
 
Μαθηµατικά Για Βιολογικές Επιστήµες     
 Εξετάσεις Ιανουαρίου 2004 
ΟΝΟΜΑ    ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΕΜ    ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Θέµα 1ο: Η µεταβολή της ποσότητας Υ ενός ρύπου σε λίµνη σταθερού όγκου  V  δίνεται 

από την εξίσωση dY F Y R kF
dt V

= − − +  όπου R ο ρυθµός αποµάκρυνσης του ρύπου, k η 

συγκέντρωση  του ρύπου στο νερό  που εισέρχεται στη λίµνη  = σταθερά και F ο ρυθµός 
εισόδου και εξόδου νερού από τη λίµνη που επίσης είναι σταθερός. ∆ώστε κατάλληλες 
µονάδες για όλες τις µεταβλητές και ελέγξτε αν συµφωνούν οι µονάδες στην εξίσωση. 
Αν γνωρίζουµε τις τιµές των  F,V,R να υπολογιστεί η σταθερά k ώστε µακροχρόνια η 
συγκέντρωση      c=Y / V του ρύπου να σταθεροποιηθεί σε δεδοµένη τιµή Cµ   
 
Θέµα 2ο:  Για ποιες τιµές της παραµέτρου a η ισορροπία του συστήµατος  
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=  , K>0 είναι ευσταθής στο θετικό σηµείο ισορροπίας;  

 
Θέµα 3ο: Για καθένα από τα παρακάτω διαγράµµατα φάσης χαρακτηρίστε το είδος της 
ισορροπίας του συστήµατος και δώστε διαγραµµατικά ( σε άξονες t, X) ένα παράδειγµα 
µεταβολής του Χ µε το χρόνο, ακολουθώντας µια από τις δυναµικές γραµµές του 
διαγράµµατος φάσης. Με ποια έννοια ενυπάρχει ο χρόνος σε ένα διάγραµµα φάσης; 

 

 
 

Θέµα 4ο: ∆ώστε ένα δικό σας παράδειγµα για το πώς οι ιδέες της γεωµετρίας των 
Fractals θα µπορούσαν να βοηθήσουν τον Βιολόγο να κατανοήσει τα φαινόµενα της 
επιστήµης του. 
 
Καλή επιτυχία 
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Μαθηµατικά για Βιολογικές Επιστήµες,  
Πτυχιακές Εξετάσεις ∆εκεµβρίου 2002 
 
Θέµα 1ο: Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας του µοντέλου dp/dt=mp(p-1)-ep όπου 
m,e>0 σταθερές.  
Θέµα 2ο: 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. 
Θέµα 3ο: Να µελετηθεί γραφικά η διαφορική 
dN/dt=-0.5N(N-2)(N-4) 
 
Θέµα 4ο:Τι είναι και τι πληροφορίες δίνει για την δυναµική των συστηµάτων το 
διάγραµµα φάσης τους. 
 
 
 



 
Μαθηµατικά-Στατιστική για Βιολογικές Επιστήµες,     A 
Εξετάσεις Ιανουαρίου  2004 
 
ΟΝΟΜΑ   ΕΠΩΝΥΜΟ     Εξάµηνο     
ΑΕΜ 
Μαθηµατικά 
 
Θέµα 1ο: Μια αποικία βακτηρίων έχει µορφή κυκλικού δίσκου. Ο ρυθµός µεταβολής της 
ακτίνας µε το χρόνο είναι αντιστρόφως ανάλογος της περιµέτρου της αποικίας µε 
συντελεστή αναλογίας 0.3 mm2/ηµέρα. Σε κάποια χρονική στιγµή η ακτίνα της αποικίας 
είναι ίση µε 0.2 mm. Όταν η ακτίνα της αποικίας  φτάσει τα 3 mm τότε η αύξηση 
σταµατά. Μετά από πόσο χρόνο θα συµβεί αυτό. 
 
Θέµα 2ο: Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας του συστήµατος διαφορικών εξισώσεων 
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Για το σηµείο ισορροπίας όπου Χ>0 και Υ>0  να εξεταστεί  το είδος της ισορροπίας. 
 
