ο συντελεστής αποικοδόμησης και ο χρόνος ημίσειας ζωής του υλικού. 

Παράδειγμα 3ο:Εκμετάλλευση φυσικών πληθυσμών (αλιεία) 

Έστω πληθυσμός ψαριών σε συνθήκες ενδοπληθυσμιακού 
ανταγωνισμού και Κ η βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος. 
Αλιεύουμε αυτόν τον πληθυσμό καταβάλλοντας μια ορισμένη 
αλιευτική προσπάθεια Ε (περιγράφει ουσιαστικά τα μέσα και το χρόνο 
που διαθέτουμε για να αλιεύσουμε τον πληθυσμό). Έστω q μια 
σταθερά αναλογίας που εκφράζει την ικανότητα των μέσων που 
διαθέτουμε να συλλαμβάνουν ψάρια του συγκεκριμένου είδους που 
αλιεύουμε. Το γινόμενο qΕ εκφράζει την θνησιμότητα των ψαριών 
εξαιτίας της αλιείας. Υποθέτουμε επίσης ότι ο αριθμός των ψαριών 
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που συλλαμβάνονται ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας είναι 
ανάλογος του συνολικού αριθμού ψαριών. Διατυπώστε μοντέλο 
δυναμικής του πληθυσμού των ψαριών και μελετήστε την 
συμπεριφορά της λύσης του στην ισορροπία. 

Η διαφορική εξίσωση που εκφράζει τις μεταβολές του αλιεύματος 

είναι η   qEN
K
NrN

dt
dN

−−= )1(   

Ο πληθυσμός ακολουθεί την λογιστικού τύπου αύξηση αλλά σε κάθε 
χρονικό ενδιάμεσο αριθμός ατόμων ανάλογος με το μέγεθος του 
πληθυσμού αφαιρείται. Ο συντελεστής αναλογίας qΕ εξαρτάται από 
το είδος του αλιεύματος (q) και από την αλιευτική προσπάθεια (Ε). 

Σημεία ισορροπίας 

⇒=−−⇒=−− 0)(0)1( qE
K
rNrNqEN

K
NrN  

0=N  ή )1()(0
r

qEK
r

qErKNqE
K
rNr −=

−
=⇒=−−  

Ασυμπτωτική ευστάθεια ισορροπίας 

)()1( NfqEN
K
NrN

dt
dN

=−−=  

qE
K
rNrqEN

K
NrNNf −−=′−−=′ 2))1(()(  

στο πρώτο σημείο ισορροπίας qErf −=′ )0(  και η ισορροπία είναι 
ευσταθής αν qErqEr <⇒<− 0 . Αν δηλαδή ο ρυθμός θνησιμότητας 
του πληθυσμού που οφείλεται στην αλιεία υπερβαίνει τον σχετικό 
ρυθμό αύξησης του πληθυσμού ο πληθυσμός θα εξαφανιστεί και δεν 
θα επανακάμψει (κάτι που φυσικά απευχόμαστε). 
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Στο δεύτερο σημείο ισορροπίας 

qErqEqeErrqE
r

qEK
K
rr

r
qEKf +−=−+−=−−−==−′ 22)1(2)))1(( και το 

συμπέρασμα είναι φυσικά το αντίστροφο της πρώτης περίπτωσης. 

Βιώσιμη αλιεία 

Για να διατηρηθεί σταθερή η απόδοση της αλιείας στο χρόνο θα 
πρέπει ο πληθυσμός των ψαριών να διατηρείται στο μη μηδενικό 

σημείο ισορροπίας του )1(
r

qEK − . Θα πρέπει δηλαδή του αλίευμα 

qeNY =  να είναι ίσο με  )1(
r

qEqEK − . Με δεδομένη την παραπάνω 

συνθήκη (διατήρηση του πληθυσμού στο σημείο ισορροπίας) 
μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ποσότητα του αλιεύματος 
ρυθμίζοντας την τιμή του γινομένου qE . Αν qEX = η συνάρτηση 

)1(
r
XXKY −=  έχει ακρότατο στο σημείο που μηδενίζεται η πρώτη της 

παράγωγος  
r
KXK

r
XXKY 2)1( −=−=′  οπότε 

2
02 rX

r
KXK =⇒=− . Η 

τιμή της δευτέρας παραγώγου στο ακρότατο είναι 02
<−=′′

r
KY  αφού 

0,0 >> rK  (για να υπάρχει ο πληθυσμός). Το ακρότατο είναι άρα 

μέγιστο και η μέγιστη τιμή του Υ είναι 
4

)
2
11(

2max
rKKrY =−=  

Παράδειγμα 4ο. Μεταπληθυσμιακό μοντέλο Levins 

Σε μια περιοχή υπάρχει ένα σύστημα με μικρές διάσπαρτες λιμνούλες. 
Όλες αυτές οι λιμνούλες είναι κατάλληλες για την επιβίωση και 
αναπαραγωγή ενός είδους βατράχων. Ωστόσο σε κάθε χρονική στιγμή 
μόνο ένα ποσοστό p λιμνών συντηρεί πληθυσμό βατράχων. Οι 
υπόλοιπες (1-p) λίμνες είναι μεν διαθέσιμες αλλά μη κατειλημμένες 
από βατράχια. Κατά καιρούς, μερικά βατράχια εγκαταλείπουν τη 
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λίμνη τους και αποικίζουν μια νέα λίμνη από τις διαθέσιμες και μη 
κατειλημμένες. Ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι σταθερός 
έστω m. Συμβαίνει επίσης μερικοί πληθυσμοί να εξαφανίζονται για 
διάφορους λόγους από τη λίμνη τους. Ο ρυθμός εξαφάνισης αυτών 
των τοπικών πληθυσμών είναι σταθερός έστω e. 

Κατασκευάστε μοντέλο που να περιγράφει τις μεταβολές του 
ποσοστού κατειλημμένων λιμνών. Βρείτε τα σημεία ισορροπίας του 
και εξετάστε την ευστάθεια τους. 

Μεταβλητές κατάστασης: 

Μας ενδιαφέρουν οι μεταβολές του ποσοστού των κατειλημμένων 
λιμνών έστω p. Παρατηρήστε ότι η μεταβλητή αυτή δεν έχει μονάδες 
(είναι καθαρός αριθμός) και ότι ως ποσοστό είναι θετικός αριθμός 
μικρότερος ή ίσος με τη μονάδα. p = 1 σημαίνει ότι όλες οι λίμνες είναι 
κατειλημμένες, ενώ p =0 σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατειλημμένες 
λίμνες. Ο αριθμός των μη κατειλημμένων λιμνών υπολογίζεται ως q= 
(1 p). 

Κανόνας μετασχηματισμού 

Το ποσοστό των κατειλημμένων λιμνών αυξάνει λόγω εποικισμού 
νέων. Ο αριθμός των νέων λιμνών που εποικίζονται εξαρτάται από το 
ρυθμό εποικισμού m. Εξαρτάται επίσης  από το ποσοστό των 
διαθέσιμων μη κατειλημμένων λιμνών (1-p), εφόσον όσο πιο πολλές 
λίμνες είναι διαθέσιμες τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα τα 
διασπειρόμενα άτομα να βρουν μια νέα λίμνη. Αν καμία λίμνη δεν 
είναι διαθέσιμη (p=1) τότε δεν υπάρχει δυνατότητα αύξηση του 
ποσοστού των κατειλημμένων λιμνών.  Τέλος, η αύξηση του ποσοστού 
των κατειλημμένων λιμνών εξαρτάται και από τον αριθμό των ήδη 
κατειλημμένων λιμνών p καθόσον όσο πιο πολλές λίμνες έχουν 
πληθυσμούς βατράχων τόσο αυξάνει η πιθανότητα κάποια άτομα να 
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διασπαρούν στην περιοχή και να εποικίσουν μια νέα λίμνη. Αν p=0 
τότε δεν υπάρχει δυνατότητα αποικισμού μιας διαθέσιμης λίμνης 
αφού δεν υπάρχουν καθόλου βατράχια στην περιοχή.  

Ο αριθμός των κατειλημμένων λιμνών μειώνεται όταν κάποιοι τοπικοί 
πληθυσμοί εξαφανίζονται και συνεπώς εξαρτάται από το ρυθμό των 
εξαφανίσεων και από τον αριθμό των ήδη κατειλημμένων λιμνών. 

Έχουμε συνεπώς το παρακάτω μοντέλο 

   eppmp
dt
dp

−−= )1(    

       

Έλεγχος μονάδων 

(_))(_)1(1 eppmp
όdt

dp
−−=








Χ νοςρ

 

Τα ποσοστά είναι καθαροί αριθμοί (δεν έχουν μονάδες). Για να 
υπάρχει συμφωνία μονάδων στα δύο σκέλη της εξίσωσης θα πρέπει οι 
ρυθμοί εποικισμού και εξαφάνισης να έχουν μονάδες (1/χρόνος). 

Σημεία ισορροπίας 

Στην ισορροπία ισχύει ότι ⇒=−−= 0)1( eppmp
dt
dp  

m
emppempmpepmpmp −

==⇒=−−⇒=−− η00)(02  

Μελέτη ευστάθειας 

Η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης μετασχηματισμού ως προς p 
είναι empmeppmp −−=−− 2)')1((  
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Στο πρώτο σημείο ισορροπίας p=0 η τιμή της παραγώγου είναι m-e και 
είναι αρνητική (και η ισορροπία είναι ευσταθής) εφόσον e>m. Το 
σύστημα δηλαδή ισορροπεί ευσταθώς σε κατάσταση όπου όλες οι 
λίμνες είναι μη κατειλημμένες από τον πληθυσμό εφόσον ο ρυθμός 
εξαφανίσεων υπερβαίνει το ρυθμό μετανάστευσης (όπως θα περίμενε 
κανείς). Στα δεύτερο σημείο ισορροπίας η τιμή της παραγώγου είναι  

emeemme
m

emmm +−=−+−=−
−

− 222  και είναι αρνητική εφόσον m>e 

αν δηλαδή οι μεταναστεύσεις υπερτερούν των εξαφανίσεων το 
σύστημα ισορροπεί ευσταθώς στο δεύτερο σημείο ισορροπίας. 

Άσκηση: 

Η γενική μορφή του απλού μεταπληθυσμιακού μοντέλου είναι 

pphppg
dt
dp )()1)(( −−=  όπου )( pg μια συνάρτηση του p που εκφράζει 

τον αριθμό των εποικισμών και )( ph μια αντίστοιχη συνάρτηση που 
εκφράζει τον αριθμό των εξαφανίσεων. Μια απλή εκδοχή για τις 
παραπάνω συναρτήσεις είναι ότι πρόκειται για γραμμικές 
συναρτήσεις του p έστω bpapg +=)( και dpcph −=)( . Στις 
διατυπώσεις αυτές το a εκφράζει τον αριθμό των αποικιστών που 
ενδεχομένως φτάνουν στο σύστημα από αλλού (εξωτερική επίδραση, 
το σύστημα είναι ανοικτό), το b είναι αντίστοιχο του m του 
προηγούμενου μοντέλου, το c είναι αντίστοιχο το e του προηγούμενου 
μοντέλου και το d εκφράζει κάποιου είδους ικανότητα του πληθυσμού 
να αντισταθεί στην εξαφάνιση. 

Διατυπώστε τις παρακάτω παραλλαγές του μοντέλου και εξετάστε 
την συμπεριφορά τους στην ισορροπία: 

α) Αν a=0 και d=0 (μοντέλο Levins) 

β) Αν a=0 και c=d (μοντέλο Hanski) 
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γ) Αν a>0, b=0 και d=0 (ανάλογο με μοντέλο McArthur-Willson) 

δ) Αν a,b,c,d>0 και c≥d (Gotelli) Στην περίπτωση αυτή μην ασχοληθείτε 
με την μελέτη της ισορροπίας. 

 

Παράδειγμα 6ο:Σύστημα λείας θηρευτή 

Έστω ένας πληθυσμός ατόμων ενός είδους ζώων  που τρέφονται από 

άτομα ενός άλλου είδους. Ονομάζουμε το πρώτο είδος θηρευτή του 

δεύτερου που ονομάζεται λεία του πρώτου. 

Σε ορισμένη χρονική στιγμή t ο πληθυσμός του θηρευτή αποτελείται 

από N2 και ο πληθυσμός της λείας από N1 άτομα. Ο κατά κεφαλή 

ρυθμός μεταβολής του πληθυσμιακού μεγέθους της λείας μειώνεται 

γραμμικά με το τρέχον πληθυσμιακό μέγεθος της και έχει τιμή ίση με 

μονάδα όταν το μέγεθος του πληθυσμού είναι μηδέν και μηδέν όταν 

το μέγεθος του πληθυσμού είναι Κ. Επιπλέον, ο κατά κεφαλή ρυθμός 

μεταβολής της λείας μειώνεται λόγω θήρευσης με ρυθμό ανάλογο με 

το πληθυσμιακό μέγεθος του θηρευτή. Ο πληθυσμός του θηρευτή 

αυξάνει γραμμικά με τον αριθμό ατόμων της λείας και έχει τιμή ίση 

με -1 αν απουσιάζει η λεία. 

Διατυπώστε μαθηματικό μοντέλο που να περιγράφει τη μεταβολή στο 

χρόνο του πληθυσμιακού μεγέθους της λείας και του θηρευτή της. 

Εξετάστε την ευστάθεια των σημείων ισορροπίας του. 
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Διατύπωση μοντέλου 

Μεταβλητές κατάστασης: Ν1  και Ν2 ο αριθμός ατόμων της λείας και 

του θηρευτή αντίστοιχα. Ισχύει ο περιορισμός Ν1 , Ν2 ≠ 0 

Κανόνες μετασχηματισμού: 

Σύμφωνα με τη διατύπωση του προβλήματος ο κατά κεφαλή ρυθμός 

μεταβολής της λείας 
dt

dN
N

1

1

1  έχει μέγιστη τιμή ίση με 1 και μειώνεται 

γραμμικά όσο αυξάνει το πληθυσμιακό μέγεθος της λείας.  Η ευθεία 

που περνάει από τα σημεία (0,1) και (Κ,0) έχει τη μορφή  
K
N

Y 11−=  . Η 

σχέση αυτή προσδιορίζει την εξάρτηση  του σχετικού ρυθμού 

μεταβολής της λείας από τον αριθμό ατόμων της λείας. Επιπλέον, ο 

σχετικός ρυθμός μεταβολής της λείας μειώνεται ανάλογα με τον 

αριθμό των θηρευτών Ν2  με συντελεστή αναλογίας έστω b. 

