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Περίληψη

Στην εργασία αυτή θα περιγράψουμε και θα κατασκευάσουμε έναν αλγόριθμο γραμμένο 
στη γλώσσα C και θα τον χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό των πολύπλοκων αναλλοίωτων 
πολλαπλοτήτων που υπάρχουν μέσα σε χαοτικές περιοχές. Θα γίνει εφαρμογή του αλγορίθμου σε 
στροφικές και σε μη στροφικές επίπεδες απεικονίσεις.

Abstract

In this work we will describe and make an algorith written in  C and we will use it for the 
calculation of complicated invarant malifold on chaotic areas. We will apply this algorithm on 
twisted and no twisted mappings.





Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγή

Δυναμικά Συστήματα                                                                                                                                     1-1
Απεικονίσεις                                                                                                                                        1-1
Σταθερό σημείο, Περιοδικές Τροχιές κι Αναλλοίωτα σύνολα                                                  1-2
Ευστάθεια Σταθερών σημείων και Περιοδικών Τροχιών                                                             1-3
Χαμιλτονιά Συστήματα                                                                                                                     1-5
Κανονικοί Μετασχηματισμοί                                                                                                                        1-6
Από την ολοκληρωσιμότητα στους Τόρους και στις μεταβλητές Δράσης-Γωνίας                   1-6
Απεικόνιση Poincare                                                                                                                      1-8
H Στροφική Απεικόνιση                                                                                                                    1-9
Περιοδικές και ημιπεριοδικές τροχιές ολοκληρώσιμων (συνεχών) συστημάτων                    1-10
Τροχιές ολοκληρώσιμων συστημάτων πάνω σε μια τομή Poincare                                                       1-
11
Ρητός αριθμός περιστροφής                                                                                                            1-11
Ευστάθεια των περιοδικών τροχιών                                                                                              1-14
Άρρητος αριθμός περιστροφής                                                                                                      1-14
Διαταραγμένα Συστήματα                                                                                                               1-15
Ασυμπτωτικές καμπύλες του υπερβολικού σημείο                                                                     1-17
Το Ομοκλινικό Πλέγμα                                                                                                                   1-18
Αναφορές 1ου Κεφαλαίου                                                                                                               1-20

Κεφάλαιο 2ο 
Αριθμητικός Υπολογισμός Αναλοίωτων Πολλαπλοτήτων 

§ 2.1 | Αρχικά                                                                                                                                     2-1
§ 2.2 | Κλασσική-Απλή μέθοδος                                                                                                    2-2
§ 2.3 | Η Βελτιωμένη Μέθοδος όπως την Υλοποιήσαμε                                                            2-8
§ 2.3.1 | Πως κατασκευάζεται το συμπτωτικό πολυώνυμο                                                        2-8
§ 2.3.1.1 | Γενικά                                                                                                                              2-8
§ 2.3.1.2 | Οι τύποι και εφαρμογή για την περίπτωση της πραβολής                                      2-8
§ 2.3.1.3 | Πως θα βρίσκουμε σημεία πάνω στην παραβολή. Μέρος 1ο: Προετοιμάζοντας την 
παραβολή                                                                                                                                           2-10
§ 2.3.2 | 1ο Μέρος: Αρχικοποίηση Μεθόδου και Διαδικασία Ελέγχου                                    2-10
§ 2.3.3 | Γεωμετρική Ερμηνεία των a και da                                                                               2-
12
§ 2.3.4 | 2ο Μέρος. Το συμπτωτικό πολυώνυμο                                                                          2-13
§ 2.3.4.1 | Πως θα βρίσκουμε σημεία πάνω στην παραβολή. Μέρος 2ο: Κινούμενοι 
πάνω στην παραβολή                                                                                                                                   2-
13
§ 2.3.5 | Μέρος 3ο: Παρεμβολές                                                                                                    2-15
§ 2.3.5.1 | Σύνδεση με το 2ο Μέρος                                                                                               2-15
§ 2.3.5.2 | Περιγραφή του 3ου Μέρους                                                                                        2-15
§ 2.3.5.3 | Τελειώνοντας το 3ο μέρος                                                                                            2-
17
§ 2.3.6 | Μια ειδική περίπτωση                                                                                                      2-17
§ 2.4 | Η Πλήρη εικόνα των πολλαπλοτήτων και ένα παράδειγμα                                           2-19
Αναφορές 2ου Κεφαλαίου                                                                                                               2-25



Κεφάλαιο 3ο
Στροφικές Απεικονίσεις 

§3.1 | Εισαγωγικά                                                                                                                             3-1
§3.2 | MacMillian Map                                                                                                                     3-1
§3.2.1 | Σημεία Ισορροπίας και Ευστάθεια                                                                                   3-1
§3.2.2 | Γραφικές Παραστάσεις Αναλλοίωτων Πολλαπλοτήτων                                              3-4
§3.2.3 | Πως υπολογίζουμε πρακτικά του συντελεστές λi                                                          3-7
§3.3 | Suris Map                                                                                                                                3-8
§3.3.2 | Η απεικόνιση, τα Σημεία Ισορροπίας και η Ευστάθειά τους                                      3-8
§3.3.2 | Γραφικές Παραστάσεις Αναλλοίωτων Πολλαπλοτήτων                                              3-9

Κεφάλαιο 4ο
Μη Στροφικές Απεικονίσεις 

§4.1 | Εισαγωγικά                                                                                                                             4-1
§4.2 | Σύστημα Τύπου 1                                                                                                                  4-2
§4.2.1 | Σταθερά σημεία                                                                                                                  4-3
§4.2.2 | Ευστάθεια των Σταθερών Σημείων                                                                                  4-3
§4.2.3 | Κριτήριο Επανασύνδεσης                                                                                                 4-4
§4.2.4 | Γραφικές Παραστάσεις Αναλλοίωτων πολλαπλοτήτων                                               4-6
Αναφορές 4ου Κεφαλαίου                                                                                                               4-18

Παράρτημα
Ο Πηγαίος Κώδικας



Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με δυναμικά συστήματα που παρουσιάζουν χαοτική 
συμπεριφορά.

Όπου θα αναφερόμαστε στην κίνηση του συστήματος δεν θα εννοούμε απαραίτητα την κίνηση 
υλικών σημείων αλλά περισσότερο την εξέλιξη του συστήματος. Η συνύπαρξη των όρων σε ένα πρώτο 
επίπεδο μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η εξέλιξη του συστήματος, που 
περιγράφεται/αναπαριστάται σε ένα κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων, μοιάζει με την κίνηση ενός 
υλικού σημείου που κατοικεί στο χώρο αυτό των συνταγμένων. Φυσικά και η κίνηση στον χώρο 
περιγραφής του συστήματος (που ονομάζεται χώρος φάσης) μπορεί και να περιγράφει κίνηση στον 
πραγματικό χώρο, αλλά λόγω της γενικής έννοιας/χρήσης των δυναμικών συστημάτων, τα συστήματά 
μας δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε σε τέτοιου είδους κίνηση αλλά απλά να μεταβάλλονται οι 
καταστατικές μεταβλητέ του.

Δυναμικά Συστήματα
Ένα σύστημα ονομάζεται δυναμικό όταν η εξέλιξή του στο χρόνο γίνεται βάση ενός σταθερού 

και ορισμένου κανόνα. Ο κανόνας αυτός εκφράζεται με ένα σύνολο, γνωστών σε μας, μαθηματικών 
εξισώσεων. Οι λύσεις αυτών των εξισώσεων μας δίνουν πληροφορίες για το σύστημα που μελετούμε 
καθώς περιγράφουν πως αυτό εξελίσσεται στο χρόνο.

Γνωρίζοντας πως εξελίσσεται ένα δυναμικό σύστημα μπορούμε να προβλέψουμε πως θα είναι η 
κατάστασή του σε μια μελλοντική στιγμή ή, ακόμη και, πως ήταν η κατάσταση του στο παρελθόν. Για 
να βρούμε τις λύσεις των δυναμικών συστημάτων απαιτείται να ορίσουμε τις αρχικές συνθήκες του. 
Για συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες έχουμε μία λύση του συστήματος. Υπάρχουν όμως και 
αναλυτικοί τύποι και μέθοδοι που μας επιτρέπουν να μην λύνουμε τις εξισώσεις του συστήματος για 
κάθε πιθανή αρχική συνθήκη αλλά να έχουμε την ποιοτική συμπεριφορά του συστήματος για σύνολα 
αρχικών συνθηκών.

Όταν τα δυναμικά συστήματα δεν περιέχουν στοχαστικότητα (θόρυβος-τυχαιότητα) τότε 
χαρακτηρίζονται ως αιτιοκρατικά. Μέχρι και την εργασία του Poincare για τη μελέτη του συστήματος 
των τριών σωμάτων, υπήρχε η πεποίθηση ότι τα αιτιοκρατικά συστήματα (που μέχρι τότε πίστευαν ότι 
μόνο τέτοια υπήρχαν) μπορούν να μας περιγράψουν πλήρως την προϊστορία και την εξέλιξη του 
συστήματος. Όμως, από την εργασία του Poincare και έπειτα, αποδείχθηκε ότι μικρές διαφοροποιήσεις 
στη γνώση των  αρχικών συνθηκών (που είναι προαπαιτούμενο για τη λύση του συστήματος των 
μαθηματικών εξισώσεων που περιγράφουν το σύστημα) αλλάζουν δραματικά την εξέλιξη του 
συστήματος με έναν τρόπο που είναι “τυχαίος” ή καλύτερα απρόβλεπτος. Το γεγονός ότι αν και οι 
εξισώσεις ήταν αιτιοκρατικές θέτανε, όμως, έναν πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης της 
εξέλιξης του συστήματος, οδήγησε στην αναγνώριση ύπαρξης του αιτιοκρατικού χάους.

Απεικονίσεις
Μια μονοδιάστατη απεικόνιση είναι της μορφής

xn+1=f (xn) (1.1)

όπου για τη συνάρτηση f είναι 
f :ℜ→ℜ (1.2)
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Μια διδιάστατη απεικόνιση είναι της μορφής

y n+1= f (xn , yn)

xn+1=g(xn , y n)
(1.3)

και για τις συναρτήσεις f, g ισχύουν

f :ℜ→ℜ
g :ℜ→ℜ

(1.4)

Αν ορίσουμε ένα σύστημα συντεταγμένων x-y τότε κάθε σημείο P(x,y) αυτού του χώρου (επιπέδου) θα 
αντιπροσωπεύει μια και μοναδική κατάσταση του συστήματος. Επειδή το σύστημα είναι διακριτό 
συνηθίζεται το σημείο αυτό να δηλώνεται και ως Pn(xn,yn) δηλαδή

Pn=(xn

yn
)

Έτσι μπορούμε να γράψουμε την παραπάνω απεικόνιση ως

Pn+1=F (Pn)

όπου η συνάρτηση F είναι μια σύμπτυξη των συμβόλων των συναρτήσεων f, g και είναι 

F : R2→R2

για μια διδιάστατη απεικόνιση.
Γενικεύοντας λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ένα k-διάστατο διακριτό δυναμικό σύστημα θα 

περιγράφεται από ένα σύστημα εξισώσεων της μορφής

ηn+1
α =f α (ηn

1 , ηn
2 ,…,ηn

k)

f α :ℜ→ℜ

α=1,2,… ,k

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε μόνο με διδιάστατες απεικονίσεις. 

Σταθερό σημείο, Περιοδικές Τροχιές κι Αναλλοίωτα σύνολα
Για να αρχίσει να λειτουργεί η απεικόνιση, πρέπει να της δοθεί ένα αρχικό σημείο. Το σημείο 

αυτό το συμβολίζουμε ως P0 με την προφανή λειτουργία του δείκτη να μας θυμίζει ότι πρόκειται για το 
αρχικό (μηδενικό) σημείο της τροχιάς που θα ακολουθήσει το σύστημα. Ως τροχιά τώρα του αρχικού 
σημείου P0 είναι το το σύνολο των σημείων

{… ,P−k ,… , P−1 , P0 , P1 , P2 ,…, Pk ,…} (1.5)
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Αν για κάποιο σημείο, έστω το P0, ισχύει 

F(P0)=P0 (1.6)

τότε το σημείο είναι ένα σταθερό σημείο της απεικόνισης. Αν υπάρχει μια πεπερασμένη ακολουθία 
σημείων 

{P0 , P1 , P2 ,…, Pm−1}

τέτοιο ώστε

P1=F (P0) , P2=F (P1) , P3=F(P2) και Pm=F (Pm−1)=P0

αυτή η ακολουθία σημείων ονομάζεται περιοδική τροχιά περιόδου m.
Ένα σύνολο σημείων S που ανήκουν στο χώρο της απεικόνισης είναι αναλλοίωτο σύνολο της 

απεικόνισης, αν για κάθε σημείο P αυτού του συνόλου δηλαδή ∀ P∈S ισχύει

∀ P∈S⇒ Fk (P)∈S , ∀ k∈ℤ

δηλαδή όλες οι απεικονίσεις του P παραμένουν στο σύνολο S. Ας έχουμε τώρα ένα τέτοιο αναλλοίωτο 
σύνολο S και ένα σημείο P τέτοιο ώστε

lim
k→±∞

F k(P) ∈ S

Τότε η τροχιά του P είναι μια ομοκλινική τροχιά του S. Επίσης, αν έχουμε δύο αναλλοίωτα σύνολα S1, 
S2 της F και είναι για τα σύνολα αυτά

lim
k→∞

F k(P) ∈ S1

lim
k→∞

F−k(P) ∈ S2

τότε η τροχιά του P ονομάζεται ετεροκλινική τροχιά των S1, S2.

Ευστάθεια Σταθερών σημείων και Περιοδικών Τροχιών
Η μελέτη της ευστάθειας γίνεται με τη γραμμική θεωρία. Ας είναι P* το σταθερό σημείο της 

απεικόνισης. Τότε, οι συντεταγμένες ενός σημείου P0 στην απειροστή γειτονιά του P* θα είναι 

x(0)=x*+ξ1
(0)

y(0)= y*+ξ2
(0)
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όπου η εξέλιξη των διαταραχών ξ περιγράφεται από την προσαρτημένη γραμμική απεικόνισης

ξk+1=Mξk

όπου M ο Ιακωβιανός πίνακας της απεικόνισης υπολογισμένος στο σταθερό σημείο

M=(
∂ f
∂ x

∂ f
∂ y

∂ g
∂ x

∂ g
∂ y

)
P *

(1.7)

Αν έστω και μία ιδιοτιμή του Μ έχει μέτρο μεγαλύτερο της μονάδος τότε το σταθερό σημείο 
είναι ασταθές. Αν οι ιδιοτιμές έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδος τότε το σημείο είναι γραμμικά 
ευσταθές.
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Χαμιλτονιά Συστήματα
 Ως Χαμιλτονιανό ονομάζεται ένα δυναμικό σύστημα όταν οι εξισώσεις που περιγράφουν την 

κατάστασή του είναι ένα σύστημα 2n διαφορικών εξισώσεων 1ης τάξης

q̇ i=
∂ H
∂ pi

ṗ i=−
∂ H
∂q i

i=1,2,… ,n

(1.8)

όπου H=H (q j , p j , t )  η λεγόμενη συνάρτηση Χάμιλτον του συστήματος, qi και pi η γενικευμένη 
συντεταγμένη και γενικευμένη ορμή αντίστοιχα και n είναι ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας του 
συστήματος. Οι εξισώσεις αυτές ονομάζονται εξισώσεις Χάμιλτον. “Οι γενικευμένες συντεταγμένες και 
ορμές ονομάζονται κανονικές μεταβλητές και είναι ανεξάρτητες καταστασιακές μεταβλητές, ενώ οι, qi, 
pi για κάθε i αποτελούν ζεύγος συζυγών μεταβλητών.”[1, σελ. 10]

Όταν η Χαμιλτονιανή εξαρτάται άμεσα από το χρόνο, τότε το δυναμικό σύστημα ονομάζεται 
μη αυτόνομο ενώ αν δεν εξαρτάται, τότε ονομάζεται αυτόνομο. Στην εργασία αυτή δε θα 
ασχοληθούμε με μη αυτόνομα συστήματα. Αποδεικνύεται [4, σελ. 70] ότι στα αυτόνομα συστήματα, η 
Χαμιλτονιανή είναι ένα ολοκλήρωμα της κίνησης.

Επιπλέον, όταν στη/η συνάρτηση Χάμιλτον δεν εμφανίζεται/εξαρτάται από κάποια γενικευμένη 
συντεταγμένη, έστω την qk, τότε η  qk ονομάζεται αγνοήσιμη συντεταγμένη και η συζυγής 
μεταβλητής της (η pk δηλαδή) θα είναι επίσης ένα ολοκλήρωμα της κίνησης. Αποδεικνύεται ότι η 
ύπαρξη μιας αγνοήσιμης συντεταγμένης επιτρέπει την αναγωγή της τάξης Χαμιλτονιανού συστήματος 
σε 2n-2.[1, σελ. 19]. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως η ύπαρξη ολοκληρωμάτων κίνησης βοηθάει στη 
λύση των διαφορικών εξισώσεων της εξέλιξης του συστήματος.

Όταν λέμε ότι μια ποσότητα, Ι,  είναι ένα ολοκλήρωμα της κίνησης εννοούμε πως αυτή 
διατηρεί μια σταθερή τιμή κατά την εξέλιξη του συστήματος η οποία τιμή εξαρτάται μόνο από τις 
αρχικές συνθήκες του συστήματος.

Κανονικοί Μετασχηματισμοί
“Ένα από τα βασικά προβλήματα της δυναμικής είναι να μπορέσουμε να επιλέξουμε ένα ζεύγος 

κανονικών μεταβλητών τέτοιο ώστε να πετύχουμε την πιο απλή δυναμική περιγραφή. Για παράδειγμα, 
θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε κανονικές μεταβλητές με τις οποίες η Χαμιλτονική [...] θα 
εξαρτιόταν μόνο από τις γενικευμένες ορμές.”[6, σελ. ??]

Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα όλες οι γενικευμένες συντεταγμένες να είναι αγνοήσιμες και να 
μπορούν να υπολογιστούν με μια “απλή” ολοκλήρωση.  Όπως είπαμε και πιο πάνω, στην περίπτωση 
αυτή, οι ορμές γίνονται ολοκληρώματα της κίνησης. Και αφού η Χαμιλτονιανή θα είναι εκφρασμένη 
με τις γενικευμένες ορμές θα έχουμε, πρακτικά, καταφέρει να την εκφράσουμε με ολοκληρώματα της 
κίνησης.

H=H (q j , p j)→ H̃= H̃ ( I j)

Όπως αφήνει να εννοηθεί η προηγούμενη πρόταση, στην αναλυτική δυναμική έχει υπάρξει 
προσπάθεια να μεταφερόμαστε από ένα σετ κανονικών μεταβλητών σε ένα άλλο, να γίνονται δηλαδή 
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μετασχηματισμοί της μορφής

Qi=Qi( p j ,q j , t)
Pi=Pi(p j ,q j , t)

i , j=1,2,… ,n

από τους οποίους όμως απαιτείται οι διαφορικές εξισώσεις της κίνησης να διατηρούν τη συμπλεκτική 
τους μορφή. Αυτοί οι επιτρεπτοί/επιθυμητοί μετασχηματισμοί ονομάζονται κανονικοί 
μετασχηματισμοί.[1, σελ. 47 και γενικότερα σελ.45-66]

Η μέθοδος Hamilton- Jacobi σκοπεύει στην εύρεση ενός κατάλληλου μετασχηματισμού, 
τέτοιου  ώστε οι εξισώσεις Χάμιλτον στις νέες μεταβλητές να ολοκληρώνονται απευθείας. 
Αποδεικνύεται [1. σελ.120-124] ότι αν ένα σύστημα έχει τόσα ολοκληρώματα όσοι και οι βαθμοί 
ελευθερίας του (και τα ολοκληρώματα αυτά είναι σε ενέλιξη μεταξύ τους) τότε υπάρχει ένας τέτοιος 
κανονικός μετασχηματισμός. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι γενικευμένες συντεταγμένες είναι 
αγνοήσιμες και η Χαμιλτονιανή θα εξαρτάται μόνο από τα ολοκληρώματα. Το σύστημα σ' αυτή τη 
περίπτωση ονομάζεται ολοκληρώσιμο κατά Liouville ή απλά ολοκληρώσιμο.

Γενικά δεν είναι εκ των προτέρων φανερό ποιος είναι ο κατάλληλος μετασχηματισμός που θα 
μας οδηγήσει σε ένα ολοκληρώσιμο σύστημα. Ακόμα περισσότερο, δεν είναι όλα τα συστήματα 
ολοκληρώσιμα. Πολύ συχνά όμως προσεγγίζουμε ένα ολοκληρώσιμο σύστημα με μια Χαμιλτονιανή η 
οποία αποτελείται από έναν όρο που αφορά το ολοκληρώσιμο σύστημα και ένα ακόμη που αποτελεί 
την διαταραχή.

Από την ολοκληρωσιμότητα στους Τόρους και στις μεταβλητές Δράσης-Γωνίας
Οι φασικές τροχιές ενός αυτόνομου ολοκληρώσιμου Χαμιλτονιανού συστήματος n βαθμών 

ελευθερίας βρίσκονται πάνω στα μέλη μιας n-παραμετρικής οικογένειας αναλλοίωτων  n-διάστατης 
επιφάνειας. Η επιφάνεια αυτή είναι ένας n-διάστατος τόρος. Οι τόροι καθορίζονται από τα 
ολοκληρώματα της κίνησης. Δηλαδή οι παράμετροι της επιφάνειας αυτής είναι οι τιμές των 
ολοκληρωμάτων της κίνησης / τα ολοκληρώματα της κίνησης.

Αφού λοιπόν η κίνηση του συστήματος έχει περιοριστεί σε μια n-διάστατη επιφάνεια του 2n-
διάστατου χώρου φάσης, είναι επιθυμητό να βρεθεί ένα κατάλληλο σετ κανονικών μεταβλητών 
τέτοιων ώστε οι γενικευμένες συντεταγμένες να περιγράφουν την κίνηση πάνω στην “επιφάνεια” αυτή. 
Όπως είπαμε με τη μέθοδο Hamilton- Jacobi μπορεί να βρεθεί ένας μετασχηματισμός με τον οποίο ένα 
ολοκληρώσιμο σύστημα μπορεί να περιγραφεί σε ένα τέτοιο τρόπο ώστε

 H=H (q j , p j)→ H̃= H̃ (I j)

ή ακόμη και

H → H̃ (Φ j( I i))

όπου οι συναρτήσεις Φ(Ιi) ως συναρτήσεις των ολοκληρωμάτων της κίνησης θα είναι και οι ίδιες 
ολοκληρώματα.

Από όλο το σύνολο των πιθανών συναρτήσεων Φ, πρέπει, και μπορεί να εκλεγεί (αυθαίρετα) 
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εκείνο στο οποίο, όπως είπαμε, οι νέες γενικευμένες συντεταγμένες θα αποτελούν ένα καλό σύστημα 
συνταγμένων των n- διάστατων αναλλοίωτων τόρων. Για το σκοπό αυτό ορίζονται οι μεταβλητές 
δράσης

J i=
1
2π
∮γ

i
∑
j=1

n

[p j (I k , qk)dq j ] (1.9)

Κάθε μεταβλητή δράσης συνεπώς υπολογίζεται από το παραπάνω επικαμπύλιο ολοκλήρωμα κατά 
μήκος ενός μέλους κάθε οικογένειας μη αναγώγιμων κύκλων γ i . Οι παραπάνω σχέσεις μα δίνουν

J i=Ji (I k) (1.10)

επομένως οι μεταβλητές δράσης είναι συναρτήσεις μόνο των n ολοκληρωμάτων κι άρα θα είναι και 
αυτές ολοκληρώματα της κίνησης. Ακολουθώντας της διαδικασία της μεθόδου Hamilton-Jacobi 
υπολογίζεται ότι για τις συζυγείς μεταβλητές γωνίας είναι

wi=wi (I k ,qk) (1.11)

ενώ η Χαμιλτονιανή εκφρασμένη συναρτήσει των νέων μεταβλητών θα είναι συνάρτηση μόνο των 
δράσεων

Η=Η (J κ)

και οι κανονικές εξισώσεις 

J̇ i=−
∂ H
∂wi

=0

ẇi=
∂H
∂ Ji

=ωi(J k)

Αφού οι ποσότητες

ωi=
∂H
∂ Ji

(1.12)

εξαρτώνται μόνο από τις δράσεις που είναι σταθερές, θα έχουμε τις λύσεις

J i=b i=σταθ.
wi=ωi t+θ i

(1.13)

όπου bi , θ i αυθαίρετες σταθερές που εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες. Οι ποσότητες ωi

ονομάζονται γωνιακές συχνότητες της κίνησης και είναι σταθερές για όλες τις τροχιές που βρίσκονται 
πάνω σε ένα συγκεκριμένο αναλλοίωτο τόρο, αφού εξαρτώνται μόνο από τις δράσεις. Αποδεικνύεται 
ότι για μια πλήρη περιστροφή κατά μήκος του μη αγώγιμου κύκλου γ i η αντιστοιχεί μεταβλητή 
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γωνία wi  μεταβάλλεται κατά 2π, ενώ οι υπόλοιπες γωνίες επανέρχονται στην αρχική τιμή τους. 
Συνεπώς οι wi αποτελούν σύστημα γωνιακών συντεταγμένων στον αναλλοίωτο τόρο και αποτελούν 
τις καλές μεταβλητές που αναζητούσαμε.