Καλή Επιτυχία   



Μαθηµατικά για Βιολογικές Επιστήµες/Ιανουάριος 2003  Α 
 
ΟΝΟΜΑ:   ΕΠΩΝΥΜΟ:    ΑΕΜ 
 
Θέµα 1ο: Σε µια περιοχή ορίζουµε 3 τύπους χρήσεων γης: Καλλιεργούµενες εκτάσεις 
(Συµβολίζονται µε Κ), Βοσκότοποι (Β) και ∆άση (∆). 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 άνυσµα 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 
 
Κ⇒Β ∆⇒Κ ∆⇒∆ Β⇒Β Κ⇒∆ 
Κ⇒Κ Β⇒∆ ∆⇒∆ ∆⇒Β Κ⇒∆ 
Β⇒Κ ∆⇒∆ ∆⇒∆ Β⇒Β ∆⇒Β 
Β⇒Κ ∆⇒Β Β⇒∆ ∆⇒Β Β⇒Β 
Κ⇒Κ Β⇒Β Β⇒Β ∆⇒∆ ∆⇒∆ 
Κ⇒Κ Κ⇒Β Κ⇒Κ ∆⇒∆ Β⇒Β 
 
Θέµα 2ο. Να βρείτε τα σηµεία ισορροπίας του παρακάτω, σχεδόν γραµµικού, 
συστήµατος και να εξετάσετε την ασυµπτωτική ευστάθεια ενός από αυτά, εξαιρουµένου 
του Χ=0, Υ=0.  
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        Καλή Επιτυχία 
   



Μαθηµατικά για Βιολογικές Επιστήµες/Ιανουάριος 2005   
 
ΟΝΟΜΑ:   ΕΠΩΝΥΜΟ:    ΑΕΜ 
 
 
Θέµα 1ο: Ο ρυθµός αύξησης πληθυσµού είναι ανάλογος του µεγέθους του Ν µε 
συντελεστή αναλογίας r.  
Α) ∆ιατυπώστε το µοντέλο µεταβολής του πληθυσµού.   
Β) αν το πληθυσµιακό µέγεθος είναι Ν1 και Ν2 αντίστοιχα τις χρονικές στιγµές t1 και t2 
να υπολογιστεί η τιµή του r.   
Γ) Να γίνει εφαρµογή για Ν1 = 20,  Ν2= 50, t1 = 5 , t2 =15.  
∆) Ποια η τιµή του r αν ο πληθυσµός διπλασιάζεται κάθε 20 χρονικές µονάδες. Ε)  
 
Θέµα 2ο: Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας του µοντέλου Nt+1 = µNt – Nt

2 και να 
µελετηθεί η ευστάθεια της ισορροπίας σε καθένα από αυτά σε συνάρτηση µε τις τιµές 
της  παραµέτρου µ 
 
Θέµα 3ο: ∆ύο νευρικά κύτταρα Α και Β αυξάνουν τη διαφορά  δυναµικού των 
µεµβρανών τους κατά 0.5 mV ανά msec και εκφορτίζουν ακαριαία (µηδενίζοντας το 
δυναµικό)  όταν η διαφορά δυναµικού φτάσει ή υπερβεί τα 4 mV. Μια απόληξη του 
κυττάρου Α συνδέεται µε την µεµβράνη του Β έτσι ώστε µε την εκφόρτιση του Α το 
δυναµικό του Β αυξάνει κατά 0.2 mV. Σε κάποια χρονική στιγµή το δυναµικό του Α 
είναι 3.5 mV και του Β 0.6 mV.  
Α) Να κατασκευάστε διάγραµµα χρόνου - δυναµικού για τα δύο κύτταρα για 3 
διαδοχικές εκφορτίσεις των κυττάρων. 
Β) ποια η συχνότητα εκφόρτισης του Α και πώς µεταβάλλεται η συχνότητα εκφόρτισης 
του Β 
Γ) Πώς µεταβάλλεται η διαφορά φάσης των δύο κυττάρων µε το χρόνο; (ως φάση 
θεωρήστε την στιγµή της εκφόρτισης) 
∆) Μετά από πόσο χρόνο η διαφορά φάσης θα µηδενιστεί (πλήρης συγχρονισµός των 
κυττάρων); 



Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου 2001  
 
Θέµα 1ο: Έστω ότι θέλουµε  να µελετήσουµε την αποβολή µιας ουσίας από το σώµα 
ενός ζώου.  Σε τακτά και µικρά χρονικά διαστήµατα  υπολογίζουµε την ποσότητα της 
ουσίας που αποµένει στο σώµα. Αν τα διαστήµατα δειγµατοληψίας είναι µικρά τότε κατά 
προσέγγιση ισχύει ότι η µεταβολή της ποσότητας της ουσίας στο σώµα ακολουθεί το 

µοντέλο  kW
dt

dW
−= , όπου k σταθερά. ∆είξτε ότι η ποσότητα –k περιγράφει το σχετικό 

ρυθµό µεταβολής της ποσότητας της ουσίας µε το χρόνο.  
Σε ένα πείραµα βρέθηκε ότι την χρονική στιγµή t1 η ποσότητα της ουσίας  ήταν W1 ενώ 
την χρονική στιγµή t2 ήταν W2. Να υπολογιστεί ο σχετικός ρυθµός µεταβολής της 
ποσότητας µεταξύ των δύο παραπάνω χρονικών στιγµών. Η αρχική ποσότητα Wo 
θεωρείται άγνωστη. 
 
Θέµα 2ο: ∆είξτε ότι το σηµείο Χ=8, Y=5/6a είναι σηµείο ισορροπίας του παρακάτω 
συστήµατος διαφορικών και εξετάστε την ευστάθεια του. 
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Θέµα 3ο: ∆ίνεται η εξίσωση διαφορών 
τ

τ
τ Χ

−Χ
=Χ +

42
1 . Α) Αν σας δοθεί ότι Χ1= 2/3, 

υπολογίστε τις τιµές Χ2,Χ3,Χ4,Χ5. ∆εδοµένων των παραπάνω 5 διαδοχικών τιµών 
υπολογίστε το Χ100. β) Βρείτε τα σηµεία ισορροπίας και σχολιάστε την σχέση µεταξύ 
σηµείων ισορροπίας και της λύσης που προκύπτει από τον υπολογισµό των 5 διαδοχικών 
τιµών. 
Θέµα 4ο: Για καθένα από τα παρακάτω διαγράµµατα φάσης να κατασκευάσετε δύο 
διαγράµµατα που το πρώτο να δείχνει πώς µεταβάλλεται το Χ και το δεύτερο πώς 
µεταβάλλεται το Υ µε το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε την δυναµική γραµµή 
που είναι τονισµένη αρχίζοντας από τις αρχικές συνθήκες που δηλώνονται µε συµπαγή 
κύκλο. 
 
 

     
 



Μαθηµατικά στατιστική για Βιολογικές επιστήµες Ιανουάριος 2005        ∆ 
Όνοµα:    Επώνυµο: 
Εξάµηνο:    ΑΕΜ: 
 
Οι σελίδες µε τα θέµατα να παραδοθούν µαζί µε το γραπτό  
 
Θέµα 1ο: Να εξεταστεί το είδος της ισορροπίας (ευστάθεια, περιοδικότητα λύσης) του 
συστήµατος dx/dt =  -5y,   dy/dt=2x+5µy στο µοναδικό σηµείο ισορροπίας του ανάλογα 
µε τις τιµές της παραµέτρου µ 
 
