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Γενικέσ Οδηγίεσ : Γρϊψτε το (ϋνα) θϋμα που ςασ δύνεται παρακϊτω. Δημιουργόςτε 

κατϊλογο ςτην προςωπική ςασ περιοχή με όνομα EXAM (προςοχό: όλα κεφαλαία!). 

Εκεύ μϋςα θα βρύςκονται όλα τα ςχετικϊ αρχεύα του αντύςτοιχου θϋματοσ: Προγρϊμματα, 

γραφικϋσ παραςτϊςεισ, αρχεύα δεδομϋνων κλπ. Μϋςα ςτον κατϊλογο αυτό θα βρύςκεται 

αρχεύο με όνομα ΝΟΤΕS ςτο οπούο θα δύνετε τισ αναγκαύεσ επεξηγόςεισ για τα θϋματα που 

λύνετε (μπορεύτε να γρϊφετε ςε greeklish). Επιτρϋπεται η χρόςη των ςημειώςεών ςασ και 

η πρόςβαςη ςτισ ιςτοςελύδεσ του μαθόματοσ. Δεν επιτρέπεται η ςύνδεςη δίςκου USB ή 

άλλου αποθηκευτικού μέςου με τον υπολογιςτό που θα χρηςιμοποιόςετε. Κϊθε ϊλλη 

αντιγραφό ό επικοινωνύα κϊνει την εξϋταςό ςασ ϊκυρη και μηδενύζεςτε . 

 Το ςυνοδευτικό λογιςμικό του 1ου τόμου, εκτόσ από τη γνωςτό του θϋςη ςτην 

ιςτοςελύδα, μπορεύ να κατϋβει και να ανούξει με τισ εντολϋσ : 

> wget http://www.physics.ntua.gr/pm.zip 

> unzip pm.zip 

Τερματικό με φλοιό μπορεύτε να ανούξετε από Applications -> Accessories -> Terminal 

Η πρώτη εντολό που θα δώςετε για να πϊρετε το γνώριμό ςασ φλοιό tcsh εύναι 

$ tcsh 

Οι γραφικϋσ παραςτϊςεισ μπορούν να αποθηκευτούν ςε αρχεύα τύπου jpeg, pdf, postscript, 

eps, gif, png. Σχετικό παρϊδειγμα δύνεται από τισ παρακϊτω εντολϋσ ςτο gnuplot: 

gnuplot> plot x, x*2 

gnuplot> set terminal ps color 

gnuplot> set output “graph.ps” 

gnuplot> replot 

gnuplot> set output 

gnuplot> ! evince graph.ps & 

 Προςοχή: τα αρχεύα που θα ςυλλϋξουμε εύναι μόνο τα αρχεύα που θα βϊλετε ςτον 

κατϊλογο ~/EXAM . Οποιοδόποτε λϊθοσ ςτην τοποθϋτηςη ιςοδυναμεύ με μη παρϊδοςη 

των αρχεύων. 

Μη επιτυχημϋνη υποβολό ςύμφωνα με αυτό τη διαδικαςύα εύναι ιςοδύναμη με μη 

παρϊδοςη γραπτού ςε ςυμβατικϋσ εξετϊςεισ. 

 Όταν τελειώςετε να γρϊφετε, κϊνετε αποςύνδεςη χρόςτη (logout) – όχι αλλαγό 

χρόςτη ό shutdown. 

 Τα θέματα επιςτρέφονται. 

 Η εξέταςη διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά 
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ΘΕΜΑ 

Δύνεται η απεικόνιςη του Hénon: 
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1. (βαθμού 5) Να γρϊψετε πρόγραμμα που να υπολογύζει το διϊγραμμα διακλϊδωςησ των 

nx , το οπούο θα ονομϊςετε bifurcation.f. Στο πρόγραμμα αυτό θα καθορύζεται η 

ελϊχιςτη τιμό 
mina  και μϋγιςτη τιμό maxa  τησ παραμϋτρου a  καθώσ και τα όρια 

minx  και 

maxx , τϋτοια ώςτε το πρόγραμμα να τυπώνει τισ τιμϋσ nx  μόνο όταν min maxnx x x  . Τα 

δεδομϋνα θα τυπώνονται ςε ϋνα αρχεύο bifurcation.dat  ςε δύο ςτόλεσ  , na x . 

Ο υπολογιςμόσ θα γύνεται καθορύζοντασ τισ παραμϋτρουσ NTRANS, NSTEPS και ASTEPS. 

Για δεδομϋνη τιμό του a , NTRANS θα εύναι ο αριθμόσ των βημϊτων που δεν θα 

τυπώνονται ςτο αρχεύο bifurcation.dat  (μεταβατικό περύοδοσ), ενώ NSTEPS θα εύναι ο 

αριθμόσ των βημϊτων που θα τυπώνονται (ςταθερό κατϊςταςη). ASTEPS εύναι ο 

αριθμόσ των τιμών του a  που θα πϊρετε μεταξύ των τιμών mina  και maxa  (ςυμπ. των  

mina  και maxa ). 

Για την τιμό mina  θα πϊρετε 0 0.5x   και 0 0.3y  , ενώ για τισ επόμενεσ τιμϋσ του a  θα 

χρηςιμοποιεύτε για αρχικϋσ τιμϋσ  0 0,x y  τισ τρϋχουςεσ τιμϋσ των  ,x y . 

Να θϋςετε NTRANS=1000, NSTEPS=100, ASTEPS=1000 

 

2. (βαθμού 1.5) Να φτιϊξετε το διϊγραμμα διακλϊδωςησ για 1.0 1.4a   για όλεσ τισ τιμϋσ 

του nx  που προκύπτουν. Η γραφικό παρϊςταςη να αποθηκευτεύ ςτο αρχεύο 

bifurcation1.ps. 

 

3. (βαθμού 1.5) Να φτιϊξετε το διϊγραμμα διακλϊδωςησ για 1.235 1.275a   και για 

0.19 0.08nx   . Η γραφικό παρϊςταςη να αποθηκευτεύ ςτο αρχεύο bifurcation2.ps. Να 

υπολογύςετε γραφικϊ τα δύο ςημεύα διακλϊδωςησ  ,b ba x  που βλϋπετε για 

1.250 1.255a   (να θϋςετε ωσ ςφϊλμα την ακρύβεια υπολογιςμού που θα εκτιμόςετε). 

 

4. (βαθμού 2) Να γρϊψετε πρόγραμμα που να υπολογύζει τισ τροχιϋσ τησ απεικόνιςησ 

Hénon. Να πϊρετε 0 0.5x   και 0 0.3y  . Να καταςκευϊςετε τη γραφικό παρϊςταςη των 
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τροχιών  , nn x ,  , nn y  ςτο ύδιο διϊγραμμα για 950 1000n  , 125a  . Πόςεσ και ποιεσ 

τιμϋσ παύρνουν τα nx  και ny  για τισ τιμϋσ αυτϋσ του n ; Τι ςυμπεραύνετε για το εύδοσ τησ 

ςυμπεριφορϊσ τησ απεικόνιςησ; 