Έτσι λοιπόν οι τιμές των αυθαίρετων σταθερών bi  καθορίζουν τον αναλλοίωτο τόρο πάνω 
στον οποίο βρίσκεται η τροχιά και οι αυθαίρετες σταθερές θ i=wi(0) καθορίζουν το αρχικό σημείο 
της συγκεκριμένης τροχιάς στον n- διάστατο τόρο.

Απεικόνιση Poincare
Η απεικόνιση Poincare είναι μια μέθοδος για τη μελέτη της εξέλιξης ενός δυναμικού 

συστήματος ξεκινώντας από μια συνεχή ροή στο χώρο των φάσεων και με την οποία βρίσκουμε μια 
ισοδύναμη διακριτή ροή σε ένα χώρο λιγότερων διαστάσεων. [3, σελ. 84]. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ 
αποτελεσματική σε συστήματα 2 βαθμών ελευθερίας και, αφού αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν σε 
αυτή την εργασία, θα περιγράψουμε αυτή τη μέθοδο για αυτά τα συστήματα.

Σε ένα σύστημα 2 βαθμών ελευθερίας λοιπόν, ο χώρος φάσης είναι τετραδιάστατος. Στο χώρο 
αυτό, οι φασικές καμπύλες θα βρίσκονται πάνω σε μια τρισδιάστατη επιφάνεια μιας και τα συστήματα 
θεωρούμε ότι είναι αυτόνομα κι άρα έχουμε τουλάχιστον ένα ολοκλήρωμα της κίνησης (την ίδια την 
Χαμιλτονιανή).

Η (x , y , px , py)=h=σταθ. (1.14)

Προς το παρόν θα θεωρήσουμε την Χαμιλτονιανή εκφρασμένη σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Σκοπός 
μας είναι τελικά να εφαρμόσουμε τη μέθοδο αυτή σε μια Χαμιλτονιανή εκφρασμένη σε μεταβλητές 
γωνίας δράσης και να παράγουμε τη στροφική απεικόνιση.

Αν τώρα επιλέξουμε ένα επίπεδο (έστω το y=0) το οποίο τέμνει εγκάρσια τις φασικές καμπύλες 
τότε οι φασικές καμπύλες τέμνουν την επιφάνεια αυτή και δημιουργούν μια ακολουθία σημείων

{P0 , P1 , P2 ,…}

πάνω σε αυτή τη δισδιάστατη επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή ονομάζεται επιφάνεια τομής και έχει οριστεί 
από τις σχέσεις

y=0
Η (x , y , px , py)=h=σταθ.

Η επιφάνεια τομής μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε την δυναμική συμπεριφορά του συστήματος 
χωρίς να χρειάζεται να παρατηρούμε συνολικά την φασική καμπύλη παρατηρώντας δηλαδή μόνο την 
ακολουθία των σημείων Pk. Συγκεκριμένα ένα τέτοιο σημείο έχει τις συντεταγμένες

P=P(x , y , px , py)

για τις οποίες όμως ήδη έχουμε πει ότι y=0 ενώ η py προσδιορίζεται από τη σχέση (1.14), θα είναι 
δηλαδή
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p y=p y(x , px , h)

Έχοντας ένα αρχικό σημείο P0 μια τροχιάς, τη χρονική στιγμή t0 στην επιφάνεια τομής, το 
σημείο αυτό αποτελεί μια αρχική τιμή για το σύστημα από αυτό προκύπτει μια και μοναδική φασική 
καμπύλη. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα Δt1 η φασική καμπύλη θα επανατέμψει την επιφάνεια 
τομής σε κάποιο άλλο σημείο, στο P1. Οπότε, ανάμεσα σε δυο σημείο Pk, Pk+1 της τροχιάς υπάρχει μια 
απεικόνιση

Pk+1=G (Pk) (1.15)

που ονομάζεται απεικόνιση Poincare. Έτσι λοιπόν κάθε φασική τροχιά, από το σύνολο των τροχιών 
που αντιστοιχούν στην ίδια τιμή h του ολοκληρώματος H, θα παριστάνεται πάνω στη διδιάστατη 
επιφάνεια τομής από μια αριθμήσιμη ακολουθία σημείων

{P0 , P1 , P2 ,…, P k ,…}

καθένα από τα οποία συνδέεται με το επόμενο του μέσω της απεικόνισης Poincare (1.15).

H Στροφική Απεικόνιση
Στο προηγούμενο σύστημα υποθέτουμε τώρα ότι είναι και ολοκληρώσιμο. Μας βολεύει να 

περιγράψουμε το σύστημα σε μεταβλητές δράσης γωνίας. Έτσι οι εξισώσεις της κίνησης θα είναι

J1=b1

w1=ω1t+θ1

J2=b2

w2=ω2 t+θ2

(1.16)

Για να ορίσουμε την επιφάνεια τομής, θα χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις

J 2=c=σταθ. και w 2=2kπ , (k=0,1,2,…) (1.17)

[1, σελ. 193-194]:
Ας είναι tk και tk+1 οι χρονικές στιγμές που αντιστοιχούν σε δύο διαδοχικά σημεία Pk, Pk+1 της 
απεικόνισης Poincare. Σ' αυτές τις χρονικές στιγμές, η γωνία w2 θα είναι

w 2
(k)=2kπ

w2
(k+1)=2(k+1)π

και λόγο των εξισώσεων κίνησης
2kπ=ω2 tk+θ2

2 (k+1)π=ω2 tk+1+θ2

και λύνοντας ως προς tk, tk+1
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t k=
(2kπ−θ2)

ω2

t k+1=
[2(k+1)π−θ2]

ω2

=t k+
2π
ω2

(1.18)

Ας είναι τώρα w1,
(k ) w1

(k+1) οι τιμές της γωνίας w1 στις παραπάνω χρονικές στιγμές. Τότε, σύμφωνα με 
τις εξισώσεις κίνησης και την τελευταία σχέση, θα είναι

w1
(k+1)=ω1 tk+1+θ1=2π

ω1

ω2

+(ω1 tk+θ1)=2π
ω1

ω2

+w1
(k)

Η συζυγής δράση J1 παραμένει σταθερή κι έτσι η απεικόνιση Poincare γράφεται

J1
(k+1 )

=J 1
(k )
=σταθ.

w1
(k+1 )

=w1
(k)

+2πα (J 1
(k)

)
(1.19)

όπου

α (J 1)=
ω1

ω2

(1.20)

Στα επόμενα θα παραλείπουμε το δείκτη 1 από τις εξισώσεις αυτές.
Η παραπάνω απεικόνιση ονομάζεται στροφική απεικόνιση και περιγράφει τη τροχιά μιας 

φασικής καμπύλης ενός ολοκληρώσιμου Χαμιλτονιανού συστήματος δύο βαθμών ελευθερίας όπως την 
βλέπουμε πάνω στην επιφάνεια τομής που ορίζουν οι σχέσεις. Η σχέση (1.20) ονομάζεται αριθμός 
περιστροφής.  Η δράση J είναι ολοκλήρωμα της απεικόνισης, αφού παραμένει σταθερή καθώς 
μεταβάλλεται ο “χρόνος” (δηλαδή καθώς το k αυξάνει ή όταν το k μειώνεται). Άρα ο αριθμός 
περιστροφής είναι σταθερός πάνω σε κάθε αναλλοίωτο κύκλο καθώς εξαρτάται μόνο από το J. Αν 
ισχύει

da
dJ

≠0

ο αριθμός περιστροφής είναι μια μονότιμη συνάρτηση της δράσης και μεταβάλλεται από από κύκλο σε 
κύκλο. Η παραπάνω σχέση ονομάζεται συνθήκη στροφικότητας.

Περιοδικές και ημιπεριοδικές τροχιές ολοκληρώσιμων (συνεχών) συστημάτων

Στα ολοκληρώσιμα συστήματα παρατηρούμε δύο ειδών (περατωμένων) τροχιών: τις περιοδικές 
και τις ημιπεριοδικές. Οι εξισώσεις κινήσεις για τις περατωμένες κινήσεις δίνονται από τις σχέσεις 
(1.19). Οι συχνότητες περιστροφής του σημείου που περιγράφει την κατάσταση του συστήματος 
δίνονται από τις ποσότητες ωi=ωi(bk). Οπότε για ένα σύστημα 2 βαθμών ελευθερίας θα έχουμε τις 
συχνότητες ω1 , ω2 που υπολογίζονται από τη σχέση (1.20). Ικανή και αναγκαία συνθήκη για είναι 
λοιπόν η τροχιά του συστήματος περιοδική είναι ο λόγος των δύο αυτών συχνοτήτων να είναι ένας 
ρητός αριθμός q/r. Τότε λέμε ότι οι συχνότητες βρίσκονται σε ρητό συντονισμό. Αν δεν βρίσκονται οι 
συχνότητες σε ρητό συντονισμό, τότε η τροχιά είναι ημιπεριοδική.
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Περιοδική τροχιά σημαίνει πως μετά από κάποιο αριθμό περιστροφών πάνω στην επιφάνεια 
του τόρου, το σύστημα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Επειδή οι συχνότητες περιστροφής 
εξαρτώνται μόνο από τις σταθερές bi , δηλαδή από το συγκεκριμένο κάθε φορά τώρα, οι τόροι για 
τους οποίους οι συχνότητες είναι σε ρητό συντονισμό ονομάζονται συντονισμένοι τόροι. Στους μη 
συντονισμένους τόρους, οι τροχιές πάνω σ' αυτούς τους τόρους δε κλείνουν ποτέ και περιελίσσονται 
γύρω από τον τόρο και κάθε φασική καμπύλη θα γεμίζει πυκνά τον τόρο [Για απόδειξη δες 1, σελ. 159-
160].

Με την απεικόνιση Poincare είπαμε πως παρατηρούμε την εξέλιξη των φασικών τροχιών πάνω 
σε μια κατάλληλη διδιάστατη επιφάνεια (για συστήματα 2 β.ε.). Όπως, ίσως, είναι εύκολα αντιληπτό, 
είναι λογικό να περιμένουμε ότι μια περιοδική τροχιά θα φαίνεται πάνω στην επιφάνεια τομής ως ένας 
διακριτός αριθμός σημείων ενώ μια ημι-περιοδική τροχιά, θα εμφανίζει τόσα πολλά σημεία πάνω στην 
επιφάνεια τομής  τα οποία, αφού τροχιά πάνω στο τόρο θα τον καλύψει πυκνά, θα φτιάξουν μια 
“συνεχή” καμπύλη.  Στην επόμενη παράγραφο θα δούμε με έναν ποιο μαθηματικό τρόπο όσα 
προσπαθήσαμε να περιγράψουμε ποιοτικά.

Τροχιές ολοκληρώσιμων συστημάτων πάνω σε μια τομή Poincare
Όπως αναφέραμε, οι αναλλοίωτες καμπύλες της στροφικής απεικόνισης είναι οι καμπύλες 

J=σταθ και πάνω σε κάθε “κύκλο” το είδος της τροχιάς της απεικόνισης θα εξαρτάται από τον αν ο 
αριθμός περιστροφής είναι ρητός ή άρρητος.

Ρητός αριθμός περιστροφής
Έστω ότι υπάρχει κάποιος αναλλοίωτος κύκλος για τον οποίο

α=
p
r
∈ℚ

όπου p,q είναι μεταξύ τους πρώτοι. Επίσης παρατηρούμε ότι

w(1)=w(0)+2πα
w(2)=w(1)+2πα=w(0)+2πα+2πα=w(0)+2π2α
w

(3)
=w

(2)
+2πα=w

(0)
+2πα+2π2α=w

(0)
+2π3α

⋮

w(k)=w(0)+2πkα

Οπότε για k=r

w(r)=w(0)+2πrα=w(0)+2πr
p
r
=w(0)+2πp=w(0)

όπου στο τελευταίο βήμα κάναμε χρήση της φύσης της γενικευμένης συντεταγμένης η οποία ως γωνία, 
και μάλιστα ως συντεταγμένη πάνω στην επιφάνεια του τόρου, περιορίζεται σε ένα εύρος τιμών [0,2π), 
είναι δηλαδή modulo 2π. Έτσι λοιπόν μετά από r εφαρμογές της απεικόνισης Poincare επιστρέφουμε 
το αρχικό σημείο και η τροχιά είναι r-περιοδική και αποτελείται από τα r σημεία

{P0 , P1 , P2 ,…, Pr−1 }
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Έχουμε πει ότι ο αριθμός περιστροφής για ένα συνεχές διδιάστατο Χαμιλτονιανό σύστημα είναι 
α=ω1/ω2. Άρα, όταν ο αριθμός περιστροφής είναι ρητός και η τροχιά του συνεχούς συστήματος θα είναι 
περιοδική.

Οπότε δείξαμε ότι μια περιοδική τροχιά θα φαίνεται πάνω στην επιφάνεια τομής ως ένας 
διακριτός αριθμός σημείων. Οι κύκλοι στους οποίους ο αριθμός περιστροφής είναι ρητός ονομάζονται 
συντονισμένοι κύκλοι και είναι πυκνά κατανεμημένοι στην οικογένεια των αναλλοίωτων κύκλων όπως 
οι ρητοί είναι κατανεμημένοι στους πραγματικούς αριθμούς.[1, σελ. 199]

Παράδειγμα
Θεωρούμε τη στροφική απεικόνιση

J k+1=J k

wk+1=wk+2πα
(1.21)

όπου
α=α (J k) (1.22)

Δίνουμε τώρα στην προηγούμενη σχέση μια συγκεκριμένη, απλή, μορφή

α=
J k

2π
(1.23)

κι έτσι η απεικόνιση γίνεται

Jk+1=J k

wk+1=wk+J k

(1.24)

Θέλουμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση τροχιών αυτής της απεικόνισης για κάποιον ρητό α. 
Οπότε, ζητώντας α=p/r, από τη σχέση (1.23) βρίσκουμε ότι η δράση θα έχει την τιμή

α=
J k

2π
⇔ J k=α2π ⇒

α=p/r
Jk=

p
r

2π

η οποία θα παραμένει σταθερή όπως φαίνεται εύκολα και από τις “εξισώσεις κίνησης”, δηλαδή την 
απεικόνιση. Στο παρακάτω σχήμα έχουμε την γραφική παράσταση της στροφικής απεικόνισης για 
διάφορες τιμές του α, ξεκινώντας από την τιμή α=1/7.
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Εικόνα 1.1

Παρατηρούμε ότι όλες οι τροχιές είναι περιοδικές εκτός από την τιμή α=0.370580686532605, 
(15 πρώτα ψηφία του αριθμού 2√2−0.5 ). Ακόμη και η τροχιά για α=1/7+0.01 είναι περιοδική, 
αφού 1/7+0.01=107/700. Όμως λόγο του πολύ μεγάλου r (r=700) υπό την κλίμακα που σχεδιάσαμε την 
τροχιά τα σημεία δεν ξεχωρίζουν.

Τέλος να σημειώσουμε πως αν στα παραπάνω σημεία εφαρμόζαμε ένα μετασχηματισμό

X=√2J sinw
Y =√2J cosw

τότε αντί για ευθείες γραμμές θα παρατηρούσαμε την τομή στον τόρο. Όποτε είτε αναφερόμαστε σε 
“κύκλους” είτε σε “καμπύλες”, θα εννοούμε το ίδιο και το αυτό αφού η μόνη διαφορά είναι οι άξονες 
συντεταγμένων.
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Εικόνα 1.2

Ευστάθεια των περιοδικών τροχιών
Για την απεικόνιση r-περιοδική τυπική απεικόνιση G0

r

J r=J 0

wr=w0+2πrα
(1.25)

υπολογίζουμε τον Ιακωβιανό πίνακα

M=(1 2πr
dα
dJ

0 1 )
ο οποίος έχει ιδιοτιμές ίσες με τη μονάδα κι άρα τα σταθερά σημεία της r-περιοδικής τροχιά έχουν 
παραβολική ευστάθεια. Αυτό σημαίνει πως πάνω από τον κύκλο με α0=p/r (δλδ για κάποιο J' 
μεγαλύτερο από το J της  περιοδικής τροχιάς), το α είναι λίγο μεγαλύτερο του α0 κι έτσι η απεικόνιση 

G0
r μετατοπίζει τα σημεία προς τα δεξιά, ενώ, κάτω από τον αυτόν το κύκλο, τα σημεία 

μετατοπίζονται προς τα αριστερά. [1, σελ.195-197]

Άρρητος αριθμός περιστροφής
Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά μιας και αφού δεν πληρείτε η συνθήκη για να έχουμε 

1-14



περιοδική κίνηση τότε η τροχιά θα αποτελείται από μία αριθμήσιμη απειρία διαφορετικών σημείων. Οι 
τροχιές δηλαδή θα είναι ημιπεριοδικές και θα τυλίγονται πυκνά πάνω πάνω στον τόρο, Αποδεικνύεται 
[1, σελ 197-198] ότι οποιαδήποτε τροχιά ενός αρχικού σημείου P0 θα είναι πυκνή στον αναλλοίωτο 
κύκλο με άρρητο αριθμό περιστροφής.

Διαταραγμένα Συστήματα
Στα προηγούμενα αναφέραμε την ευκολία που μας προσφέρει ένα ολοκληρώσιμο σύστημα 

λόγο της ύπαρξης των ολοκληρωμάτων της κίνησης. “Κάθε ολοκληρώσιμο σύστημα μπορεί [...] να 
παρασταθεί σαν ένα σύνολο μονάδων που κάθε μια μεταβάλλεται σε απομόνωση, εντελώς ανεξάρτητα 
η μία από την άλλη [...].” Η εξαφάνιση, ή αποσιώπηση, των αλληλεπιδράσεων είδαμε ότι γίνεται με 
μια κατάλληλη αλλαγή μεταβλητών. “Όλοι πίστεψαν ότι τα ολοκληρώσιμα συστήματα, που ήταν 
αναγώγιμα σε ελεύθερα σωμάτια, αποτελούσαν το πρότυπο των δυναμικών συστημάτων.” Στο τέλος 
όμως του 19ου αιώνα, μελετώντας το πρόβλημα των τριών σωμάτων, ο Bruns και ο Poincare 
απέδειξαν πως το σύστημα αυτό δε μπορεί να εκφραστεί με τη μορφή ενός ολοκληρώσιμου 
συστήματος. “Αυτό προκάλεσε έκπληξη και μάλιστα σήμανε το τέλος όλων των απλών προεκτάσεων 
της δυναμικής που βασίζονταν στα ολοκληρώσιμα συστήματα”. [όλες οι παραθέσεις από 6, σελ. 124-
125]

Τα μη ολοκληρώσιμα συστήματα (όμως) μπορούν να περιγραφούν ικανοποιητικά από 
συναρτήσεις Χάμιλτον που αποτελούν μικρές διαταραχές ενός ολοκληρώσιμου συστήματος. Αυτού 
του είδος τα συστήματα τα ονομάζουμε διαταραγμένα και σε μεταβλητές γωνίας- δράσης τα γράφουμε 
ως

H=H 0(J 1, J 2)+εH 1(J1, J 2, w1, w2) , 0<ε≪1

όπου το ε αναπαριστά την ένταση της διαταραχής [5, σελ.1]. Σε αυτή τη περίπτωση η απεικόνιση 
Poincare του συστήματος θα μία διαταραγμένη στροφική απεικόνιση Gε της μορφής

J 1
(k+1)=J1

(k )+εf (J 1,
(k) w1

(k ))

w1
(k+1)=w1

(k )+2πα (J1
(k ))+εg(J 1,

(k) w1
(k ))

Στα επόμενα θα παραλείπουμε τον δείκτη 1. Οι συναρτήσεις f, g θεωρούμε ότι είναι μονότιμες κι άρα 
περιοδικές ως προς w με περίοδο 2π και είναι τέτοιες ώστε η απεικόνιση να είναι συμπλεκτική για 
κάθε ε.

Για την τιμή ε=0 το παραπάνω σύστημα και η απεικόνιση G0 είναι η στροφική απεικόνιση. 
Είπαμε ότι για την περίπτωση που ο αριθμός περιστροφής είναι ρητός (α=p/r), τότε στην επιφάνεια 
τομής θα εμφανίζονται r σε πλήθος σημεία τα οποία θα βρίσκονται πάνω σε μια αναλλοίωτη 
καμπύλη/κύκλο  που εξαρτάται μόνο από τη δράση J. Οι κύκλοι αυτοί ονομάζονται συντονισμένοι. Τα 
σημεία αυτά είναι τα σταθερά σημεία της περιοδικής στροφικής απεικόνισης Gr και για τα οποία 
βρήκαμε ότι είναι παραβολικώς ευσταθή.

Όταν η διαταραχή είναι διάφορη του μηδενός (ε≠0) τότε η μελέτη του συστήματος γίνεται με 
τη χρήση των θεωρημάτων KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) και Poincare-Birkhoff.

KAM   (  Kolmogorov  -  Arnold  -  Moser  )  :
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«Μακριά από συντονισμούς», όπου ρ∈ℚ ,  οι αναλλοίωτοι κύκλοι του αδιατάρακτου 
συστήματος διατηρούνται και απλά υπόκεινται σε μια μικρή αλλαγή σχήματος. [7]

Poincare  -  Birkhoff:     
Στη θέση του αναλλοίωτου κύκλου στο συντονισμό  α=p/q,  p , q∈ℤ  , έχουμε την εμφάνιση 

άρτιου αριθμού περιοδικών κινήσεων από τις οποίες οι μισές είναι ευσταθείς και μισές ασταθείς.
Πέρα από τους κύκλους όμως που αντιστοιχούν σε ρητό αριθμό περιστροφής α, έχουμε και 

αυτούς που αντιστοιχούν σε άρρητο. Αν ο αριθμός περιστροφής αυτών των αναλλοίωτων καμπυλών 
της G0  ικανοποιεί τη σχέση

∣α−
p
r
∣≥Κ (ε)r−5 /2

τότε οι αυτές οι καμπύλες δεν καταστρέφονται για ε≠0. [7, 8]
Ως C0 θα συμβολίσουμε την καμπύλη που αντιστοιχεί στον ρητό α=p/r, ως C+ τις καμπύλες για 

τις οποίες α> p/r και ταυτόχρονα επαληθεύει την πιο πάνω ανισότητα και, τέλος, θα χαρακτηρίσουμε 
ως  C- τις καμπύλες για τις οποίες α< p/r και ζητάμε και από αυτές να επαληθεύει την ανισότητα. Η 
περιοχή μεταξύ των C+ και C- (που περιέχει και την C0) ονομάζεται ζώνη συντονισμού και η δυναμική 
της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μέσα σε αυτή την περιοχή υπάρχουν ασταθή (υπερβολικά) σημεία. 
[1]
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Εικόνα 1.3. Ζώνες συντονισμού, υπερβολικά και ελλειπτικά σημεία μιας διαταραγμένης στροφικής απεικόνισης. Παρατηρούμε  
δύο ζώνες συντονισμού για διαφορετικούς αριθμούς περιστροφής p/r. Ο αριθμός των σημείων είναι άρτιος με εναλλαγή της  

ευστάθειάς τους.

Ασυμπτωτικές καμπύλες του υπερβολικού σημείο
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια ολοκληρώσιμη απεικόνιση,διδιάστατη, η οποία έχει ένα 

υπερβολικό σημείο. Το σύστημα αυτό έχει μια ευσταθή και μια ασταθή ιδιοδιεύθυνση, οι οποίες 
υπολογίζονται από τα ιδιοδυανύσματα του Ιακωβιανού πίνακα στο υπερβολικό αυτό σημείο. Ευσταθής 
ιδιοδιεύθυνση σημαίνει πως αν πάρουμε ένα σημείο πάνω σε μια ευθεία η οποία περνάει από το 
υπερβολικό σημείο και έχει κλίση ίση με αυτή της ιδιοδιεύθυνσης και αρχίσουμε να παίρνουμε τις 
απεικονίσεις του προς το μέλλον (χρησιμοποιώντας την προσαρτημένη γραμμική απεικόνιση) τότε, σε 
άπειρο χρόνο, θα πετύχουμε το υπερβολικό σημείο. Η ασταθής ιδιοδιεύθυνση ορίζει μια ίδια ευθεία με 
τη διαφορά ότι κάποιο σημείο αυτής της ευθείας πρέπει να το προβάλλουμε προς το παρελθόν (να 
βρούμε τις προ εικόνες του) για να καταλήξουμε στο υπερβολικό σημείο. Η ασταθής ιδιοδιεύθυνση 
έχει προφανώς διαφορετική κλίση από την ευσταθή αφού προκύπτει από διαφορετικό ιδιοδιάνυσμα. 