Θέµα 2ο: O πληθυσµός αγριογούρουνων σε µια περιοχή αυξάνει κατά 15 % κάθε έτος 
εφόσον απαγορευτεί το κυνήγι  και µειώνεται κατά 20 % κατά έτος σε περίπτωση 
ανεξέλεγκτου κυνηγιού. Ο υπεύθυνος διαχειριστής της περιοχής γνωρίζει ότι υπάρχουν  
1000 ζώα και έχει στόχο να αυξήσει τον πληθυσµός τους σε τουλάχιστον 3000 ζώα στο 
τέλος της επόµενης δεκαετίας. Εξηγεί την κατάσταση στον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο 
και πείθει τους κυνηγούς ότι αν συνεχίσουν το ανεξέλεγκτο κυνήγι, στο τέλος της 
δεκαετίας σπανίως θα συναντούν αγριογούρουνα. Πόσα θα είναι τα αγριογούρουνα σε 
αυτήν την περίπτωση;  Οι κυνηγοί δέχονται την πρόταση να επιτραπεί το κυνήγι 
συγκεκριµένου αριθµού ζώων κατά έτος κάνοντας τον εξής υπολογισµό: αφού σήµερα 
υπάρχουν 1000 ζώα, ένα έτος αργότερα θα υπάρχουν 1000 + 0.15 Χ 1000= 1150, την 
επόµενη χρονιά 1322 ή 1323 και ούτω καθεξής οπότε µετά 10 χρόνια θα υπάρχουν 
τουλάχιστον 4045 ζώα. Ο στόχος είναι να υπάρχουν στο τέλος 3000 ζώα οπότε µπορούν 
να κυνηγήσουν στο σύνολο των 10 ετών 1045 ζώα άρα τουλάχιστον 104 ζώα κάθε έτος. 
Ο διαχειριστής κάνει  δικούς του υπολογισµούς και παρατηρεί ότι αν αφαιρούνται 104 
ζώα το έτος  στο τέλος της δεκαετίας θα υπάρχουν λιγότερα από  1934 ζώα.  
Αν στο τέλος της δεκαετίας πρέπει να υπάρχουν  3000 ζώα ποιος ο µέγιστος αριθµός 
ζώων που πρέπει να αφαιρούνται κάθε έτος; Πού ακριβώς βρίσκεται το λάθος στους 
υπολογισµούς των κυνηγών; 
Σε παραστάσεις µε δεκαδικούς κρατήστε τουλάχιστον 4  δεκαδικά ψηφία.  
 
Καλή επιτυχία 



Μαθηµατικά για Βιολογικές Επιστήµες,  
Εξετάσεις Σεπτεµβρίου  2004 

Θέµα 1ο: Έστω ότι η διαφορική  εξίσωση 1 ( ) , 0dN Ik m k m
N dt N

= − >  περιγράφει τις 

µεταβολές ενός πληθυσµού ψαριών σε κλειστή δεξαµενή καλλιέργειας.  Ν είναι το 
πλήθος των ατόµων,  Ι η συνολική ηµερήσια ενέργεια ( σε θερµίδες) που παρέχεται µέσω 
της τροφής, m η µέση ηµερήσια δαπάνη ενέργειας (µεταβολικό κόστος σε θερµίδες) ενός 
ατόµου και  k  σταθερά. 
Σε ποιες µονάδες εκφράζονται τα µεγέθη που εµφανίζονται στην παραπάνω διαφορική. 

Ποια η φυσική ερµηνεία της έκφρασης  ( )I m
N
− και της σταθεράς k. 

Να βρεθούν τα σηµεία ισορροπίας και να εξεταστεί η ευστάθεια του µη µηδενικού 
σηµείου. 
Αν το ζητούµενο είναι ο πληθυσµός να σταθεροποιηθεί µακροπρόθεσµα σε Ν=1000 
άτοµα και  m = 100 cal /day να υπολογιστεί η ηµερήσια παροχή Ι. 
Θέµα 2ο: Έστω ότι ο πληθυσµός του προηγούµενου θέµατος βρίσκεται σε ισορροπία και 
Ν= 1000 άτοµα. Σε κάποια χρονική στιγµή τα µισά άτοµα αφαιρούνται. Σε πόσο χρόνο 
θα επανακάµψει ο πληθυσµός αν είναι γνωστό ότι 30 µέρες µετά την µείωση του ο 
πληθυσµός αποτελούνταν από 700 άτοµα;  

Θέµα 3ο:Στο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων 

2 2

2

5 5

2 1X

dX X Y XY X Y
dt
dY Y Y e
dt

µ

= − + −

= − + −
 

να επαληθεύσετε ότι το σηµείο Χ=0, Υ=0 είναι σηµείο ισορροπίας και να υπολογίσετε 
τιµές του µ για τις οποίες η ισορροπία σε αυτό το σηµείο είναι ευσταθής. Πώς θα 
περιγράφατε την ισορροπία στην τιµή µ =- 3. 
Θέµα 3ο: Να µελετηθεί γραφικά η διαφορική dN/dt=-0.5N(N-2)(N-4) 
Καλή επιτυχία 



Μαθηµατικά για Βιολογικές Επιστήµες  Απαντήσεις    Α 
Θέµα 1ο: 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 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. 
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 
 