Για το σχετικό ρυθμό μεταβολής του αριθμού των ατόμων λείας θα 

ισχύει ότι 

2
11

1

11 bN
K
N

dt
dN

N
−−=  

Για το σχετικό ρυθμό μεταβολής του αριθμού των θηρευτών ισχύει 

αντίστοιχα η σχέση: 
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1
2

2

11 aN
dt

dN
N

+−=  

Έτσι το μοντέλο λείας θηρευτή έχει τελικά τη μορφή: 

 )1( 2
1

1
1 bN

K
NN

dt
dN

−−=  

)1( 12
2 aNN

dt
dN

+−=  

Μελέτη ισορροπίας 

Τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι 

1)  0
*

2

*

1 == NN  

2) 0,
*

2

*

1 == NKN  

3) 
b
aKN

K
N

11
,1 *

2

*

1

−
==  

Παρατηρήστε ότι στο τελευταίο σημείο ισορροπίας αν 011
2

*
<⇒> N

aK
. 

Ισχύει συνεπώς ο περιορισμός αΚ>1 ώστε να είναι 02

*
≥N . 

Οι μερικές παράγωγοι είναι  
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2
1

1

1 21 Nb
K
N

dN
f

−−=
∂ , 1

2

1 Nb
dN

f
−=

∂ , 2
1

2 Na
dN

f
=

∂ , 1
2

2 1 Na
dN

f
+−=

∂  

Για το πρώτο σημείο ισορροπίας ο πίνακας Jacobi είναι 









−

=
10

01
J με χαρακτηριστική εξίσωση ⇒=

−−
−

0
10
01
λ

λ
 

110)1)(1( 21 −=∧=⇒=−−− λλλλ  

 Η ισορροπία στο σημείο 0
*

2

*

1 == NN  είναι ασυμπτωτικά ασταθής. 

Για το δεύτερο σημείο ισορροπίας ο πίνακας Jacobi είναι 









+−

−−
=

aK
bK

J
10

1
 με χαρακτηριστική εξίσωση 

aK

aK
aK
bK

+−=∧−=

⇒=−+−−−⇒=
−+−

−−−

11

0)1)(1(0
10

1

21 λλ

λλ
λ

λ
 

Η πρώτη ρίζα είναι πάντα αρνητική άρα για να είναι η ισορροπία 

ευσταθής αρκεί και η δεύτερη να είναι αρνητική δηλαδή -1+aK <0  ή  

aK<1. 

Για το τρίτο σημείο ισορροπίας η χαρακτηριστική εξίσωση είναι (μετά 

από μερικές πράξεις) 01112 =−++
aKaK

λλ  



 187

Μπορούμε να λύσουμε αυτή την εξίσωση ώστε να βρούμε τις τιμές του 

a για τις οποίες οι δύο ρίζες είναι αρνητικές. 

Μπορούμε όμως να αποφανθούμε άμεσα για την ευστάθεια του 

συστήματος χρησιμοποιώντας το κριτήριο ευστάθειας για συστήματα 

δύο διαφορικών. Αρκεί όλοι οι συντελεστές της χαρακτηριστικής 

εξίσωσης να είναι θετικοί αριθμοί. 

Αρκεί δηλαδή να είναι 1/aK >0 που ισχύει για κάθε a>0 (αφού Κ >0 ) και 

1- (1/aK) >0  ή  1/aK <1  ή aK>1. 

Παράδειγμα 7ο: Ανταγωνισμός μεταξύ πληθυσμών 

Έστω το σύστημα ανταγωνιστών 

 )( 2121111
1 NeNerN

dt
dN

−−=  

 )( 2221212
2 NeNerN

dt
dN

−−=  

Υπάρχουν 4 σημεία ισορροπίας  

21122211

2111
2

21122211

1222
1

2
11

1

22
21

21

)(
,

)(
.4

0,.3

,0.2

0,0.1

eeee
eer

N
eeee

eer
N

N
e
rN

e
rNN

NN

−
−

=
−
−

=

==

==

==
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Επαληθεύστε το παραπάνω αποτέλεσμα. 

Οι μερικές παράγωγοι είναι 

212111
1

1 2 NeNer
dN

f
−−=

∂ , 112
2

1 Ne
dN

f
−=

∂ , 221
1

2 Ne
dN

f
−=

∂  

222121
2 2
2

NeNer
dN

f
−−=

∂  

Για το πρώτο σημείο ισορροπίας (Ν1=Ν2=0) ο πίνακας Jacobi 

είναι 







=

r
r

J
0

0
 όπως προκύπτει αν θέσω τις τιμές Ν1=Ν2=0 στις 

μερικές παραγώγους που υπολόγισα. 

Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι 0))(( =−− λλ rr και ιδιοτιμές 

r== 21 λλ . Η ισορροπία είναι ευσταθής αν r<0 

Για το δεύτερο και τρίτο σημείο ισορροπίας η ανάλυση είναι σχετικά 

απλή και παραλείπεται ως άσκηση.   

Για το τέταρτο σημείο ισορροπίας οι υπολογισμοί για το σχηματισμό 

του πίνακα Jacobi είναι μακροσκελείς. Παρατηρήστε ωστόσο ότι  στο 

σημείο ισορροπία ισχύει 
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00)( 2

*

121

*

112

*

121

*

111

*1

*

=−−⇒=−−= NeNerNeNerN
dt
Nd  (αφού μιλάμε για 

το τέταρτο σημείο ισορροπίας) οπότε η πρώτη μερική παράγωγος 

υπολογίζεται στο σημείο αυτό ως 

1

*

112

*

121

*

11

1

*
1 2 NeNeNer

Nd

f
−=−−=

∂  

Υπολογίζοντας με παρόμοιο τρόπο και τις υπόλοιπες μερικές 

παραγώγους απλοποιούμε αρκετά τον Ιακωβιανό πίνακα που έχει 

τελικά τη μορφή 













−−

−−=
2

*

222

*

21

1

*

121

*

11

NeNe

NeNeJ  

Παρόλη όμως την παραπάνω απλοποίηση ο πίνακας Jacobi συνεχίζει 

να  έχει πολύπλοκη μορφή. Το επόμενο βήμα είναι να 

αντικαταστήσουμε τα 2

*

1

*
, NN  με τις τιμές σους στο σημείο ισορροπίας. 

Αντί αυτού, είναι πιο εύκολο να διατυπώσουμε την προκύπτουσα 

χαρακτηριστική εξίσωση ως συνάρτηση των 2

*

1

*
, NN . 

Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι: 

0)()(

0

0)())((

2

*

1

*

122122112

*

221

*

11
2

2

*

1

*

12212

*

1

*

22112

*

221

*

11
2

1

*

122

*

212

*

221

*

11

=−+++

⇒=−+++

⇒=−−−−−

NNeeeeNeNe

NNeeNNeeNeNe

NeNeNeNe

λλ

λλλ

λλ
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Για να είναι η ισορροπία ασυμπτωτικά ευσταθής αρκεί 

0)(,0)( 122122112

*

221

*

11 >−>+ eeeeNeNe  

Ισχύει ότι 0, 2

*

1

*
>NN  (πληθυσμιακά μεγέθη στο τέταρτο σημείο 

ισορροπίας) και 0,,, 12212211 >eeee  (υποδηλώνουν αρνητική επίδραση 

λόγω ανταγωνισμού και εισάγονται στο μοντέλο με αρνητικό 

πρόσημο). Η πρώτη ανίσωση ισχύει πάντα. Η ισορροπία θα είναι 

ευσταθής αν 1221221112212211 0 eeeeeeee >⇒>−  

Τα 2211 ,ee  εκφράζουν το ανασταλτικό αποτέλεσμα που προκαλεί η 

πυκνότητα του κάθε πληθυσμού στην περαιτέρω αύξηση του (ένταση 

ενδοπληθυσμιακού ανταγωνισμού) ενώ τα 1221 ,ee  εκφράζουν το 

ανασταλτικό αποτέλεσμα που ασκεί ο κάθε πληθυσμός στον άλλο 

(ένταση του διαπληθυσμιακού ανταγωνισμού). Συνεπώς η τελευταία 

ανισότητα λεει ότι το σύστημα των δύο ανταγωνιστών ισορροπεί 

ευσταθώς αν η δυνατότητα αυτορρύθμισης της πυκνότητας του κάθε 

πληθυσμού υπερβαίνει σε ένταση τη δράση του μεταξύ τους 

ανταγωνισμού. 

Ι.2. Μοντέλα αύξησης βιομάζας οργανισμών. 

Αύξηση είναι η προσθήκη βιομάζας στο σώμα του οργανισμού. Αν 
αφαιρεθεί το νερό το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της βιομάζας 
αποτελείται από άνθρακα σε διάφορες οργανικές μορφές. Άλλα 
μακρο-θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία συνεισφέρουν μάλλον σε 
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μικρό ποσοστό με ορισμένες εξαιρέσεις όπως το ασβέστιο σε 
ορισμένους οργανισμούς. Τα διάφορα θρεπτικά στοιχεία και 
ιχνοστοιχεία ενδέχεται να προκαλούν αναστολή της αύξησης όταν 
βρίσκονται σε έλλειψη ή υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις στο 
περιβάλλον αλλά δεν είναι μεγάλο το λάθος να δεχτούμε ότι οι 
οργανισμοί αυξάνουν την βιομάζα τους ενσωματώνοντας άνθρακα 
στο σώμα τους.  Για τα φυτά η πηγή άνθρακα είναι το διοξείδιο του 
άνθρακα της ατμόσφαιρας που προσλαμβάνουν με την φωτοσύνθεση 
(ο ρυθμός πρόσληψης είναι άρα ανάλογος της επιφάνειας των 
φύλλων) και οι απώλειες άνθρακα οφείλονται στις αναπνευστικές 
τους δραστηριότητες (είναι άρα ανάλογες της ήδη υπάρχουσας 
βιομάζας δεδομένου ότι κάθε ζωντανό κύτταρο αναπνέει συνεχώς για 
να διατηρηθεί στη ζωή και να διαιρεθεί). Αντίστοιχα, στα ζώα η πηγή 
άνθρακα είναι η τροφή τους και η απώλεια η αναπνοή. 

Το γενικό άρα μοντέλο αύξησης ενός οργανισμού έχει την μορφή 

WWgWf
dt

dW )()( −=  δηλαδή ο ρυθμός αύξησης είναι ίσος με την 

συνολική αφομοίωση τροφής μείον τις απώλειες λόγω  αναπνοής, 
απεκκριμάτων κλπ. 

Το παρακάτω μοντέλο είναι βασικό για την μελέτη της αύξησης 
εισάγοντας την έννοια της αλλομετρικής συνάρτησης 
(δυναμοσυνάρτησης). 

Απλό μοντέλο αύξησης σφαιρικού κυττάρου. 

Έστω σφαιρικό κύτταρο που αναπτύσσεται σε θρεπτικό διάλυμα. 
Μοιάζει λογικό να υποθέσουμε ότι ο ρυθμός πρόσληψης θρεπτικών 
από το κύτταρο και άρα ο ρυθμός αύξησης του όγκου του V εξαρτάται 
από την επιφάνειά του S. Για λόγους απλότητας θεωρήστε τις 
απώλειες  αμελητέες. Να διατυπωθεί μοντέλο αύξησης του όγκου του 
κυττάρου. Παρατηρήστε ότι ο όγκος συνδέεται με την μάζα αρκεί να 
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είναι γνωστό το ειδικό βάρος του κυττάρου που μπορεί να θεωρηθεί 
σταθερό. 

Διατύπωση του μοντέλου. 

Σύμφωνα με την εκφώνηση ισχύει ότι aS
dt
dV

= . Η διαφορική αυτή δεν 

προσφέρεται όμως ως μοντέλο αύξησης διότι για να βρούμε το ρυθμό 
μεταβολής του όγκου σε μια χρονική στιγμή θα πρέπει να γνωρίζουμε 
την επιφάνεια που μεταβάλλεται συνεχώς. Γενικά μια διαφορική έχει 
νόημα ως μοντέλο  φυσικού συστήματος εφόσον είναι της γενικής 

μορφής ),( tVf
dt
dV

= . Είναι όμως σχετικά εύκολο να φέρουμε την 

παραπάνω διαφορική σε μια τυπική μορφή δεδομένου ότι υπάρχει μια 
σχέση που συνδέει την επιφάνεια της σφαίρας με τον όγκο της.  

3
1

3 )
4
3(

3
4

π
π VRRV =⇒= και 

3
2

2

4
344 






==
π

ππ VRS  

οπότε αντικαθιστώντας στην διαφορική έχουμε 

3
2

3
2

4
34 bVVa

dt
dV

=





=
π

π με 
3
2

4
34 





=
π

πab .  

Ο ρυθμός αύξησης του όγκου εξαρτάται άρα από τον ήδη υπάρχοντα 
όγκο υψωμένο σε μια μη ακέραια δύναμη. Ο εκθέτης, εδώ 2/3, 
ονομάζεται γενικά συντελεστής κλίμακας και υποδηλώνει τον τρόπο 
που τείνει να μεταβληθεί ο όγκος, τριδιάστατος, με την μεταβολή της 
επιφάνειας (διδιάστατη). Έχει δηλαδή απλή γεωμετρική ερμηνεία και 
δεν εξαρτάται από το σχήμα του κυττάρου. Ο ίδιος συντελεστής 
προκύπτει αν το κύτταρο είναι κυλινδρικό, κωνικό ή οτιδήποτε άλλο. 
Μετά από αυτά μπορούμε αβίαστα να εικάσουμε ότι ο συντελεστής 
κλίμακας για την αύξηση ενός γαιοσκώληκα αν δεχτούμε ότι ο ρυθμός 



 193

αύξησης του όγκου του εξαρτάται από το μήκος του θα είναι ίσος με 
1/3. 

Ορισμός αλλομετρικής εξάρτησης δύο μεγεθών. 

Έστω ότι εξετάζουμε το μήκος L και το βάρος W ενός ψαριού από την 
εκκόλαψη του έως και το θάνατο του. Έστω ότι ο σχετικός ρυθμός 
μεταβολής του βάρους με το χρόνο είναι ευθέως ανάλογος του 
σχετικού ρυθμού μεταβολής του μήκους με το χρόνο. Διατυπώστε μια 
σχέση βάρος - μήκους έτσι ώστε δοθέντος του μήκους να υπολογίζεται 
το βάρος του ψαριού. 