Τέτοιου είδους καμπύλες (πολλαπλότητες) έχει και η κανονική μας απεικόνιση μόνο που δε 
μπορούμε, γενικά, να τις εκφράσουμε με γνωστές συναρτήσεις. Και πάλι, αν ξεκινήσουμε από ένα 
σημείο και καταλήξουμε στο υπερβολικό σημείο πηγαίνοντας προς τα μπρος, τότε το σύνολο όλων 
αυτών των σημείων θα αποτελεί την ασταθή πολλαπλότητα ενώ αν κινούμαστε προς τα πίσω, θα 
έχουμε την ευσταθή. Οι καμπύλες αυτές είναι μονοδιάστατες διότι η απεικόνιση είναι διδιάστατη και 
ονομάζονται ασυμπτωτικές καμπύλες του υπερβολικού σημείο.

Στη περίπτωση που η απεικόνιση έχει ένα υπερβολικό σημείο, τότε η ασταθής και η ευσταθής 
πολλαπλότητες ενώνονται ομαλά. Αν το σημείο έχει περισσότερο του ενός υπερβολικά σημεία τότε το 
καθένα από αυτά θα έχει τη δική του γραμμική απεικόνιση και τις δικές τους ευσταθής και ασταθής 
ιδιοδιευθύνσεις όπως επίσης και τις δικές του ασταθής και ευσταθής πολλαπλότητες. Σε μια 
ολοκληρώσιμη απεικόνιση με υπερβολικά σημεία P, Q, η ευσταθής πολλαπλότητα του Q ενώνεται με 
την ασταθή πολλαπλότητες του P και η ασταθής με την ευσταθή [1, σελ. 205].

Στα διαταραγμένα συστήματα η απεικόνιση δεν είναι ολοκληρώσιμη και οι πολλαπλότητες δεν 
υποχρεούνται να ενώνονται ομαλά. Επιπλέον οι ευσταθείς και οι ασταθείς πολλαπλότητες των P, Q δε 
γίνεται να τέμνονται [απόδειξη 1, σελ. 206] όπως και η ίδια πολλαπλότητα δεν μπορεί να τέμνει τον 
εαυτό της. Είναι όμως δυνατόν να τέμνεται μια η ασταθής πολλαπλότητα του σημείο P με την ευσταθή 
πολλαπλότητα του σημείου Q. Η τομή αυτή είναι εγκάρσια και, αν τα P, Q, ανήκουν στην ίδια 
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περιοδική τροχιά ονομάζεται ομοκλινική, ενώ αν δεν ανήκουν στην ίδια περιοδική τροχιά ονομάζεται 
ετεροκλινική. Το σημείο τομής θα το συμβολίζουμε με X.

Εικόνα 1.4

Θεώρημα Taken   –   Smale [7]:  

• Σε κάθε υπερβολικό σημείο της ασταθούς περιοδικής τροχιάς αντιστοιχούν δύο ομοκλινικές (ή 
ετεροκλινικές) πολλαπλότητες (μια ευσταθής και μια ασταθής οι οποίες εν γένει τέμνονται 
(εγκαρσια) σε ένα ομοκλινικό  σημείο. 

• Το ομοκλινικό σημείο απεικονίζεται μέσω της απεικόνισης σε ένα άλλο σημείο το οποίο 
οφείλει επίσης να είναι ομοκλινικό σημείο. Έτσι έχουμε απειρία ομοκλινικών σημείων. 

• Η πυκνότητα των ομοκλινικών σημείων αυξάνει καθώς προσεγγίζεται το υπερβολικό σημείο 
και οι ομοκλινικές πολλαπλότητες «αναδιπλώνονται» (Επεκτείνονται κατά την διεύθυνση του 
ιδιοδιανύσματος της ασταθούς πολλαπλότητας στο υπερβολικό σημείο και συρρικνώνονται 
κατά την διεύθυνση του ιδιοδιανύσματος της ευσταθούς πολλαπλότητας στο υπερβολικό 
σημείο)

• Η απεικόνιση Poincare κοντά στο υπερβολικό σημείο είναι τοπολογικά συζυγής με την 
απεικόνιση του «Πετάλου του Smale» (που με τη σειρά της είναι τοπολογικά συζυγής με την 
απεικόνιση Bernoulli)   δηλαδή έχουμε την δημιουργία ενός «χαοτικού συνόλου».

Το Ομοκλινικό Πλέγμα

Οι (γραμμοσκιασμένες) περιοχές μεταξύ των σημείων X-Y, X'-Y' κτλ [Εικόνα 1.4], ονομάζεται 
λοβοί. Με το ίδιο όνομα καλούνται και οι περιοχές μεταξύ των σημείων Y-X', Y'-X'' κτλ.

Οι λοβοί συστέλλονται συνεχώς κατά τη διεύθυνση της ευσταθούς πολλαπλότητας WS(P), ενώ 
επιμηκύνονται κατά τη διεύθυνση της WU(P)  και παραμένουν μέσα στη ζώνη συντονισμού, με 
αποτέλεσμα να αναδιπλώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε πότε μία ευσταθής (αντίστοιχα, ασταθής) 
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πολλαπλότητα να μη τμήσει τον εαυτό της ή μία άλλη ευσταθή (αντίστοιχα, ασταθή) πολλαπλότητα. 
Επιπλέον, υπάρχουν εν γένει εγκάρσιες τομές μεταξύ όλων των ευσταθών και ασταθών 
πολλαπλοτήτων των γειτονικών υπερβολικών σημείων της ζώνης, και η αναδίπλωση αυτή των λοβών 
καθώς πλησιάζουμε στο υπερβολικό σημείο P αναγκάζει τις αναλλοίωτες καμπύλες να αποκτούν μια 
εξαιρετικά πολύπλοκη μορφή, όπως αυτή της εικόνας 1.5, η οποία ονομάζεται ομοκλινικό πλέγμα. [1, 
σελ. 208]

Εικόνα 1.5. Ομοκλινικό πλέγμα στην απεικόνιση Suris (3ο Κεφάλαιο) γύρω από στο υπερβολικό σημείο (0,0).

Εικόνα 1.6. Λεπτομέρεια εικόνας 1.5.
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Κεφάλαιο 2  ο  
Αριθμητικός Υπολογισμός Αναλοίωτων Πολλαπλοτήτων

Το πρόβλημα
Ο κώδικας που κατασκευάσαμε έρχεται να ασχοληθεί με μια βασική ιδιότητα των χαοτικών 

συστημάτων. Την εκθετική απομάκρυνση των σημείων τους στο χώρου φάσης. Αυτή η ιδιότητα έχει 
ως συνέπεια, όσον αφορά το αντικείμενο αυτής της εργασίας, ότι αν έχουμε μια Ν-άδα σημείων πολύ 
κοντά στο ασταθές σημείο ισορροπίας και σε τέτοιο πλήθος ώστε να έχουμε μια καλή επόπτική εικόνα 
της πολλαπλότητας, όταν προβάλλουμε αυτά τα σημεία στο μέλλον του δυναμικού συστήματος, τα 
σημεία αυτά θα απομακρυνθούν τόσο πολύ μεταξύ τους που δε μπορούμε πλέον να έχουμε μια σωστή 
άποψη για το σχήμα-καμπύλη της πολλαπλότητας που θέλουμε να μελετήσουμε. Στο κεφάλαιο αυτό 
θα περιγράψουμε έναν τρόπο για να συμπληρώνουμε σημεία κατά την εξέλιξη του συτήματος και θα 
περιγράψουμε πως πρακτικά υλοποιείται μια τέτοια μέθοδος. [1]

§     2.1 | Αρχικά  

Υποθέτουμε ότι για το δυναμικό σύστημα που μας ενδιαφέρει έχουμε βρει τα σταθερά σημεία 
του και τα έχουμε χαρακτηρίσει ως προς την ευστάθειά τους. Οπότε, για κάθε ένα σταθερό σημείο 
έχουμε υπολογίσει τις ιδιοτιμές του πίνακα M [βλέπε Κεφάλαιο 1ο]. Ενδιαφερόμαστε μόνο για τα 
ασταθή σημεία διότι στην περιοχή αυτών έχουμε χαοτική συμπεριφορά του συστήματος, όπως 
παρουσιάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Επιπλέον των ιδιοτιμών υπολογίζουμε και τα ιδιοδιανύσματα 
αυτών. Ένα ιδιοδιάνυσμα είναι γενικά της μορφής

r̄=[ y x ]T (2.1.1)

Με τα διανύσματα αυτά μπορούμε να υπολογίσουμε τις ιδιοδιευθύνσεις της τοπικής ευσταθούς και  
ασταθούς πολλαπλότητας

λ i=y i/ xi (2.1.2)

όπου ο δείκτης i αφορά την πολλαπλότητα που μας ενδιαφέρει και τα yi, xi είναι οι τιμές των 
ιδιοδιανυσμάτων της βi ιδιοτιμής. Για ένα διδιάστατο σύστημα ο i παίρνει δύο τιμές, πχ i=1,2 , για ένα 
τετραδιάστατο, i=1,2,3,4 κ.ο.κ. . Στην εργασία αυτή ασχολούμαστε μόνο με διδιάστατα δυναμικά 
συστήματα οπότε και έχουμε (μόνο) δύο συντελεστές λi. Για ευκολία, ο συντελεστής λ1 θα είναι ο 
συντελεστής της ιδιοδιεύθυνσης της ασταθούς πολλαπλότητας και ο λ2 ο συντελεστής της 
ιδιοδιεύθυνσης της ευσταθούς.

Σύμφωνα με το θεώρημα Hartman-Gordman, έχοντας έναν αριθμό σημείων επί της τοπικής 
πολλαπλότητας, και απεικονίζοντας αυτά τα σημεία με το πλήρες σύστημα (δηλαδή με το μη 
γραμμικοποιημένο) παίρνουμε σημεία πάνω στην ολική (global) πολλαπλότητα. Για να ισχύει αυτή η 
πρόταση πρέπει τα σημεία που επιλέξαμε στην τοπική πολλαπλότητα να βρίσκονται κοντά στο ασταθές 
σημείο όπου η τοπική και η ολική πολλαπλότητα εφάπτονται.

Υπό μια άλλη οπτική, μπορούμε να πούμε ότι η ολική πολλαπλότητα (που για ευκολία θα την 
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αναφέρουμε πλέον απλά ως πολλαπλότητα) είναι σε εμάς γνωστή μόνο σε μια περιοχή πολύ κοντά στο 
ασταθές σημείο και είναι

y=λ i( x+x0)+ y0 (2.1.3)

όπου για i=1 έχουμε την ασταθή πολλαπλότητα, για i=2 την ευσταθή, και (x0, y0) είναι το (ασταθώς) 
σταθερό σημείο ισορροπίας. Πέρα από αυτή τη πολύ κοντινή περιοχή του ασταθούς σημείο η 
πολλαπλότητα δεν μας είναι γνωστή υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποιος αναλυτικός τύπος για 
αυτήν.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει και να εφαρμόσει μια υπολογιστή μέθοδο η 
οποία θα μας επιτρέψει να ζωγραφίσουμε μια τέτοια αναλλοίωτη πολλαπλότητα.

§     2.2 | Κλασσική-Απλή μέθοδος  

Θεωρούμε δύο σημεία πάνω στην (2.1.3) με τετμημένες (δx1, y1) και (δx2, y2). Επιπλέον αυτών 
των δύο σημείων, στο διάστημα (δx1, δx2) παίρνουμε ακόμη N-2 σημεία έτσι ώστε συνολικά στο 
διάστημα [δx1, δx2] να έχουμε N αρχικά σημεία. Έπειτα παίρνουμε τις εικόνες αυτών των σημείων.

Εικόνα 2.1

Στην εικόνα αυτή δείχνουμε τις τοπικές πολλαπλότητες του ενός ασταθούς σημείου (0,0). Το 
πρώτο σημείο υπολογίστηκε από τη σχέση 2.1.3 με δx=0.000000001 για την ασταθή πολλαπλότητα 
(i=1). Τα επόμενα σημεία είναι η απεικόνιση αυτού. Βλέπουμε πως πολύ σύντομα έχουμε απόκλιση 
από την τοπική πολλαπλότητα μιας και τα σημεία δεν βρίσκονται πάνω σε αυτήν.

Στην επόμενη γραφική παράσταση (εικόνα 2.2) παρουσιάζουμε ολόκληρη την εικόνα 2.1. 
Τώρα, το αρχικό σημείο το έχουμε απεικονίσει 40 φορές. Η απόκλιση της τοπικής πολλαπλότητας από 
την ολική είναι τεράστια ενώ και η αποτύπωση της global πολλαπλότητας με τη χρήση ενός μόνο 
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αρχικού σημείου δεν είναι καλή. Επίσης παρατηρούμε ότι η πολλαπλότητα επιστρέφει στο ασταθές 
σημείο. Είναι δηλαδή ομοκλινικό.

Εικόνα 2.2

Η εικόνα 2.3 είναι όμοια με την εικόνα 2.2 μόνο που τώρα χρησιμοποιήσαμε 400 απεικονίσεις 
του (ενός) αρχικού σημείου.

Εικόνα 2.3
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Αν και τώρα φαίνεται ότι έχουμε σαφέστερη άποψη για την πολλαπλότητα στη πραγματικότητα 
αυτό δεν ισχύει. Για να δούμε τι δεν μπορούμε να δούμε, θα εστιάσουμε στην περιοχή γύρω από το 
ασταθές σημείο. Στην εικόνα 2.4 βλέπουμε την περιοχή γύρω από το ασταθές σημείο. Στο ίδιο σχήμα 
παρουσιάζουμε και την “κανονική” πολλαπλότητα, έτσι δηλαδή όπως την σχεδιάζουμε με τη χρήση 
της μεθόδου που θα παρουσιάσουμε αργότερα ενώ, με μαύρα σημεία έχει αποτυπωθεί η απεικόνιση 50 
φορών ενός αρχικού σημείου.

Εικόνα 2.4

Για να γίνει ευκολότερα  ο σχολιασμός της εικόνας θα ορίσουμε πρώτα ορισμένες ποσότητες. 
Έστω ότι έχουμε N-1 αρχικά σημεία. Το πρώτο από αυτά θα είναι το P1

0 και η n-οστή απεικόνισή του 

είναι το P1
n . Έτσι το k-οστό αρχικό σημείο θα είναι το Pk

0 του οποίου η n-οστή απεικόνιση θα είναι 

το Pk
n . Θεωρούμε ότι μεταξύ των σημείων P1

0 , P1
1 βρίσκονται όλα τα αρχικά σημεία

{P2
0 , P3

0 ,… ,PΝ−1
0 } (2.1.4)

Γενικεύοντας μπορούμε να πούμε ότι μεταξύ των σημείων P1
n , P1

n+1 βρίσκονται όλα τα σημεία

{P2
n , P3

n ,… ,PΝ−1
n } (2.1.5)

Το τμήμα της πολλαπλότητας που βρίσκεται μεταξύ των σημείων P1
n , P1

n+1 θα το συμβολίζουμε με 
Sn και αν επιπρόσθετα ζητήσουμε να είναι

P1
n+1≡PN

n (2.1.6)
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τότε το Sn θα αποτελείται από τα N σημεία

{P1
n , P2

n , P3
n ,… ,PΝ−1

n ,PΝ
n } (2.1.7)

Τέλος με το σύμβολο si , j
n  , i< j θεωρούμε το τμήμα της Sn μεταξύ των Pi

n , P j
n . Έτσι για 

παράδειγμα το s1, Ν
n είναι ουσιαστικό το Sn.

Στην εικόνα 2.4 έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο ένα αρχικό σημείο που το απεικονίσαμε 50 φορές 
(μαύρα σημεία). Έτσι μεταξύ δύο διαδοχικών μαύρων σημείων έχουμε ένα Sn τμήμα της 
πολλαπλότητας.

Τα (μαύρα) σημεία, έχοντας ξεκινήσει από το ασταθές σημείο, φεύγουν προς τα θετικά x-y και 
αφού σχηματίσουν τον λοβό, επιστρέφουν προς το ασταθές σημείο, όπου η πολλαπλότητα φαίνεται ότι 
κυματίζει (εικόνα 2.4 και 2.3 ή 2.2). Παρατηρούμε πως οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων 

P1
n (xn , yn) , P1

n+1(xn+1 , y n+1) ,

dn=√(( xn−xn+1)
2+( y n− yn+1)

2) (2.1.8)

καθώς αυτά επανέρχονται στο ασταθές, ίσως και να μειώνονται, όμως το μήκος της Sn διαρκώς 
αυξάνει. Οπότε και τα μήκη των sk ,k+1

n θα αυξάνουν, αφού το πλήθος αυτών των σημείων είναι 

σταθερό σε κάθε τμήμα S. Όμως στο sk ,k+1
n

 δεν έχουμε (βάλει) κάποιο άλλο σημείο. Είναι δηλαδή 

μια terra incognita. Και όσο μεγαλώνει το sk ,k+1
n , καθώς αυξάνει το n, τόσο μεγαλώνει και άγνοιά 

μας για την πραγματική μορφή της πολλαπλότητας.
 Κοιτάζοντας πάλι την εικόνα 2.4, βλέπουμε ότι μεταξύ δύο διαδοχικών μαύρων σημείων 

βρίσκεται κάποιο Sk για το οποίο δεν θα είχαμε ιδέα για την μορφή του αν δεν υπήρχε η κόκκινη 
καμπύλη. Στην πραγματικότητα και η κόκκινη καμπύλη, δηλαδή η πολλαπλότητα όπως την 
“υπολογίζει” η βελτιωμένη μέθοδος, αποτελείται από σημεία. Όταν κάνουμε τη γραφική παράσταση 
αυτών των σημείων, ζητάμε από το πρόγραμμα να ενώσει τα διαδοχικά σημεία με ένα ευθύγραμμο 
τμήμα και έτσι τα βλέπουμε ως συνεχής καμπύλη. Τα σημεία αυτά φαίνονται στην επόμενη εικόνα.
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Εικόνα 2.5

Το χαρακτηριστικό αυτό της βελτιωμένης μεθόδου είναι πως ο αριθμός των σημείων ενός 
τμήματος Sk  δεν είναι σταθερός, αλλά αυξάνει, ή μειώνεται, με έναν κατάλληλο τρόπο. 

Τέλος να πούμε πως στην περίπτωση που χρησιμοποιήσαμε 400 απεικονίσεις (εικόνα 2.3) αυτό 
που κάναμε ήταν πως ακολουθήσαμε την πολλαπλότητα “περισσότερη ώρα” στο πως εξελίσσεται στο 
χώρο της φάσης. Κατά την εξέλιξη αυτή, τείνει να πλησιάσει κοντύτερα στο ασταθές αλλά ταυτόχρονα 
ταλαντώνεται, διπλώνει και καμπυλώνεται εντονότερα (διατήρηση του όγκου). Όμως ταυτόχρονα δεν 
της επιτρέπεται να τέμψει τον εαυτό της. Με το επόμενο σχήμα θα περιγράψουμε αυτή την εξέλιξη.
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Εικόνα 2.4.2

Ξεκινάμε με την πάνω αριστερή εικόνα. Η πολλαπλότητα ξεκινάει από το ασταθές σημείο και 
ακολουθώντας τα βέλη τη βρίσκουμε να επιστρέφει σε αυτό και δημιουργεί μια εξωτερική καμπύλη. 
Στην επόμενη εικόνα (πάνω δεξιά) βλέπουμε σε μεγέθυνση την περιοχή γύρω από το ασταθές όπου η 
πολλαπλότητα πλησιάζει, όπως είπαμε, αλλά δε φτάνει και δημιουργούνται αυτές οι έντονες 
πτυχώσεις. Οι ταλαντώσεις αυτές γίνονται εντονότερες και οι κορυφές (πχ σημεία 4, 5, 6, 7) 
απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το ασταθές. Πάνω σε μια κορυφή η καμπύλη στρίβει με 
τέτοιο τρόπο ώστε το τμήμα της πολλαπλότητας μεταξύ δύο κορυφών να είναι πιο κοντά προς την 
εξωτερική καμπύλη (πχ στροφή 9-10-11 και 11-12-13) απ' ότι το τμήμα της πολλαπλότητας μεταξύ 
των δύο προηγούμενων κορυφών. Αν αφήναμε την πολλαπλότηα να εξελιχθεί κι άλλο θα βλέπαμε ότι  
μια κορυφής μπορεί να βρεθεί ακόμη πιο μακρυά από το “σημείο” 12 που θα έφτανε έως και την 
“περιοχή” των σημείων 4,5,6,7.

Στα προηγούμενα σχήματα έχουμε αφήσει και την απεικόνιση των 50 φορών του ενός αρχικού 
σημείου (map 50). Η κόκκινη καμπύλη έχει περιγράψει τι συμβαίνει μεταξύ αυτών των 50 σημείων. 
Βλέπουμε ότι πόση λιγότερη πληροφορία μας δίνει η map 50 ιδιαίτερα δε στην περιοχή των αρνητικών 
x-y αλλά και στην 2η εικόνα που είναι η περιοχή του ομοκλινικού πλέγματος. Μια απεικόνιση map 
400 (εικόνα 2.3) μας δείχνει καλύτερα το (γενικό) περίγραμμα της πολλαπλότητας μόνο επειδή αυτή 
ταλαντώνεται σε μεγάλο εύρος (όπως 8-11-12-13). Από τα προηγούμενα ίσως είναι εμφανές πλέον 
πόσο δεν καταφέρνει να μας δείξει μια απεικόνιση του τύπου map 400.
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§     2.3 | Η Βελτιωμένη Μέθοδος όπως την Υλοποιήσαμε  

§     2.3.1 | Πως κατασκευάζεται το συμπτωτικό πολυώνυμο  

§     2.3.1.1 | Γενικά  
Συμπτωτικό πολυώνυμο είναι ένα πολυώνυμο n+1 τάξης που το κατασκευάζουμε απαιτώντας 

να περνάει από ένα πλήθος n σημείων. Ένα τέτοιο πολυώνυμο n+1 τάξης που περνάει από n σημεία 
είναι μοναδικό, όπως μοναδική είναι και μια ευθεία (που είναι ένα πολυώνυμο 1ης τάξης) που περνάει 
από 2 συγκεκριμένα σημεία. Το πολυώνυμο αυτό είναι μια μέθοδος παρεμβολής.