 
Θέµα 2ο: 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 
και στ) περιοδική αποκλίνουσα ταλάντωση 
 
Απάντηση 
Όλοι σχεδόν έφτασαν έως την διατύπωση της χαρακτηριστικής εξίσωσης της Ιακωβιανής µήτρας  που 
είναι  
(3µ-λ)*(-λ)+10 =0 ή 
λ2-3µλ+10 =0 
Για να έχω ευστάθεια οποιουδήποτε είδους (ασυµπτωτική σηµείου (α), απλή ευστάθεια(γ), συγκλίνουσα 
περιοδική ταλάντωση (δ) ) αρκεί το πραγµατικό µέρος των  δύο ριζών λ1 και λ2 να είναι αρνητικό. Αυτό 
συµβαίνει αν -3µ >0 δηλαδή αν µ<0.  
Το δεύτερο πρόβληµα είναι να δω αν έχω κάποια περιοδική λύση (περιπτώσεις γ,δ,στ). Αυτό θα συµβεί αν 
οι ρίζες είναι  µιγαδικές, δηλαδή αν η διακινούσα του  τριωνύµου είναι αρνητική. ∆= 9µ2-40. Για να είναι 
∆<0 πρέπει µ2<40/9 και µ<  2 10/3 
Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω έχω  
α) ευστάθεια άρα µ<0 και όχι περιοδική λύση άρα µ>-2 10/3 
β) αστάθεια άρα µ>0 και όχι περιοδική λύση άρα µ> 2 10/3 
γ) απλή ευστάθεια. Εδώ θέλω καθαρά φανταστική λύση δηλαδή να ισχύει η δεύτερη συνθήκη και επιπλέον 
το πραγµατικό µέρος των ριζών που είναι 3µ/2 να ισούται µε µηδέν  κάτι που ισχύει αν µ=0 
δ) Ευστάθεια άρα µ<0  και περιοδική λύση άρα µ<-2 10/3 
στ) Αστάθεια µε περιοδική λύση άρα µ>0 και µ <2 10/3 



 
  
 



Θέµα 3ο: Ο ρυθµός αύξησης του βάρους ενός οργανισµού δίνεται από την διαφορική dW/dt=aW2/3 . 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 5 g. Ποιο το αναµενόµενο µέσο βάρος σε χρόνο t=20 
 
Απάντηση 
Πρέπει πρώτα να λύσω τη διαφορική. 
dW/W2/3 =adt ή W-2/3 dW = adt οπότε 
W-2/3+1/(1/3)=at +c 
3 W 1/3=at+c 
για t=0 Wo=1 οπότε c=3  
συνεχίζουµε υπολογίζοντας το α και εν τέλη το ζητούµενο. 
 
Θέµα 4ο. Αν καταγράφουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις τιµές µιας µεταβλητής Χ ενός συστήµατος 
και η χρονοσειρά Χ1,Χ2,...Χν δεν εµφανίζει απλό περιοδικό πρότυπο αλλά µοιάζει τυχαία, µε ποίο τρόπο 
µπορούµε να αποφανθούµε κατ αρχήν για το κατά πόσον η χρονοσειρά παράγεται από κάποιο 
ντετερµινιστικό µηχανισµό και πώς θα ονοµάζατε ένα τέτοιο µηχανισµό. 
 
Απάντηση: Μια πρώτη ένδειξη για το αν υπάρχει κάποιος µηχανισµός προκύπτει από ένα διάγραµµα Χν 
Vs. Xν-1 . 
Ενηµερωτικά, η διαδικασία αυτή ονοµάζεται εµβύθιση (embedding) της χρονοσειράς και µπορεί να 
συνεχιστεί και µε κατασκευή διαγραµµάτων Χν Vs. Xn-2, Xν Vs. Xν-3 κ.οκ 



Μαθηµατικά για Βιολογικές Επιστήµες,  

Πτυχιακές Εξετάσεις Δεκεμβρίου 2002 

 

