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Ασκηση 1

Θεωρείστε το επόμενο μη γραμμικό συστημα :

dx

dt
= 33− 10x− 3y + x2

dy

dt
= −18 + 6x+ 2y − xy

1. Να υπολογίσετε τα σημεία ισορροπίας του εν λόγω συστήματος.

2. Να μελετήσετε τον τύπο και την ευστάθεια του σημείου ισορροπίας που

βρίσκεται πιο κοντά στο (4, 2).

3. Να κάνετε γραφική παράσταση των καμπύλων του διαγράμματος φάσεων

του αντίστοιχου γραμμικού συστήματος για διάφορες αρχικές συνθήκες.

4. Να κάνετε γραφική παράσταση των καμπύλων του διαγράμματος φάσεων

του μη γραμμικού συστήματος για διάφορες αρχικές συνθήκες.

Ασκηση 2

Μελετάμε την εξάπλωση μιας ασθένειας που προέρχεται από κορονοϊό για

την οποία οι αρχικές παρατηρησεις μας έδειξαν ότι υπάρχει ανοσία στον κορο-

νοϊό αλλά και σημαντικός ρυθμός θανάτων ανάμεσα στα μέλη του πληθυσμού

που εχουν νοσήσει, οπότε αποφασίζομε να εφαρμόσουμε το μοντέλο :

St+1 = St − aStIt

It+1 = It + aStIt − γIt − δIt

Rt+1 = Rt + γIt

Dt+1 = Dt + δIt

Οι παρατηρήσεις μας έδειξαν επίσης ότι το ποσοστό των ασθενών που θνή-

σκουν σε μία εβδομαδα (τυπική μονάδα παρακολούθησης της ασθένειας) είναι

ένας στους εκατό, ενώ αυτοί που ανανήπτουν και αποκτουν ανοσία μέσα στην

εβδομάδα είναι 9 στους εκατό. Σε συνολικό πληθυσμό 11000 ατόμων όλοι από

τους οποίους θεωρούνται δυνητικά ευάλωτοι στον κορονοϊό, την πρώτη εβδομά-

δα υπάρχουν 1000 ασθενείς και 10000 υγιείς. Επίσης, ο αρχικός συντελεστής
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αναπαραγωγής της ασθένειας r0 είναι y + k όπου y, k ψηφία από τον αριθμο
μητρώου σας (ΑΜ=xyzk) και παραμένει σταθερός στη διάρκεια της εξέλιξης
της ασθένειας. Εάν το άθροισμα των ψηφίων σας είναι 0 πάρτε r0 = 5. Προ-
σέξτε ότι το σύμβολο του συντελεστή αναπαραγωγής (r0) ετέθη στη άσκηση
με μικρό r για να μην υπάρξει σύγχιση με την αρχική τιμή αυτών που έχουν
ανανήψει από την ασθένεια (R0).

1. Περιγράψτε τι δηλώνει ο κάθε όρος.

2. Επιλύστε το σύστημα στον υπολογιστή.

3. Κάνετε τη γραφική παράσταση των St, It, Rt, Dt, ως συνάρτηση του t για
τις εκατό πρώτες εβδομάδες.

4. Τι ποσοστό του πληθυσμού θα νοσησει τελικά και πότε θα υπάρξει η

κορυφωση της ασθένειας ;

5. Επαναλαβετε τα παραπάνω με διαφορετικές τιμές παραμέτρων της επιλο-

γής σας προκειμένου να προκύψει α) μεγαλύτερο και β) μικρότερο μέγιστο

ποσοστό προσβληθέντων ασθενών.

6. Σχολιάστε το αποτέλεσμα.

Κάποιοι επιδημιολόγοι βγήκαν στην τηλεόραση και είπαν οτι αμφισβητούν

την ύπαρξη ανοσίας ανάμεσα στα προσβληθένα (και μη θανόντα) μέλη του

πληθυσμού ενώ ισχυρίζονται ότι οι θανατοι που καταγραφοται δεν οφείλονται

στην ασθένεια. Αυτό μας αναγκάζει να αλλάξουμε σενάριο και να μελετήσουμε

την εξέλιξη της ασθένειας με ένα μοντέλο SIS (Δείτε το βιβλίο σας).
Επαναλαβετε τα παραπάνω βήματα και συγκρίνετε την επιδημιολογικη εξέ-

λιξη της ασθένειας με βάση τα παραπάνω μοντέλα.

Η Εργαστηριακή ΄Ασκηση Μεγάλης Κλίμακας παραδίδεται σε μορφή ηλε-

κτρονική (κείμενο χειρόγραφο σκαναρισμένο ή γραμμένο με κατάλληλο κειμε-

νογράφο, με όλες τις γραφικές παραστάσεις σε μορφή άμεσα αναγνώσιμη και

με το πρόγραμμα που έχει χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των γραφικών πα-

ραστάσεων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: taroud@uoc.gr μέχρι τηΔευτέρα
8 Ιουνίου 2020.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.
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