Αν έχουμε ένα σύνολο από μετρήσεις, παραδείγματος χάρη, της μεταβολής της θερμοκρασίας 
ανά μισή ώρα σε κάποιο τόπο, και θέλουμε να  βρούμε ποια ήταν η τιμή της θερμοκρασίας μεταξύ δύο 
μετρήσεων τότε μία μέθοδος παρεμβολής είναι να κατασκευάσουμε ένα συμπτωτικό πολυώνυμο και 
μέσω αυτού να βρούμε την τιμή της θερμοκρασίας για τη χρονική στιγμή που θέλουμε. Με το 
συπτωτικό πολυώνυμο δηλαδή προσπαθούμε να περιγράψουμε τι συμβαίνει μεταξύ των μετρήσεων, 
δηλαδή δύο σημείων, με βάση τη συλλεγμένη πληροφορία από τα υπόλοιπα γνωστά σημεία. Φυσικά 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα από τα διαθέσιμα σημεία που έχουμε, για να κάνουμε αυτή την 
περιγραφή, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο για την εξαγωγή της 
πληροφορίας σε σχέση με τη βελτίωση της ακρίβειας, αν χρησιμοποιούμε πολλά ή λιγότερα σημεία. 
[2, Κεφάλαιο 3ο]

§     2.3.1.2 | Οι τύποι και εφαρμογή για την περίπτωση της πραβολής  

Έστω ότι διαθέτουμε τα σημεία Βi (xi , yi), i=1,2,...n-1. Το συμπτωτικό πολυώνυμο n βαθμού 
δίνεται από τη σχέση

Pn (x )=∑
j=1

n

y j L j (x ) (2.2.1)

όπου

L j=
(x−x1)( x−x2)…(x−x j−1)(x−x j+1)…(x−xn)

(x j−x1)( x j−x2)…(x j−x j−1)(x j−x j+1)…(x j−xn)
(2.2.2)

οι λεγόμενοι συντελεστές Lagrange. [2]
Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τρία σημεία κι άρα θα κατασκευάσουμε μια παραβολή 

(πολυώνυμο 2ης τάξης). Μια παραβολή είναι της μορφής

f ( x)=c2 x2+c1 x+c0 (2.2.3)

Πρέπει δηλαδή να υπολογίσουμε τους συντελεστές c0, c1 και c2. Για  το σκοπό εργαζόμαστε ως εξής:
Κάθε έναν από του τρεις συντελεστές Lagrange που χρειάζονται για τη παραβολή τον 

γράφουμε ως
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L1=
( x−x2)(x−x3)

(x1−x2)(x1−x3)

L2=
(x−x1)(x−x3)

( x2−x1)(x 2−x3)
=

(x−x1)( x−x3)

−(x1−x2)( x2−x3)

L3=
(x−x1)( x−x2)

(x3−x1)( x3−x2)
=

(x−x1)( x−x 2)

(x1−x3)( x2−x3)

(2.2.4)

Παρατηρούμε ότι στους παρονομαστές έχουμε ίδιες διαφορές. Από υπολογιστικής πλευράς, δεν 
συμφέρει να υπολογίζουμε δύο φορές το ίδιο μέγεθος. Γι αυτό και γράφουμε τις διαφορές

x i−x j≡xij  με i< j (2.2.5)

ενώ και τα γινόμενα στους παρανομαστές θα τα συμβολίσουμε

l1=x12 x13

l2=−x12 x23

l3=x13 x23

(2.2.6)

Συνδυάζοντας τις 2.2.6 και 2.2.4 μπορούμε να γράψουμε τους τρεις όρους του αθροίσματος 2.2.1 ως

y1 L1=
y1

l1

( x−x2)(x−x3)=A1 (x−x2)(x−x3)

y2 L2=
y2

l2

(x−x1)(x−x3)=A2 (x−x1)(x−x3)

y3 L3=
y3

l3

(x−x1)(x−x2)=A3 (x−x1)(x−x2)

(2.2.7)

όπου

A1=
y1

l1

A2=
y2

l2

A3=
y3

l3

(2.2.8)

Συνεχίζοντας τις πράξεις στις σχέσεις  2.9.7 έχουμε

y1 L1=A1 [ x2−( x2+x3)x+x2 x3]

y2 L2=A2 [ x2−(x1+x2)x+x1 x3]

y3 L3=A3[ x2−(x1+x2) x+x1 x2]

(2.2.9)

Αθροίζοντας κατά μελή τις σχέσεις 2.2.9 και προσπαθώντας να φέρουμε στη μορφή 2.2.3 το 
προκύπτον άθροισμα βρίσκουμε τους ζητούμενους συντελεστές

2-9



c2=A1+ A 2+A 3

c1=−[A (x1+x2+x3)−(A 1 x1+ A2 x2+A3 x3)]

c0=A 1 x2 x3+ A2 x1 x3+ A3 x1 x2

(2.2.10)

όπου Α=Α1+Α2+Α3.
Έτσι, γνωρίζοντας τρία σημεία, Β1,Β2 και Β3, υπολογίζουμε τους li συντελεστές από τις 2.2.6 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των συμβόλων από την 2.2.5. Στη συνέχεια υπολογίζουμε τους 
συντελεστές Αi από τις σχέσεις 2.2.8 και τέλος τους συντελεστές ci από τις σχέσεις 2.2.10.

§     2.3.1.3 | Πως θα βρίσκουμε σημεία πάνω στην παραβολή. Μέρος 1  ο  : Προετοιμάζοντας την   
παραβολή

Έχοντας τα τρία σημεία Β1(x1,y1), Β2(x2,y2) και Β3(x3,y3) υπολογίζουμε τις αποστάσεις

d1=√((x1−x2)
2+( y1−y2)

2)

d2=√((x1−x3)
2+( y1−y3)

2)
(2.2.11)

Έτσι δημιουργούμε δύο τριάδες δεδομένων

X1(0, x1) , X2 (d1, x2) , X3(d2, x3)

Y 1 (0, y1) , Y 2(d1, y2) , Y 3(d2, y 3)

(2.2.12)

Για κάθε μια τριάδα σημείων Bi βρίσκουμε τις παραβολές PX, PY οι οποίες μας δίνουν ένα καινούργιο 
σημείο Β σε μια απόσταση d από το B1 ως

B (PX (d) , PY (d)) (2.2.13)

Έτσι στα επόμενα, όταν θα αναφερόμαστε στην παραβολή που θα μας εφοδιάζει με καινούργιο 
σημείο θα εννοούμε τις παραβολές PX, PY που θα μας δίνουν το 2.2.13. Ο τρόπος που χρησιμοποιηθεί η 
παράμετρος d θα παρουσιαστεί παρακάτω, όταν θα εμφανιστεί και η ανάγκη για τη χρήση της 
παραβολής.

§   2.3.2 | 1  ο   Μέρος: Αρχικοποίηση Μεθόδου και Διαδικασία Ελέγχου  

Έστω ότι έχουμε το ασταθές σημείο Π0 και τους συντελεστές λi (σχέση 2.1.2). Έτσι βρίσκουμε 
ένα αρχικό σημείο P0

  σε μια απόσταση δx από στο Π0 με τη χρήση της σχέσης

y=λ i(δx+x0)+ y0 (2.3.1)

Έπειτα βρίσκουμε το P1
 ως εικόνα του P0

  και ελέγχουμε αν είναι στην κατάλληλη θέση. Η διαδικασία 
έλεγχου έχει ως εξής:

1. Υπολογίζουμε την συμπληρωματική της γωνίας (a) που σχηματίζουν τα σημεία Π0 , P0
 και P1

 , 
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δηλαδή του υπό εξέταση σημείου και τα δύο άμεσα προηγούμενών του [Εικόνα].
2. Υπολογίζουμε την απόσταση d μεταξύ των P0 και P1

 δηλαδή του εξεταζόμενου σημείου και του 
αμέσως προηγούμενού του. Με τη χρήση της σχέσης 2.1.8.
3. Σχηματίζουμε το γινόμενο da=d*a.
4. Έχοντας ορίσει μια ελάχιστη και μέγιστη τιμή για την γωνία, amin , amax όπως και damin , damax, 
εξετάζουμε για τις τιμές των a και da

1. αν οι τιμές a ή da   είναι μεγαλύτερες από τα amax ή  damax τότε το σημείο χαρακτηρίζεται ως πολύ 
μακρινό ή απλά ως μακρινό

2. αν οι τιμές a και da είναι εντός των ορίων, το εξεταζόμενο σημείο βρίσκετε στην κατάλληλη 
θέση

3. αν οι τιμές a και da είναι μικρότερες από τα amin και damin τότε το εξεταζόμενο σημείο 
χαρακτηρίζεται ως πολύ κοντινό ή απλά ως κοντά

4. αν οι τιμές a ή da είναι μικρότερες από τα amin ή damin και είναι μικρότερες και από το amax και 
damax τότε το εξεταζόμενο σημείο χαρακτηρίζεται πάλι ως πολύ κοντινό ή κοντά.

Με κόκκινο χρώμα είναι η ευθεία 2.3.1 και με μαύρο χρώμα η πραγματική πολλαπλότητα.

Στη συγκεκριμένη φάση της μεθόδου όταν το P1 είναι πολύ μακρυά, τα P1 και P0 απορρίπτονται 
και βρίσκουμε ένα καινούργιο σημείο P'0 μέσω της 2.3.1 για ένα δx'<δx όπως και ένα καινούργιο P'

1 ως 
η εικόνα του P'0. Πραγματοποιούμε τη διαδικασία ελέγχου και, αν το P'

1 δεν βρίσκετε πάλι σε αποδεκτή 
θέση ξανά μειώνουμε το αρχικό βήμα δx, έως ότου κάποιο σημείο  P1 να βρεθεί εντός των αποδεκτών 
ορίων.

Στην περίπτωση που το P1 βρίσκετε πολύ κοντά, το σημείο γίνεται αποδεκτό. Και γίνεται 
αποδεκτό γιατί σε αυτό το πρώτο στάδιο της μεθόδου μας ενδιαφέρει περισσότερο να μην έχουμε ένα 
μακρινό σημείο και να μην καταναλώσουμε χρόνο ώστε να βρούμε ένα σημείο και πάνω από τις 
ελάχιστες τιμές.

Στην υλοποίηση της μεθόδου, ως δx χρησιμοποιούμε μια πολύ μικρή τιμή κι έτσι το σημείο P1 
είναι πάντοτε σε κοντινή θέση. Παρά αυτή την πρόνοια για πολύ μικρό δx η διαδικασία ελέγχου 
πραγματοποιείται και η εύρεση ενός μη κατάλληλου σημείου σήμαινει ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος 
όπως: αντί να χρησιμοποιήσουμε το ασταθές χρησιμοποιούσαμε το ευσταθές, λάθος υπολογισμός των 
συντελεστών λi.
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§     2.3.3 | Γεωμετρική Ερμηνεία των a και da  

Στο επόμενο σχήμα δείχνουμε τα σημεία Γ, Β, Δ και Ζ, Β, Δ τα οποία σχηματίζουν την ίδια 
γωνία a (πράσινη). Τα Γ, Β, Δ βρίσονται πάνω σε έναν κύκλο με κέντρο το Α και ακτίνα ΑΒ και τα 
σημεία Ζ, Β, Δ σε ένα κύκλο με κέντρο το Ε και ακτίνα ΕΒ. Όπως φαίνεται στο σχήμα ΒΑ>ΕΒ.

Αυτό που δείχνουμε είναι πως η γωνία a επιδράει μόνο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η 
είναι το κατά πόσον είναι συνευθειακά τα σημεία που τη σχηματίσχουν. Δε μπορεί από μόνη της να μα 
πληροφορήσει για την απόσταση των σημείων και άρα είναι ακατάλληλη ωε μοναδικό κριτήριο. Από 
την άλλη και η απόσταση των δύο σημείων είναι επίσης ακατάλληλη γιατί δεν μπορεί να περιγράψει τα 
σημεία σε στενές κορυφές. Έτσι βρίσκεται [1] ότι τα κατάλληλα μεγέθη η γωνία a και το γινομένου 
d*a. Το γινόμενοα αυτό είναι το κατάλληλο μέγεθος για τον έλεγχο της απόστασης για σε δυνάμεις 
αυτού του μεγέθους υπολογίζονται τα σφάλματα της προσέγγισης του συμπτωτικού πολυωνύμου. 
Οπότε, όταν ορίζουμε μια μέγιστη τιμή για το da είναι σαν να δεχόμαστε ένα μέγιστο σφάλμα και 
προσπαθούμε να βρούμε σημεία τα οποία θα το ελαχιστοποιήσουν.

Εικόνα 2.6
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§   2.3.4 | 2  ο   Μέρος. Το συμπτωτικό πολυώνυμο  

Πλέον γνωρίζουμε 3 σημεία της πολλαπλότητας, τα Π0, P0 και P1. Τώρα παίρνουμε την εικόνα 
του P1, δηλαδή το σημείο P2

 και το ελέγχουμε με την τριπλέτα των σημείων P0, P1, P2. Γενικά 
συνεχίζουμε να παίρνουμε σημεία Pn+1 ως η n-οστές εικόνες του P1 έως ότου κάποιο Pn+1 να είναι πολύ 
μακρυά από τα Pn-1 , Pn (δεν είναι απαγορευτικό κάτι τέτοιο να συμβεί ακόμη και για n=1). Σε αυτό το 
σημείο επίσης θεωρούμε αποδεκτά τα σημεία που είναι πολύ κοντά.

Έστω τώρα στη k-οστή απεικόνιση του P1, το Pk+1, είναι πολύ μακρυά από τα Pk-1 και Pk. Σε 
αυτή την περίπτωση δεν ψάχνουμε για ένα καινούργιο P'1 με δx'<δx αλλά ψάχνουμε να βρούμε ένα 
κατάλληλο p που βρίσκετε μεταξύ των Pk-1 και Pk τέτοιο ώστε η εικόνα του p, το p'

1. να είναι σε αποδεκτή θέση, σε μια διαδικασία ελέγχου που θα περιλαμβάνει τα δύο 
προηγούμενα από αυτό σημείο, τα οποία προς το παρόν είναι τα Pk-1 , Pk 

και

2. το Pk+1 να είναι πλέον σε αποδεκτή από τα δυο προηγούμενά του, με το άμεσα προηγούμενο 
του να είναι το p' και το άλλο να είναι το Pk 

Για το σκοπό αυτό, βρίσκουμε μια (συμπτωτική) παραβολή, χρησιμοποιώντας τα σημεία Pk-2, Pk-1 και 
Pk, και αναζητούμε το p στο διάστημα Pk-1 έως Pk.

§     2.3.4.1 | Πως θα βρίσκουμε σημεία πάνω στην παραβολή. Μέρος 2  ο  : Κινούμενοι   
πάνω στην παραβολή

Μόλις ορίσουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν κατασκευάζουμε την παραβολή. Επίσης 
γνωρίζουμε σε ποια περιοχή της παραβολής θα ψάξουμε για σημεία (λίγο πιο πάνω περιγράψαμε αυτή 
τη περιοχή ως αυτή που βρίσκετε μεταξύ των  Pk-1 έως Pk) και έστω πως την ονομάζουμε h. Για τη 
δεύτερη φάση θα είναι

h=d2−d1 (2.3.2)

Όμως στη παραβολή (σχέση 2.2.13) θα εισάγουμε το d ως

d(h)=h0+h (2.3.3)

όπου h0=d1.
Το p είναι λογικό καταρχήν να το ψάξουμε στο d(h/2). Αν το p' είναι πολύ κοντά, τότε 

ψάχνουμε στο d(3h/4). Αν το p' βρεθεί πολύ μακρυά, τότε ψάχνουμε στο μισό μεταξύ του d(5h/8).
Παρατηρούμε ότι παίρνουμε ένα ποσοστό του h (0.5h, 0.75h, 0.625h και γενικά g*h, 0<g<1). 

Έτσι η 2.3.3 γράφετε ορθότερα ως

d( g)=h0+gh (2.3.4)

Αντί να έχουμε αυτή την μπρος-πίσω αναζήτηση ζητάμε το g να έχει μια μονότονη εξέλιξη. Η 
πιο απλή τέτοια μορφή είναι η γραμμική
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g=αt+β (2.3.5)

όπου t ο αριθμός της προσπάθειας που κάνουμε για να βρούμε το p και α, β κατάλληλα ώστε στο 
διάστημα t Є (1,tmax) να είναι 0<g<1. Γενικά το α θα είναι αρνητικό. Με μία γραμμική σχέση, τα p (η 
καλύτερα pt ) πάνω στην παραβολή θα είναι ισαπέχοντα. Όμως εμείς θα ζητήσουμε να έχουν 
μεγαλύτερη πυκνότητα προς g->1, να έχουν μια γραμμική κατανομή για μέσες τιμές του g, ενώ καθώς 
g->0 και t->tmax το g να μπορεί να παίρνει πάρα πολύ μικρές τιμές.

Μετά από πολλές δοκιμές, βρήκαμε ότι ένα βολικό tmax είναι το 24 ενώ τις τιμές του g δε θα τις 
αναφέρουμε διότι είναι αρκετές.

Πέρα από την προηγούμενη λεπτομερειακή περιγραφή, το βασικό χαρακτηριστικό του τρόπου 
που κινούμαστε πάνω στην παραβολή είναι να ψάχνουμε το p σημείο ξεκινώντας κοντά στο 
εξεταζόμενο σημείο και να πλησιάζουμε προς το προηγούμενό. Στην 2η φάση (εικόνα 2.6) το pt  θα 
κινείται από το Pk προς το Pk-1 και το p't θα κινείται από το Pk+1 προς το Pk.

Πέρα από την μονότιμη εξέλιξη του g με αυτό το τρόπο πετυχαίνουμε την όσο δυνατόν 
μακρύτερα αποδεκτή απόσταση του p' από δικό του προηγούμενο. Στα μειονεκτήματα αυτής της 
μεθόδου είναι πως αν δεν βρούμε το p' έγκαιρα, δηλαδή αν είναι να βρεθεί σε χαμηλές τιμές του g τότε 
θα μας έχει κοστίσει σε χρόνο εκτέλεσης του κώδικα. Για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα θα 
αναφέρουμε πως ο κώδικας τρέχει πολύ γρήγορα (in the blink of an eye) και πως διατηρήσαμε αυτό το 
τρόπο εξέλιξης του g διότι είναι πολύ απλός. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι πως η εξέλιξη του g είναι 
προβλέψιμη κάτι που βοηθούσε στην διαδικασία της αποσφαλμάτωσης του κώδικα (debugging).
 

Στη γενική περίπτωση δε μας αρκεί μόνο ένα p σημείο για να καλύψουμε το κενό μεταξύ Pk-
Pk+1, αλλά χρειαζόμαστε ένα σύνολο σημείων p1, p2, p3, .... (ο κάτω δείκτης τώρα αριθμεί τα αποδεκτά 
p σημεία και όχι τα pt). Αυτό συμβαίνει γιατί δε μπορούν να εκπληρωθούν και οι δύο προϋποθέσεις 
που θέσαμε πιο πριν με ένα μόνο p σημείο.

Ονομάζουμε το τμήμα μεταξύ Pk-Pk+1 ως W0 και το τμήμα μεταξύ των Pk-1-Pk ως W1 
1. Στην 

εικόνα 2.6 βλέπουμε τα Pj σημεία, την παραβολή (μαύρη γραμμή) και τις περιοχές W0, W1. Τα 
τονούμενα σημεία είναι οι εικόνες των μη-τονούμενων. Τα μη τονούμενα (πράσινα) σημεία βρίσκονται 
πάνω στην παραβολή και είναι τα διάφορα p σημεία (αποδεκτά και μη), τις εικόνες των οποίων 
χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε το κενό μεταξύ Pk και Pk+1 ή αλλιώς, για να “περιγράψουμε” την W0 

περιοχή.

Εικόνα 2.6

Ας υποθέσουμε καταρχήν ότι δεν έχουμε κανένα πράσινο σημείο. Τότε ψάχνουμε στο διάστημα 

1 Πλέον αλλάζουμε συμβολισμό. Δε θα δηλώνουμε τις περιοχές με Sn αλλά με W1 και W0 να υπογραμμίσουμε το γεγονός 
ότι μας αφορούν μόνο “δύο” περιοχές. Από αυτήν που θα απεικονίζουμε σημεία W1 και αυτή στην οποία θα 
απεικονίζονται η  W0.
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W1 (με το τρόπο που περιγράψαμε πιο πριν) εκείνο σημείο που θα πληρεί την 1η προϋπόθεση. Έστω 
ότι αυτό το σημείο είναι το D' (θα μπορούσαμε να το συμβολίσουμε και ως p'1). Θεωρούμε 
επιπρόσθετα ότι το σημείο αυτό δεν πληρεί τη 2η προϋπόθεση. Τότε αναζητούμε ένα ακόμη σημείο 
αλλά όχι σε όλη W1 περιοχή παρά μόνο στο τμήμα μεταξύ D και Pk . Αν το D σημείο βρέθηκε σε μια 
απόσταση h1 από Pk-2 τότε η σχέση 2.3.4 γίνεται

d( g)=h1+gh (2.3.6)
και η 2.3.3

h=d2−h1 (2.3.7)

Ας είναι πρώτο προϊόν αυτής της αναζήτησης το σημείο E, του οποίου η εικόνα είναι το E'. 
Τότε εξετάζουμε αν το E' είναι σε αποδεκτή θέση από το Pk και D'. Αν δεν είναι τότε το απορρίπτουμε 
και βρίσκουμε τα F και F' για το οποίο ελέγχουμε πάλι να βρίσκετε σε αποδεκτή θέση από τα Pk και D'. 
Συνεχίζουμε να ψάχνουμε στο διάστημα  μεταξύ D και Pk έως ότου βρούμε το G και το G' τα οποία 
βρίσκονται στη ζητούμενη απόσταση. Έπειτα ελέγχουμε αν το G' πληρεί τη δεύτερη προϋπόθεση. Αν 
την πληρεί τότε η δεύτερη φάση έχει τελειώσει. Αλλιώς, ψάχνουμε για ένα κατάλληλο σημείο πλέον 
στην περιοχή του W1 μεταξύ του G και του Pk, ενώ οι εικόνες των εμβόλιμων σημείων ελέγχονται αν 
βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από τα D' και G'.

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου ένα σημείο στην περιοχή W0 να πληρεί και τις δύο 
προϋποθέσεις που θέσαμε. Να βρίσκετε σε κατάλληλη θέση τόσο από το Pk+1 (το εξεταζόμενο) όσο και 
από τα δύο προηγούμενά του. Όσο δεν πληρείτε και η δεύτερη προϋπόθεση τόσο ποιο κοντά στο Pk+1 
πλησιάζουμε. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας συλλέγουμε όλα τα σημεία της W0 περιοχής καθώς 
ουσιαστικά αυτά αποτελούν την W0 περιοχή (μαζί με τα Pk και Pk+1).

§   2.3.5 | Μέρος 3  ο  : Παρεμβολές  

§   2.3.5.1 | Σύνδεση με το 2ο Μέρος  

Το 3ο μέρος είναι το  τελευταίο και πρακτικά το βασικότερο. Τα δύο προηγούμενα 
προετοίμαζαν το έδαφος για αυτό. Διατηρεί τα βασικά σημεία που περιγράψαμε στα προηγούμενα 
(διαδικασία ελέγχου, παραβολή και κίνηση στην παραβολή, W0 και W1 περιοχές) όμως πρακτικά ήταν 
η εξέλιξη αυτού του κομματιού του κώδικα που βελτίωνε τα προηγούμενα και κυρίως το δεύτερο 
μέρος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι ειδική περίπτωση του 3ου. Η φάση αυτή είναι η 
περισσότερο χρονοβόρα κατά την εκτέλεση του κώδικα.

Η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα μακρινό σημείο Pk+1 αντιμετωπίζεται στο 2ο μέρος. 
Αποτέλεσμα αυτής της αντιμετώπισης είναι η περιοχή W0 να μη αποτελείται μόνο από τα Pk, Pk+1, όπως 
η W1 περιοχή αποτελείται μόνο από τα Pk-1 και Pk σημεία, αλλά, από το σύνολο των εμβόλιμων 
σημείων μαζί με τα  Pk και Pk+1.

Αφού τελειώσει η 2η φάση βρίσκουμε τη εικόνα του Pk+1, δηλαδή το  Pk+2 το οποίο, από την 
εμπειρία μας, θα βρίσκετε πάντοτε μακρυά από το Pk+1 και το τελευταίο σημείο της W0 περιοχής. Και 
ξεκινάει η 3η φάση.

§   2.3.5.2 | Περιγραφή του 3ου Μέρους  

Καταρχήν μετατοπιζόμαστε. Η W0 περιοχή βαφτίζεται W1, αφού από αυτήν θα απεικονίζουμε 
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σημεία, και αυξάνονται οι εκθέτες των σημείων Pj έτσι ώστε το μακρινό σημείο να είναι πάλι το k+1, η 
(νέα) περιοχή W1 να βρίσκεται μεταξύ των Pk-1 και Pk και η νέα W0 περιοχή (η νέα terra incognita) να 
βρίσκετε μεταξύ των (νέων) Pk, Pk+1 (εικόνα 2.7).

Η διαφορά της τωρινής W1 περιοχής από την W1 του 2ου μέρους είναι πως αυτή εδώ περιέχει 
ήδη στο εσωτερικό της σημεία. Και αυτή η διαφορά ήταν μας “ανάγκασε” να χρησιμοποιήσουμε και το 
σημείο Pk-2 στο 2ο μέρος για να κατασκευάσουμε την παραβολή και ουσιαστικά να υπάρχει και το 2ο 
μέρος. Επιπλέον, κατά το 2ο μέρος, οι περιοχές W0 και W1 ήταν μοναδικές. Τώρα κάθε φορά που θα 
“ανακαλύπτουμε” τη W0 περιοχή, θα συνεχίζουμε ονομάζοντάς την W1 και θα αντιμετωπίζουμε πάλι 
μια νέα κι άγνωστη W0. Το πόσες φορές θα πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία εξαρτάται από εμάς 
και από το πόσο μεγάλο τμήμα της πολλαπλότητας θέλουμε να παρουσιάσουμε/ανακαλύψουμε.