Θέµα 1ο: Η διαφορική (1 )dN NrN qN
dt K

= − −  περιγράφει της µεταβολές στο χρόνο του 

πληθυσµού  Ν ψαριών που αλιεύονται µε ρυθµό q. Ο ενδογενής ρυθµός αύξησης του 
πληθυσµού είναι r και Κ η βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντος. Βρείτε τα σηµεία 
ισορροπίας και εξετάστε την ευστάθεια τους.  
Θέµα 2ο: Ο ρυθµός µεταβολής της θερµοκρασίας θ του σώµατος µιας σαύρας είναι 
ανάλογος της διαφοράς µεταξύ της θερµοκρασίας του σώµατος και της θερµοκρασίας θπ 
του περιβάλλοντος µε συντελεστή αναλογίας α=0.05. Μια συννεφιασµένη µέρα του 
καλοκαιριού η θερµοκρασία του ζώου είναι ίση µε αυτή του περιβάλλοντος και ίση µε 22 
βαθµούς Κελσίου. Ξαφνικά (χρονική στιγµή t=0) βγαίνει ο ήλιος και η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος ανεβαίνει στους 35 βαθµούς. Αν θεωρήσουµε ότι η σαύρα θα αναζητήσει 
ένα σκιερό, δροσερό καταφύγιο όταν  η θερµοκρασία του σώµατος της φτάσει στους 30 
βαθµούς πόση ώρα µετά την εµφάνιση του ήλιου θα συµβεί αυτό. 
 
Θέµα 3ο: Να µελετηθεί γραφικά η διαφορική 
dN/dt=-0.5N(N-2)(N-4) 
 
Θέµα 4ο: Αν καταγράφουµε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις τιµές µιας µεταβλητής Χ 
ενός συστήµατος και η χρονοσειρά Χ1,Χ2,...Χν δεν εµφανίζει απλό περιοδικό πρότυπο 
αλλά µοιάζει τυχαία, µε ποίο τρόπο µπορούµε να αποφανθούµε κατ’ αρχήν για το κατά 
πόσον η χρονοσειρά παράγεται από κάποιο ντετερµινιστικό µηχανισµό και πώς θα 
ονοµάζατε ένα τέτοιο µηχανισµό. 
 

Καλή επιτυχία 
 



 
 

 

Μαθηματικά για Βιολογικές Επιστήμες/Ιούλιος 2003   

 
ΟΝΟΜΑ:   ΕΠΩΝΥΜΟ:    ΑΕΜ 
 
 
 
Θέµα 1ο. Να βρείτε τα σηµεία ισορροπίας του παρακάτω, σχεδόν γραµµικού, 
συστήµατος και να εξετάσετε την ασυµπτωτική ευστάθεια ενός από αυτά, εξαιρουµένου 
του Χ=0, Υ=0.  
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Θέµα 2ο: Αν υποθέσουµε ότι στα πρώιµα στάδια αύξησης ενός φυτού ο ρυθµός 
µεταβολής της µάζας W του φυτού δίνεται από την διαφορική dW/dt=kW και k ο 
σχετικός ρυθµός αύξησης του φυτού να δείξετε ότι k=[ln(W2)-ln((W1)]/(t2-t1), όπου 
W1, W2 η µάζα του φυτού σε χρόνο t1 και t2 αντίστοιχα. 
 
Θέµα 3ο: Να υπολογίσετε τον χρόνο διπλασιασµού του βάρους W ενός ζώου του οποίου 
ο ρυθµός µεταβολής του βάρους δίνεται από την διαφορική dW/dt=f-mW . Η διαφορική 
είναι λυµένη στις σηµειώσεις σας. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την λύση απευθείας.  
 
Θέµα 4ο: ∆ώστε ένα παράδειγµα για να τονίστε την σηµασία της ανάλυσης της 
ευστάθειας της ισορροπίας των δυναµικών βιολογικών συστηµάτων σχετικά µε την 
δυνατότητα εξαγωγής  γενικών συµπερασµάτων. 
 