Λύση 

Έστω 
dt
dL  ο ρυθμός μεταβολής του μήκους με το χρόνο σε cm/sec και 

dt
dW  ο ρυθμός μεταβολής του βάρους με το χρόνο σε g/sec. Δεδομένου 

ότι οι παραπάνω ρυθμοί εκφράζονται σε διαφορετικές μονάδες δεν 
μπορούμε να διατυπώσουμε τη σχέση αναλογίας μεταξύ τους. Για το 

λόγο αυτό θεωρούμε τους σχετικούς ρυθμούς αύξησης 
dt
dL

L
1  και 

dt
dW

W
1  με  W,L >0, που εκφράζονται σε κοινή μονάδα 1/sec. Οι σχετικοί 

αυτοί ρυθμοί αύξησης είναι, σύμφωνα με τον ορισμό, ανάλογοι με 
συντελεστή αναλογίας k. 

dt
dW

W
1 =  

dt
dL

L
k 1  

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση εκφράζει τη σχέση αναλογίας των 
ρυθμών αύξησης του μήκους και του βάρους. Για να βρούμε τη σχέση 
μήκους - βάρους πρέπει να λύσουμε την διαφορική εξίσωση.  
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⇒=⇒+=⇒= ∫∫ kLc eeWcLkW
dt
dL

L
k

dt
dW

W
)()ln()ln(11 )ln(  

kaLW =  όπου a = σταθερά που η τιμή της εξαρτάται από το βάρος του 
ζώου στο χρόνο t=0. 

Η δυναμοσυνάρτηση kaXY = είναι πολύ χρήσιμη στις βιομετρικές 
μελέτες και στην βιολογία ονομάζεται αλλομετρική σχέση. 
Αλλομετρικές σχέσεις έχουν παρατηρηθεί όταν συσχετίζονται μεταξύ 
τους διάφορα βιομετρικά χαρακτηριστικά ζώων όπως για παράδειγμα 
το μήκος σώματος με το μήκος των ποδιών, η μεγάλη με τη μικρή 
διάμετρο του ανοίγματος του κελύφους σαλιγκαριών κ.λ.π. Ο 
συντελεστής κλίμακας k έχει σε πολλές περιπτώσεις φυσικό νόημα 
καθώς προκύπτει από τη σχέση των φυσικών μεγεθών μεταξύ τους. 

Αλλομετρικές σχέσεις περιγράφουν επίσης και συσχετίσεις ορισμένων 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών με το βάρος του σώματος. Για 
παράδειγμα οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός ζώου εκφρασμένες ως 
μεταβολικός ρυθμός εξαρτώνται από το βάρος του ζώου μέσω μιας 
αλλομετρικής σχέσης όπου ο συντελεστής k παίρνει τιμές γύρω στο 
0.75=2/3. Υπάρχει μάλιστα εκτεταμένη βιβλιογραφία όπου γίνεται 
προσπάθεια να δοθεί φυσικό νόημα στην παραπάνω τιμή του 
αλλομετρικού συντελεστή. 

Παράδειγμα. Αύξηση βάρους ζώων. Μοντέλο Von Bertalanffy 

Ο Von Bertalanffy έκανε τις παρακάτω υποθέσεις που αφορούν στον 
τρόπο αύξησης του βάρους των ζώων: 

Η μεταβολή του βάρους (W) ενός ζώου εξαρτάται από το ρυθμό 
αναβολισμού και το ρυθμό καταβολισμού του ζώου. Ο ρυθμός 
καταβολισμού είναι ευθέως ανάλογος του σωματικού βάρους με 
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συντελεστή αναλογίας b και ο ρυθμός αναβολισμού εξαρτάται 
αλλομετρικά από το βάρος με αλλομετρικό συντελεστή k. 

Διατυπώστε μοντέλο που να περιγράφει τη μεταβολή του βάρους με 
το χρόνο. 

Μεταβλητές κατάστασης: Μία, το βάρους του ζώου W  σε 
γραμμάρια. Ισχύει ο περιορισμός W>0.  

Κανόνας μετασχηματισμού 

Ο κανόνας μετασχηματισμού έχει διατυπωθεί αναλυτικά από τον Von 
Bertalanffy. Τον διατυπώνουμε αλγεβρικά ως: 

      bWaW
dt

dW k −=    

Λυμένες ασκήσεις 

1) Ο ρυθμός αύξησης του βάρους ενός οργανισμού δίνεται από την 

διαφορική 
2
3dW aW

dt
= . Από ένα επαρκές στατιστικά δείγμα ατόμων 

υπολογίστηκε ότι μέσο βάρος των ατόμων σε χρόνο t=0  ήταν 1 g ενώ 

σε χρόνο t=10 ήταν 8 g. Ποιο το αναμενόμενο μέσο βάρος σε χρόνο t=20 

Λύση 

Πρέπει να λύσουμε την διαφορική και να υπολογίσουμε την 

παράμετρο a από τα δεδομένα. 
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2 2 21
3 3 3

2
3

1 1
21
3

dW aW dW adt W dW adt W at c
dt

W

− −
= ⇒ = ⇒ = ⇒ = +

−
∫ ∫

31
33

3
at cW at c W + = + ⇒ =  

 
. Αν W0 το βάρος στην αρχή του χρόνου ισχύει 

ότι 
3 1 1

3 3
0 0 03

3 3
c cW W c W = ⇒ = ⇒ = 

 
 οπότε η λύση που επαληθεύει και την 

αρχική συνθήκη είναι η 

31
3

03
3t

at WW
 

+ =   
 

και δεδομένου ότι W0=1 

33
3t

atW + ⇒ =  
 

 

Από το δεδομένο W10=5 έχουμε 
3

310 3 10 3 6 38 8 0.3
3 3 10
a a a+ + − = ⇒ = ⇒ = = 

 
 

οπότε 
30.3 3

3t
tW + =  

 
 και 

3

20
0.3(20) 3 27

3
W + = = 

 
 

Ασκήσεις 

1) Ο ρυθμός αύξησης του μήκους ενός ψαριού είναι ανάλογος της 
διαφοράς του τρέχοντος μήκους από το μέγιστο δυνατό μήκων 
των ψαριών του είδους του. Αν σε ηλικία 10 ημερών το μήκος 
του ψαριού είναι 2 cm και σε ηλικία 50 ημερών είναι 30 cm να 
υπολογιστεί το μήκος ψαριού  ηλικίας 20 ημερών. Ποιο είναι το 
μέγιστο μήκος του ψαριού; 

2) Ενδιαφερόμαστε να εκθρέψουμε αγελάδες και θέλουμε να 
προβλέψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μεταβληθεί το βάρος 
τους με το χρόνο ώστε βελτιώσουμε την απόδοση της εκτροφής. 
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Οι κύριες διεργασίες που ευθύνονται για τη μεταβολή του 
βάρους είναι ο ρυθμός αναπνοής R και ο ρυθμός αφομοίωσης 
τροφής Α. Χάριν απλότητας αγνοούμε τα διάφορα απεκκρίματα. 
Έστω ότι υπάρχει περίσσεια τροφής και ο ρυθμός αφομοίωσης 
τροφής είναι σταθερός. Ο ρυθμός αναπνοής ανά μονάδα βάρους 
είναι επίσης σταθερός. Διατυπώστε μαθηματικό μοντέλο που 
να περιγράφει τις μεταβολές του βάρους των αγελάδων στο 
χρόνο. 

 

Ι.3. Μοντέλα ροής υλικών ή ενέργειας με μία δεξαμενή 
(διαμέρισμα). 

Έστω δεξαμενή γεμάτη με V lit νερού στο οποίο έχει διαλυθεί κάποια 
ουσία της οποίας την ποσότητα Υ(t) g θέλουμε να παρακολουθήσουμε 
καθώς μεταβάλλεται στο χρόνο. Υπάρχει μια ροή καθαρού νερού στην 
δεξαμενή με ρυθμό F(t) lit/sec. Το διάλυμα εξέρχεται από τη δεξαμενή 
με ρυθμό F(t) lit/sec ώστε ο όγκος στην δεξαμενή να διατηρείται 
σταθερός. Στην δεξαμενή εισάγεται η ουσία που μας ενδιαφέρει με 
ρυθμό I(t) g/sec.  
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Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει το ρυθμό μεταβολής της 
ποσότητας της ουσίας στην δεξαμενή είναι η 

V
YtFtI

dt
dY )()( −=     

lit
glitgg

secsecsec
−=  

Στην ειδική περίπτωση που I(t)=0 και F(t)=F=σταθερά η διαφορική 

γίνεται Y
V
F

dt
dY

−=  και έχει λύση την 
t

V
F

t eYY
−

= 0  δηλαδή η ποσότητα 

της ουσίας στην δεξαμενή μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Για να 
υπάρχει συνεχώς η ουσία στη δεξαμενή πρέπει I(t)≠0.  

 

Παράδειγμα 

Έστω δεξαμενή ύδρευσης όγκου 500 m3. Στην αρχή της λειτουργίας της 
ρίχνουμε 5 m3 χλωρίου στην δεξαμενή. Καθαρό νερό εισέρχεται στη 
δεξαμενή με ρυθμό 10 m3 /sec και χλωριωμένο νερό εξέρχεται με τον 
ίδιο ρυθμό. Με την έναρξη λειτουργίας της δεξαμενής προσθέτουμε 
χλώριο με ρυθμό Ι m3/sec. Να υπολογιστεί ο ρυθμός εισόδου χλωρίου Ι 
έτσι ώστε μακροχρόνια η συγκέντρωση του χλωρίου στην δεξαμενή να 
είναι 1/1000 όγκος/ όγκο.  

Λύση 

Η διαφορική εξίσωση έχει τη μορφή 

YI
dt
dY

500
10

−=   3
3

3

33
sec

secsec
m

m

m
mm

−=  
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Πρόκειται για μια μη ομογενή διαφορική πρώτης τάξης της οποίας η 
λύση (επαληθεύστε την) είναι η   t

t ceIY 02.050 −+= Η σταθερά της 

ολοκλήρωσης θα υπολογιστεί από την αρχική συνθήκη. Στο χρόνο 0 
υπήρχαν 5 m3 χλωρίου στη δεξαμενή (Υ0=5). Άρα 

IccI 505505 −=⇒+= και η λύση που επαληθεύει και την αρχική 
συνθήκη γίνεται t

t eIIY 02.0)505(50 −−+= . Το ζητούμενο είναι να 

υπολογίσουμε το Ι έτσι ώστε μακροχρόνια (διάβαζε σε άπειρο χρόνο) 
το Υ να έχει τέτοια τιμή ώστε η κατ όγκο συγκέντρωση του χλωρίου 
στη δεξαμενή να είναι 1/1000. Με άλλα λόγια θέλουμε να υπάρχουν 
0.5 m3 χλωρίου στη δεξαμενή των 500 m3. Από την λύση της εξίσωσης 
παρατηρήστε ότι του χρόνου τείνοντος στο άπειρο ο εκθετικός όρος 
τείνει στο μηδέν και η ποσότητα χλωρίου στη δεξαμενή θα είναι 

IY 50=∞ . Για να είναι 5.0=∞Y πρέπει 
sec

01.0
50

5.0505.0
3mII ==⇒=  

Παρατήρηση: Η λύση της διαφορικής δεν είναι απαραίτητη για να 
απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιο σημείο 
ισορροπίας του συστήματος τότε μακροχρόνια το σύστημα θα 

ισορροπήσει. Στην ισορροπία θα ισχύει ότι IYYI 500
500
10 **

=⇒=− και 

θέλουμε 01.0505.0
*

=⇒== IIY  

Άσκηση: Συγκέντρωση ρύπων σε μικρή λίμνη. 

Κατασκευάστε μοντέλο για την περιγραφή του ρυθμού μεταβολής της 
συγκέντρωσης ενός ρύπου σε μία λίμνη. Η λίμνη έχει σταθερό όγκο V 
λίτρων και η συγκέντρωση των ρύπων είναι X moles ανά λίτρο. Στη 
λίμνη εισέρχεται καθαρό νερό με σταθερό ρυθμό r1 λίτρα ανά 
δευτερόλεπτο και ρυπαρό νερό με σταθερό ρυθμό r2 λίτρα το 
δευτερόλεπτο. Η συγκέντρωση των ρύπων στο ρυπαρό νερό είναι C 
moles ανά λίτρο. Θεωρήστε ότι οι ρύποι διασπείρονται σε όλη τη λίμνη 
αμέσως μόλις το ρυπαρό νερό φτάσει εκεί. Ελέγξτε τις μονάδες. 
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Ι.4. Μοντέλα κινητικής χημικών αντιδράσεων και 
επιδημιολογικά μοντέλα 

Σε όλα τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας ο ρυθμός μεταβολής 

εξαρτάται από τον αριθμό των επαφών μεταξύ στοιχείων. Η ταχύτητα 

μιας χημικής αντίδρασης εξαρτάται από το πόσο συχνά δυο μόρια 

αντιδρώντων θα βρεθούν κοντά το ένα στο άλλο. Ο ρυθμός διάδοσης 

μιας επιδημίας εξαρτάται από την συχνότητα επαφής ενός αρρώστου 

ή φορέα με έναν υγιή. Ο ρυθμός διάδοσης μιας φήμης ή πληροφορίας 

εξαρτάται από τον αριθμό των επαφών μεταξύ αυτών που κατέχουν 

την πληροφορία και αυτών που δεν την κατέχουν. Γενικά αν 

διακρίνουμε τον πληθυσμό Ν (μορίων, ανθρώπων κ.λ.π.) σε δύο 

ομάδες  με πλήθος Α και Β αντίστοιχα (Α+Β=Ν)  τότε ο συνολικός  

αριθμός των περιπτώσεων που ένα μέλος της ομάδας Α θα έρθει σε 

επαφή με μέλος της ομάδας Β θα είναι D=AB. Είναι δηλαδή ίσος με 

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των Α με τα Β. Όλοι όμως οι 

συνδυασμοί δεν είναι πάντα εφικτοί και επιπλέον η συνάντηση των Α 

με τα Β δεν οδηγεί πάντα σε κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αν p 

η πιθανότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ένα Α με ένα Β στην 
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μονάδα του χρόνου τότε ο αντίστοιχος αριθμός τέτοιων 

αλληλεπιδράσεων θα είναι pAB.  

 

Παράδειγμα 1ο. Διάδοση μη θανατηφόρου επιδημίας. 

Έστω ότι μελετάμε την διάδοση μιας μη-θανατηφόρου ασθένειας σε 

ένα πληθυσμό Ν ατόμων.  

Σε κάποια χρονική στιγμή έστω ότι ένα πλήθος Χ ατόμων δεν έχουν 

προσβληθεί από την ασθένεια αλλά εν δυνάμει μπορεί να 

προσβληθούν στο μέλλον. Ένα πλήθος Υ ατόμων είναι προσβλημένο 

από την ασθένεια και ένα πλήθος Z ατόμων έχει περάσει την 

ασθένεια και τώρα έχει ανοσία (ή έχει κατά κάποιο τρόπο απομονωθεί 

από τον υπόλοιπο πληθυσμό). Προφανώς Χ+Υ+Ζ=Ν. Θέλουμε να 

κατασκευάσουμε μοντέλο διάδοσης της επιδημίας στον πληθυσμό.  

