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E. M. ΠoΛYTExNEΞo

ΣΕMΦE
oNoMATΕΠΩΝYMo:

EΞETAΣEIΣ ΣτoN ΠPoΓPAMMATΙΣMo ME EΦAPMoΓEΣ
ΣτHΝ EΓIIΣTΗMH ToY ΜHxAΝΙκoY

TEΛΙKH ΕΞΕTAΣΗ-TMΗMA A ι t5/ 6/2oto

Alδρκεlo:
oΔHΓIEΣ:

1 δρα καl 45 λεnτα. Tα ΘEματα επtσTρθφovτol.

Γρoψτε τo dvο Θεμo οnδ τo δΟo ΠoU σoζ δivovτοt πoροκδτω. Δημlουργηαrε κατoλoγo
σΤηV Πρoσωnlκη oαq nερloxη με ovoμo EXAM (nρoooxη: δλα κεφαλoio!)' Eκεi μθoο
Θο βρΙoκowoι oλο το αxετlκα αρxεiο τoυ οιrriαrorxoυ Θθμoτog: ΠρoγραμμαTο,
γρoφlκθq noρoαrαoεtq, ορxεiο δεδoμθvωv κλn. Mθoο αrov κoτολoγo oυτδ θo
βρioκετοr ορxεio με δvoμo NoτEs αro onoio Θo δivετε Tlq οVογKαiεg εnεξηγησεlζ Ylo
τo Θθμoτα noυ λ0vετε (μπoρεiτε vο γραφετε oε greeklish). EπlτρθnεTαl η xρηoη τωv
oημεrιboειbv σοq Kol τωV oρxεiωv nou βρioκovΤαl στηv πρooωnlκη oαq nερloxη κol
ToUζ UΠoKοτολoγouq τηq. Mnoρεiτε vο αvτlγρδψετε oρxεiο ono τov κoτoλoγo
/mnt/home/exams/ progmech oλλο δxl onδ δλλεq nερloxθg τoυ oυαrημοΤoζ Tωv
oρxεiωv (εlδlκd σTov UΠoKοτολoγo
/ m ntl home/ exa ms/ prog mech/SoftwareForProg Mech Θο βρεiτε τo
oυvoδευτtκδ λoγlαμικo τoυ A' μθρoυq τωv oημεlδoεωv). Kοθε oλλη ovτlγροφη η
εnlκolvωvio κ6vεl τηv εξετooη oοq δκυρη κοl μηδεviζεαrε.

Or γροφlκθq πoρααrοoεlg μnoρoOv vο onoθηκευτoOv oε oρxεio τ0noυ jpeg, pdf,
postscript, eps, gif, png. Σxετlκo noρδδειγμo δivετoι αnδ τlg nορoκοτω εvτoλθg αro
gnuplot:
gnuplot> plot x, xx2
gnuplot> set terminal postscript color
gnuplot> set output 'gΙ.ap-b.ps''
gnuplot> replot
gnuplot> set output
gnυplot> set term wxt
gnυplot> ! 9v graph.ps

Aφoιi τελειδoετε, Ylσ Tηv πoρiδooη Tωv δεδoμivαrv, μ€oα αrov
κοτ&λovo EXAM εκτελθαrετηv εvτoλη μδvo μlο φoρd:

sudo gesubmit

Καl σTηV oυvθxεto δδαrε τo pass\Λ/ord oοq

BεβοlωΘεiτε nωζ η δlοδtκooio oλoκληρδθηκε εnlτυxδg διαβαζovταq τo μi1vυμα ΠoU

γρδφετol αrηv κovoδλο μετd τηv oλoκληρωση ΤoU nρoγρδμμοτog υnoβoληg.

Mη επιτυ1ημ€vη υπoβoλf o0μ$ωvα με αυτii τη διαδικαo[α εiναι ιooδ0vαμη με μη
παραδooη γραπτo0 oε oυμβατικ€g εξεταoειg.

oταv τελειιilσετε Vα γραQετε, καvετε απoo0vδεoη χρllσrη (|ogout) - 61ι αMαγl1 xρηοτη ri

shutdown.



Θ6μα 1. Θεωρεioτε δfo εtδη που ανταγωνiζovται για τo iδιo εiδog τρoφηg.'Eοτω 6τι τα μεγ6θη
των διio πληΘυoμιilν οτoν 1ρ6νo t παριoτd,voνται απ6 πg μεταβλητ6q x(t) και y(t).'Eο'τω 6τι η
δυναμικη τηg εξ6λιξη9 τoυ μεγ6θoυq των πληθυoμιbv oτov 1ρ6νo μπορεivα μoντελoπoιηθεi απ6
τo εξηg orioτημα εξιoιiloεων:

arh\
----lΖ = Ζx _0.5xy

dι
o'Y'=o.25xy-0.6y
dt

Α. Γρdψτε ενα πρ6γραμμα fortran μα ην 1ρoνικ( oλoκλl]ρωoη των παραπανω εξιοιboεων με
ην μ6θoδo Euler. To πρ6γραμμα θα πρ6πει να γρdφει οε 6vα αρ7ρiο τα εξt'1g: t, x(t),y(t) για κdθε
αρχικη oυνθηκη πoυ Θα τoυ δiνετε. oνoμdατε τo πρ6γραμμα competition.f
B. Tρ€ξτε τo πρ6γραμμα για αρμκ6q oυνθηκε6

x(t:91:1, y(t:O):1

και για τελικ6 1ρ6νo tend=2O.