Θέµα 1ο: Έστω ότι σε λίµνη σταθερού όγκου V µονάδων εισέρχεται από ένα κανάλι 
ρυπαρό νερό µε ρυθµό r2= 0.5 µονάδες όγκου ανά µήνα και συγκέντρωση k= 100 
µονάδες ρύπων ανά µονάδα όγκου. Από ένα άλλο κανάλι εισέρχεται καθαρό νερό µε 
ρυθµό r1= 5/90 µονάδες όγκου το µήνα. Από ένα τρίτο κανάλι εξέρχεται νερό από την 
λίµνη µε ρυθµό r1+r2 µονάδες όγκου ανά µήνα.  Η διαφορική  εξίσωση 

2
1 2( )r kdX r r X

dt V
= − +  περιγράφει τις µεταβολές της συγκέντρωσης Χ των ρύπων στην 

λίµνη. 
Σε µία χρονική στιγµή η συγκέντρωση των ρύπων στην λίµνη είναι Χ= 10/V µονάδες 
ρύπων ανά µονάδα όγκου γεγονός που προκαλεί µεγάλη δυσφορία στον πληθυσµό ενός 
παραλίµνιου οικισµού. Την ίδια χρονική στιγµή ξεκινά η θητεία του νέου δηµάρχου που 
έχει υποσχεθεί ότι θα έχει µειώσει στο µισό την συγκέντρωση της λίµνης στο τέλος της 
θητείας του που διαρκεί 48 µήνες. 
Το σχέδιο του είναι να επιβάλει στις τοπικές βιοτεχνίες την µείωση της συγκέντρωσης 
των ρύπων στα απόβλητα. Ποια θα πρέπει να είναι η µειωµένη συγκέντρωση k των 
ρύπων ώστε ο δήµαρχος να τηρήσει την υπόσχεσή του µε αποτέλεσµα να επανεκλεγεί; 
Αν η διαθέσιµη τεχνολογία δεν επαρκεί για την µείωση της συγκέντρωσης κάτω από k=3 
µονάδες είναι εφικτό να πραγµατοποιήσει ο δήµαρχος την υπόσχεσή του; 
   

Θέµα 2ο:Να µελετηθεί γραφικά η διαφορική 0.4 (100 )( 5)dN N N N
dt

= − −  

Θέµα 3ο: Ένας πληθυσµός θηράµατος αυξάνει κατά 5% κάθε έτος. Κάθε έτος 
επιτρέπεται στους κυνηγούς να σκοτώνουν έναν αριθµό Χ ζώων. Να υπολογιστεί η τιµή 
του Χ έτσι ώστε αν σήµερα ο πληθυσµός είναι Νο σε 20 έτη να διπλασιαστεί. 



 

Θέµα 1ο: Έστω ότι σε λίµνη σταθερού όγκου V µονάδων εισέρχεται από ένα κανάλι 
ρυπαρό νερό µε ρυθµό r2= 0.5 µονάδες όγκου ανά µήνα και συγκέντρωση k= 10 
µονάδες ρύπων ανά µονάδα όγκου. Από ένα άλλο κανάλι εισέρχεται καθαρό νερό µε 
ρυθµό r1= 5/90 µονάδες όγκου το µήνα. Από ένα τρίτο κανάλι εξέρχεται νερό από την 
λίµνη µε ρυθµό r1+r2 µονάδες όγκου ανά µήνα.  Η διαφορική  εξίσωση 

2
1 2( )r kdX r r X

dt V
= − +  περιγράφει τις µεταβολές της συγκέντρωσης Χ των ρύπων στην 

λίµνη. 
Σε µία χρονική στιγµή η συγκέντρωση των ρύπων στην λίµνη είναι Χ= 10/V µονάδες 
ρύπων ανά µονάδα όγκου γεγονός που προκαλεί µεγάλη δυσφορία στον πληθυσµό ενός 
παραλίµνιου οικισµού. Την ίδια χρονική στιγµή ξεκινά η θητεία του νέου δηµάρχου που 
έχει υποσχεθεί ότι θα λύσει το πρόβληµα της ρύπανσης της λίµνης το ταχύτερο δυνατόν. 
∆ιαθέτει ένα σεβαστό ποσό χρηµάτων που σκέφτεται να το χρησιµοποιήσει εφάπαξ ώστε 
να µειώσει την συγκέντρωση των ρύπων στο µισό. Πρέπει να ξεκινήσει τον καθαρισµό 
όσο γίνεται νωρίτερα στην διάρκεια της θητείας του όπως υποσχέθηκε ταυτόχρονα όµως 
θέλει στο τέλος της θητείας του η συγκέντρωση των ρύπων να είναι µικρότερη από 8/ V 
µονάδες που είναι ένα ανεκτό επίπεδο ρύπανσης για τον πληθυσµό. Σε ποια χρονική 
στιγµή πρέπει να εφαρµόσει το πρόγραµµα απορρύπανσης έτσι ώστε να ελπίζει σε 
επανεκλογή µετά από 48 µήνες θητείας. Ήταν λογική η υπόσχεση του δηµάρχου; 
Υπόδειξη: Χρησιµοποιήστε ως αρχική συνθήκη την κατάσταση αµέσως µετά την 
ενέργεια του δηµάρχου και προσέξτε την σηµασία του χρόνου που θα βρείτε ως λύση. 