Διατύπωση μοντέλου: 

 Σε κάθε χρονικό ενδιάμεσο μερικά από τα άτομα που δεν έχουν 

προσβληθεί  ακόμα θα προσβληθούν λόγω της επαφής τους με ήδη 

προσβεβλημένα άτομα. Ο αριθμός τέτοιων προσβολών θα είναι βXY, 

όπου β ένας συντελεστής που εξαρτάται από το πόσο μολυσματική 

είναι η ασθένεια, δηλαδή από το πόσο εύκολα θα κολλήσει κάποιος 

την ασθένεια μετά από μια επαφή του με ένα ασθενή. Τα βΧΥ άτομα 
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θα αφαιρεθούν άρα από τον πληθυσμό των υγιών και θα προστεθούν 

στον αριθμό των ασθενών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ένα μέρος των 

ασθενών θα γίνει καλά και θα προστεθεί στον πληθυσμό των άνοσων. 

Ο αριθμός αυτός θα είναι ίσος με γΥ, εξαρτάται δηλαδή από τον 

αριθμό των ασθενών και από μια σταθερά αναλογίας γ. Η ασθένεια 

διαρκεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και άρα  ένα μόνο μέρος του 

πληθυσμού (ανάλογα με την τιμή του γ) αναρρώνει σε ένα μικρό 

χρονικό ενδιάμεσο. Με άλλα λόγια όσο μικρότερη η διάρκεια της 

ασθένειας τόσο μεγαλύτερη η τιμή του γ.   

Μετά από αυτά το μοντέλο διάδοσης της ασθένειας θα έχει την μορφή 

XY
dt
dX β−=  

Υ−= γβXY
dt
dY  

Υ= γ
dt
dZ  

Παρατηρήστε ότι 0=++
dt
dZ

dt
dY

dt
dX  που σημαίνει ότι ο συνολικός 

πληθυσμός δεν μεταβάλλεται (η ασθένεια δεν είναι θανατηφόρος). 

Παρατηρήστε επίσης ότι με την πάροδο του χρόνου θα προσβληθούν 

όλα τα άτομα του πληθυσμού και θα καταστούν άνοσα για την 

ασθένεια.  
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Παράδειγμα 2ο: Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων 

Κατασκευάστε μοντέλο που περιγράφει τις μεταβολές συγκέντρωσης 

ενός ενζύμου στη διάρκεια μιας ενζυμικής αντίδρασης. Στην αρχή της 

διαδικασίας της ενζυμικής αντίδρασης το ένζυμο σχηματίζει με το 

υπόστρωμα του ένα σύμπλοκο. Αυτή η διεργασία συμβαίνει με ρυθμό 

k1. Στην συνέχεια το σύμπλοκο παράγει το προϊόν με ρυθμό k2 

απελευθερώνοντας ταυτόχρονα το ένζυμο ή μεταπίπτει στην αρχική 

κατάσταση ενζύμου υποστρώματος με ρυθμό k-1 . 

Μεταβλητές κατάστασης. 

Για την πλήρη περιγραφή του συστήματος απαιτούνται 4 μεταβλητές. 

Έστω Ε η συγκέντρωση του ενζύμου, S η συγκέντρωση του 

υποστρώματος, C η συγκέντρωση του συμπλόκου και P η 

συγκέντρωση του προϊόντος.  

Κανόνες μετασχηματισμού 

Η εξίσωση της κινητικής της αντίδρασης γράφεται: 

PECSE 2

1k

1k

k +→+
→

 ←
−

 

Η συγκέντρωση του ενζύμου μειώνεται ανάλογα με το ρυθμό 

αντίδρασης του με το υπόστρωμα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο ένζυμο 

σε κάποια χρονική στιγμή δεν πραγματοποιείται η αντίδραση ενζύμου 
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υποστρώματος. Το ίδιο συμβαίνει και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο 

υπόστρωμα. Συνεπώς ο ρυθμός μείωσης του ενζύμου σε κάποια 

χρονική στιγμή ισούται με k1ES. Ταυτόχρονα ελευθερώνονται μόρια 

ενζύμου λόγω της διάσπασης του συμπλόκου σε ένζυμο και προϊόν. 

Αν υπάρχουν C μόρια συμπλόκου ο συνολικός αριθμός μορίων 

ενζύμου που παράγονται είναι k2C. Μόρια ενζύμου απελευθερώνονται 

επίσης και λόγω της διάσπασης ορισμένων μορίων συμπλόκου σε 

ένζυμο και υπόστρωμα. Ο αριθμός αυτών των μορίων είναι k-1C. 

Συνεπώς ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης του ενζύμου δίνεται 

από τη διαφορική εξίσωση 

=
dt
dE -k1 E S + k-1 C +k2 C 

Με παρόμοιο τρόπο διατυπώνουμε και τους κανόνες 

μετασχηματισμού  της συγκέντρωσης του υποστρώματος, του 

συμπλόκου και του προϊόντος. Καταλήγουμε τελικά στην διατύπωση 

του παρακάτω συστήματος διαφορικών εξισώσεων  

CkCkESk
dt
dE

211 ++−= −  

CkESk
dt
dS

11 −+−=  

 CkCkESk
dt
dC

211 −−= −  
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Ck
dt
dP

2=  

 

Απλοποίηση συστήματος* 

Το παραπάνω σύστημα 4 εξισώσεων είναι αρκετά πολύπλοκο στην 

μελέτη του.  Θα προσπαθήσουμε να το απλοποιήσουμε κατά το 

δυνατόν κάνοντας ορισμένες υποθέσεις. 

Υπόθεση 1η: Η συνολική συγκέντρωση του ενζύμου στο σύστημα 

είναι σταθερή. Αυτή η υπόθεση ευσταθεί εφόσον στην χρονική 

διάρκεια που μελετούμε το σύστημα δεν παράγονται νέα μόρια 

ενζύμου (κάτι που δε συμβαίνει σε ένα ζωντανό κύτταρο) και δε 

χάνεται κανένα από τα υπαρκτά μόρια ενζύμου. Η ίδια υπόθεση 

ευσταθεί επίσης εάν ο ρυθμός απώλειας του ενζύμου είναι ακριβώς 

ίσος με το ρυθμό παραγωγής νέων μορίων. 

Η αλγεβρική διατύπωση της παραπάνω υπόθεσης έχει τη μορφή: 

000)( CECE
dt

CEd
tt +=+⇒=

+  όπου E0, C0 οι συγκεντρώσεις του 

ενζύμου και του υποστρώματος αντίστοιχα, στην αρχή του πειράματος 

(χρόνος 0). Δεδομένου ότι 00 CECE tt +=+  μπορούμε να υπολογίσουμε 

τη συγκέντρωση του ενζύμου σε κάθε χρονική στιγμή αν ξέρουμε την 

αρχική και σταθερή συγκέντρωση του ενζύμου 00 CE +   και τη 
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συγκέντρωση  του συμπλόκου tC . Ισχύει ότι: tt CCEE −+= 00  και κατά 

συνέπεια, η πρώτη διαφορική εξίσωση δεν είναι αναγκαία οπότε το 

σύστημα γίνεται 

CkSCCEk
dt
dS

1001 )( −+−+−=   

CkCkSCCEk
dt
dC

21001 )( −−−+= −   

Ck
dt
dP

2=   

Υπόθεση 2η: H συγκέντρωση του υποστρώματος είναι σταθερή. Αυτό 

συμβαίνει όταν για κάθε μόριο προϊόντος που παράγεται ένα μόριο 

υποστρώματος προστίθεται στο σύστημα. Με άλλα λόγια υπάρχει 

πάντα διαθέσιμο υπόστρωμα για να συνεχιστεί η ενζυμική αντίδραση. 

Η συγκέντρωση του υποστρώματος δεν είναι περιοριστική. 

Η υπόθεση αυτή διατυπώνεται από τη σχέση 0SS =  σταθερά οπότε 

ισχύει και η σχέση: 0=
dt
dS  

Αν η παραπάνω υπόθεση ισχύει τότε το σύστημα περιγράφεται από 

δύο διαφορικές εξισώσεις 

CkCkSCCEk
dt
dC

210001 )( −−−+= −    
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Ck
dt
dP

2=   

ή 

CkkSkSCEk
dt
dC )()( 21010001 −−−+= −   

Ck
dt
dP

2=   

οπότε το σύστημα γίνεται 

bCa
dt
dC

−=   

Ck
dt
dP

2−=   

 

όπου a= k1(E0+C0) S0 σταθερά  και b=  k1 S0 + k-1 + k2  σταθερά 

Το τελικό σύστημα των δύο εξισώσεων είναι πολύ απλούστερο από το 

αρχικό, είναι γραμμικό και μπορείτε να το λύσετε. 

Λυμένη άσκηση 

1) Έστω ότι ξεκινάμε μια καλλιέργεια μικροοργανισμών σε κυλινδρική 

δεξαμενή όγκου V λίτρων. Ένας αρχικός πληθυσμός Νο κυττάρων 

εισάγεται στην δεξαμενή που είναι γεμάτη με νερό. Με την έναρξη της 
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καλλιέργειας εισέρχεται στη δεξαμενή διάλυμα σακχαρόζης με ρυθμό  

Ι (l/sec). Στο εισερχόμενο διάλυμα η συγκέντρωση της σακχαρόζης 

είναι ίση με  Ζε (moles/l). Η εισερχόμενη ποσότητα σακχαρόζης 

διαλύεται αμέσως και ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο της δεξαμενής  και 

ένας μηχανισμός υπερχείλισης απομακρύνει από την δεξαμενή το 

διάλυμα με ρυθμό Ι (l/sec) ώστε ο όγκος του διαλύματος στη δεξαμενή 

να είναι σταθερός. Ένα κατάλληλο φίλτρο δεν επιτρέπει να 

απομακρυνθούν τα κύτταρα του καλλιεργούμενου οργανισμού. 

Θεωρώντας ότι ο ρυθμός κυτταρικής διαίρεσης είναι ανάλογος της 

συγκέντρωσης της σακχαρόζης στο διάλυμα και ότι η συγκέντρωση 

της σακχαρόζης μειώνεται ανάλογα με την πυκνότητα των κυττάρων 

στο διάλυμα να διατυπώσετε μαθηματικό μοντέλο δύο διαφορικών 

εξισώσεων που να περιγράφει τις μεταβολές στο χρόνο της 

συγκέντρωσης της σακχαρόζης και του πληθυσμού των κυττάρων 

στην καλλιέργεια.  

Απάντηση: 

Έστω Ζ η συγκέντρωση της σακχαρόζης στη δεξαμενή.  

Σε κάθε χρονική στιγμή εισέρχεται ποσότητα σακχαρόζης ίση με Ζε * Ι 

moles και η ποσότητα αυτή διασπείρεται στον όγκο V της δεξαμενής. 

Άρα η συγκέντρωση της σακχαρόζης αυξάνει κατά Ζε*Ι/V moles/l. 
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Σε κάθε χρονική στιγμή εξέρχονται από τη δεξαμενή Ι l διαλύματος 

συγκέντρωσης Ζ δηλαδή Ι*Ζ  l/s * moles/l = I*Z moles/s σακχαρόζης. 

Αυτή είναι η ποσότητα σακχαρόζης που εξέρχεται άρα η συγκέντρωση 

μειώνεται κατά Ζ*Ι/V moles/s*l 

Σε κάθε χρονική στιγμή μια ποσότητα σακχαρόζης ανάλογη της 

πυκνότητας των κυττάρων καταναλώνεται και αυτή είναι ίση με 

α*N/V (είναι δεκτή εδώ και η διατύπωση α*N*Z/V). 

Για τη συγκέντρωση της σακχαρόζης ισχύει άρα η διαφορική 

dZ/dt = Zε*I/V –Z*I/V –α*Ν/V 

Ο ρυθμός διπλασιασμού των κυττάρων είναι ανάλογος της 

συγκέντρωσης της σακχαρόζης. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι είναι 

ανάλογος και του ήδη υπάρχοντος  αριθμού κυττάρων στην 

καλλιέργεια. Η διαφορική για τον αριθμό των κυττάρων γίνεται άρα 

dN/dt= b*2*N*Z 
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Κεφάλαιο ΙΙ. Μοντέλα συστημάτων σε διακριτό 
χρόνο 

Στα παραδείγματα που ακολουθούν οι μεταβολές των συστημάτων 
συμβαίνουν κατά βήματα, είναι ασυνεχείς. Η μορφή των μοντέλων 
είναι συνεπώς: Χν+1 = g(Χν) 

Παράδειγμα 1ο: Παραγωγή σπόρων ετήσιων φυτών. 

Κατασκευάστε μοντέλο για την περιγραφή της δυναμικής του αριθμού 
των σπόρων (S) ενός ετήσιου φυτού με ληθαργικούς σπόρους. Ο 
κύκλος ζωής του φυτού είναι ο εξής: Οι σπόροι φυτρώνουν το 
φθινόπωρο. Τα νέα φυτά αναπτύσσονται και ανθίζουν την άνοιξη. Οι 
σπόροι ωριμάζουν και πέφτουν στο έδαφος το καλοκαίρι οπότε τα 
φυτά ξηραίνονται. Υποθέστε ότι κάθε φθινόπωρο φυτρώνει ένα 
ποσοστό g σπόρων και οι υπόλοιποι παραμένουν σε λήθαργο. Οι 
σπόροι που δε φυτρώνουν επιβιώνουν έως το επόμενο φθινόπωρο με 
πιθανότητα 1 - d.  Μακροχρόνιες παρατηρήσεις έδειξαν ότι ο αριθμός 
σπόρων που παράγει το κάθε φυτό εξαρτάται από τον αριθμό των 
υπαρχόντων φυτών. Η σχέση μεταξύ αριθμού παραγόμενων σπόρων 
ανά φυτό και αριθμού φυτών δίνεται από την εξίσωση αριθμός 
σπόρων ανά φυτό = 100-100/Κ όπου Κ μία σταθερά. Η σχέση αυτή 
περιγράφει τις συνέπειες του ανταγωνισμού μεταξύ των φυτών. Η 
μέγιστη δυνατότητα παραγωγής των φυτών είναι 100 σπόροι ανά 
άτομο. Η παραγωγή σπόρων μειώνεται γραμμικά με την αύξηση του 
πληθυσμού των φυτών και μηδενίζεται όταν υπάρχουν Κ φυτά. 
Υποθέστε ότι όλα τα φυτά που φυτρώνουν το φθινόπωρο επιβιώνουν 
ως το καλοκαίρι. 