Εικόνα 2.7

Έστω ότι η εικόνα του p1, δηλαδή το σημείο p'1, βρίσκεται μακρυά. Το σημείο αυτό ελέγχεται 
ως προς τα δύο προηγούμενα από αυτό σημεία, το pN-1 και το Pk κι ας υποθέσουμε ότι βρίσκετε πολύ 
μακρυά. Σε αυτή τη περίπτωση κατασκευάζουμε την παραβολή χρησιμοποιώντας τα σημεία 
εκατέρωθεν του p1. Το p1 είναι το κεντρικό σημείο, το Pk-1 το προηγούμενο του κεντρικού και το p2 το 
επόμενο του κεντρικού. Σε αντίθεση με τη 2η φάση τώρα εισάγουμε σημεία στην παραβολή στο τμήμα 
από κεντρικό προς το προηγούμενο του κεντρικού. Αρχικά θα είναι δηλαδή 

h0=0 και h=d1

για τις σχέσεις 2.3.2 και 2.3.4. Τα εμβόλιμα σημεία τα συμβολίζουμε με ri.
Συνεχίζουμε ελέγχοντας αν κάθε ένα r'i βρίσκεται κοντά στα pN-1-Pk μιας και αυτά είναι τα 

αμέσως προηγούμενά του (προς το παρόν). Όταν βρεθεί ένα r'i σε κατάλληλη θέση τότε ελέγχουμε αν 
το p'1 βρίσκετε σε κατάλληλη απόσταση από τα r'i και Pk αφού αυτά πλέον είναι τα προηγούμενά του 
σημεία. Αν όχι, τότε ψάχνουμε πάλι για κατάλληλο σημείο στην ίδια παραβολή αλλά τώρα στο 
διάστημα p1 έως ri.

Έστω ότι τώρα βρίσκουμε το qi σημείο στο διάστημα p1 έως ri (αν έχουμε βρει το ri σε 
απόσταση h1 από το προηγούμενο κεντρικό τότε h=d1-h1 και h0->h1) του οποίου η εικόνα, q'i, βρίσκετε 
σε κατάλληλη θέση από τα r'i και Pk. Έπειτα ελέγχουμε αν το q'i είναι τέτοιο ώστε να βρίσκετε και σε 
κατάλληλη απόσταση από το το p'1. Αυτό γίνεται ελέγχοντάς αν το p'1 βρίσκετε σε κατάλληλη θέση από 
τα r'i και q'i. Όταν, επιτέλους, βρούμε ένα τέτοιο σημείο ώστε αυτό και το προηγούμενό του να 
καθιστούν το p'1 σε κατάλληλη θέση, προχωράμε στο σημείο p2 και μετά στο p3  έως ότου, αφού 
περάσουμε από όλα τα pi, να φτάσουμε στο pN-1.

Αν κάποιο p'i βρίσκετε πολύ κοντά στα δύο προηγούμενά του τότε αυτό το σημείο αγνοείται και 
δεν θα αποτελεί μέλος της W0. Αν δεν αγνοήσουμε ένα τέτοιο σημείο, τότε το πλήθος των σημείων από 
W1 σε μια άλλη W1 περιοχή θα αυξάνει πάντοτε και μάλιστα η αύξηση θα είναι τέτοια που θα 
καθυστερεί σημαντικά την εκτέλεση του κώδικα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι χωρίς να αγνοούμε τα 
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πολύ κοντινά σημεία μπορούμε να φτάσουμε έως και τα 500 000 σημεία ανά W1 περιοχή. Αν τα 
αγνοούμε, το πλήθος των σημείων περιορίζεται και αυξομειώνεται σε ένα εύρος 8000-10000 σημείων 
ανά W1.

Στην εικόνα 2.8 δείχνουμε ένα τυχαίο κεντρικό pi σημείο και διάφορα σημεία (A, B, C, D) 
πάνω στην υπερβολή που κατασκευάζουν τα pi-1, pi, pi+1 (την οποία δεν έχουμε σχεδιάσει), και τις 
εικόνες τους (A', B', C, D'). Επίσης δείχνουμε και τη γωνία a που σχηματίζουν τα C', D' και p'i για να 
ελέγξουμε τη θέση του D'.
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Εικόνα 2.8

Γενικά κινούμαστε όπως στη 2η φάση ψάχνοντας για ένα κατάλληλο σημείο που να πληρεί και 
τις δύο προϋποθέσεις που θέσαμε εκεί, συλλέγοντας όσα σημεία στην W0 περιοχή ικανοποιούν το 1ο 
κριτήριο. Μόλις καλύψουμε το κενό μεταξύ του Pk και του p'1, πηγαίνουμε στο σημείο p2 και 
επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Ελέγχουμε πρώτα αν το p'2 βρίσκεται σε αποδεκτή θέση από το 
p'1 και το προηγούμενο του p'1 σημείο (που δεν θα είναι απαραίτητα το Pk). Αν βρίσκετε μακρυά τότε 
εμφυτεύουμε σημεία έως ότου καλύψουμε το κενό. Αν το σημείο βρίσκετε σε αποδεκτή θέση χωρίς την 
ανάγκη για εμβόλιμα σημεία τότε κρατάμε το p'2 ως σημεία της W0 και μετακινούμαστε στο p3. Γενικά 
κινούμαστε έτσι από pi σε pi+1 έως ότου φτάσουμε στο pN-1.

§     2.3.5.3 | Τελειώνοντας το 3ο μέρος  
Επειδή τα εμβόλιμα σημεία τα αναζητούμε μεταξύ του κεντρικού και του προηγούμενο του 

κεντρικού, όταν φτάνουμε στο pN-1 σημείο, αναζητούμε εμβόλιμα σημεία στο διάστημα μεταξύ του 
κεντρικού και του επόμενου, που είναι το Pk+1. Αυτό συμβαίνει απλά για να διατηρήσουμε πιο καθαρή 
το ρόλο των σημείων των W1 και W0 περιοχών (απεικονίζοντα και απεικονιζόμενα)

Με το τέλος αυτής του μέρους, η τρίτη φάση έχει ολοκληρωθεί.

§   2.3.6 |   Μια ειδική περίπτωση  

Η περίπτωση αυτή είναι μια ειδική περίπτωση και υπάρχει όποτε κατά το τέλος του 2ου μέρους 
έχουμε εισάγει μόνο ένα σημείο. Λόγο της δομής του κώδικα του 3ου μέρους, όταν έχουμε ένα μόνο 
σημείο, ο κώδικας περνάει απευθείας στο τελευταίο μέρος όπου και δε μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι 
φτιάξαμε αυτή την παραλλαγή της τρίτης φάσης. Δε θα προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες της λειτουργία 
του γιατί δεν εισάγει κάποιο καινούργιο χαρακτηριστικό. Να σημειώσουμε μόνο ότι όσο η W0 περιοχή 
τερματίζει με ένα μόνο (εσωτερικο) σημείο τόσο παραμένουμε σε αυτή τη φάση του κώδικα. Όταν δεν 
έχουμε ένα μόνο σημείο τότε περνάμε στο 3ο μέρος.
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§   2.4 | Η Πλήρη εικόνα των πολλαπλοτήτων και ένα παράδειγμα  

Σε όλα τα προηγούμενα σχήματα παρουσιάσαμε τον ένα κλάδο της ασταθούς πολλαπλοτήτας. 
Και όταν αναφερόμαστε σε έναν κλάδο εννοούμε πως στη σχέση 2.3.1

y=λ i(δx+x0)+ y0 (2.4.1)

θεωρούσαμε τις τιμές του δx ως θετικές. Αν τώρα για το λ1 πάρουμε ένα δx<0 και ένα δx>0 τότε θα 
σχηματιστεί η πλήρης εικόνα της ασταθούς πολλαπλότητας (εικόνα 2.4.1 και 2.4.2).

Εικόνα 2.4.1
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Εικόνα 2.4.2

Για να σχηματίσουμε την ευσταθή πολλαπλότητα δεν αρκεί μόνο να πάρουμε την 2.4.1 για λ2 
και τις 2 περιπτώσεις για θετικό και αρνητικό δx. Πρέπει να πάρουμε και την απεικόνιση να μας δείχνει 
τα σημεία-καταστάσεις του συτήματος και κατά το παρελθόν. Αν το δυναμικό σύστημα είναι της 
μορφής

x n+1= f (xn , yn)

yn+1=g(xn , y n)
(2.4.2)

τότε πρέπει να γράψουμε ως
x n+1= f−1( xn , yn)

yn+1=g
−1

(xn , yn)
(2.4.3)

δηλαδή να αντιστρέψουμε τις f, g. Αν και στα δύο συστήματα το n παίρνει θετικές (ακέραιες) τιμές η 
πραγματική τους σχέση είναι να γράψουμε την 2.4.2 στη μορφή 2.4.5 (η f, g παραμένουν οι ίδιες) και ο 
n να παίρνει πλέον αρνητικές τιμές

x n−1=f ( xn , yn)

yn−1=g( xn , yn)
(2.4.5)

Στην περίπτωση αυτή τόσο η 2.4.3 όσο και η 2.4.5 μας δίνουν τα ίδια σημεία. Αν η εύρεση των 
αντίστροφων f, g δεν είναι εφικτή με αναλυτικό τρόπο τότε γίνεται με αριθμητικό.
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Για το δυναμικό σύστημα των προηγούμενων σχημάτων η αντιστροφή γίνεται αναλυτικά. Στα 
επόμενα σχήματα δείχνουμε την ευσταθή πολλαπλότητα.
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Εικόνες 2.4.3 και 2.4.4
Τέλος δείχνουμε στο ίδιο σχήμα την ευσταθή και την ασταθή πολλαπλότητα.
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Εικόνες 2.4.5 και 2.4.6

Εικόνες 2.4.5 και 2.4.6
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Εικόνες 2.4.7 

Στο τελευταίο σχήμα παρουσιάζουμε το ομοκλινικό πλέγμα έχοντας υπολογίσει μεγαλύτερο 
μέρος των πολλαπλοτήτων. Στην περίπτωση αυτή φτάσαμε να έχουμε έως και 100 000 σημεία σε μια 
W περιοχή. Χρησιμοποιήθηκαν 929848 για τη σχεδίαση καθενός κλάδους της ασταθούς 
πολλαπλότητας και 929057σημεία για το κάθε κλάδο της ευσταθούς. Από όλα αυτά τα σημεία του 
κάθε κλάδου μόνο τα 57 είναι απεικονίσεις του P1.

2-25



Εικόνες 2.4.8
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Κεφάλαιο 3ο: Στροφικές Απεικονίσεις

§3  .1 |   Εισαγωγικά  

Στο κεφάλαιο αυτό θα κάνουμε μια πρώτη εκτενή εφαρμογή της μεθόδου που περιγράψαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. Θα σχεδιάσουμε τις αναλλοίωτες πολλαπλότητες της απεικόνισης MacMillian 
την οποία χρησιμοποιήσαμε και στο 2ο κεφάλαιο και τις πολλαπλότητες της απεικόνισης Suris. Και οι 
δύο απεικονίσεις θεωρούνται στροφικές. Με την ευκαιρία αυτή θα παρουσιάσουμε και ορισμένα 
χαρακτηριστικά των πολλαπλοτήτων.

§3  .2 | MacMillian Map  

Η απεικόνιση ορίζεται από τις σχέσεις

xn+1=y n

yn+1=−xn+2μ
yn

1+ y n
2 +εyn

(3.2.1)

Και η αντίστροφή της είναι

xn+1=−yn+2μ
xn

1+xn
2
+εxn

y n+1=xn

(3.2.2)

§3  .2.1 | Σημεία Ισορροπίας και Ευστάθεια  

x0=x1 ⇒
σχέση 3.2.1.1

x 0= y0  ή αλλιώς y*=x* (3.2.3)

y1= y0 ⇒
σχέση 3.2.1.2

−x0+2μ
y 0

1+ y0
2
+εy0=x0 ⇒

σχέση 3.2.3

2μ
x0

1+x 0
2 +εx0=2x0⇒2μ

x0

1+x0
2=x0(2−ε) ⇒

για x0≠0

2μ

1+x0
2
=2−ε ⇒

2μ
2−ε

−1=x0
2⇒   x0=±√ 2μ

2−ε
−1   ή x0=0

(3.2.4)

Έτσι λοιπόν έχω τρία σημεία ισορροπίας, υπό προϋποθέσεις. Τα σημεία αυτά είναι τα

Α0 (0,0) , Α+(√ 2μ
2−ε

−1 , √ 2μ
2−ε

−1) , Α-(−√ 2μ
2−ε

−1,−√ 2μ
2−ε

−1) (3.2.5)

Για να υπάρχουν τα σημεία Α+ και Α-, θα πρέπει οι υπόριζες ποσότητες να είναι θετικές και το ε να μην 
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είναι ίσο με 2. Έχουμε λοιπόν

2μ
2−ε

−1>0⇒
2μ

2−ε
>1⇒

2μ>2−ε , ε<2
2μ<2−ε , ε>2

  ⇒   ε>2−2μ , ε<2
ε<2−2μ , ε>2

(3.2.6)

Η δεύτερη λύση απορρίπτεται γιατί θεωρούμε το μ θετικό μη μηδενικό αριθμό. Επίσης και το ε 
το θεωρούμε αυστηρά θετικό αριθμό. Η περιοχή αποδεκτών λύσεων των μ, ε φαίνεται στο επόμενο 
σχήμα.

Εικόνα 3.1
Και τι συμβαίνει όταν έχουμε τιμές εκτός της επιτρεπτής περιοχής;
Απάντηση θα πάρουμε από τον  γραμμικοποιημένο πίνακα στο σημείο Α0. Γενικά ο πίνακας 

αυτός θα είναι ο

M
x* , y*=(

0 1

−1 2μ
1−y*

1+ y*
+ε) (3.2.7)

και για το Α0 θα είναι 

M A0
=( 0 1

−1 2μ+ε) (3.2.8)

Γενικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πίνακες 2x2. Αν ένας τέτοιος πίνακας είναι ο

Φ=(α β
γ δ ) (3.2.9)
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θα έχει ως χαρακτηριστικό πολυώνυμο το

φ(λ)=λ2−(α+δ) λ+(αδ−βγ ) (3.2.10)

που θα έχει διακρίνουσα την 

Δ=(α−δ)2+4βγ (3.2.11)

Εύκολα μπορούμε να βρούμε ότι ο πίνακας 3.2.8 έχει τη διακρίνουσα

Δ=(2μ+ε+2)(2μ+ε−2) (3.2.12)

Για την οποία αν θέλουμε να δώσει πραγματικές ιδιοτιμές θα πρέπει να είναι 

2μ+ε−2>0 (3.2.13)

που είναι όμοια με την αποδεκτή σχέση 3.2.6.1 . Έτσι λοιπόν, όταν τα Α+ και Α- σημεία υπάρχουν, 
τότε το Α0 είναι ασταθές, ενώ όταν δεν υπάρχουν τότε το Α0 είναι ευσταθές. Γι' αυτό το λόγο 
απορρίψαμε και τη 2η λύση της 3.2.6 σχέσης μιας και τότε το σύστημα απλά δεν έχει ενδιαφέρον για 
εμάς.

Και φυσικά στη περίπτωση που το Α0 είναι ασταθές θα πρέπει τα Α+ και Α- να είναι ευσταθή 
σταθερά σημεία και θα βρίσκονται εντός των λοβών που θα σχηματίσουν οι αναλλοίωτες 
πολλαπλότητες του ασταθούς σημείου. Ένα χαρακτηριστικό είναι πως τα Α+ και Α- είναι σε 
συμμετρικές θέσεις κι έτσι θα παρατηρήσουμε αυτή τη συμμετρία και στη γενική μορφή του χώρου 
φάσης.
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§3  .2.2 | Γραφικές Παραστάσεις Αναλλοίωτων Πολλαπλοτήτων  

Εικόνα 3.2. Το ομοκλινικό πλέγμα τη απεικόνισης MacMillian

Πρώτα παρουσιάζουμε το ομοκλινικό πλέγμα. Το σχήμα αυτό το έχουμε δείξει και στο 2ο 
κεφάλαιο. Έπειτα θα δείξουμε πως αυτό μεταβάλλεται για διαφορετικές τιμές του ε. Έπειτα θα 
διατηρήσουμε σταθερή τιμή του ε και θα μεταβάλλουμε το μ. Να πούμε ότι η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή 
του ε για την τιμή 0.6 του μ είναι η ε>0.8 όπως μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την 3.2.6.1. Ακόμη 
όμως και για την τιμή ε=1.0 δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε το ομοκλινικό πλέγμα λόγο του 
γεγονότος ότι η πτυχώσεις δεν είναι έντονες και η ακρίβεια με την οποία ζητάμε από το πρόγραμμα να 
υπολογίσει τις πολλαπλότητες δεν είναι αρκετά μικρή. Έτσι το πρόγραμμα τερματίζει κάποια στιγμή 
με “σφάλμα” που απλά οφείλεται στην μη ικανοποιητική παραγωγή παραβολής παρεμβολής και κατά 
συνέπεια στη παραγωγή ακατάλληλων εμβόλιμων σημείων
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.Εικόνα 3.2. Όλα τα σχήματα παρουσιάζονται υπό την ίδια κλίμακα.

Στα επόμενα δύο σχήματα δείχνουμε το πρώτο ομοκλινικό σημείο και την θέση του στο χώρο 
φάσης για τις πολλαπλότητες που εξελίσσονται προς το πρώτο τεταρτημόριο του χώρου φάσης.
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Εικόνα 3.3. Η θέση του 1ου ομοκλινικού σημείου.

Εικόνα 3.4. Το 1ο ομοκλινικό σημείο.
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§3  .2.3 | Πως υπολογίζουμε πρακτικά του συντελεστές λ  i

Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιούμε την υπολογιστική γλώσσα GNU Octave η οποία 
είναι μια ελεύθερη (ελεύθερη όπως η ελευθερία του λόγου και όχι όπως η τζάμπα μπύρα, “free as 
speech”) γλώσσα προγραμματισμού, κλώνος της περισσότερο γνωστής γλώσσας Matlab κυρίως για 
λειτουργικά συστήματα GNU/Linux. Οι εντολές στην Octave για τον υπολογισμό των συντελεστών λi

1 
είναι:

format long
[V,E]=eig([0.0,1.0;-1,2.0*μ+ε]);V(2,1)/V(1,1)
[V,E]=eig([0.0,1.0;-1,2.0*μ+ε]);V(2,2)/V(2,1)

όπου στη θέση των μ και ε βάζουμε τις τιμές που θέλουμε διότι η Octave δεν κάνει αναλυτικούς 
υπολογισμούς. Στην πρώτη εντολή ζητάμε να μας επιστρέφονται τα αποτελέσματα σε ακρίβεια 16 
ψηφίων. Κάτι τέτοιο έχει νόημα διότι το λειτουργικό μας σύστημα είναι 64 μπιτο και μπορεί να 
πραγματοποιήσει τέτοιους υπολογισμούς. Η επόμενη εντολή υπολογίζει τον λ1 και η τελευταία τον λ2.

Γενικότερα για ένα διδιάστατο πίνακα όπως ο 3.2.9 μπορούμε να γράψουμε

[V,E]=eig([α,β;γ,δ]);V(2,1)/V(1,1)
[V,E]=eig([α,β;γ,δ]);V(2,2)/V(2,1)

1 Δες Κεφ. 2 σελίδα 2-1 σχέση 2.1.2
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§3  .3 | Suris Map  

§3  .3.2 | Η απεικόνιση, τα Σημεία Ισορροπίας και η Ευστάθειά τους  

Η απεικόνιση αυτή ορίζεται από τις σχέσεις

yn+1= yn+V (xn)

xn+1=xn+4π2 yn+1

(3.3.1)

όπου

V (x n)=−
1

π 2
arctan( δ sin( xn)

1+δ cos(xn) ) (3.3.2)

Εύκολα αποδεικνύεται πως τα σημεία ισορροπίας είναι τα

An (nπ , 0) ,n=0,±1,±2,… (3.3.3)

Ο γραμμικοποιημένος πίνακας είναι ο 

Μ Α
n
=(1+4π2 dV

dx
+εcos( x) 4π2

dV
dx

+εcos( x) 1 ) (3.3.4)

όπου

dV
dx

=
δ 2+δcos( x)

π2(δ2+δ+1+cos( x))
(3.3.5)

Λαμβάνοντας υπόψη την σχέση 3.3.3 βρίσκουμε ότι τα ασταθή σημεία είναι για

x*=±π ,±+3π ,±5π… (3.3.6)

Γενικότερα δεν μας ενδιαφέρει που ακριβώς είναι τα ασταθή σημεία αλλά πόσο απέχει το ένα 
από το άλλο. Φυσικά, όταν θα παράγουμε τις γραφικές παραστάσεις χρειαζόμαστε τις...ακριβείς 
συντεταγμένες ενός ασταθούς σημείου με βάση το δυναμικό σύστημα που έχουμε, μετά την παραγωγή 
των δεδομένων όμως, μπορούμε να τα μετατοπίσουμε έτσι ώστε είτε να έχουμε πχ ένα ευσταθές 
σημείο στο (0,0) ή ένα ασταθές στο σημείο αυτό.
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§3  .3.2 | Γραφικές Παραστάσεις Αναλλοίωτων Πολλαπλοτήτων  

Ξεκινάμε δείχνοντας μια άποψη για μια πολλαπλότητα και ακόμη καλύτερα μια άποψη για ένα 
κλάδο αυτής της πολλαπλότητας.

Εικόνα 3.5

Ακολουθεί μια διευρυμένη άποψη τις πολλαπλότητες. Δείχνουμε τους κάτω κλάδους μιας 
ευσταθούς και μιας ασταθούς πολλαπλότητας οι οποίες τέμνονται στο (-π,0). Έπειτα ακολουθούν τρεις 
εικόνες με έμφαση περισσότερο στην λεπτομερή απεικόνιση της συνύπαρξης ομοευσταθών 
πολλαπλοτήτων από διαφορετικά (ασταθή) σημεία εκκίνησης.

Να σημειώσουμε πως όταν αναφερόμαστε στον “κάτω” κλάδο μιας ασταθούς πολλαπλότητας 
εννοούμε εκείνο το κλάδο  που εξελίσσεται προς αρνητικά x ενώ ως “πάνω”κλάδο μιας ασταθούς 
πολλαπλότητας, όταν αυτή εξελίσσεται προς θετικά x. Το ανάποδο ισχύει για τις ευσταθείς 
πολλαπλότητες.
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Εικόνα 3.6

Εικόνα 3.7
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Εικόνα 3.8

Εικόνα 3.9
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Εικόνα 3.10

Εικόνα 3.11

Οι εικόνες 3.10, 3.11 δείχνουν το πλέξιμο των ασταθών και ευσταθών πολλαπλοτήτων. 
Ακολουθούν δύο εικόνες με εντονότερη λεπτομέρεια.
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Εικόνα 3.12

Εικόνα 3.13

Οι επόμενες 6 εικόνες έχουν σα σκοπό να δείξουν τι συμβαίνει στις αναλλοίωτες πολλαπλότητες καθώς 
πορέυονται από το σημείο εκκίνησής τους προς το το σημείο οπου θα αρχίσουνς να ταλαντώνονται.
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Εικόνα 3.15. Μια γενική άποψη.

Εικόνα 3.16. Σε αντίθεση με την Εικόνα 3.17 εδω δείχνουμε και τις πολλαπλότητες που έφυγαν από το κάθε σημείο αλλά και  
αυτές που έφτασαν σε αυτό.
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Εικόνα 3.17. Εδώ παρουσιάζονται ο άνω κλάδος της ασταθούς που ξεκίνησε από το (-π,0) και κατέληξε στο (π,0) και του  
άνω κλάδου της ευσταθούς που ξεκίνησε από το (π,0) και κατέληξε στο (-π,0).

Εικόνα 3.18. Λεπτομέρεια της Εικόνας 3.17 γύρω από τα δύο σημεία (-π,0) και (π,0).

Στις επόμενες εικόνες παρουσιάζουμε το πρώτο ομοκλινικό σημείο.

3-15



Εικόνα 3.19

Εικόνα 3.20

Οι επόμενες δύο εικόνες δείχνουν πως διευθετούνται σε μια περιοχή του χώρου φάσης μακρυά 
από κάποιο σημείο ισορροπίας οι αναλλοίωτες πολλαπλότητες.
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Εικόνα 3.21

Εικόνα 3.22
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Εικόνα 3.23. Στην εικόνα αυτή παρουσιάζουμε πως συνυπάρχουν στην περιοχή ενός ασταθούς σημείου οι πολλαπλότητες που  
ξεκινούν από αυτό το σημείο και επανέρχονται σε αυτό (εικόνα κάτω δεξιά) με τις πολλαπλότητες που ξεκινούν από τα  
γειτονικά του σημεία και καταλήγουν σε αυτό (εικόνα πάνω δεξιά). Η πλήρης εικόνα είναι η αριστερή η οποία είναι ο  

συνδυασμός των δύο δεξιών.
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Εικόνα 3.24. Η εικόνα αυτή είναι ίδια με την αριστερή εικόνα τις Εικόνας 2.23 μόνο που δείχνουμε και τον προσανατολισμό  
των ευσταθειών.