Π6οο μικρ6 Θα πρ6πετνα γiνει τo βημα oλoκληρωoηg dt για να πετf1oυμε <oriγκλιοη> ηg
λrioηq? Xρηoιμoπoιεioτε για dt: 1 0_n, n:7,2,3,4.
Για ην εξηγηoη oαg ανoiξτε 6να αρ1εio τo oπoio θα oνoμdoετε NOTES και σε greekΙish θα

δικαιoλoγηoετε τεκμηριωμ6να την επιλoγη oαq.

Γ. Αφori ιi1ετε βρει τo κατdλληλo dt, βρεiτε ην περioδo η6 ταλ6ντωoηE καθrbq και τ1ζ μ6γιοτεq
και ελd,1ιoτε6 τιμ6q γ1α τα x,y.

Γρdψετε την απdvτηoη σαζ τεκμηριωμ€να μ6οα oτο αργεio NOTES

Δημιoυργηoετε 6vα αρ1εio απoτελεoμdτων στα oπoiα θα καταγραφoriν oι τρo1ι69 t,x(t),y(t) και
oνoμdoτε τo αρ1εio resultscomp1.txt.
Δ. Δημιoυργηoτε την αντiοτoιμ γραφι1q παριioταoη (t, x(t)). oνομ&ο'τε ην γραφικξ
παρdoταoη graphcomp1.ps

E. Αντικαταοτηoτε την δεfτερη διαφoρικη εξioωoη με την

o':t'=o.25xy-0.6y-y2
dι

Tpbξτε ξανd τo πρ6γραμμα αp1iζoιπαq μπo τtg iδιεq αρ1ικ6q o'υvΘηκεζ με τo iδιo dt.

Δημιουργf1oετε θνα αρ1εio αποτελεoμdτων στα oπotα θα καταγραφotiν oι τρομ6q t,x(t),y(t) και
ονομd,oτε τo αρ1εio resultscomp2.txt' Σε πoιεg τιμ6q καταληγει τo αιioτημα?
Γρ&ψετε ην απd,ντηοη οαq μ6oα oτo αρiεto NoTEs



Θfμα 2. Η δυναμιη εξ6λιξηq εν6q πληtυoμori ψαριιilν περι^γραφεται απ6 ην εξioωoη
διαφoρd:ν:

lf i+t - rN;e-ir'i

6πoυ r εivαι o ρυθμ6q αιiξηoηq τoυ πληθυoμoιi, και i εivαι o αριθμ6q των ετιbν απ6 τoν αρ1ικ6
1:6νo.

Α. Να γρdψετε πρ6γραμμα Fortran τo oπoio να υπoλoγiζει τo oημεio ιooρρoπiαq ηg απεικ6νιoη9
με την μθoδo Newton Raphsοn. Tα αποτελ6oματα θα πρt;πειvα γρ6φoνται οε 6να αρ1εio
Νewton.dat με ην εξηq οειρd,: tfrd.

B. Nα τρ6ξετε τo πρ6γραμμα για r = 5, εκτελcbνταg των αναδρoμικ6 τfπo τηζ Νe\Ι/ton Raphson

ψeγρι τoο1ετικ6 οφd,λμα lfr i_\_ r iV rινα 
γiνει μικρ6τερo απo 10-δ. ιωuro, τo αρμκ6

oημεio ηg ακoλουθiαg: Ζ0 : 1.

Γ. Yπoλoγioτε ην lf ' φ-)l, orrou Ι}εiναιτo oημεio ιοoρρoπiαg. Τι μπoρεiτε να πεiτε για την
εξ6λιξη τoυ πληθυoμori τωv ψαριιbν μετιi απ6 αρκετd, 1ρ6vια, σε πoια αoυμπτωτικη τιμη τεiνει .

To πρ6γραμμα Fortran vα oνoμαστεi Νewton.f. Πρ6πει να παραδoθεi ακ6μη τo αρ1εio
Νewton.dat με τα δεδομεvα πoυ βρηκατε στο ερiοημα β, και τo αρ1εio ΝoTΕS με ην απ&ντηol1
σαζ στo ερcbημα γ.

Yπ6δειξη

1) Να θεωρησετε ην oυνdρηoη g@) _ f (")_ f, 6rou l(r) _ r'tr'e-Ι 
.

2) Nα pηoιμoπoηoετε τoν αναδρoμικ6 τr5πo
g{*ι)

Ζi+l = ri_ 
n,1r),

με 
rO: 1, 

γl,o oφαλμα 10-6 *o' r =5.
3) Η παριiγωγoζ τηζ oυνιiρηoηg g(Ι)oro, παραπd,νω τδπo να υπoλoγιoτεi αναλυτικd' απo την

oγεoη 9'(r) = /'(r)_ 1.

4) Για να μελεηoετε την ευoτdθεια τoυ o-ημεioυ ιooρρoπiαg Ι* πoυ βρηκατε με τr]ν Νewtοn
Raphsοn υπεvθυμiζεται 6τι:

ι1 lf '("-)l<1 τo oημεio ιοoρρoπlαq εiναι ευoταθ6q

η lf' @-)ι)1 ,o oημεio ιοoρρoπiαg εiναι αoταθ6q

3) ι/'(c-)] : 1 δ* μπoρoιiμε να βγdλoυμε oυμπ6ραoμα