Μεταβλητές κατάστασης  

Μόνο μία η S (σπόροι) και S > 0 
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Διατύπωση του κανόνα μετασχηματισμού 

Επειδή παρακολουθούμε τις μεταβολές της πυκνότητας των σπόρων 
σε ασυνεχή χρόνο θα πρέπει να επιλέξουμε την ακριβή χρονική 
στιγμή της μέτρησης. Έστω ότι ενδιαφερόμαστε για την πυκνότητα 
των σπόρων αμέσως μετά την παραγωγή νέων σπόρων από τα 
υπάρχοντα φυτά. Στην περίοδο αυτή θα υπάρχουν παλιοί σπόροι που 
δε φύτρωσαν την προηγούμενη περίοδο g1 (S) και σε αυτούς θα 
προστεθούν οι νέοι σπόροι  g2 (S).  

S'= g1 (S) + g2 (S) 

Για την πυκνότητα των παλιών σπόρων έχουμε 

g1 (S) = (1-g)(1-d) S δηλαδή το καλοκαίρι θα υπάρχουν οι παλιοί σπόροι 
που δε φύτρωσαν (1-g) και κατάφεραν να επιβιώσουν (1-d)  

Ο αριθμός των νέων σπόρων εξαρτάται από τον αριθμό των φυτών. 
Αν στο τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού υπήρχαν συνολικά S 
σπόροι και το ποσοστό φύτρωσης είναι g ο συνολικός αριθμός φυτών 
θα είναι gS. Το σύνολο των σπόρων που παράγουν τα gS φυτά θα είναι 
άρα (100-100/Κ)gS 

Το τελικό μοντέλο είναι συνεπώς  

S' = (1-g)(1-d) S + gS( 100-100/K) =[(1-g)(1-d)+g(100-100/K)]S=aS όπου a=(1-
g)(1-d)+g(100-100/K)= σταθερά 
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Παράδειγμα 2ο. Μεταβολές συχνότητας αλληλομόρφων λόγω 

φυσικής επιλογής.  

Έστω ότι μελετάμε τη συχνότητα δύο αλληλομόρφων ενός γονιδιακού 

τόπου σε μεγάλο Μενδελικό πληθυσμό που βρίσκεται σε ισοζύγιο 

Hardy-Weinberg. Κατασκευάστε μοντέλο που να περιγράφει τις 

μεταβολές της συχνότητας των δύο αλληλομόρφων λόγω δράσης της 

φυσικής επιλογής. Υποθέστε ότι δε συμβαίνουν μεταλλάξεις.   

Μεταβλητές κατάστασης: Έστω Α και α τα δύο αλληλόμορφα με 

συχνότητα εμφάνισης στον πληθυσμό p και q αντίστοιχα. Ισχύει ότι 

p+q =1 και  0 ≤  p,q   ≤  1. Έχουμε μία μεταβλητή κατάστασης έστω την p 

εφόσον η q = 1-p υπολογίζεται εύκολα.   

 

Κανόνες μετασχηματισμού:  

Έστω ότι η επιλογή δρα ευνοώντας κάποιους γενότυπους σε σχέση με 

κάποιους άλλους. Έστω επίσης ότι αυτό το γεγονός επηρεάζει τη 

βιωσιμότητα των γενοτύπων. Έτσι, γενότυποι που ευνοούνται από την 

επιλογή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπαραχθούν από τους 

άλλους.  

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζεται η κατάσταση του συστήματος. 
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Γενότυπος ΑΑ Αα αα 

Βιωσιμότητα 

Λόγω επιλογής 

1+s 1 1+h 

Αρχική συχνότητα p2 2pq q2 

Επειδή η δράση της επιλογής είναι σχετική, θεωρήσαμε αυθαίρετα τη 

βιωσιμότητα του ετεροζυγώτη ίση με τη μονάδα και των δύο 

ομοζυγωτών διαφορετική της μονάδας. Οι συντελεστές s και h μπορεί 

να είναι αρνητικοί αριθμοί οπότε η επιλογή δρα εναντίον των 

αντίστοιχων γενοτύπων. Ωστόσο οι τιμές τους δεν πρέπει να 

υπολείπονται του -1 καθόσον δε νοείται αρνητική βιωσιμότητα  

(s,h  ≥ -1). 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συμβολή 

του γενοτύπου ΑΑ στην επόμενη γενιά είναι ίση με (1+s)p2, δηλαδή 

είναι ίση με την πιθανότητα επιβίωσης των φορέων του γενοτύπου 

μεταξύ δύο γενιών επί την συχνότητα εμφάνισης του γενοτύπου στον 

πληθυσμό. 

Έτσι για τη σχετική συμμετοχή των τριών γενοτύπων στην επόμενη 

γενιά θα έχουμε αντίστοιχα: 
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Γενότυπος ΑΑ Αα αα 

Συμμετοχή στον 

πληθυσμό 

(1+s) p2 2pq (1+h) q2 

Ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα με το παραπάνω αποτέλεσμα. Αν 

αθροίσουμε τη συμμετοχή όλων των γενοτύπων έχουμε: 

 W=(1+s)p2 +2pq+(1+h)q2 = p2 +sp2 +2pq+q2+hq2=  

(p2+2pq+q2) +sp2+hq2= (p+q)2 +sp2+hq2= 1+sp2+hq2. 

 Αυτό το άθροισμα δεν ισούται με τη μονάδα. Για να διατηρήσουμε το 

άθροισμα συχνοτήτων  των γενοτύπων στην επόμενη και κάθε 

επόμενη γενιά ίσο με τη μονάδα αρκεί να διαιρέσουμε τον κάθε όρο με 

το άθροισμα W οπότε η σχετική συμμετοχή στον πληθυσμό είναι: 

Γενότυπος ΑΑ Αα αα 

Σχετική συμμετοχή 

στον πληθυσμό 

(1+s) p2 /W 2pq/W (1+h) q2/W 

Για την ώρα έχουμε διατυπώσει τον κανόνα μετασχηματισμού της 

συχνότητας των γενοτύπων υπό την πίεση της επιλογής. Το αρχικά 

ζητούμενο όμως ήταν ο κανόνας μετασχηματισμού της συχνότητας p 

του αλληλομόρφου Α από γενιά σε γενιά. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι εύκολο να διατυπωθεί ο 

κανόνας: Το αλληλόμορφο Α κληρονομείται στην επομένη γενιά από 

κάθε γενότυπο ΑΑ (πιθανότητα 1) και από τους μισούς γενοτύπους Αα 

(πιθανότητα 0.5). Ετσι στην επόμενη γενιά (και κάθε επόμενη) θα 

ισχύει για τη συχνότητα του Α η διατύπωση: 

W
spp

W
qsppp

W
qpps

p ttttttttt
t

)1()()1( 2

1
+

=
++

=
++

=+  

Μελέτη ισορροπίας. 

Στην ισορροπία ισχύει ότι pt+1 = pt =p οπότε 

⇒=+−++⇒
++

+
= 0)1()1(

1

)1( 22
22 spphqspp

hqsp

spp
p  

00)11( 2222 =−+=⇒−−++ sphqsppsphqspp η  

η00)(0)(0)1( 22 =⇒=+−⇒=+−⇒=+− qhqspqhqqsphqpsp

sh
hphsphpphsphqsp
+

=⇒−=−−⇒=−+−⇒=+− 0)1(0  

Υπάρχουν τρία σημεία ισορροπίας 

p=0, q=(1-p)=1 (Ο πληθυσμός αποτελείται αποκλειστικά από 

γενότυπους aa) 

q=0, p=(1-q)=1 (Ο πληθυσμός αποτελείται μόνο από γενοτύπους AA) 
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sh
s

sh
hq

sh
hp

+
=

+
−=

+
= 1,  (Ο πληθυσμός αποτελείται από μείγμα 

όλων των γενοτύπων) 

Είναι αυτονόητο ότι το σύστημα ισορροπεί στα σημεία p=0 και p=1 

καθώς η συχνότητα του αλληλομόρφου Α δε μεταβάλλεται με το 

χρόνο όταν απουσιάζει το α (p=1) ή όταν απουσιάζει το ίδιο το Α από 

τον πληθυσμό (δε συμβαίνουν μεταλλάξεις του Α σε α και 

αντίστροφα).  

Το τρίτο σημείο ισορροπίας είναι σημαντικό καθόσον προσδιορίζει 

ισοζύγιο των δύο αλληλομόρφων όταν η φυσική επιλογή επιδρά με 

σταθερούς ρυθμούς επί των τριών πιθανών γενοτύπων.  

Ευστάθεια της ισορροπίας* 

Έστω το σύστημα μεταβολών της γονιδιακής συχνότητας σε διακριτό 

χρόνο 221 )1(1
)1(

)(
tt

tt
tt phsp

spp
pgp

−++
+

==+  με σημεία ισορροπίας τα 

),(),0,1(),1,0(
******

hs
sq

hs
hpqpqp

+
=

+
===== . Έστω ότι υπάρχει στον 

πληθυσμό το αλληλόμορφο Α και μόνο αυτό. Το σύστημα ισορροπεί 

στο σημείο ισορροπίας 0,1
**
== qp . Είναι η ισορροπία σε αυτό το σημείο 

ευσταθής; Τι θα συμβεί αν γίνει μια μοναδική μετάλλαξη (σε ένα μόνο 

άτομο του πληθυσμού) από Α σε α;  
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Για να είναι η ισορροπία σε κάποιο από τα τρία σημεία ασυμπτωτικά 

ευσταθής θα πρέπει να ισχύει 1)(
<

dt
pdg  

Εφαρμόζουμε το γνωστό κανόνα παραγώγισης κλάσματος  

222

222

])1(1[
)]1(22)[()21]()1(1[)(

phsp
phspsppspphsp

dt
pdg

−++
−−+−+−++

=  

Κάνοντας τους πολλαπλασιασμούς στον αριθμητή και 

επανεισάγοντας το q στη θέση του (1-p) έχουμε τελικά 

222 ]1[
2)(1)(

hqsp
shpqhspqhqsp

dt
pdg

++
+++++

=  

 το σημείο 0,1
**
== qp η τιμή της παραγώγου είναι 

1,
1

1
)1(

1
2 −≠

+
=

+
+

= s
ss

s
dt
dg . Για να είναι η ισορροπία ευσταθής πρέπει  

211
011

111
1

1
−<⇒−<+

>⇒>+
⇒>+⇒<

+ ss
ss

s
s

 

 Η περίπτωση s<-2 δεν έχει φυσικό νόημα. Η μόνη περίπτωση να 

έχουμε ευσταθή ισορροπία να ισχύει ότι s>0. 

 Η περίπτωση s > 0 δηλώνει ότι σε πληθυσμό που υπάρχει μόνο το 

αλληλόμορφο A κάθε μοναδιαία μετάλλαξη του A σε a θα χαθεί (και η 

ισορροπία θα διατηρηθεί) εφόσον η επιλογή υπέρ του AA γενοτύπου  
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είναι μεγαλύτερης έντασης (1+h >1 )από την επιλογή υπέρ του 

ετεροζυγώτη Αα (που είναι ίση με τη μονάδα). Σε άλλη περίπτωση μια 

και μόνο μετάλλαξη τύπου aA →  θα οδηγήσει στην εγκατάσταση του 

α στον πληθυσμό.  

Στο σημείο 0,1
**
== qp  ισχύει αντίστοιχα ότι η ισορροπία του 

συστήματος είναι ευσταθής αν h>0 ή h<-2 και τα τελικά συμπεράσματα 

είναι ανάλογα. 

Στο σημείο 
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Για να είναι ευσταθής η ισορροπία πρέπει  1<
dt
dg  δηλαδή 

021111
)(

)(1 2 <
++

<−⇒<
++

+<−⇒<
++
++

+
shhs

sh
shhs

sh
shhs

shhssh Ταυτόχρον

α ισχύουν και οι περιορισμοί  

10,10,1, <
+
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+

<−≥
hs

s
hs

hhs  

Από τις δύο τελευταίες διατυπώσεις προκύπτει ότι 
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Τα s,h πρέπει να είναι ομόσημα 

00 0 <++→<
++

> shhs
shhs

sh sh  

Τα s,h δεν μπορεί να είναι θετικοί αριθμοί άρα  πρέπει 0,1 <≤− hs . 

Επιπλέον πρέπει να ισχύει ότι 

shhssh
shhs

sh
shhs

sh 2)(2
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Αφού 0,1 <≤− hs  τότε ⇒−≤+⇒−≤ 21111,1
shsh
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2
3211

>≥−−
sh

 άρα η ανισότητα αυτή ισχύει για κάθε hs, . 

Για να είναι η ισορροπία ευσταθής πρέπει συνεπώς να ισχύει ότι 

0, <hs . Αυτό σημαίνει ότι το παραπάνω σύστημα ισορροπεί ευσταθώς 

στο σημείο ισορροπίας s/(s+h), h/(s+h) μόνο  όταν η επιλογή δρα 

ευνοώντας την ετεροζυγωτία. Όταν η επιλογή δρα εναντίον της  

ετεροζυγωτίας το σύστημα δεν ισορροπεί ευσταθώς στο παραπάνω 

σημείο σε καμία περίπτωση. Θα οδηγηθεί στην επικράτηση του ενός 

από τα δύο αλληλόμορφα δηλαδή σε ένα από τα δύο άλλα σημεία 

ισορροπίας του.    

Παραδείγματα: 

α) Έστω ότι η βιωσιμότητα του ΑΑ είναι μεγαλύτερη από εκείνη του 

ετεροζυγώτη (h=0.5) ενώ αυτή του αα είναι μικρότερη έστω s=-0.2 Το 

σύστημα ισορροπεί στο σημείο  

p= h/(s+h) = 0.5/ 0.3 =1.66 , q = -0.66 

Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Το μόνο σημείο ευσταθούς ισορροπίας είναι 

το p=1, q=0. 

 

β)Έστω ότι η βιωσιμότητα και των δύο ομόζυγων είναι μικρότερη 

εκείνης του ετεροζυγώτη και h=-0.1, s=-0.5 
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Tο σύστημα ισορροπεί σε p= h/(s+h)= -0.1/-0.6 =0.166  

Έχουμε  sh/(s+h+sh) = -0.05/0.55 = -0.09. Το σύστημα σε αυτή την 

περίπτωση ισορροπεί ευσταθώς στο μη μηδενικό σημείο ισορροπίας.  

Παρατήρηση: Όλα τα παραπάνω ισχύουν για μικρού εύρους 

διαταραχές της ισορροπίας. Αν συμβούν μεταναστεύσεις 

ετεροζυγωτικών ατόμων σε πληθυσμό που ισορροπεί σε σημείο p=1 ή 

p=0 τότε είναι δυνατό η ισορροπία να μετατοπιστεί στο ενδιάμεσο 

σημείο s/s+h.    