Στις επόμενες εικόνες έχουμε αλλάξει την τιμή της διαταραχής ε και παρουσιάζονται στο τέλος 
(Εικόνες 3.29-3.32) συγκρίσεις με ορισμένες από τις προηγούμενες γραφικές παραστάσεις για να 
διαπιστωθεί η επίδραση αυτής της αλλαγής.
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Εικόνα 3.25

Εικόνα 3.26

3-20



Εικόνα 3.27

Εικόνα 3.28
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Εικόνα 3.29

Εικόνα 3.30
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Εικόνα 3.31

Εικόνα 3.32
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Κεφάλαιο 4ο: Μη Στροφικές Απεικονίσεις

§  4.1 |   Εισαγωγικά  

Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέραμε ότι ένα μη ολοκληρώσιμο, ή αλλιώς διαταραγμένο,  
Χαμιλτονιανό σύστημα μπορεί να περιγραφεί σε μεταβλητές γωνίες δράσης με μια Χαμιλτονιανή της 
μορφής

H=H 0(J 1, J 2)+kH 1(J 1, J 2, w 1, w2) , 0<k≪1 (4.1.1)

Το σύστημα είναι δύο βαθμών ελευθερίας. Για k=0 το σύστημα είναι ολοκληρώσιμο. Οι τόροι του 
τυλίγονται πάνω σε αναλλοίωτους τόρους με χαρακτηριστικές συχνότητες

ωi=
∂ H 0

∂ I i

, i=1,2. (4.1.2)

Όταν ισχύει η συνθήκη στροφικότητας

(
∂ ρ
∂ I1

)
I2=σταθ.

≠0, ∀ I 1 (4.1.3)

έχουμε μια μονότονη σχέση μεταξύ ρ-Ι της H0. Η απαίτηση για σταθερό I2 πηγάζει από το γεγονός ότι 
μελετάμε αυτά τα συστήματα με τη χρήση της απεικόνισης Poincare. Η συνθήκη 4.1.3 ονομάζεται και 
μη ισο-ενεργειακός εκφυλισμός της H0.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τα διάφορα φαινόμενα (μη-στροφικά) που παρουσιάζονται στο 
χώρο φάσης όταν παραβιάζεται αυτή η συνθήκη.

Για τη μελέτη αυτών των φαινομένων χρησιμοποιείται η Χαμιλτονιανή

H= I2+
p
r

I 1+F( I1 ;ᾱ)+kf (I1)cos( pw2−rw1) (4.1.4)

Στη σχέση 4.1.4 τα Ι1, Ι2, είναι οι μεταβλητές δράσης, w1, w2, οι μεταβλητές γωνίας, p, r ρητοί αριθμοί, 
k η παράμετρος της διαταραχής και α μία ή περισσότερες μεταβλητές.

Το σύστημα 4.1.4 έχει αριθμό περιστροφής

ρ=
p
r
+

∂ F
∂ I

=ρ0+F ' (4.1.5)

και εμφανίζει συντονισμένους τόρους για εκείνα τα I1 στα οποία

F ' (I1 ; ᾱ)=0 (4.1.6)

4-1



Στην περίπτωση που η 4.1.6 έχει δύο ή περισσότερες ρίζες τότε έχουμε εμφάνιση ισόχρονων 
συντονισμών.

Είχαμε αναφέρει ότι στις απεικονίσεις Poincare ολοκληρώσιμων συστημάτων, αν ο αριθμός 
περιστροφής είναι ρητός, τότε έχουμε την εμφάνιση περιοδικών τροχιών (παραβολικής ευστάθειας). 
Όταν στα συστήματα υπάρχει διαταραχή τότε εμφανίζονταν τα άρτια σε πλήθος σταθερά σημεία των 
οποίων η ευστάθεια άλλαζε διαδοχικά από σημείο σε σημείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις υποθέταμε ότι ο 
αριθμός περιστροφής είναι μια “1-1” συνάρτηση της μεταβλητής δράσης (συνθήκη στροφικότητας) κι 
άρα κάθε τόρος έχει διαφορετικό στροφικό αριθμό. Όταν δεν ισχύει η συνθήκη στροφικότητας έχουμε 
τόρους που για διαφορετικό Ι έχουν τον ίδιο στροφικό αριθμό. Όταν αυτός ο στροφικός αριθμός είναι 
ρητός αριθμός τότε έχουμε τους ισόχρονους συντονισμούς. [1]

Αλλάζοντας την παράμετρο α του συστήματος (ή αυξάνοντας τη διαταραχή k), οι ισόχρονοι 
συντονισμοί εμφανίζουν ιδιαίτερα φαινόμενα που ονομάζονται, μη-στροφικά και που θα τα 
παρουσιάσουμε με τη χρήση της μεθόδου που παρουσιάσαμε στο 2ο κεφάλαιο.

§  4.2 |   Σύστημα Τύπου 1  

Έστω το Χαμιλτονιανό σύστημα

H=
y2

2
−a

y 3

3
−kcos( x) (4.2.1)

Το σύστημα αυτό είναι της γενικής μορφής

H=F( y)+κf ( y )cos(x ) (4.2.2)

όπου θέσαμε

F ( y )=
y 2

2
−a

y3

3
(4.2.3)

f ( y)=−1 (4.2.4)

Συστήματα της μορφής 4.2.2 είναι διαφορομορφικά ως προς τις αναλλοίωτες καμπύλες της 
απεικόνισης Poincare διδιάστατων συστημάτων της μορφής 4.1.4. Αυτό για εμάς σημαίνει πως 
μπορούμε να μελετήσουμε τις αναλλοίωτες καμπύλες Poincare των διδιάστατων με ένα μονοδιάστατο 
σύστημα.

Σύμφωνα με [2, σελ. 15], η μελέτη των συστημάτων 4.2.2 μπορεί να γίνει με την απεικόνιση

y n+1= yn+kf ( yn+1)sin(xn)

xn+1=xn+F ' ( yn+1 ; α )+kf ' ( yn+1)cos(xn)
(4.2.5)

Λόγο των 4.2.3 και 4.2.4 η 4.2.5 μας δίνει το δυναμικό σύστημα
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yn+1= yn−ksin (xn)

xn+1=xn+ yn+1−αyn+1
2

(4.2.6)

Το αντίστροφο του συστήματος 4.2.6 είναι το

xn=xn+1− yn+1+αyn+1
2

yn= yn+1+ksin( xn)
(4.2.7)

με το οποίο θα υπολογίσουμε τις ευσταθείς πολλαπλότητες.

§  4.2.1 |     Σταθερά σημεία  

Στο σύστημα 4.2.6 έχουμε

y1= y0 ⇒
Από σχέση4.2 .7.2

y0−ksin(x0)=y 0⇒sin (x0)⇒x*=mπ , m=0,±1,±2…

x1=x0 ⇒
Από σχέση4.2 .7.1

x0+ y1−αy1
2=x0⇒ y1(1−αy1)=0⇒ y*=0  ή y*=1/α

(4.2.8)

Παρατηρούμε ότι έχουμε δύο σειρές (αλυσίδες) σταθερών σημείων. Δηλαδή στο σύστημα 
αξόνων y-x για τις δύο τιμές του y έχουμε άπειρα σημεία ισορροπίας. Από μια άλλη οπτική, για κάθε x 
στο οποίο έχουμε σημείο ισορροπίας αντιστοιχούν 2 τιμές του y. Γενικά έχουμε το σχηματισμό ενός 
πλέγματος σημείων ισορροπίας στο χώρο φάσης. Αυτή η διάταξη των σταθερών σημείων είναι 
γενικότερο χαρακτηριστικό των συστημάτων 4.2.5.

Το γεγονός ότι έχουμε δύο αλυσίδες σταθερών σημείων οφείλεται στο ότι η F είναι ένα 
πολυώνυμο 3ου βαθμού ως προς y και η 1η παράγωγος (ως προς y) 2ου βαθμού. Παρατηρώντας και τη 
σχέση 4.1.6, και καταλαβαίνοντας ότι ο ρόλος της μεταβλητής y είναι ίδιος με αυτός της δράσης, 
συμπεραίνουμε ότι το αποτέλεσμα 4.2.8.1 μας πληροφορεί και για ποιες τιμές του y θα έχουμε 
ισόχρονους συντονισμούς.

§  4.2.2 |   Ευστάθεια των Σταθερών Σημείων  

Ο πίνακας του γραμμικοποιημένου συστήματος (4.2.5) είναι [2 σελ.17]

M y*, x*=(1−kf ' ( y*)sin(x*) F ' ' ( y*)+kf ' '( y*)sin(x*)

kf ( y*)cos( x*) 1+kf '( y*)sin(x*) ) (4.2.9)

λαμβάνοντας υπόψη τι σχέσεις 4.2.3 και 4.2.4 έχουμε

M
y*, x*=( 1 1−2αy *

kcos (x*) 1 ) (4.2.10)

Για την τιμή y*=1/α θα έχουμε τον “πάνω” (U) Μ πίνακα και για την τιμή y*=0 θα έχουμε τον “κάτω” 
(D) Μ πίνακα μιας 1/α>0. Έτσι
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M
x*

U=( 1 −1
kcos (x*) 1 )

M
x*

D=( 1 1
kcos (x*) 1)

(4.2.11)

Βλέπουμε πως οι δύο πίνακες εξαρτώνται μόνο από το x* και συγκεκριμένα από το συνημίτονο του x*. 
Οι τιμές του x* χωρίζονται σε δύο περιπτώσεις: αυτές που δίνουν cos(x*)=1 (όταν x*=0, 2π, 4π κτλ) 
και αυτές που δίνουν cos(x*)=-1 (όταν x*=π, 3π, 5π κτλ). Έτσι έχουμε τέσσερις Μ πίνακες που 
περιγράφουν την ευστάθεια όλων των σημείων και κατ' επέκταση τη δυναμική όλου του χώρου φάσης:

M 0
U=(1 −1

k 1 )     M π
U=( 1 −1

−k 1 )

M0
D=(1 1

k 1)     M π
D=( 1 1

−k 1)
(4.2.12)

Υπολογίζοντας τις ιδιοτιμές αυτών των πινάκων βρίσκουμε ότι το σημείο Α1(0,0) είναι ευσταθές 
(μιγαδικές ιδιοτιμές), το Α2(0,π) ασταθές (πραγματικές ιδιοτιμές), το Α3(0,1/α) ασταθές και το Α4(π,1/α) 
ευσταθές. Προσέχουμε δύο στοιχεία:

α) από σημείο σε σημείο, κινούμενοι κατά x, η ευστάθεια αλλάζει
β) για σημεία με ίδιο x η ευστάθεια δεν είναι ίδια.
γ) η κατανομή ευστάθειας είναι ανεξάρτητη της τάξη συντονισμού r

Ιδιαίτερα το 2ο χαρακτηριστικό είναι αυτό που ονομάζει το σύστημά μας 1ου τύπου και αυτή η 
συμπεριφορά ήταν αναμενόμενη.

Γενικότερα σε ένα σύστημα της μορφής 4.2.2 ή 4.2.5 ισχύουν

f ( ym)f ( ym+1)>0 το σύστημα είναι τύπου Ι
f ( ym)f ( ym+1)<0  το σύστημα είναι τύπου ΙI

(4.2.13)

Στα συστήματα 2ου τύπου, για το ίδιο x* και διαφορετικό y*, τα σημεία έχουν την ίδια ευστάθεια. Ο 
τύπος του συστήματος παίζει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της επανασύνδεσης και στη δομή του 
χώρου φάσης.

Επίσης όλα τα ασταθή σημεία έχουν τις ίδιες ιδιοτιμές. Έτσι αρκεί να βρούμε ένα ασταθές 
σημείο και, αφού γνωρίζουμε το τύπο του συστήματος, να υπολογίσουμε τις ιδιοτιμές για κάθε 
ασταθές σημείο κι άρα τους συντελεστές λi που μας ενδιαφέρουν για την εφαρμογή της μεθόδου 
απεικόνισης των αναλλοίωτων πολλαπλοτήτων.

§  4.2.3 |   Κριτήριο Επανασύνδεσης  
Το κριτήριο επανασύνδεσης ζητάει από δύο Σ.Ι. του χώρου φάσης να έχουν την ίδια ενέργεια. 

Προκύπτει ότι [2, σελ. 12]
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∣F( yi ;α )−F ( yi+1 ;α)∣=k∣f ( y i)± f ( yi+1)∣ (4.2.14)

όπου το i τρέχει στα y* των Σ.Ι., Αm,i (x*m, y*i), το (+) αντιστοιχεί σε συστήματα 1ου τύπου και το (–) 
στα συστήματα 2ου τύπου.

Για το δικό μας σύστημα, που καθορίζεται από τις σχέσεις 4.2.3 και 4.2.4 και είναι 1ου τύπου 
έχουμε:

∣F( yi ;α )−F ( yi+1 ;α)∣=k∣f ( y i)+f ( yi+1)∣⇒ ∣
0
2
−a

0
3
−

1

2α2
+a

1

3α3
∣=k∣−1−1∣⇒ ∣−

1

2α2
+

1

3α2
∣=2k ⇒

∣−
1

6α2
∣=2k ⇒

1

12α2
=k  ή α=

1

√12k
(4.2.15)

Έτσι για κάθε τιμή k έχουμε και μια τιμή α0 για την οποία έχουμε επανασύνδεση των 
πολλαπλοτήτων.

Στα επόμενα, επειδή θα προκύπτουν τιμές για την παράμετρο α ,οι οποίες θα είναι 
δυσανάγνωστες, να πχ k=0.3 τότε α0=0.527046277..., θα χρησιμοποιούμε την (μεγάλη σε όνομα) 
μεταβλητή Alphstep η οποία θα δηλώνει πόσο πάνω (ή κάτω) από μια α0 τιμή είμαστε για οποιοδήποτε 
k.

α=α 0+ AlphaStep

όπου από την 4.2.15 α 0=
1

√12k

Έτσι για παράδειγμα είναι περισσότερο κατανοητό, και πιο άμεσα αντιληπτό να πούμε ότι η 
τάδε γραφική παράσταση έχει γίνει για k=0.3 και Alphastep=-0.5 παρά για k=0.3 και α=0.55409...  που 
είναι το ίδιο.
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§  4.2.4 |   Γραφικές Παραστάσεις Αναλλοίωτων πολλαπλοτήτων  

Στην πρώτη εικόνα παρουσιάζονται οι δύο κλάδοι μιας ευσταθούς πολλαπλότητας στο σημείο 
(0,π). Δείχνουμε ένα απλό σχήμα στην αρχή για να παρουσιάσουμε όχι τη δυναμική συμπεριφορά του 
συστήματος αλλά να δείξουμε τα σχήματα των καμπυλών έτσι ώστε τα επόμενα σχήματα να είναι 
περισσότερο ευανάγνωστα.

Εικόνα 4.1
Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζουμε μία λεπτομέρεια από την εικόνα 4.1. Συγκεκριμένα 

δείχνουμε πόση περισσότερη πληροφορία παίρνουμε “αποκαλύπτοντας” περισσότερα τμήματα της 
πολλαπλότητας και μια ιδέα για το πως αυτή εξελίσσεται με το χρόνο. Για το σκοπό αυτό θα 
εστιάσουμε στην περιοχή γύρω από το (5π,0).
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Εικόνα 4.2
Οι αριθμοί στη λεζάντα της εικόνας αναφέρονται σε πόσα W0 τμήματα αποκαλύπτουμε σε κάθε 

καμπύλη. Το βασικό δεν είναι τα πόσα είναι αυτά αλλά ότι κάθε φορά αποκαλύπτουμε και ένα 
περισσότερο.

Τελειώνοντας με τις γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζουν μία μόνο πολλαπλότητα, θα 
κάνουμε μια επίδειξη της δύναμης της μεθόδου δείχνοντας μια εκτεταμένη άποψη για το πως 
εξελίσσεται (ένας κλάδος) μια ευσταθούς πολλαπλότητας στο χώρο τον φάσεων καθώς και μια 
λεπτομέρεια γύρω από το Σ.Ι. Για αυτές τις γραφικές παραστάσεις χρειάστηκαν 6680487 σημεία.
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Εικόνα 4.3 Κλάδος Ευσταθούς πολλαπλότητας του Σ.Ι. (π,0)

Εικόνα 4.4 Κλάδος Ευσταθούς πολλαπλότητας (Λεπτομέρεια γύρω από το Σημείο Ισορροπίας)

Στην επόμενη εικόνα δείχνουμε την ευσταθή και ασταθή πολλαπλότητα του σημείου (0,π).
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Εικόνα 4.5

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζουμε τις πολλαπλότητες τριών σημείων, το (π,0) το (3π,0) και 
το (π, 1/α). Πρώτα θα δείξουμε και τα τρία σημεία και στη συνέχεια τα δύο πρώτα μόνο, έτσι ώστε να 
γίνει ευκολότερα αντιληπτό πιο κομμάτι προέρχεται από πιο σημείο.

Έπειτα (εικόνες 4.7 και 4.8) θα παρουσιάσουμε πως μεταβάλλεται η δυναμική του χώρου 
φάσης καθώς μεταβάλλουμε την παράμετρο α, κινούμενοι γύρω από την τιμή α0. Στα σχήματα αυτά 
έχουμε υπολογίσει τις αναλλοίωτες πολλαπλότητες των τριών σημείων που αναφέραμε λίγο πιο πριν. 
Επίσης, όλοι οι κλάδοι από όλες τις πολλαπλότητες για όλες τις γραφικές παραστάσεις έχουν 
υπολογιστεί για των ίδιο αριθμό W0 περιοχών, όμως κάθε φορά εμφανίζεται διαφορετική έκταση των 
πολλαπλοτήτων. Ο συνολικός χρόνος που χρειάστηκε να τρέξει ο κώδικας για να συλλεχθούν όλα τα 
δεδομένα ήταν περίπου 10 sec ενώ ο χρόνος που απαιτήθηκε για να φτιαχτούν οι γραφικές 
παραστάσεις και να μορφοποιηθούν περίπου 3 ώρες. Έτσι λοιπόν μπούμε να πούμε πως η συλλογή των 
δεδομένων δεν αποτελεί πρόβλημα.
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Εικόνα 4.6. Ο άξονας x είναι βαθμονομημένος σε πολλαπλάσια του π.
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Εικόνα 4.7. Οι αναλλοίωτες πολλαπλότητες στα ασταθή σημεία (π,0), (3π,0) και (π, 1/α) για αρνητικές τιμές του Alphastep. Ο  
άξονας των x είναι βαθμωνομημένος σε πολλαπλάσια του π.
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Εικόνα 4.8.  Οι αναλλοίωτες πολλαπλότητες στα ασταθή σημεία (π,0), (3π,0) και (π, 1/α) για θετικές τιμές του Alphastep. Ο  
άξονας των x είναι βαθμωνομημένος σε πολλαπλάσια του π.
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Εικόνα 4.9

Εικόνα 4.10
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Εικόνα 4.11

Εικόνα 4.12
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Εικόνα 4.13
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Στις επόμενες δύο εικόνες παρουσιάζουμε μια στενότερη περιοχή των προηγούμενων εικόνων 
έτσι ώστε να παρουσιάσουμε καλύτερα το φαινόμενο της επανασύνδεσης.

Εικόνα 4.14. Ο άξονας των x είναι σε πολλαπλάσια του π/2.
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Εικόνα 4.15. Ο άξονας των x είναι σε πολλαπλάσια του π/2.
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Παράρτημα
Στο παράρτημα αυτό έχουμε τον πηγαίο κώδικα που κατασκευάσαμε γραμμένο στη γλώσσα C. 

Ο compiler που χρησιμοποιήσαμε ήταν ο gcc. 



/* Filename: nonTwist.c */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> 
#include <math.h>
#include <string.h>

#define Pi 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510 //First 50 digits of Pi.
#define TRUE 1
#define FALSE 0

#define aMAX 0.01
#define aMIN 0.000003
#define daMAX 0.00000007
//#define daMAX 0.0000001
#define daMIN 0.000000005
#define mean_old1 0.0000372107317428
#define mean_old2 0.0001336577633700812
#define mean 0.0001
#define MAXPOINTS 5200000 //Max Times of evaluations. ????
#define ity_MAXPOINTS 52000000
#define counterMAX 19

#define Kappa 0.5 //A constant that is used in FunOfSystem.
// k=0.2 0.447213595499958
// k=0.3 0.547722557505166
// k=0.4 0.632455532033676
// k=0.5 0.707106781186548
#define l_unstable 0.707106781186548
#define l_stable -0.707106781186548

double absolute(double x);
void plot_stable_points(double xstable, double ystable);
void plot_linear();
void FunOfSystem(double x, double y, double *newx, double *newy, char Manifold[], double const1);
void Initial_Interpolation(double xstable, double ystable, char Manifold[], double step, double *x, double 
*y);
void distance(double u0[],double u1[], double *dis);
void angle(double u0[],double u1[], double u2[], double *a);
void Test(double u0[], double u1[], double u2[], int *test);
void new_step_smaller(int counter, int localCounterMax, double *step);
void new_step_bigger(double x, double localCounterMax, double *step);

void Interpolate(double u0[], double u1[], double u2[],double *c0, double *c1, double *c2, int *swap, doub
le *cx0,double *cx1,double *cx2,double *cy0,double *cy1,double *cy2,double *arc_1, double *arc_2);
void reverse(double u0[], double u1[], double u2[], int *rx, int *ry, int *swap);
void parabola( double u0[], double u1[], double u2[], double *c0,double *c1,double *c2);
void parabola_y(double c0, double c1, double c2, double x, double *y);
double arc_length(double a1, double a2, double x1, double x2);

void point_too_far_1(char Manifold[], double const1, double u3[], double u2[], double u1[], double u0[], d
ouble n_ux[], double n_uy[], int *NOP_founded, int *err);

void point_too_far_3points(char Manifold[], double const1, int k, double section_1_points_x[],double secti
on_1_points_y[], long int *section_1_NOP, double last_point_of_section_0[], int *NOP_founded, int *err, lo
ng int *NO_injected_points, double ity_inj_0[], double ity_inj_1[], double ity_inj_2[], int *NO_accepted_p
oints, int *cc, double ity_0[], double ity_1[], double ity_2[]);

void point_too_far(char Manifold[], double const1, int k, double section_1_points_x[],double section_1_poi
nts_y[], long int section_1_NOP, double last_point_of_section_0[], int *NOP_founded, int *err, long int *N
O_injected_points, double ity_inj_0[], double ity_inj_1[], double ity_inj_2[], int *NO_accepted_points, in
t *cc, double ity_0[], double ity_1[], double ity_2[]);

void lineORpara(double tu0[], double tu1[], double tu2[], double xa, double ya, double arc1, double *d);
void integral(double u0[],double u1[],double u2[],double *I);
void newPoints(double u0[], double u1[], double u2[]);
void klisi(double x0, double y0, double x1, double y1, double *b1);
void rotation(double pointx, double pointy, double W, double *x, double *y);
void move (double point, double x0, double *x);
void rescale(double point, double x1, double *x);

void error(int effort, int k, double I, double section_0_points_x[], double section_0_points_y[], int coun
ter_section_0, double point0 [] ,double point1 [], double point2[], double tested_point[]);

void D_main(int video, int NONAME, double xstable, double ystable, char My_point[], char Manifold[], doubl



e direction, double const1);

// The main function:
void main()
{

int video;
int NONAME;
double xstable;
double ystable;
double Alpha;
double AlphaStep;
double direction=1.0; //Όταν πρόκειται για υπλογισμούς προς τα θετικά x τότε αυτή η μεταβλητή πρέπ

ει να είναι +1.0, αλλιώς πρέπει να είναι -1.0.
/*

AlphaStep=0.25; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"p25_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p25_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"p25_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p25_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"p25_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p25_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p25_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"p25_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p25_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p25_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p25_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha
);

D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p25_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha
);

AlphaStep=0.1; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"p10_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p10_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"p10_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p10_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"p10_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p10_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p10_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"p10_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p10_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p10_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p10_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha
);

D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p10_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha
);
*/

AlphaStep=0.01; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"p01_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p01_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"p01_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p01_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"p01_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p01_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);



D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p01_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"p01_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p01_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p01_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p01_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha
);

D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p01_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha
);

AlphaStep=0.05; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"p05_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p05_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"p05_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"p05_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"p05_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p05_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"p05_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"p05_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p05_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p05_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p05_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha
);

D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"p05_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha
);

AlphaStep=-0.01; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"n01_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"n01_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"n01_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"n01_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"n01_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"n01_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"n01_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"n01_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n01_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n01_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n01_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha
);

