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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.  Κάντε μια από τις τέσσερεις ασκήσεις (C1, C2, C3 ή C4).  Να 

παραδοθεί το pdf και να αποσταλεί μέσω e-learning έως στις 15/12.  Το όνομα του αρχείου 

να έχει το format “Askisi Eponymo AEM.pdf” πχ   «C3Pappas14312.pdf» 

 

 

 

C1 

Οικοσύστημα λαγών-Αλεπούδων 

 

Η εξέλιξη του πληθυσμού των αλεπούδων και των λαγών σε ένα οικοσύστημα περιγράφεται 

από τις εξισώσεις 

 2 ,x x axy y y axy      

όπου x=x(t) και y=y(t) οι κανονικοποιημένοι
1
 πληθυσμοί των λαγών και των αλεπούδων, 

αντίστοιχα.  

1. Βρείτε τα σημεία ισορροπίας και την γραμμική τους ευστάθεια. 

2. Για a=0.01και αρχικές συνθήκες x(0)=100 και y(0)=5, σχεδιάστε τη χρονική εξέλιξη 

του πληθυσμού των λαγών και των αλεπούδων.  

3. Υπολογίστε προσεγγιστικά την περίοδο της χρονικής εξέλιξης για την παραπάνω 

τροχιά.  

4. Σχολιάστε συνοπτικά (κάνοντας κάποιους υπολογισμούς) πως αλλάζει η περίοδος αν 

αλλάξουμε την παράμετρο a;  

5. Για a=0.01 σχεδιάστε το φασικό διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

C2 

Εξοπλιστικές δαπάνες 

 

Ο Rapoport περιέγραψε την εξέλιξη των εξοπλιστικών δαπανών δύο εχθρικών κρατών, Χ και 

Υ αντίστοιχα, με το παρακάτω δυναμικό μοντέλο  

 
2 2

1 1 1 2 2 2,X m X a Y bY Y m Y a X b X        , 

όπου όλες οι παράμετροι και οι δυναμικές μεταβλητές είναι θετικές.  

Θεωρήστε τις παραμέτρους m1=0.4, a1=0.1, b1=0.05, m2=0.5, a2=1, b2=0.02.  

1. Βρείτε τα σημεία ισορροπίας του συστήματος και την ευστάθειά τους 

2. Θεωρείστε αρχικά Χ(0)=1 και Υ(0)=0. Σχεδιάστε την εξέλιξη των δυναμικών 

μεταβλητών  Χ(t) και Y(t).  

3. Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός δαπανών Υ. Πότε είναι Υ=Υmax και πόσο είναι τότε 

το Χ. 

4. Θεωρώντας πάντα Υ(0)=0, το κράτος Χ αυξάνει όλο και περισσότερο το Χ(0) (τις 

αρχικές δαπάνες). Μετά από ποιά τιμή του Χ(0) η εξέλιξη των δαπανών αυξάνει προς 

το άπειρο?    Εξηγήστε αυτή τη μετάβαση από δυναμική άποψη.    

5. Σχεδιάστε το φασικό διάγραμμα. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Αν y είναι ο πραγματικός αριθμός των αλεπούδων, οι λαγοί (σε προσέγγιση τάξης μεγέθους) είναι 

Χ=100x 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anatol_Rapoport
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C3 
Ταλάντωση μεταβλητών Αστέρων 

 

Η μεταβολή της ακτίνας των παλλόμενων μεταβλητών αστέρων (Κηφείδων) δίνεται από τη 

σχέση 

 
1/3

0 ( ( )) ( 1)r r c x t t    

όπου 
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(a,b,c : σταθερές του μοντέλου) 

Θεωρείστε a=1/10, c=5. 

1. Βρείτε την ευστάθεια του σημείου ισορροπίας (0,0) σε συνάρτηση με την παράμετρο 

b. 

2. Για b=0.5, σχεδιάστε το φασικό διάγραμμα και δείξτε ότι υπάρχει ευσταθής οριακός 

κύκλος. 

3. Βρείτε προσεγγιστικά την περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης πάνω στον οριακό 

κύκλο 

4. Πως αλλάζει η περίοδος ταλάντωσης αν αυξήσουμε την παράμετρο b. 

5. Σχεδιάστε την ταλάντωση της ακτίνας του αστέρα r=r(t) όταν το σύστημα 

εξελίσσεται πάνω στον οριακό κύκλο 

 

 

 

C4 

Ταλάντωση μεταβλητών Αστέρων 

 

Η μεταβολή της ακτίνας μιας κατηγορίας παλλόμενων μεταβλητών αστέρων περιγράφεται 

από τη σχέση 
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(a,b,c : σταθερές του μοντέλου) 

Θεωρείστε a=0.5, c=5. 

1. Βρείτε τα σημεία ισορροπίας του συστήματος και την ευστάθειά τους 

2. Σχεδιάστε το φασικό διάγραμμα και δείξτε ότι υπάρχει ευσταθής οριακός 

κύκλος. 

3. Βρείτε προσεγγιστικά την περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης πάνω στον 

οριακό κύκλο 

4. Σχεδιάστε την ταλάντωση της ακτίνας του αστέρα r=r(t) όταν το σύστημα 

εξελίσσεται πάνω στον οριακό κύκλο. 

5. Αν y(0)=0 βρείτε τη μέγιστη τιμή του x(0)>0 (δηλαδή την κρίσιμη τιμή x*) μετά 

την οποία οι τροχιές δεν έλκονται από τον οριακό κύκλο. Σχεδιάστε την χρονική 

εξέλιξη του x(t) για 0<t<100 για αρχικές συνθήκες y(0)=0 και x(0) λίγο 

μικρότερη και λίγο μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή x*.  

 

 

 