Ασκήσεις 

1) Στο μοντέλο φυσικής επιλογής η ποσότητα W είναι ενδεικτική της 

μέσης Δαρβινικής προσαρμογής των ατόμων του πληθυσμού. Για 

ποιες τιμές των p,q  είναι μέγιστη; Σχολιάστε το αποτέλεσμα.   

2) Η κυστική ίνωση είναι μια γενετική ασθένεια που προκαλεί σοβαρά 

αναπνευστικά προβλήματα και οδηγεί στο θάνατο των ασθενών σε 

μικρή ηλικία (πριν από την αναπαραγωγή). Η ασθένεια εκδηλώνεται 

όταν ένα υποτελές γονίδιο βρεθεί σε ομοζυγωτία. Οι ετεροζυγώτες 

φορείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα και αναπαράγονται κανονικά. 

Διατυπώστε μαθηματικό μοντέλο που να περιγράφει τις μεταβολές 

της συχνότητας του γονιδίου από γενιά σε γενιά. Αν σε κάποια 

χρονική στιγμή η συχνότητα του γονιδίου σε ένα πληθυσμό είναι p 

πόσες γενιές πρέπει να περάσουν για να υποδιπλασιαστεί; 
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Μοντέλο Δυναμικής πληθυσμών Μay .  

Ένα από τα απλούστερα στην διατύπωσή τους μοντέλα δυναμικής 

πληθυσμών με λογιστικού τύπου αύξηση είναι το )1(1 vvv NrNN −=+ . 

Στο μοντέλο αυτό η βιοχωρητικότητα έχει τεθεί ίση με την μονάδα. Το 

γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την δυναμική αλά απλοποιεί (και 

γενικεύει) το μοντέλο.  

Σημεία ισορροπίας  

0))1(1(0)1()1( =−−⇒=−−⇒−= NrNNrNNNrNN  

Ν=0 και 
r

rNrNr 101 −
=⇒=+−  

Ευστάθεια ισορροπίας 

rNrNg 2)( −=′  

rg =′ )0(  η ισορροπία στο Ν=0 είναι ευσταθής αν 1≤r  

rrr
r

rrr
r

rg −=+−=
−

−=
−′ 22212)1(  

Για να είναι ευσταθής η ισορροπία στο 
r

rN −
=

1   πρέπει 

311312112 <<⇒−<−<−⇒<−<−⇒<− rrrr  
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Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κατασκευάσουμε διάγραμμα 

διχαλώσης για τιμές του r<3.  Για r=3 δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς 

συμβαίνει. Ίσως είναι σημείο διχάλωσης διπλασιασμού περιόδου. Αυτό 

που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει κάποιου τύπου αστάθεια για r>3 

Περιοδικοί κύκλοι και χαοτική συμπεριφορά* 

Αν για r=3 η απεικόνιση )1(1 vvv NrNN −=+  εμφανίζει διχάλωση 

διπλασιασμού περιόδου αναμένεται να εμφανιστεί περιοδικός κύκλος 

περιόδου 2 για r>3. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε σημεία του 

περιοδικού κύκλου έστω p,q εφόσον βέβαια υπάρχουν.  Εξ' ορισμού, 

για τα σημεία περιοδικού κύκλου περιόδου 2, ισχύει ότι: 

pqrqqprp =−∧=− )1()1(  

Με αφαίρεση της πρώτης εξίσωσης από την δεύτερη έχουμε διαδοχικά: 

  
0]1)()[()())((

)()( 2222

=−−+−⇒−−+−=−
⇒−−−=+−−=−

rqprqpqprqpqprqp
qprqprrprprqrqqp  

Μία λύση είναι η p=q.Τα δύο σημεία συμπίπτουν (περίοδος ένα). 

Αν p≠q 
r

rqrprqpr −+
=⇒=−−+⇒

101)(   

Βρήκαμε μια σχετικά απλή σχέση για το p που όμως περιλαμβάνει το 

q. 
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Μπορούμε να αντικαταστήσουμε την τιμή του p στην πρώτη εξίσωση 

του συστήματος  rp(1-p) = q και να λύσουμε ως προς q. Παρατηρήστε 

όμως ότι θα διευκόλυνε αν αντικαθιστούσαμε ταυτόχρονα και το (1-p) 

που υπολογίζεται εύκολα ως: 

q
rr

rqrp +−=
−+

−=−
1111  

Έχουμε συνεπώς: 

011)1(011

211)1)(1()1(1

22

2

=+++−⇒=++−−

⇒−+−+−=+−−+=+−
−+

=

r
qrrq

r
qrqrq

rqq
r

rqq
r

rqrq
rr

rqrrq
Η 

παραπάνω εξίσωση είναι δευτεροβάθμια ως προς q με διακρίνουσα 

)1)(3(324412)11(4)1( 222 +−=−−=−−++=+−+= rrrrrrr
r

rrD  

Είναι προφανές ότι για r>3 η διακρίνουσα είναι θετική και η εξίσωση 

έχει πραγματικές ρίζες. Για r=3 η διακρίνουσα είναι ίση με μηδέν και 

έχουμε διπλή ρίζα ενώ για r<3 η διακρίνουσα είναι αρνητική και η 

ρίζες είναι μιγαδικές. 

Για r>3 οι ρίζες είναι  

r
rrr

p
r

rrr
q

r
rrr

p
r

rrr
q

2
)1)(3(1

2
)1)(3(1

2
)1)(3(1
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)1)(3(1

+−++
=⇒

+−−+
=

+−−+
=⇒
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Παρατηρήστε επίσης ότι για r=3  τότε p=q και τα δύο σημεία 

συμπίπτουν. Η λύση αυτή δεν είναι αποδεκτή 

Τα σημεία p,q είναι σημεία ενός περιοδικού κύκλου περιόδου δύο που 

εμφανίζεται όταν r>3  

Ευστάθεια του περιοδικού κύκλου* 

Έχουμε )21(2' NrrNrg −=−=  

Για να είναι ο περιοδικός κύκλος p,q ευσταθής θα πρέπει να ισχύει ότι 

1)2(21(

1)21)(21(1)21()21(
2

2

<−+−

⇒<−−⇒<−−

pqqpr

pqrprqr
 

Στην τελευταία ανισότητα περιέχονται το άθροισμα και το γινόμενο 

των p,q. Τα p,q είναι οι λύσεις της εξίσωσης (ως προς q) 

01)( 222 =+++− rqrrqr οπότε 
r

rqp 1+
=+  και 2

1
r

rpq +
=  και 

αντικαθιστώντας η ανίσωση γίνεται 

613216
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Περιοδικοί κύκλοι και χαοτική συμπεριφορά του μοντέλου Νt+1 = rNt(1-

Nt), με Ν0 =0.1.  

α)Περιοδικός κύκλος 

δύο σημείων  

β)Περιοδικός κύκλος 

τεσσάρων σημείων  

γ)Περιοδικός κύκλος 

πέντε σημείων (r= 

3.74)  

δ) Περιοδικός κύκλος 

τριών σημείων (r= 

3.829)  

ε) Απερίοδη, χαοτική 

ταλάντωση (r= 3.99) 
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Αποδεικνύεται ότι ο περιοδικός κύκλος είναι ευσταθής και για 

61+=r . Για μεγαλύτερες τιμές του r ο περιοδικός κύκλος δύο 

σημείων γίνεται ασταθής. Το σημείο 61+=r  είναι ένα ακόμη κρίσιμο 

σημείο του συστήματος και υποψιαζόμαστε άλλη μία διχάλωση 

διπλασιασμού περιόδου. Πράγματι, για τιμές 61+>r  ο περιοδικός 

κύκλος δύο σημείων γίνεται ασταθής και στην θέση του εμφανίζεται 

ένας ευσταθής περιοδικός κύκλος 4 σημείων. Ο νέος αυτός κύκλος 

μεταπίπτει σε ασταθή για λίγο μεγαλύτερες τιμές της παραμέτρου r 

οπότε εμφανίζεται ένας σταθερός κύκλος 8 σημείων. Έπονται 

διαδοχικές διχαλώσεις διπλασιασμού περιόδου με την αύξηση του r. 

Είναι δύσκολο να βρούμε τα ακριβή σημεία όπου συμβαίνουν οι 

διχαλώσεις με τον τρόπο που το κάναμε για τον περιοδικό κύκλο δύο 

σημείων. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να λύσουμε εξισώσεις τετάρτου, 

ογδόου κλπ. βαθμού για τις οποίες δεν υπάρχουν γενικοί τύποι 

λύσεων. Υπάρχει όμως μια κανονικότητα στην εμφάνιση των σημείων 

διχάλωσης. Αν kr   η κρίσιμη τιμή της παραμέτρου r όπου εμφανίζεται 

η k κατά σειρά διχάλωση διπλασιασμού περιόδου, τότε η τιμή της 

παραμέτρου 1+kr  όπου εμφανίζεται η επόμενη διχάλωση είναι κατά 

προσέγγιση kk rr ++≈+ 311  

Αποδεικνύεται επίσης ότι τα διαδοχικά σημεία διχάλωσης απέχουν 

όλο και λιγότερο μεταξύ τους με αποτέλεσμα η σειρά των kr  να τείνει 

σε κάποιο όριο που συμβολίζεται ως ∞r  και είναι ∞r =3.61547. Το όριο 
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αυτό ονομάζεται αριθμός Feigenbaum. Αποδεικνύεται επίσης ότι η 

σχέση  

kk

kk

rr
rr

d
−

−
=

+

−

1

1  που παριστά τη σχέση μεταξύ αποστάσεων τριών 

διαδοχικών σημείων συγκλίνει σε ένα αριθμό 669202.4=∞d . Το 

αξιοπερίεργο είναι ότι στον ίδιο ακριβώς αριθμό συγκλίνουν οι 

αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών σημείων διχάλωσης κάθε απεικόνισης 

μιας μεταβλητής. Ο αριθμός ∞d  ονομάζεται Παγκόσμια σταθερά 

(Universal constant) ή σταθερά Feigenbaum. Υπάρχει άρα μια 

κανονικότητα που αφορά γενικότερα τις απεικονίσεις και σχετίζεται 

με τις αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών σημείων διχάλωσης. 

Διαγράμματα διχάλωσης 

Αναφέρθηκε ήδη ότι είναι δύσκολο να υπολογίσουμε ακριβώς τις 

κρίσιμες τιμές της παραμέτρου r όπου παρατηρείται διχάλωση 

διπλασιασμού περιόδου στο μοντέλο )1(1 vvv NrNN −=+ . Μπορούμε 

όμως να προσεγγίσουμε αριθμητικά το πρόβλημα με τη βοήθεια 

υπολογιστή. Ένας παραστατικός τρόπος που δείχνει τη συμπεριφορά 

του συστήματος σε συνάρτηση με την τιμή της παραμέτρου r είναι η 

κατασκευή του λεγόμενου διαγράμματος διχαλώσεων (bifurcation 

diagram) που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στον άξονα Χ 

τοποθετούμε τις τιμές της παραμέτρου r και στον κάθετο τα σημεία 
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ισορροπίας και περιοδικών κύκλων του συστήματος. Για r<1 το σημείο 

ισορροπίας είναι το Ν=0  

Για 1<r<3 το σημείο ισορροπίας είναι το 1 -1/r 

Στο r=3 έχουμε σημείο διχάλωσης διπλασιασμού περιόδου. 

Για 3 < r < 1+ √6 έχουμε περιοδικό κύκλο 2 

Το r = 1+√6  είναι σημείο διχάλωσης διπλασιασμού περιόδου 

Στην συνέχεια παρατηρούνται οι διαδοχικές διχαλώσεις του 

συστήματος, αλλά όπως έχει ήδη αναφερθεί και ίσως αντίθετα από 

αυτό που θα περίμενε κανείς, υπάρχει ένα οριακό σημείο (που 

συμβολίζεται ως r∞ στο σχήμα και r∞  3.61547) πέραν του οποίου η 

συμπεριφορά του συστήματος αλλάζει. 

Οι διχαλώσεις διπλασιασμού περιόδου παύουν και το σύστημα 

εμφανίζει ένα πλήθος σημείων ισορροπίας. Ωστόσο, με την αύξηση 

της τιμής του r πέραν της r∞ παρατηρούνται περιοχές όπου το σύστημα 

εμφανίζει περιοδικούς κύκλους με περίοδο που δεν είναι πια κάποια 

δύναμη του δύο. Παρατηρήστε ένα περιοδικό κύκλο 5 σημείων( r =3.74) 

καθώς και μια σχετικά μεγάλη περιοχή τιμών r (π.χ. r = 3.829) όπου 

εμφανίζεται κύκλος τριών σημείων.   
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Διάγραμμα διχάλωσης 

του μοντέλου Nt+1= rNt(1-

Nt) 

a)  Πλήρες διάγραμμα 

διχάλωσης.  

β) Μεγέθυνση της 

περιοχής των τιμών r 

όπου εμφανίζονται οι 

διαδοχικές διχαλώσεις  

διπλασιασμού περιόδου.    

γ) Μεγέθυνση της 

περιοχής του περιοδικού 

κύκλου 5 σημείων. 
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Παρατηρήστε επίσης ότι ο αρχικός κύκλος τριών σημείων διασπάται 

σε κύκλους, 6,12,..(3.2Κ) σημείων όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον 

περιοδικό κύκλο των δύο σημείων. Το ίδιο ισχύει και για τον κύκλο 

περιόδου 5 σημείων.  

Το παραπάνω μοντέλο εμφανίζει άρα πολύπλοκη συμπεριφορά 

ανάλογα με την τιμής της μόνης παραμέτρου r.   

Το παρακάτω θεώρημα αφορά στους περιοδικούς κύκλους που 

εμφανίζουν οι εξισώσεις διαφορών. Πριν παρουσιαστεί το θεώρημα, 

ορίζεται η διάταξη των θετικών ακεραίων αριθμών κατά Sharkovsky. 

  Ορισμός: διάταξη Sharkovsky 

Έστω ότι το σύμβολο ¬ είναι σύμβολο διάταξης αριθμών και η σχέση 

α¬ β σημαίνει ότι ο αριθμός α προηγείται του β στην διάταξη. Οι 

θετικοί ακέραιοι αριθμοί μπορούν να διαταχθούν κατά σειρά όπως 

παρακάτω 

3¬5¬7 ...2x3¬2x5¬2x7... 22x3¬ 22x5¬.. 2x3¬22¬2¬1 

περιττοί 2.περιττοί     22.περιττοί 2Κ (κ  3)  

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλους τους ακέραιους.  
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Θεώρημα Sharkovsky 

Έστω απεικόνιση g που είναι συνεχής με πεδίο ορισμού το διάστημα J 

το οποίο υποθέστε ότι είναι υποσύνολο ή ταυτίζεται με το πεδίο τιμών 

της συνάρτησης. Αν η g εμφανίζει περιοδικό κύκλο περιόδου m τότε θα 

έχει και σημεία περιοδικού κύκλου περιόδου n για κάθε n τέτοιο ώστε 

m¬n. 