D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n01_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha
);

AlphaStep=-0.05; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"n05_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"n05_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"n05_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"n05_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"n05_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"n05_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"n05_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"n05_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n05_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);



D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n05_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n05_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha
);

D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"n05_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha
);

AlphaStep=0.00000000000000; //A constant that is used in FunOfSystem.
Alpha=1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep;
ystable=1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=2.0*Pi,ystable,"0_U_2Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"0_U_2Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=29,xstable=2.0*Pi,ystable,"0_U_2Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=2.0*Pi,ystable,"0_U_2Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=Pi,ystable=0.0,"0_L_1Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"0_L_1Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=Pi,ystable=0.0,"0_L_1Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=Pi,ystable=0.0,"0_L_1Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=19,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"0_L_3Pi_", "stable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"0_L_3Pi_", "stable", direction=-1.0, Alpha);

D_main(video=0, NONAME=27,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"0_L_3Pi_", "unstable", direction=1.0, Alpha);
D_main(video=0, NONAME=20,xstable=3.0*Pi,ystable=0.0,"0_L_3Pi_", "unstable", direction=-1.0, Alpha);

printf("\n\nystable=%2.15f\n\n",1.0/(1.0/sqrt(12.0*Kappa)+AlphaStep));

}

void D_main(int video, int NONAME, double xstable, double ystable, char My_point[], char Manifold[], doubl
e direction, double const1)
{

int i,j,r,t,w;
int err;
int NO_accepted_points, cc;
long int NO_injected_points;

int k,last_value_of_k;
int counter;
int stpd_var;

double primary_step,step;

double last_point_of_section_0[2];
long int section_1_NOP;
int  NOP_founded;
double x,y,image_x,image_y;
double u[9000][2];

FILE *map1;
FILE *map2;
FILE *map3;

// FILE *map4;
FILE *file_ity;
FILE *file_ity_inj;

double *n_ux;
double *n_uy;
n_ux=(double*)malloc(MAXPOINTS*sizeof(double));
n_uy=(double*)malloc(MAXPOINTS*sizeof(double));

double *section_1_points_x;
double *section_1_points_y;
section_1_points_x=(double*)malloc(MAXPOINTS*sizeof(double));
section_1_points_y=(double*)malloc(MAXPOINTS*sizeof(double));



double *ity_inj_0,*ity_inj_1,*ity_inj_2;
ity_inj_0=(double*)malloc(ity_MAXPOINTS*sizeof(double));
ity_inj_1=(double*)malloc(ity_MAXPOINTS*sizeof(double));
ity_inj_2=(double*)malloc(ity_MAXPOINTS*sizeof(double));

double *ity_0,*ity_1,*ity_2;
ity_0=(double*)malloc(ity_MAXPOINTS*sizeof(double));
ity_1=(double*)malloc(ity_MAXPOINTS*sizeof(double));
ity_2=(double*)malloc(ity_MAXPOINTS*sizeof(double));

cc=0;
NO_injected_points=0;
NO_accepted_points=0;
section_1_NOP=0;
char data[50]="./Data/map_";

strcat(data, My_point);
strcat(data, Manifold);

if(direction>0.0)
{strcat(data, "_p");}

else
{strcat(data,"_n");}

strcat(data, ".dat");

char statistiki_interval[100]="./Data/statistiki_interval";
strcat(statistiki_interval, My_point);
strcat(statistiki_interval, Manifold);
if(direction>0.0)

{strcat(statistiki_interval, "_p");}
else

{strcat(statistiki_interval,"_n");}
strcat(statistiki_interval,".dat");

char statistiki_distance[100]="./Data/statistiki_distance";
strcat(statistiki_distance, My_point);
strcat(statistiki_distance, Manifold);
if(direction>0.0)

{strcat(statistiki_distance, "_p");}
else

{strcat(statistiki_distance,"_n");}
strcat(statistiki_distance,".dat");

map1=fopen(data,"w");
map2=fopen("./Data/first_of_portion.dat","w");
map3=fopen("./Data/too_far_function_outputpoints.dat","w");

// map4=fopen("./Data/image_of_injected_points.dat","w");
file_ity=fopen(statistiki_interval,"w");
file_ity_inj=fopen(statistiki_distance,"w");

printf("\nBeginnig of computation\n");

// plot_stable_points(xstable, ystable);
// plot_linear();
// fprintf(map1,"x\ty\n");

r=-1;

r=0;
u[r][0]=xstable;
printf("\nxstable=%2.16f",u[r][0]);
u[r][1]=ystable;
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

// fprintf(map2,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

r=1;

// primary_step=direction*(daMAX-daMIN)/4.0+daMIN;
primary_step=direction*0.00000000000001;

printf("\nprimary step=%2.15f",primary_step);
Initial_Interpolation(xstable, ystable, Manifold, primary_step, &x, &y);



u[r][0]=x;
u[r][1]=y;

/*
for(i=1;i<=5000;i++)
{

FunOfSystem(u[r][0],u[r][1], &x, &y, Manifold, const1);
u[r][0]=x;
u[r][1]=y;
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

}
printf("\ni=%i",i);
goto DEEPEND;

*/
u[r][0]=x;
u[r][1]=y;

fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);
// fprintf(map2,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

printf("\n%i\t%2.15f\t%2.15f\n",r,u[r][0],u[r][1]);

//==========================================================================================
printf("\n\nPART:1\n");
r++;
FunOfSystem(u[r-1][0],u[r-1][1], &x, &y, Manifold, const1);
u[r][0]=x;
u[r][1]=y;

Test(u[r-2],u[r-1],u[r],&t);

if( t!=0 && t!=1 && t!=2)
{

printf("\nERROR: Test function gave a 4.\nThis error happened when THE SECOND OF ALL points te
sted.");

goto DEEPEND;
}
else if(t==0)
{

printf("\nERROR: On PART1, point too far away.\nProgram will terminated.");
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);
goto DEEPEND;

}
else if( t==1 )
{

printf("\nPoint Accepted.");

fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);
printf("\n%i\t%2.15f\t%2.15f\n",r,u[r][0],u[r][1]);

}
else if (t==2)
{

printf("\nPoint Too Close.");

fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);
printf("\n%i\t%2.15f\t%2.15f\n",r,u[r][0],u[r][1]);

}
printf("\n\n===END of PART 1.\n");

// goto END;
//==========================================================================================

printf("\n\nPART:2\n\n");
err=0;

for(k=1;k<=150;k++)
{

r++;
FunOfSystem(u[r-1][0],u[r-1][1], &x, &y, Manifold, const1);
u[r][0]=x;
u[r][1]=y;
Test(u[r-2],u[r-1],u[r],&t);

if( t!=0 && t!=1 && t!=2)
{

printf("\nERROR: On PART 2, k=%i:\nThe test function didn't gave a right value!", k);
goto END;



}
else if (t==0)
{

// fprintf(map2,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);
printf("\nPoint-r too far away. k=%i",k);

point_too_far_1(Manifold, const1, u[r-3], u[r-2], u[r-1], u[r], n_ux, n_uy, &NOP_founde
d, &err);

printf("\nNOP_founded=%i.", NOP_founded+1);

section_1_NOP=0;
section_1_points_x[section_1_NOP]=u[r-1][0];
section_1_points_y[section_1_NOP]=u[r-1][1];

for(i=1;i<=NOP_founded+1;i++)
{

section_1_NOP++;
section_1_points_x[section_1_NOP]=n_ux[i-1];
section_1_points_y[section_1_NOP]=n_uy[i-1];
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n", section_1_points_x[section_1_NOP], section_1_poin

ts_y[section_1_NOP]);
}

section_1_NOP++;
section_1_points_x[section_1_NOP]=u[r][0];
section_1_points_y[section_1_NOP]=u[r][1];
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n", section_1_points_x[section_1_NOP], section_1_points_y[s

ection_1_NOP]);

if (err!=1 && err!=0)
{

printf("\nERROR: The point-too-far-1 function didn't return a valid value for err 
variable.\nProgram will be terminated.");

goto END;
}
else if(err==0)
{

printf("\nThe point-too-far-1 section completed with NO erros.");
}
else if (err==1)
{

printf("\nERROR: point_too_far_1 function rerurn an error. See above for details.\
nProgram will be terminated.");

goto END;

}

last_value_of_k=k;
// for(i=0;i<=section_1_NOP;i++)
// {
// printf("\nsection_1_points_x[%i]=%2.15f",i,section_1_points_x[i]);
// }

printf("Section 1 has now a number of %i points.", section_1_NOP+1);
stpd_var=section_1_NOP;

break;
}
else if (t==1)
{

printf("\nPoint Accepted. k=%i", k);
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);
printf("\n%i\t%2.15f\t%2.15f\n",r,u[r][0],u[r][1]);

}
else if (t==2)
{

printf("\nWARNING:In case where there aren't points in section 1 (PART2), point finded T
oo Close. k=%i.",k);

printf("\nBut, point accepted.\n");
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

// printf("\n%i\t%2.15f\t%2.15f\n",r,u[r][0],u[r][1]);

}



}
printf("\n\n===END of PART 2.\n");

// goto END;
//========================================================================================================
==========

printf("\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PART:3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n\n");

for(k=last_value_of_k+1;k<=last_value_of_k+1+NONAME;k++)
{

printf("\n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~k=%i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\n",k);
r++;
FunOfSystem(u[r-1][0],u[r-1][1], &x, &y, Manifold, const1);
u[r][0]=x;
u[r][1]=y;
Test(u[r-2],u[r-1],u[r],&t);
printf("\nAt k=%i, Test=%i.",k,t);

if( t!=0 && t!=1 && t!=2)
{

printf("\nERROR: On PART3, during check among u[r-2], u[r-1], u[r], test function didn'
t gave a right value!");

goto END;
}
else if( t==1 )
{

printf("\nPoint Accepted.");
fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

}
else if(t==0)
{

fprintf(map2,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

printf("\nu[r] point is too far away.");

last_point_of_section_0[0]=u[r][0];
last_point_of_section_0[1]=u[r][1];

if(stpd_var-2==0)
{

printf("\nBegining of point_too_far-3points\n");
point_too_far_3points(Manifold, const1, k,section_1_points_x, section_1_points_y, 

&section_1_NOP, last_point_of_section_0, &NOP_founded, &err, &NO_injected_points, ity_inj_0, ity_inj_1, it
y_inj_2, &NO_accepted_points, &cc, ity_0, ity_1, ity_2);

section_1_points_x[section_1_NOP]=u[r][0];
section_1_points_y[section_1_NOP]=u[r][1];
section_1_NOP++;

stpd_var=section_1_NOP-1;
}
else
{

point_too_far(Manifold, const1, k,section_1_points_x, section_1_points_y, section_
1_NOP, last_point_of_section_0, &NOP_founded, &err, &NO_injected_points, ity_inj_0, ity_inj_1, ity_inj_2, 
&NO_accepted_points, &cc, ity_0, ity_1, ity_2);

section_1_NOP=NOP_founded-1;
stpd_var=section_1_NOP-1;

}

printf("\nSection 1 has now a number of %i points.\n", section_1_NOP);
for(i=0;i<=section_1_NOP-1;i++)
{

fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",section_1_points_x[i],section_1_points_y[i]);
}

if (err==1)
{

printf("\nERROR: point-Too-far function rerurn an error. See above for details.\nP
rogram will terminated.");

goto END;



}

// fprintf(map1,"%2.15f\t%2.15f\n",u[r][0],u[r][1]);

}

}
// system("clear");

printf("\nNo Errors happened.");

END:
/*

printf("\nStoring collected data...");
printf("Ok!");
for(i=0;i<=cc;i++)
{

fprintf(file_ity,"%2.15f\t%2.15f\n",ity_0[i],ity_1[i]);
}
for(i=0;i<=NO_injected_points;i++)
{

fprintf(file_ity_inj,"%2.15f\t%2.15f\n", ity_inj_0[i], ity_inj_1[i]);
}

*/
printf("\nNumber of parabolas:%i.",cc);
printf("\nNumber of accepted points:%i.",NO_accepted_points);
printf("\nNumber of injected points:%i.",NO_injected_points);
printf("\nRatio accepted/injected: %2.2f percent.",(NO_accepted_points*1.0)/(1.0*NO_injected_points)

*100.0);

if(video==TRUE)
{

printf("\n\nStarting the creation of Video files...");
fclose(map1);
map1=fopen(data,"r");
FILE *video_data;

if (map1==NULL)
{

printf("\n\nERROR: couldn't open data file for reading.\n");
goto DEEPEND;

}
double wx,wy;

char dataSKR[50];
char pn[10];

if(direction>0.0)
{sprintf(pn,"p");}

else
{sprintf(pn,"n");}

k=0;
i=0;
j=600;
sprintf(dataSKR, "./Data/SKR/map_%s_%s_%s_%d.dat", My_point, Manifold, pn, k);
video_data=fopen(dataSKR,"w");

char line_buffer[258];
while( fgets(line_buffer, sizeof(line_buffer), map1) )
{

i++;
if(i>j)
{

j=j+600;
k++;
fclose(video_data);
sprintf(dataSKR, "./Data/SKR/map_%s_%s_%s_%d.dat", My_point, Manifold, pn, k);

// printf("\n%s",dataSKR);
video_data=fopen(dataSKR,"w");

}

fprintf(video_data,"%s\n", line_buffer);
}
printf("[ Ok ]");



printf("\nNumber of files created:%i",k);

fclose(video_data);
}

DEEPEND:
printf("\n\nClosing opened files...");
fclose(map1);
fclose(map2);
fclose(map3);

// fclose(map4);
fclose(file_ity);
fclose(file_ity_inj);
printf("[ Ok ]");

printf("\nFreeing memory...");

free(section_1_points_x);
free(section_1_points_y);
free(n_ux);
free(n_uy);
free(ity_inj_0);
free(ity_inj_1);
free(ity_inj_2);
free(ity_0);
free(ity_1);
free(ity_2);
printf("[ Ok ]");

printf("\n\n");
// puts(data);

printf("\nEnd of computations.\n\n");
}
// End of d_main function.

//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/* Area of Functions */
void point_too_far_1(char Manifold[], double const1, double u3[], double u2[], double u1[], double u0[], d
ouble n_ux[], double n_uy[], int *NOP_founded, int *err)
{

int i,t, NOP;
int counter_section_0, effort;
int counter;
double point0[2], image_point_0[2];
double collected_x[11], collected_y[11];
double local_u2[2],local_u1[2];
double cx0, cx1, cx2, cy0, cy1, cy2;
double arc1, arc2, primary_step, initial_step, step;
double a;
double c0,c1,c2;
int swap;

printf("\n++++++BEGINING OF TOO FAR-1- FUNCTION \n");

FILE *injected0;
FILE *injected1;
FILE *ur2;
FILE *ur1;
FILE *ur0;
FILE *collected;

// FILE *forStep;

injected0=fopen("./Data/too_far_1_function_injected_points.dat","w");
injected1=fopen("./Data/too_far_1_function_injected_points_images.dat","w");
collected=fopen("./Data/too_far_1_function_collected_points.dat","w");



ur2=fopen("./Data/too_far_1_function_ur2_point.dat","w");
ur1=fopen("./Data/too_far_1_function_ur1_point.dat","w");
ur0=fopen("./Data/too_far_1_function_ur0_point.dat","w");

// forStep=fopen("./Data/data_to_watch_how_step_canges.dat","w");

// fprintf(ur2,"%2.15f\t%2.15f\n",u2[0],u2[1]);
// fprintf(ur1,"%2.15f\t%2.15f\n",u1[0],u1[1]);
// fprintf(ur0,"%2.15f\t%2.15f\n",u0[0],u0[1]);

local_u2[0]=u2[0];
local_u2[1]=u2[1];
local_u1[0]=u1[0];
local_u1[1]=u1[1];

counter=0;
NOP=-1;
t=0;
*err=0;
Interpolate(u3,u2,u1, &c0,&c1,&c2, &swap, &cx0,&cx1,&cx2, &cy0,&cy1,&cy2, &arc1,&arc2);
primary_step=arc2-arc1;
initial_step=arc1;

printf("\ncounter=%i",counter);

while(t==0 && counter<=counterMAX && NOP<=100) //Το κριτήριο NOP<=100 εξυπηρετεί στο να μην είναι α
τέρμονος ο βρόχος.

{

counter++;
printf("\ncounter=%i",counter);

// printf("\n%2.15f",step);
new_step_smaller(counter, counterMAX, &step);

// printf("\n%2.15f",step);
// fprintf(forStep,"%i\t%2.15f\n",counter,step);

step=primary_step*step+initial_step;

// step=primary_step*step;
parabola_y(cx0, cx1, cx2, step , &point0[0]);
parabola_y(cy0, cy1, cy2, step , &point0[1]);
FunOfSystem(point0[0], point0[1], &image_point_0[0], &image_point_0[1], Manifold, const1);

// fprintf(injected0,"%2.15f\t%2.15f\n",point0[0],point0[1]);
// fprintf(injected1,"%2.15f\t%2.15f\n",image_point_0[0],image_point_0[1]);

Test(local_u2,local_u1,image_point_0, &t );

if (t==1)
{

NOP++;
collected_x[NOP]=image_point_0[0];
collected_y[NOP]=image_point_0[1];

// fprintf(collected,"%2.15f\t%2.15f\n", collected_x[NOP], collected_y[NOP]);
local_u2[0]=local_u1[0];
local_u2[1]=local_u1[1];

local_u1[0]=collected_x[NOP];
local_u1[1]=collected_y[NOP];

// fprintf(ur2,"%2.15f\t%2.15f\n",u2[0],u2[1]);
primary_step=arc2-step;
initial_step=step;

// printf("\nNOP=%i", NOP);
counter=0;

Test(local_u2,local_u1,u0, &t);
}

}

if (t==0)
{

printf("\nERROR: Point-too-far-1 function didn't worked.");

*err=1;
}
else if(t==1 || t==2)
{

printf("\nWe manage to fill the gap between r-1 kai r points succesfully.");



for(i=0;i<=NOP;i++)
{

n_ux[i]=collected_x[i];
n_uy[i]=collected_y[i];

}
*NOP_founded=NOP;
*err=0;

}
else
{

printf("\nERROR: After the while-loop, test function is giving a %i. Check this out.",t);
// fprintf(ur0,"%2.15f\t%2.15f\n", u0[0], u0[1]);

*err=1;
}

LOCALEND:
printf("\n++++<<<< END OF TOO FAR-1- FUNCTION \n");

fclose(injected0);
fclose(injected1);
fclose(collected);
fclose(ur2);
fclose(ur1);
fclose(ur0);

// fclose(forStep);

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

void point_too_far_3points(char Manifold[], double const1, int k, double section_1_points_x[],double secti
on_1_points_y[], long int *section_1_NOP, double last_point_of_section_0[], int *NOP_founded, int *err, lo
ng int *NO_injected_points, double ity_inj_0[], double ity_inj_1[], double ity_inj_2[], int *NO_accepted_p
oints, int *cc, double ity_0[], double ity_1[], double ity_2[])
{

int counter_section_0;
double point0[2], image_point_0[2];
double point1[2], point_1_image[2];
double point2[2], image_point_2[2];
double section_0_points_x[100],section_0_points_y[100];

double c0,c1,c2;
double cx0, cx1, cx2, cy0, cy1, cy2;
double arc1, arc2, primary_step, step,initial_legth;
int swap;

int t, localCounterMax,counter;
double injected[2],injected_image[2], temp1[2],temp2[2];
int i;

FILE *poi0;
FILE *injected0;
FILE *injected1;
FILE *section_0_1;
FILE *section_0_2;

poi0=fopen("./Data/too_far_3points_function_poin0.dat","w");

section_0_1=fopen("./Data/too_far_3points_function_points_of_section_0_1.dat","w");
section_0_2=fopen("./Data/too_far_3points_function_points_of_section_0_2.dat","w");

injected0=fopen("./Data/too_far_3points_function_injected_points.dat","w");
injected1=fopen("./Data/too_far_3points_function_injected_points_images.dat","w");

section_0_points_x[1]=section_1_points_x[1];
section_0_points_y[1]=section_1_points_y[1];
section_0_points_x[2]=section_1_points_x[2];



section_0_points_y[2]=section_1_points_y[2];

counter_section_0=2;

point0[0]=section_1_points_x[0];
point0[1]=section_1_points_y[0];
point1[0]=section_1_points_x[1];
point1[1]=section_1_points_y[1];
point2[0]=section_1_points_x[2];
point2[1]=section_1_points_y[2];

/*
if (k==38 )
{

fprintf(poi0,"%2.15f\t%2.15f\n",point0[0], point0[1]);
fprintf(section_0_1,"%2.15f\t%2.15f\n",section_1_points_x[1],section_1_points_y[1]);
fprintf(section_0_2,"%2.15f\t%2.15f\n",section_1_points_x[2],section_1_points_y[2]);

}
*/

FunOfSystem(point1[0], point1[1], &point_1_image[0], &point_1_image[1], Manifold, const1);

Interpolate(point0,point1,point2, &c0,&c1,&c2, &swap, &cx0,&cx1, &cx2,&cy0,&cy1,&cy2, &arc1,&arc2);
step=0.0;
initial_legth=0.0;
primary_step=arc1+step;
counter=0;
localCounterMax=counterMAX+5;
t=0;
while(t==0 && counter<localCounterMax)
{

counter++;
new_step_smaller(counter, localCounterMax, &step);
step=primary_step*step+initial_legth;
parabola_y(cx0, cx1, cx2, step, &injected[0]);
parabola_y(cy0, cy1, cy2, step, &injected[1]);

FunOfSystem(injected[0], injected[1], &injected_image[0], &injected_image[1], Manifold, const1
);

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, injected_image, &t);
printf("\nCounter=%i\tTest_1=%i",counter,t);

/*
if (k==38 )
{
// *err=1;
// goto END;
// printf("\neffort=%i, Number of injected points=%lli",effort, NO_injected_points);

fprintf(injected0,"%2.15f\t%2.15f\n",injected[0], injected[1]);
fprintf(injected1,"%2.15f\t%2.15f\n",injected_image[0], injected_image[1]);

}
*/

if(t==1 || t==2) // That means that injected point is on an acceptable distance from two previ
us points. So..