  Θέµα 2ο:Στο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων 

2 2

2

5 5

3 2 1X

dX X Y XY X Y
dt
dY X Y e
dt

= − + −

= − − + −
 

να επαληθεύσετε ότι το σηµείο Χ=0, Υ=0 είναι σηµείο ισορροπίας και να εξετάσετε την 
ευστάθεια της ισορροπίας. 
Καλή επιτυχία 



Μαθηµατικά-Στατιστική για Βιολογικές Επιστήµες,  
Εξετάσεις Σεπτεµβρίου  2004 
Θέµα 1ο: Έστω ότι σε λίµνη σταθερού όγκου V µονάδων εισέρχεται από ένα κανάλι 
ρυπαρό νερό µε ρυθµό r2= 0.5 µονάδες όγκου ανά µήνα και συγκέντρωση k= 100 
µονάδες ρύπων ανά µονάδα όγκου. Από ένα άλλο κανάλι εισέρχεται καθαρό νερό µε 
ρυθµό r1= 5/90 µονάδες όγκου το µήνα. Από ένα τρίτο κανάλι εξέρχεται νερό από την 
λίµνη µε ρυθµό r1+r2 µονάδες όγκου ανά µήνα.  Η διαφορική  εξίσωση 

2
1 2( )r kdX r r X

dt V
= − +  περιγράφει τις µεταβολές της συγκέντρωσης Χ των ρύπων στην 

λίµνη. 
Σε µία χρονική στιγµή η συγκέντρωση των ρύπων στην λίµνη είναι Χ= 10/V µονάδες 
ρύπων ανά µονάδα όγκου γεγονός που προκαλεί µεγάλη δυσφορία στον πληθυσµό ενός 
παραλίµνιου οικισµού. Την ίδια χρονική στιγµή ξεκινά η θητεία του νέου δηµάρχου που 
έχει υποσχεθεί ότι θα λύσει το πρόβληµα της ρύπανσης της λίµνης το ταχύτερο δυνατόν. 
∆ιαθέτει ένα σεβαστό ποσό χρηµάτων που το διαθέτει  εφάπαξ µε αποτέλεσµα  να 
µειώσει την συγκέντρωση των ρύπων στο µισό ευθύς αµέσως µετά την εκλογή του.  
Το θέµα είναι ότι η επανεκλογή του δήµαρχου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό και από την 
ενδεχόµενη  δυσφορία των κατοίκων στην διάρκεια της επόµενης προεκλογικής 
περιόδου, µετά από 48 µήνες.  Αν η συγκέντρωση των ρύπων στο τέλος της θητείας του 
δηµάρχου είναι µικρότερη από 8/ V µονάδες (ένα ανεκτό επίπεδο ρύπανσης για τον 
πληθυσµό) ο δήµαρχος ελπίζει σε επανεκλογή.  Επιτυγχάνει τον στόχο της επανεκλογής 
ο δήµαρχος µε την ενέργεια που έκανε; 
   

Θέµα 2ο:Στο σύστηµα διαφορικών εξισώσεων 

2 2

2

5 5

2 1X

dX X Y XY X Y
dt
dY X Y e
dt

µ

= − + −

= − + −
 

να επαληθεύσετε ότι το σηµείο Χ=0, Υ=0 είναι σηµείο ισορροπίας και να υπολογίσετε 
τιµές του µ για τις οποίες η ισορροπία σε αυτό το σηµείο είναι ευσταθής. Πώς θα 
περιγράφατε την ισορροπία στην τιµή µ =- 3. 
Καλή επιτυχία 
 