Ως άμεσο πόρισμα του παραπάνω θεωρήματος προκύπτει το 

παρακάτω θεώρημα που είναι γνωστό ως θεώρημα Li-Yorke. 

Θεώρημα Li-Yorke 

Έστω απεικόνιση g που είναι συνεχής με πεδίο ορισμού το διάστημα J 

το οποίο υποθέστε ότι είναι υποσύνολο ή ταυτίζεται με το πεδίο τιμών 

της συνάρτησης. Αν η g εμφανίζει περιοδικό κύκλο περιόδου 3 τότε 

αυτή αναμένεται να εμφανίζει περιοδικούς κύκλους περιόδου Τ όπου 

Τ οποιοσδήποτε θετικός ακέραιος.  

Μια συνάρτηση με περιοδικό κύκλο περιόδου 3 αναμένεται άρα να 

εμφανίζει μεγάλη ποικιλία περιοδικών κύκλων μεταξύ των οποίων 

περιοδικό κύκλο 5 σημείων και περιοδικούς κύκλους απείρου μήκους. 

Στην τελευταία περίπτωση οι διαδοχικές ανατροφοδοτήσεις της 

συνάρτησης θα παράγουν μια ακολουθία τιμών που ποτέ δε θα 

επαναλαμβάνεται καλύπτοντας κάθε δυνατή τιμή του πεδίου τιμών 

της συνάρτησης. Το σύστημα δηλαδή θα εμφανίζει μη περιοδικές, 
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ακανόνιστες ταλαντώσεις χωρίς ποτέ να επαναλαμβάνει τον εαυτό 

του (θα τον επαναλάβει μετά από άπειρο χρόνο). Η συμπεριφορά ενός 

τέτοιου συστήματος είναι ουσιαστικά απρόβλεπτη παρά το γεγονός 

ότι αυτή είναι απολύτως καθορισμένη από τη συνάρτηση g.  Οι Li και 

Yorke χρησιμοποίησαν τη λέξη χάος (chaos) για να περιγράψουν αυτού 

του είδους τη συμπεριφορά. Τα μοντέλα που επιδεικνύουν τέτοια 

συμπεριφορά ονομάζονται χαοτικά. Έτσι το «απλό» μοντέλο του May 

είναι χαοτικό για ορισμένες τιμές του r. 

Κεφάλαιο ΙΙΙ. Χαοτική συμπεριφορά συστημάτων 

ΙΙΙ.1. Χάος ή θόρυβος; 

Η συμπεριφορά των χαοτικών 
μοντέλων χαρακτηρίζεται από τις 
μη προβλέψιμες απερίοδες 
ταλαντώσεις. Ωστόσο, παρόμοιου 
τύπου ταλαντώσεις είναι δυνατό 
να προκύψουν και εξαιτίας 
τυχαίων γεγονότων, δηλαδή 
θορύβου που συχνά συνοδεύει τα 
φυσικά φαινόμενα. Κατά 
συνέπεια, όταν τα αποτελέσματα 
ενός πειράματος ή παρατήρησης 
εμφανίζουν μη περιοδικές 
ταλαντώσεις δεν μπορούμε να 
αποδώσουμε αυτή τη συμπεριφορά 
σε αιτίες ανάλογες με αυτές που 
προκαλούν τις ταλαντώσεις 
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χαοτικού τύπου. Με άλλα λόγια δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε 
άμεσα το χάος από το θόρυβο δηλαδή την τυχαιότητα. Στο παρακάτω 
σχήμα  εμφανίζονται οι μεταβολές της μεταβλητής  Νt  με το χρόνο 
όπως περιγράφονται από την εξίσωση διαφορών Nt = 4Nt (1-Nt) και 
αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από μία γεννήτρια τυχαίων 
αριθμών ομοιόμορφα κατανεμημένων στο διάστημα (0,1). Πιο από τα 
δύο διαγράμματα είναι προϊόν ντετερμινισμού και πιο τυχαιότητας; 
Δύσκολο να το πει κανείς. 

Θεωρητικά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ θορύβου και χαοτικής 
συμπεριφοράς. Ο θόρυβος είναι μια ταλάντωση του συστήματος που 
προκαλείται από μεγάλο πλήθος εξωτερικών ως προς το σύστημα 
παραγόντων. Η χαοτική συμπεριφορά αντίθετα είναι αποτέλεσμα των 
νόμων που διέπουν τη δυναμική του συστήματος. Το χάος είναι 
ντετερμινιστικό, ο θόρυβος είναι προϊόν τυχαίων γεγονότων. Ένα 
στοχαστικό σύστημα όπου η τυχαιότητα έχει τον πρώτο λόγο στην 
συμπεριφορά του δεν εμφανίζει κανενός τύπου κανονικότητα. Τα 
χαοτικά συστήματα από την άλλη μεριά εμφανίζουν  κανονικότητες 
που όμως κρύβονται από τον ερευνητή. Η αναμενόμενη σειρά 
διχαλώσεων σε κανονικά μάλιστα διατεταγμένες τιμές των κρίσιμων 
παραμέτρων του συστήματος είναι μια τέτοια εσωτερική 
κανονικότητα των μονοδιάστατων μη γραμμικών μοντέλων σε 
ασυνεχή χρόνο. Το χάος είναι οργανωμένο. Η τυχαιότητα δεν έχει 
οργάνωση. Δεν είναι δυνατή κανενός τύπου πρόβλεψη για τη 
συμπεριφορά συστημάτων που η τυχαιότητα είναι η κύρια πηγή 
μεταβολής τους. Για να διαπιστωθεί όμως ο χαοτικός χαρακτήρας ενός 
συστήματος με κριτήριο τη σειρά των διχαλώσεων απαιτείται μεγάλη 
σειρά πειραμάτων ή παρατηρήσεων μεγάλης ακρίβειας όπου ο 
ερευνητής μεταβάλλει τις τιμές των κρίσιμων παραμέτρων. Αν 
γνωρίζει βέβαια ποιες είναι αυτές οι κρίσιμες παράμετροι. Επιπλέον το 
πρότυπο διχαλώσεων που έχει διαπιστωθεί ως τώρα αφορά σε 
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μονοδιάστατα μοντέλα εξισώσεων διαφορών. Τι γίνεται με πιο 
πολύπλοκα χαοτικά συστήματα; Η πειραματική μελέτη των 
διχαλώσεων είναι άρα χρονοβόρα και δεν απαντά στα σίγουρα στο 
ερώτημα που μας ενδιαφέρει, στη διάκριση δηλαδή του χάους από την 
τυχαιότητα.   

Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ χάους και τυχαιότητας παραμένει 
πάντα ο ντετερμινιστικός χαρακτήρας του πρώτου. Κάθε μεταβολή 
των μεταβλητών κατάστασης, όσο απρόβλεπτη και αν φαίνεται είναι 
προϊόν των κανόνων μετασχηματισμού στα χαοτικά συστήματα. Στην 
εξίσωση Nt+1 = 4Nt (1-Nt)  η τιμή του Nt+1 είναι άμεσα εξαρτημένη από 
την τιμή Nt. Τι θα δούμε συνεπώς σε ένα διάγραμμα όπου θέτουμε 
στον οριζόντιο άξονα τις τιμές Nt και στον κατακόρυφο τις αντίστοιχες 
τιμές Nt+1; Αν κατασκευάσουμε αυτού του τύπου τα διαγράμματα για 
τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο σχήμα θα πάρουμε τα εξής 
αποτελέσματα  

Κάθε επόμενη τιμή προκύπτει από 
την προηγούμενη της μέσω ενός 
απλού μετασχηματισμού, είναι 
δευτεροβάθμια συνάρτηση της 
προηγούμενης. Στην περίπτωση του 
θορύβου, κάθε επόμενη τιμή είναι 
εντελώς ανεξάρτητη από την 
προηγούμενη. Τα σημεία στην μία 
περίπτωση διατάσσονται σε ένα 
σχήμα (εδώ ένα παράβολο) ενώ στην 
άλλη γεμίζουν άτακτα το χώρο. Στην 
πρώτη περίπτωση μόνο ορισμένοι 
συνδυασμοί τιμών είναι δυνατοί, στη 
δεύτερη όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί 
προκύπτουν με τυχαίο τρόπο. Το 
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διάγραμμα που κατασκευάσαμε είναι κατά κάποιο τρόπο αντίστοιχο 
με ένα διάγραμμα φάσης του συστήματος. Στην πραγματικότητα δεν 
είναι δυνατό να κατασκευάσουμε κανονικό διάγραμμα φάσης ενός 
μονοδιάστατου συστήματος. Το διάγραμμα που κατασκευάσαμε είναι 
ένα μαθηματικό τέχνασμα (τρικ) . Η κατασκευή όμως ενός τέτοιου 
διαγράμματος ή σε περίπτωση που παρατηρούμε δύο ή περισσότερες 
μεταβλητές ενός πραγματικού διαγράμματος φάσης μπορεί να δώσει 
απάντηση στο ερώτημά μας.   

 Τέλος, το πιο ενδιαφέρον ίσως  χαρακτηριστικό των χαοτικών 
συστημάτων είναι το γεγονός ότι η συμπεριφορά τους επηρεάζεται 
ισχυρά από τις αρχικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό διακρίνει τα 
χαοτικά συστήματα από οποιαδήποτε άλλα συμπεριλαμβανομένων 
και των μη χαοτικών ντετερμινιστικών συστημάτων με πολύπλοκη 
συμπεριφορά.       

ΙΙΙ.2. Ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες. 

Μπορεί μια ελάχιστη διαταραχή ενός δυναμικού συστήματος να 
προκαλέσει μεγεθυνόμενη συνεχώς μια τεράστια μεταβολή της 
μελλοντικής συμπεριφοράς του συστήματος; ή πιο ρητορικά: Μπορεί 
το φτερούγισμα μιας πεταλούδας στο Ρίο ντε Τζανέιρο να προκαλέσει 
μήνες αργότερα ένα κυκλώνα στο Τέξας; Η απάντηση είναι ότι κάτι 
τέτοιο μπορεί να συμβεί αν το σύστημα είναι χαοτικό αν δηλαδή η 
συμπεριφορά του αλλάζει δραματικά εξαιτίας ελαχίστων μεταβολών 
στις αρχικές συνθήκες.  

Ο ορισμός της ευαίσθητης εξάρτησης ενός συστήματος από τις 
αρχικές συνθήκες είναι ο παρακάτω: 
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Ορισμός 

Έστω συνάρτηση f  ορισμένη σε διάστημα J. Η f  εμφανίζει ευαίσθητη 
εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες σε σημείο Χ του πεδίου ορισμού 
της αν υπάρχει ε>0 τέτοιο ώστε για κάθε δ>0 υπάρχει ένα σημείο Υ του 
διαστήματος J και θετικός ακέραιος n ώστε να ισχύει ότι: 

  δ<−YX  και  ε>− )()( ][][ YfXf nn   

Αν η f εμφανίζει ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες σε 
κάθε Χ του πεδίου  ορισμού J τότε λέμε ότι εμφανίζει ευαίσθητη 
εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες. 

Ο παραπάνω ορισμός λεει ότι αν ξεκινήσουμε τη διαδικασία 
ανατροφοδότησης της συνάρτησης f από μια τιμή Υ που απέχει 
λιγότερο από δ μονάδες (με δ όσο μικρό θέλουμε) από μια άλλη τιμή Χ 
και εξετάσουμε τα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης μετά από n 
βήματα, τότε αν η τελική τιμή της ακολουθίας που ξεκίνησε από το 
σημείο Χ διαφέρει από εκείνη της ακολουθίας που ξεκίνησε από το Υ 
περισσότερο από ε μονάδες (με ε όσο μεγάλο θέλουμε) η συνάρτηση 
εμφανίζει ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες στο σημείο Χ. 

Παράδειγμα    

Έστω για παράδειγμα το σύστημα Nt+1 = 4Nt(1-Nt) και οι αρχικές 
συνθήκες Ν0 = 0.33 και Ν0 = 0.34. Μετά από ένα μικρό αριθμό βημάτων 
οι δύο ακολουθίες τιμών αρχίζουν να αποκλίνουν μεταξύ τους 
σημαντικά. Σε κάποιο σημείο μοιάζουν να συγκλίνουν πάλι αλλά 
γρήγορα αποκλίνουν ξανά ακολουθώντας η κάθε μία διαφορετική 
πορεία.   
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Ευαίσθητη 
εξάρτηση από 
τις αρχικές 
συνθήκες του 
μοντέλου Nt+1 = 
4Nt(1-Nt)  

Τι μπορεί να 
σημαίνει η 

ευαίσθητη 
εξάρτηση από 
τις αρχικές 
συνθήκες για τις 

δυναμικές γραμμές στο διάγραμμα φάσης του συστήματος. Έως τώρα 
συναντήσαμε συστήματα στα οποία οι δυναμικές γραμμές τείνουν ή 
απομακρύνονται από κάποιο σημείο ισορροπίας, που σχηματίζουν 
κλειστές καμπύλες (κύκλους, ελλείψεις κ.λ.π.) ή ταλαντώνονται 
μεταξύ δυο, τεσσάρων κ.λ.π. σημείων ισορροπίας. Συνήθως, μια 
δυναμική γραμμή που περνά πολύ κοντά σε μια άλλη παρουσιάζει 
παρόμοια συμπεριφορά με την πρώτη (ξαναδείτε μερικά διαγράμματα 
φάσης). Η ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες υποθέτει 
όμως ότι δύο δυναμικές γραμμές που σε κάποια περιοχή του 
διαγράμματος φάσης περνούν πολύ κοντά η μια από την άλλη 
ακολουθούν στην συνέχεια εντελώς διαφορετικές πορείες. Ακόμη 
είναι δυνατό μια μόνη δυναμική γραμμή να εμφανίζει τόσο ισχυρές 
αναδιπλώσεις στο χώρο του διαγράμματος φάσης, ώστε δύο μακρινοί 
(ως προς το χρόνο) κλάδοι της να πλησιάζουν κατά καιρούς και στην 
συνέχεια να απομακρύνονται χωρίς ποτέ να τέμνονται.  Λέμε ότι τα 
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χαοτικά συστήματα έχουν συχνά παράξενους ελκυστές (strange 
atractors). Ένας ελκυστής είναι ένα σύνολο σημείων S τέτοιο ώστε οι 
δυναμικές γραμμές που περνούν από κάθε άλλο σημείο στην ζώνη 
γειτονικά του S να προσεγγίζουν το S σε άπειρο χρόνο. Έτσι τα απλά 
σημεία ευσταθούς ισορροπίας και οι σταθεροί οριακοί κύκλοι είναι 
ελκυστές. Τα απλά σημεία ισορροπίας είναι ελκυστές διάστασης 
μηδέν. Οι οριακοί κύκλοι είναι κλειστές καμπύλες διάστασης 1. 
Υπάρχουν ακόμα διδιάστατοι και πολυδιάστατοι ελκυστές. Ένας 
διδιάστατος ελκυστής μοιάζει συχνά με  την επιφάνεια μιας 
σαμπρέλας ελαστικού που σχηματίζεται από δυναμικές γραμμές που 
περιελίσσονται της επιφάνειας άπειρες φορές έτσι ώστε να την 
καλύπτουν πλήρως. Όλοι αυτοί οι ελκυστές δεν είναι παράξενοι. Είναι 
γνωστά γεωμετρικά αντικείμενα, σημεία, ελλείψεις, επιφάνειες. Οι 
παράξενοι ελκυστές είναι αντίθετα σύνολα σημείων που δε 
συγκροτούν κανένα από τα γνωστά γεωμετρικά αντικείμενα. Αυτού 
του είδους τα σύνολα σημείων ονομάζονται fractals. 

ΙΙΙ.3. Fractals 

Έστω μια ευθεία ή καμπύλη γραμμή. Θεωρούμε ότι αυτή είναι ένα 
σύνολο σημείων τέτοιο ώστε σε απείρως μικρή απόσταση από κάθε 
δεδομένο σημείο υπάρχει ένα άλλο σημείο. Μια ευθεία είναι 
συμπαγής, δεν έχει κενά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε ένα 
ευθύγραμμο τμήμα μήκους ίσο με τη μονάδα. Χωρίζουμε το 
ευθύγραμμο τμήμα σε τρία ίσα μέρη και αφαιρούμε το μεσαίο. 
Προκύπτουν δύο νέα ευθύγραμμα τμήματα το καθένα με μήκος ίσο με 
το 1/3 του αρχικού. Σε καθένα από τα νέα ευθύγραμμα τμήματα 
εφαρμόζουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία και επαναλαμβάνουμε σε 
κάθε καινούργιο ευθύγραμμο τμήμα έως το άπειρο. Τελικά προκύπτει 
ένα σύνολο σημείων που ονομάζεται σύνολο Cantor. Αυτό το σύνολο 
σημείων είναι ένα παράξενο γεωμετρικό αντικείμενο. Δίπλα σε κάθε 
σημείο υπάρχει ένα μικρό ή μεγάλο κενό. Δίπλα σε κάθε σημείο 
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υπάρχει όμως μια αυθαίρετα μικρή περιοχή όπου συναντιούνται άλλα 
σημεία. Το σχήμα μοιάζει με ένα νέφος σημείων που όμως δεν είναι 
διάσπαρτα με τυχαίο τρόπο αλλά έχουν μια οργάνωση στο χώρο. Το 
σύνολο των σημείων είναι κάτι λιγότερο από ένα ευθύγραμμο τμήμα 
και κάτι περισσότερο από ένα απλό σημείο. Δεν είναι μονοδιάστατο 
αντικείμενο αλλά ούτε και διάστασης μηδέν.  Το ερώτημα είναι πιά η 
διάσταση του συνόλου αυτών των σημείων. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι 
το παραπάνω σύνολο σημείων είναι ένα αντικείμενο με δεκαδική 
διάσταση. Σύνολα σημείων που συγκροτούν γεωμετρικά αντικείμενα 
με μη ακέραια διάσταση ονομάζονται fractals. Οι περίεργοι ελκυστές 
είναι τέτοιου είδους αντικείμενα, αντικείμενα με δεκαδική διάσταση.  

 

 

 

 

 

 Σύνολο Cantor 

 

Ένα πολύ γνωστό περίεργο γεωμετρικό αντικείμενο είναι η λεγόμενη 
χιονονιφάδα von Koch. Η κατασκευή της βασίζεται σε ένα ισοσκελές 
τρίγωνο του οποίου αφαιρούμε το μεσαίο τρίτο της κάθε πλευράς και 
το αντικαθιστούμε με δύο πλευρές ισοσκελούς τριγώνου που 
τοποθετούνται στο εξωτερικό του αρχικού τριγώνου. Συνεχίζουμε με 
κάθε νέο τρίγωνο που νοητά σχηματίζεται έως το άπειρο. Τελικά 
καταλήγουμε με μια κλειστή καμπύλη άπειρου μήκους. Ωστόσο η 
επιφάνεια που περικλείεται από την καμπύλη είναι μικρότερη από την 
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επιφάνεια του περιγεγραμμένου στο αρχικό τρίγωνο κύκλου. Αυτό 
φαίνεται από πρώτη άποψη παράδοξο.  

Μια σειρά από άλλα fractals παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 
Προσπαθήστε να βρείτε μερικές από τις ιδιότητες τους. Παρατηρήστε 
ότι, όσο πολύπλοκα και αν φαίνονται, αυτά τα σχήματα προκύπτουν 
από μια απλή διαδικασία που επαναλαμβάνεται συνεχώς. 
Παρατηρήστε επίσης ότι αν μεγεθύνουμε με κάποιο τρόπο μια 
περιοχή ενός τέτοιου αντικειμένου θα δούμε να επαναλαμβάνεται η 
ίδια ακριβώς δομή που είναι όμοια με τη συνολική εικόνα του αντικει-
μένου (self similarity).  

Η γεωμετρική δομή που 
βλέπει κανείς στο διάγραμμα 
φάσης ενός χαοτικού 
συστήματος είναι συχνά ένα 
fractal και ένα fractal εξ' 

ορισμού είναι ένα σύνολο σημείων με δεκαδική διάσταση. Αν 
μπορούσαμε να μετρήσουμε τη διάσταση ενός ελκυστή θα είχαμε μια 
μέθοδο να διαπιστώσουμε αν αυτός είναι παράξενος ελκυστής ή όχι. 

Αν ο ελκυστής είναι 
προϊόν ενός 

μαθηματικού 
μοντέλου υπάρχουν 
μέθοδοι να μετρηθεί η 
διάστασή του ή άλλα 
χαρακτηριστικά που 
τον κατατάσσουν στη 
μία ή την άλλη 
κατηγορία. Το 
πρόβλημα είναι ότι 
για την ώρα δεν είναι 
δυνατό να εκτιμηθεί 
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με ακρίβεια η διάσταση ενός ελκυστή σε διαγράμματα φάσης που 
προκύπτουν από καθαρά πειραματικά δεδομένα. Επιπλέον η ύπαρξη 
ενός περίεργου ελκυστή δε σημαίνει αυτομάτως ότι το σύστημα που 
τον παράγει είναι χαοτικό, ενώ υπάρχουν και χαοτικά συστήματα που 
έχουν απλούς ελκυστές.  

Έτσι το πιο ισχυρό κριτήριο χαοτικής συμπεριφοράς παραμένει η 
ευαισθησία του συστήματος στις αρχικές συνθήκες. Αν ο ελκυστής 
εμφανίζει ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες τότε είναι 
ένας χαοτικός ελκυστής.           

ΙΙΙ.4. Χαοτικά συστήματα και Βιολογία 

Τι σχέση μπορεί να έχουν όλα τα παραπάνω με τη Βιολογία; Ποια 
μπορεί να είναι η εφαρμογή τους;   

Οι Βιολόγοι ποτέ δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τις μεθόδους της 
θεωρητικής φυσικής στην επιστήμη τους. Έβρισκαν πάντα ότι τα απλά 
δυναμικά μοντέλα αδυνατούσαν να ερμηνεύσουν την ουσία των 
Βιολογικών φαινομένων. Όταν ένας φυσικός καταπιαστεί με ένα 
πρόβλημα θα αναζητήσει τις εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών που 
τον ενδιαφέρουν στην βιβλιογραφία ή θα χρησιμοποιήσει τους 
βασικούς νόμους που έχουν ήδη διατυπωθεί. Σε κάποια στιγμή ίσως  
αποφασίσει να αφαιρέσει από το μοντέλο του ορισμένα ενοχλητικά 
χαρακτηριστικά ώστε το τελικό μοντέλο να παραμείνει απλό: "Έστω 
ότι δεν υπάρχουν τριβές...". Η τριβή είναι ο μη γραμμικός όρος που 
εισέρχεται στην πραγματικότητα ως παράγοντας όπου υπάρχει 
κίνηση και κάνει τις διαφορικές εξισώσεις δυσεπίλυτες. Ο Βιολόγος 
δεν έχει βασικούς νόμους για να ξεκινήσει ή αυτοί είναι ανεπαρκείς 
και ειδικοί, αφορούν ειδικές περιπτώσεις περιορισμένου αριθμού 
φαινομένων. Επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο με πολύ 
πλούσια συμπεριφορά, αφάνταστα πολύπλοκη για ένα φυσικό. Πώς 
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μπορεί μια τέτοια συμπεριφορά να κλειστεί σε ένα περιορισμένο 
αριθμό εξισώσεων; Η μελέτη των χαοτικών συστημάτων στέλνει ένα 
ξεκάθαρο ελπιδοφόρο μήνυμα που αφορά στην πιθανή αντιμετώπιση 
του παραπάνω προβλήματος: Άπειρα πολύπλοκες συμπεριφορές και 
δομές είναι δυνατό να προκύψουν από απλές επαναλαμβανόμενες 
διαδικασίες. Ως σήμερα οι προσπάθειες για την περιγραφή Βιολογικών 
φαινομένων με χαοτικά μοντέλα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ιδιαίτερα επιτυχημένες. Ίσως όμως στο κοντινό μέλλον η μελέτη των 
χαοτικών συστημάτων οδηγήσει σε μια νέα επανάσταση τη Βιολογία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα fractal πτεριδόφυτο. 
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Επίλογος 

Θα κλείσουμε αυτό το τεύχος των σημειώσεων παραφράζοντας μια 
πρόταση των Boyce και Di Prima:  

 Ανακεφαλαιώνουμε με μια τελική προειδοποίηση. Με τη χρήση 
αδρών διαγραμμάτων φάσης μη γραμμικών συστημάτων, φωτίσαμε 
κάποιες από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά 
απλών Βιολογικών συστημάτων. Δεν πρέπει όμως κάποιος να 
παρασυρθεί, η Βιολογία δεν είναι τόσο απλή. 

 

 

Βιβλιογραφία 

Ο κατάλογος βιβλίων που ακολουθεί είναι περιορισμένος και αφορά 

σε βιβλία που είναι διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του Τομέα. 

- W. Boyce and R. Di Prima, 1986. Elementary differential equations and 

boundary value problems. Fourth Edition, Wiley, New York. 

Μια πολύ καλή εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με πολλά 

παραδείγματα και μοντέλα εφαρμογής. 

- M.R. Cullen, 1983. Mathematics for the Biosciences. PWS publishers, 

New York. 
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Ένα πολύ  καλό βιβλίο μαθηματικών για Βιολόγους. Παρουσιάζει 

σχεδόν όλα τα θέματα που θα ενδιέφεραν ένα Βιολόγο με απλό τρόπο 

(ώστε να γίνονται κατανοητά και από κάποιον με λίγες βασικές 

γνώσεις μαθηματικών) και με πολλά παραδείγματα εφαρμογής.    

 - M. R. Cullen, 1985. Linear models in Biology: Linear systems analysis 

with biological applications. Ellis Horwood Ltd. Chichester. 

Στο βιβλίο αυτό παρατίθενται πολλά μοντέλα εφαρμογής και 

αναπτύσσονται οι μέθοδοι ανάλυσης των γραμμικών συστημάτων. Η 

προσέγγιση διαφέρει από αυτήν που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις 

σημειώσεις.  

- Leon Glass and Michael C. MacKey, 1988. From clocks to Chaos: The 

rhythms of life. Princeton University Press.  

Το βιβλίο αναφέρεται στους Βιολογικούς ταλαντωτές και κυρίως σε 

ρυθμικά φαινόμενα που ελέγχονται από το νευρικό σύστημα. Απαιτεί 

καλή γνώση της φυσιολογίας των ζώων. Παραθέτει αρκετά μοντέλα 

βιολογικών ταλαντωτών αλλά δεν αναλύει επαρκώς τη δομή τους. 

Κυρίως ασχολείται με  τα αποτελέσματα της χρήσης τους και για τις 

ιδιότητες που ενδιαφέρουν το φυσιολόγο. 

- J. Gleick, 1989.  Chaos: Making a new Science. Sphere books Ltd. 
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Μια εκλαϊκευμένη προσέγγιση της χαοτικής συμπεριφοράς των 

συστημάτων με πολλά ιστορικά στοιχεία. Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 

στα Ελληνικά.   

- Denny Gulick 1992. Encounters with Chaos. McGraw-Hill International 

Editions. 

Μια εισαγωγή στα χαοτικά συστήματα για φοιτητές και ερευνητές με 

σχετικά καλό επίπεδο στα Μαθηματικά. Περιλαμβάνει τις αποδείξεις 

ορισμένων από τα θεωρήματα που παρουσιάζονται σε αυτές τις 

σημειώσεις.  

  - M.L.Krasnov, A.I. Kiselev and G.I. Makarenko, 1984. Functions of a 

complex variable, Operational Calculus and Stability Theory. Mir 

publishers, Moskow. (Αγγλική μετάφραση του Ρωσικού πρωτοτύπου) 

Απαιτεί καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά, αλλά παρουσιάζει αρκετά 

καλά τη μέθοδο Lyapunov. 

- Alfred J. Lotka, 1956. Elements of Mathematical Biology. Dover 

Publications, Inc., New York. 

Είναι ένα κλασικό βιβλίο που πρωτοεκδόθηκε το 1924 με τίτλο 

"Elements of Physical Biology".  

- J. Maynard Smith, 1975. Models in Ecology. Cambridge Universty Press. 
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Δεύτερη έκδοση (η πρώτη δημοσιεύτηκε το 1974) ενός κλασικού 

βιβλίου που αφορά σε Οικολογικά μοντέλα. Έχει ενδιαφέρον να το 

διαβάσει κανείς όχι τόσο για τα ίδια τα μοντέλα που παραθέτει ο 

συγγραφέας αλλά για τα ενδιαφέροντα σχόλια και θεωρητικές 

τοποθετήσεις του.  

- M.V. Volkenshtein. 1983. Biophysics. MIR publishers, Moscow.  

Περιλαμβάνει μοντέλα βιοχημικών διεργασιών. Απαιτεί καλή γνώση 

τόσο της μοριακής Βιολογίας όσο και ανώτερων μαθηματικών. 

 

 

 