{
counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=injected_image[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=injected_image[1];

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1]; //.. we take care of the new good poin
t. But..

temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, point_1_image, &t); // .. we must now check if this points are on acc
eptable distance from our goal-point too.

printf("  Test_2=%i",t);
*NO_accepted_points=*NO_accepted_points+1;
if(t==0) // If not, we change the area where we' ll look for a new injected point.
{

primary_step=arc1-step;
initial_legth=step;



counter=0;
}
else if(t==1 || t==2) // If point is on acceptable distance, we also collecte this poin

t and this function will terminated.
{

counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=point_1_image[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=point_1_image[1];

}
}

}

END:
*section_1_NOP=0;
printf("\ncounter_section_0=%i",counter_section_0);
for(i=2;i<=counter_section_0;i++)
{

*section_1_NOP=*section_1_NOP+1;
section_1_points_x[i-2]=section_0_points_x[i];
section_1_points_y[i-2]=section_0_points_y[i];

}
printf("\nsection_0_point_x[%i]=%2.15f",i,section_0_points_x[i]);
printf("\nsection_1_points_x[%i]=%2.15f",*section_1_NOP-1,section_1_points_x[*section_1_NOP-1]);

// *NOP_founded=counter_section_0;

*err=0;
fclose(poi0);
fclose(injected0);
fclose(injected1);
fclose(section_0_1);
fclose(section_0_2);

}

void point_too_far(char Manifold[], double const1, int k, double section_1_points_x[],double section_1_poi
nts_y[], long int section_1_NOP, double last_point_of_section_0[], int *NOP_founded, int *err, long int *N
O_injected_points, double ity_inj_0[], double ity_inj_1[], double ity_inj_2[], int *NO_accepted_points, in
t *cc, double ity_0[], double ity_1[], double ity_2[])
{

int i,t;
int localCounterMax,bigCounter;
register int counter_section_0,counter;
int effort;
int line;
double temp;
double point0[2], image_point_0[2];
double point1[2], point_1_image[2];
double point2[2], image_point_2[2];
double injected[2],injected_image[2];

double temp1[2],temp2[2];

double *section_0_points_x;
double *section_0_points_y;
section_0_points_x=(double*)malloc(MAXPOINTS*sizeof(double));
section_0_points_y=(double*)malloc(MAXPOINTS*sizeof(double));

double c0,c1,c2;
double cx0, cx1, cx2, cy0, cy1, cy2;
double arc1, arc2, primary_step, step,initial_legth;
int swap;
double d;
double t_point0[2], t_point1[2], t_point2[2];
double I;

printf("\n\n++++++BEGINING OF TOO FAR FUNCTION++++++++++++++++++\n");
FILE *section_0;
FILE *section_0_1;
FILE *section_0_2;
FILE *section_1;
FILE *section_1_1;
FILE *section_1_images;
FILE *injected0;
FILE *injected1;
FILE *forStep;



section_1=fopen("./Data/too_far_function_points_of_section_1.dat","w");
section_1_images=fopen("./Data/too_far_function_of_points_of_section_1_images.dat","w");

section_0=fopen("./Data/too_far_function_points_of_section_0.dat","w");
section_0_1=fopen("./Data/too_far_function_points_of_section_0_1.dat","w");
section_0_2=fopen("./Data/too_far_function_points_of_section_0_2.dat","w");

section_1_1=fopen("./Data/too_far_function_points_of_section_1_1.dat","w");

injected0=fopen("./Data/too_far_function_injected_points.dat","w");
injected1=fopen("./Data/too_far_function_injected_points_images.dat","w");
forStep=fopen("./Data/too_far_function_data_to_watch_how_step_canges.dat","w");

for(i=0;i<=section_1_NOP-1;i++)
{

// fprintf(section_1,"%2.15f\t%2.15f\n", section_1_points_x[i], section_1_points_y[i]);
}

section_0_points_x[1]=section_1_points_x[section_1_NOP-2];
section_0_points_y[1]=section_1_points_y[section_1_NOP-2];
section_0_points_x[2]=section_1_points_x[section_1_NOP-1];
section_0_points_y[2]=section_1_points_y[section_1_NOP-1];

// fprintf(section_0_1,"%2.15f\t%2.15f\n", section_0_points_x[1], section_0_points_y[1]);
// fprintf(section_0_2,"%2.15f\t%2.15f\n", section_0_points_x[2], section_0_points_y[2]);

counter_section_0=2;

t=0;

effort=0;
printf("\nNumber of efforts to be done: %i.", section_1_NOP-2);

// fprintf(section_1_1,"%2.15f\t%2.15f\n", section_1_points_x[effort+1], section_1_points_y[effort+1]);

while(effort<section_1_NOP-2)
{

line=0;
effort++;
point1[0]=section_1_points_x[effort];
point1[1]=section_1_points_y[effort];
FunOfSystem(point1[0], point1[1], &point_1_image[0], &point_1_image[1], Manifold, const1);

// fprintf(section_1_images,"%2.15f\t%2.15f\n",point_1_image[0],point_1_image[1]);

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, point_1_image, &t);
/*
if (k==61 && effort==1682 )
{

printf("\neffort=%i",effort);
fprintf(section_0_1,"%2.15f\t%2.15f\n", temp1[0], temp1[1]);
fprintf(section_0_2,"%2.15f\t%2.15f\n", temp2[0], temp2[1]);
fprintf(section_0_1,"%2.15f\t%2.15f\n", point_1_image[0], point_1_image[1]);

// *err=1;
}
*/

if(t==4)
{

printf("\nERROR:During the first check in too far function, Test-function gave a 4.\nDet
ails:");

error(effort, k, I, section_0_points_x, section_0_points_y, counter_section_0, point0, p
oint1, point2, point_1_image);

*err=1;
goto END;

}
else if(t==1) // No need to injecte a point.
{

counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=point_1_image[0];



section_0_points_y[counter_section_0]=point_1_image[1];
*NO_accepted_points=*NO_accepted_points+1;

}
else if(t==2) // Point is too close and will be ignored.
{

}
else if(t==0) // Point is too far so we have to injecte one, or more.

//------>
{

point0[0]=section_1_points_x[effort-1];
point0[1]=section_1_points_y[effort-1];
point2[0]=section_1_points_x[effort+1];
point2[1]=section_1_points_y[effort+1];

t_point0[0]=point0[0];
t_point0[1]=point0[1];
t_point1[0]=point1[0];
t_point1[1]=point1[1];
t_point2[0]=point2[0];
t_point2[1]=point2[1];

// integral(t_point0, t_point1, t_point2, &I);
*cc=*cc+1;
temp=*cc;

// ity_0[*cc]=temp;
// ity_1[*cc]=I;
// ity_2[*cc]=point1[0];

Interpolate(point0,point1,point2, &c0,&c1,&c2, &swap, &cx0,&cx1, &cx2,&cy0,&cy1,&cy2, &a
rc1,&arc2);

step=0.0;
initial_legth=0.0;
primary_step=arc1+step;
counter=0;
localCounterMax=counterMAX+5;
bigCounter=1;

while( t==0 && counter<localCounterMax)
{

counter++;
new_step_smaller(counter, localCounterMax, &step);

// fprintf(forStep,"%i\t%2.15f\n",counter,step);
step=primary_step*step+initial_legth;
parabola_y(cx0, cx1, cx2, step, &injected[0]);
parabola_y(cy0, cy1, cy2, step, &injected[1]);

/*
if(line==0)
{

lineORpara(point0,point1,point2, injected[0],injected[1], arc1, &d);

if(d>mean)
{

line=1;
printf("\nΚΟΦΤΗΣ!!! effort=%i, k=%i\n",effort,k);
distance( point0, point1, &arc1);
cx0=point0[0];
cy0=point0[1];
cx1=(point1[0]-point0[0])/arc1;
cy1=(point1[1]-point0[1])/arc1;
cx2=0.0;
cy2=0.0;
step=0.0;
initial_legth=0.0;
primary_step=arc1+step;
counter=0;
bigCounter=1;

}
}

*/
lineORpara(point0,point1,point2, injected[0],injected[1], arc1, &d);
*NO_injected_points=*NO_injected_points+1;
temp=*NO_injected_points;
ity_inj_0[*NO_injected_points]=temp;
ity_inj_1[*NO_injected_points]=d;



ity_inj_2[*NO_injected_points]=arc1;

FunOfSystem(injected[0], injected[1], &injected_image[0], &injected_image[1], Mani
fold, const1);

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, injected_image, &t); // Making the Test on injected point.

//if (k==61 && effort==1682 )
{
// *err=1;
// goto END;
// printf("\neffort=%i, Number of injected points=%lli",effort, NO_injected_points);
// printf("\ncounter=%i\ttest1=%i",counter,t);
// fprintf(injected0,"%2.15f\t%2.15f\n",injected[0], injected[1]);
// fprintf(injected1,"%2.15f\t%2.15f\n",injected_image[0], injected_image[1]);
}

if(t==1 || t==2)
{

counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=injected_image[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=injected_image[1];

*NO_accepted_points=*NO_accepted_points+1;

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, point_1_image, &t);
//if (k==61 && effort==1682 )
{
// printf(" test2=%i",t);
}

if(t==0)
{

primary_step=arc1-step;
initial_legth=step;
counter=0;

}
else if(t==1 || t==2)
{

counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=point_1_image[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=point_1_image[1];

}

}
else if(t==4)
{

printf("\nERROR:Test-function gave a 4 inside the while loop.\nDetails:\n");
error(effort, k, I, section_0_points_x, section_0_points_y, counter_section_

0, point0, point1, point2, injected_image);
*err=1;
goto END;

}

if(t==0 && counter==localCounterMax && bigCounter<=5)
{

printf("\nWARNING: Big Counter Option on effort=%i.",effort);
printf("\nCounter stopped at: %i.",counter);

primary_step=arc1-step;
initial_legth=step;
counter=0;
bigCounter++;



printf("\nBig Counter is now equal to: %i.\n",bigCounter);
}

}
if(t==0)
{

printf("\nERROR:After the end of while loop, we didn't manage to make an acceptabl
e injection.\nDetails:");

printf("\nbigCounter=%i", bigCounter);
error(effort, k, I,  section_0_points_x, section_0_points_y, counter_section_0, po

int0, point1, point2, injected_image);
*err=1;

goto END;
}

} //<--------------

}

//========================================================================================================
=============

printf("\n\n~~LAST PART IN TOO FAR FUNCTION~~~~~~~~~~~~~");

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, last_point_of_section_0, &t);

if(t==1)
{

printf("\nPoint accepted with no need of a while loop.");

*NO_accepted_points=*NO_accepted_points+1;
counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=last_point_of_section_0[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=last_point_of_section_0[1];

}
else if(t==0)
{

printf("\nPoint too far away.");

point2[0]=section_1_points_x[effort+1];
point2[1]=section_1_points_y[effort+1];

t_point0[0]=point0[0];
t_point0[1]=point0[1];
t_point1[0]=point1[0];
t_point1[1]=point1[1];
t_point2[0]=point2[0];
t_point2[1]=point2[1];

integral(t_point0, t_point1, t_point2, &I);
*cc=*cc+1;
temp=*cc;
ity_0[*cc]=temp;
ity_1[*cc]=I;
ity_2[*cc]=point1[0];

Interpolate(point0, point1, point2 ,&c0, &c1, &c2, &swap, &cx0, &cx1, &cx2, &cy0, &cy1, 
&cy2, &arc1, &arc2);

step=0.0;
initial_legth=arc1;
primary_step=arc2-arc1+step;
counter=0;
while( t==0 && counter<counterMAX)
{

// *NO_injected_points=*NO_injected_points+1;
counter++;
new_step_smaller(counter, counterMAX, &step);
step=primary_step*step+initial_legth;
parabola_y(cx0, cx1, cx2, step , &injected[0]);
parabola_y(cy0, cy1, cy2, step , &injected[1]);
FunOfSystem(injected[0], injected[1], &injected_image[0], &injected_image[1], Mani

fold, const1);



temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, injected_image, &t);
if(t==1)
{

counter_section_0++;

section_0_points_x[counter_section_0]=injected_image[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=injected_image[1];

// fprintf(injected0,"%2.15f\t%2.15f\n",injected[0],injected[1]);
// fprintf(injected1,"%2.15f\t%2.15f\n",injected_image[0],injected_image[1]);

*NO_accepted_points=*NO_accepted_points+1;

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

Test(temp1, temp2, last_point_of_section_0, &t);

if(t==0)
{

primary_step=arc2-step;
initial_legth=step;
counter=0;

}
else if(t==1 || t==2)
{

printf("\nInjected point founded AND on an acceptable distance from th
e last_point_of_section_0.");

counter_section_0++;
section_0_points_x[counter_section_0]=last_point_of_section_0[0];
section_0_points_y[counter_section_0]=last_point_of_section_0[1];

}
}

}

}
printf("\n\nAfter all evaluations in too far function counter_section_0 has now the value: %i.", cou

nter_section_0);
END:

for(i=2;i<=counter_section_0;i++)
{

// fprintf(section_0,"%2.15f\t%2.15f\n",section_0_points_x[i],section_0_points_y[i]);
section_1_points_x[i-2]=section_0_points_x[i];
section_1_points_y[i-2]=section_0_points_y[i];

}
*NOP_founded=counter_section_0;

free(section_0_points_x);
free(section_0_points_y);

fclose(section_0);
fclose(section_0_1);
fclose(section_0_2);
fclose(section_1);
fclose(section_1_1);
fclose(section_1_images);
fclose(injected0);
fclose(injected1);
fclose(forStep);
printf("\n<<<<<<<<<  END OF TOO FAR FUNCTION  >>>>>>>>>>>>>>>>");

}
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double absolute(double x)
{

if(x<0.0)
{

x=-x;
}
return x;

}
void plot_stable_points(double xstable, double ystable)
{

FILE *points;
points=fopen("./Data/stable_points.dat","w");
fprintf(points,"%2.15f\t%2.15f\n",xstable, ystable);
fclose(points);

}

void Initial_Interpolation(double xstable, double ystable, char Manifold[], double step, double *x, double 
*y)
{

double a;

if(Manifold=="unstable")
a=l_unstable;

else if(Manifold=="stable")
a=l_stable;

else
printf("\nERROR: You don't declare with right way if manifold is the stable or the unstable on

e.");

*y=a*step+ystable;
*x=xstable+step;

}

void FunOfSystem(double x, double y, double *newx, double *newy, char Manifold[], double const1)
{

double Alpha;
Alpha=const1;

if(Manifold=="unstable")
{

y=y-Kappa*sin(x);
x=y+x-Alpha*y*y;

// x=fmod(x,2.0*Pi);
*newy=y;
*newx=x;



}
else if(Manifold=="stable")
{

x=x-y+Alpha*y*y;
// x=fmod(x,2.0*Pi);

y=y+Kappa*sin(x);
*newy=y;
*newx=x;

}
else
{

printf("\nERROR: Inside FunOfSystem function");
printf("\n(Press a key to continue)");
getchar();

}

}

void distance(double u0[], double u1[], double *dis)
{

*dis=sqrt((u0[0]-u1[0])*(u0[0]-u1[0])+(u0[1]-u1[1])*(u0[1]-u1[1]));
}

void angle(double u0[], double u1[], double u2[], double *a)
{

double t[2],d0,d1,d2,d3;

distance(u1,u0,&d0);
distance(u1,u2,&d2);
d1=d0/d2;

t[0]=u1[0]+d1*(u1[0]-u2[0]);
t[1]=u1[1]+d1*(u1[1]-u2[1]);
distance(t,u0,&d3);

*a=2.0*asin(d3/(2.0*d0));
}

void Test(double u0[], double u1[], double u2[], int *test )
{

double a,d,da;

distance(u1,u2,&d);
angle(u0,u1,u2,&a);
da=a*d;

if(daMIN<=da && da<=daMAX && a<=aMAX)
{

*test=1;
}
else if(da<daMIN)
{

*test=2;
}
else if (da>daMAX || a>aMAX)
{

*test=0;
}
else
{

*test=4;
printf("\n\nInformations inside from the test function:");
printf("\na =%2.15f", a);
printf("\nd =%2.15f", d);
printf("\nda=%2.15f", da);
printf("\n");

}

}

void new_step_smaller(int counter, int localCounterMax, double *step)
{

double y0,A1,A2,A3,t1,t2,t3;
double q[25];

/*



y0  = -14.7199379230286-0.043;
A1  = 15.2072676785437;
t1  = 282.857823165057;
A2  = -17.4224871864454;
t2  = 2.39274280944611;
A3  = 17.9312777797913;
t3  = 2.47755999723717;

x=x*10.0/(localCounterMax+1.0);
*step=y0+A1*exp(-x/t1)+A2*exp(-x/t2)+A3*exp(-x/t3);

*/

q[1]=0.990375612899813;
q[2]=0.913333433658369;
q[3]=0.876134895471276;
q[4]=0.831995020748074;
q[5]=0.783388353812785;
q[6]=0.732199560944679;
q[7]=0.679845388487646;
q[8]=0.627373202022734;
q[9]=0.575540404226826;
q[10]=0.524878264212818;
q[11]=0.475743059450984;
q[12]=0.428356910018195;
q[13]=0.382840254971762;
q[14]=0.339237566365776;
q[15]=0.297537604756618;
q[16]=0.257689280140215;
q[17]=0.219613985133252;
q[18]=0.183215105398543;
q[19]=0.108385279642629;
q[20]=0.095011872864996;
q[21]=0.005000007678090;
q[22]=0.0004580665942715;
q[23]=0.0000210247377867;
q[24]=0.00000150247377867;

*step=q[counter];
}

void new_step_bigger(double x, double localCounterMax, double *step)
{

double y0,A1,A2,A3,t1,t2,t3;
/*

y0  = 4082.14142488349;
A1  = -2890.55429825161;
t1  = 152.45426239001;
A2  = -1430.03842782464;
t2  = -116.932266102737;
A3  = 238.556194076619;
t3  = 34.7010935296267;

*/
y0  = 4437.05875002512-0.019765391836017;
A1  = -231.933851126579;
t1  = -3129.07265577039;
A2  = -2823.37946051926;
t2  = -1037.14384998565;
A3  = -1381.79593591796;
t3  = 521.319348097206;

x=x*10.0/(localCounterMax+1.0);
*step=y0+A1*exp(x/t1)+A2*exp(x/t2)+A3*exp(x/t3);

}

void Interpolate(double u0[], double u1[], double u2[],double *c0, double *c1, double *c2, int *swap, doub
le *cx0,double *cx1,double *cx2,double *cy0,double *cy1,double *cy2,double *arc_1, double *arc_2)
{

int rx,ry;
double u0_local[2],u1_local[2],u2_local[2];
double a0,a1,a2;
double arc0[2],arc1[2],arc2[2];
double x,y;
int t_swap;

// FILE *para;



// para=fopen("./Data/parabola_points.dat","w");
rx=0;
ry=1;
reverse(u0,u1,u2, &rx,&ry, &t_swap);
*swap=t_swap;

u0_local[0]=u0[rx];u0_local[1]=u0[ry];
u1_local[0]=u1[rx];u1_local[1]=u1[ry];
u2_local[0]=u2[rx];u2_local[1]=u2[ry];

parabola(u0_local,u1_local,u2_local, &a0,&a1,&a2);

*c0=a0;
*c1=a1;
*c2=a2;

// for(x=u0[0];x<=u2[0];x+=absolute(u0[0]-u2[0])/200.0)
// {
// parabola_y(c0, c1, c2, x, &y);
// fprintf(para,"%2.15f\t%2.15f\n",x,y);
// }

*arc_1=arc_length(a1, a2, u0_local[0], u1_local[0]);
*arc_2=arc_length(a1, a2, u0_local[0], u2_local[0]);

arc0[0]=0.0;
arc1[0]=*arc_1;
arc2[0]=*arc_2;

arc0[1]=u0[0];
arc1[1]=u1[0];
arc2[1]=u2[0];

parabola(arc0, arc1, arc2, &a0,&a1,&a2);
*cx0=a0;
*cx1=a1;
*cx2=a2;

arc0[1]=u0[1];
arc1[1]=u1[1];
arc2[1]=u2[1];
parabola(arc0, arc1, arc2, &a0,&a1,&a2);
*cy0=a0;
*cy1=a1;
*cy2=a2;

// fclose(para);

}

void reverse(double u0[], double u1[], double u2[], int *rx, int *ry, int *swap)
{

// Here we'll check if we have to compute a x=f(y) parabola.
/* Case: */
/* Left to Right. */ if(u0[0]<u1[0] && u1[0]<u2[0])

{*swap=10;*rx=0;*ry=1;}
/* 1_Variation. */ else if(u0[0]<u1[0] && u2[0]<=u1[0])

{printf("\nSWAP: 11.");*swap=11;*rx=1;*ry=0;}
/* 2_Variation. */ else if(u0[0]<u1[0] && u2[0]<=u0[0])

{printf("\nSWAP: 12!");*swap=12;*rx=1;*ry=0;}

/* Right to Left */ else if(u0[0]>u1[0] && u1[0]>u2[0])
{*swap=20;*rx=0;*ry=1;}

/* 1_Variation. */ else if(u0[0]>u1[0] && u2[0]>=u1[0])
{printf("\nSWAP: 21!");*swap=21;*rx=1;*ry=0;}

/* 2_Variation. */ else if(u0[0]>u1[0] && u2[0]>=u0[0])
{printf("\nSWAP: 22!");*swap=22;*rx=1;*ry=0;}
else
{

printf("\n\nHELL'S ERROR!\n\n");
printf("\n\nHELL'S ERROR!\n\n");
printf("\n\nHELL'S ERROR!\n\n");

}
}
void parabola( double tu0[], double tu1[], double tu2[], double *c0,double *c1,double *c2)
{



double x[3],y[3];
double x12,x02,x01;
double m0,m1,m2;
double A0,A1,A2;

x[0]=tu0[0]; y[0]=tu0[1];
x[1]=tu1[0]; y[1]=tu1[1];
x[2]=tu2[0]; y[2]=tu2[1];

x12=x[1]-x[2];
x02=x[0]-x[2];
x01=x[0]-x[1];

m0=x01*x02;
m1=-x01*x12;
m2=x02*x12;

A0=y[0]/m0;
A1=y[1]/m1;
A2=y[2]/m2;

*c2=A0+A1+A2;
*c1=-((x[1]+x[2])*A0+(x[0]+x[2])*A1+(x[0]+x[1])*A2);
*c0=(x[1]*x[2])*A0+(x[0]*x[2])*A1+(x[0]*x[1])*A2;

}

void parabola_y(double c0, double c1, double c2, double xx, double *yy)
{

*yy=c0+c1*xx+c2*xx*xx;
}
double arc_length(double a1, double a2, double x1, double x2)
{

double q1,q2,q;
q2=asinh(2.0*a2*x2+a1)+(2.0*a2*x2+a1)*sqrt(pow(2.0*a2*x2+a1,2.0)+1.0);
q1=asinh(2.0*a2*x1+a1)+(2.0*a2*x1+a1)*sqrt(pow(2.0*a2*x1+a1,2.0)+1.0);
q=(q2-q1)/(4.0*a2);
if(q<0.0)
{q=-q;}
return q;

}

void lineORpara(double tu0[], double tu1[], double tu2[], double xa, double ya, double arc1, double *d)
{

double b1,b0;
double a1,a0;
double xb,yb;
double a[2],b[2],dis;

klisi(tu0[0],tu0[1],tu1[0],tu1[1],&b1);
b0=tu1[1]-b1*tu1[0];

a1=-1.0/b1;
a0=ya-a1*xa;

xb=(b0-a0)/(a1-b1);
yb=b1*xb+b0;
a[0]=xa; a[1]=ya;
b[0]=xb; b[1]=yb;
distance(a,b, &dis);
*d=dis/arc1;

}

void integral(double tu0[],double tu1[],double tu2[],double *I)
{

int rx,ry;
double u0_local[2],u1_local[2],u2_local[2];
double x;
double c0,c1,c2;
int swap;

rx=0;
ry=1;
reverse(tu0, tu1, tu2, &rx, &ry, &swap);

newPoints(tu0, tu1, tu2);



u0_local[0]=tu0[rx];u0_local[1]=tu0[ry];
u1_local[0]=tu1[rx];u1_local[1]=tu1[ry];
u2_local[0]=tu2[rx];u2_local[1]=tu2[ry];

parabola(u0_local, u1_local, u2_local, &c0, &c1, &c2);

x=u1_local[0];
*I=c2/3.0*x*x+c1/2.0*x+c0;
if(*I<=0.0)
{*I=-*I;}

}

void newPoints(double tu0[], double tu1[], double tu2[])
{

double b1,W;
double x0,x1,x,y;

klisi(tu0[0], tu0[1], tu1[0], tu1[1], &b1);
W=Pi-atan(b1);

rotation(tu0[0], tu0[1], W, &x, &y);
tu0[0]=x;
tu0[1]=y;

rotation(tu1[0], tu1[1], W, &x, &y);
tu1[0]=x;
tu1[1]=y;

rotation(tu2[0], tu2[1], W, &x, &y);
tu2[0]=x;
tu2[1]=y;

x0=tu0[0];

move(tu0[0], x0, &x);
tu0[0]=x;
move(tu1[0], x0, &x);
tu1[0]=x;
move(tu2[0], x0, &x);
tu2[0]=x;

x1=tu1[0];

// rescale(tu0[0], x1, &x);
// tu0[0]=x;
// rescale(tu1[0], x1, &x);
// tu1[0]=x;
// rescale(tu2[0], x1, &x);
// tu2[0]=x;

}

void klisi(double x0, double y0, double x1, double y1, double *b1)
{

*b1=(y1-y0)/(x1-x0);
}

void rotation(double pointx, double pointy, double W, double *x, double *y)
{

*x=cos(W)*pointx-sin(W)*pointy;
*y=sin(W)*pointx+cos(W)*pointy;

}

void move (double point, double x0, double *x)
{

*x=point-x0;
}
void rescale(double point, double x1, double *x)
{

*x=point/x1;
}

void error(int effort, int k, double I, double section_0_points_x[], double section_0_points_y[], int coun
ter_section_0, double point0 [] ,double point1 [], double point2[], double tested_point[])



{
double c0,c1,c2,x,y,a,d;
double plot_step;
double temp1[2],temp2[2];

FILE *error0;
FILE *error1;
FILE *error2;

FILE *error_section_0_1;
FILE *error_section_0_2;
FILE *tested_image;

FILE *para;

error0=fopen("./Data/error_point0.dat","w");
error1=fopen("./Data/error_point1.dat","w");
error2=fopen("./Data/error_point2.dat","w");

error_section_0_1=fopen("./Data/error_section_0_1.dat","w");
error_section_0_2=fopen("./Data/error_section_0_2.dat","w");
tested_image=fopen("./Data/error_tested_image.dat","w");
para=fopen("./Data/error_parabola.dat","w");

printf("\n-------------");
printf("\nERROR REPORT:");

printf("\nNumber of effort in which this happened: %i, and k was: %i.", effort, k);
printf("\n");
printf("\npoint_0[0]=%2.15f", point0[0]);
printf("\npoint_1[0]=%2.15f", point1[0]);
printf("\npoint_2[0]=%2.15f", point2[0]);

printf("\n");
angle(point0, point1, point2, &a);
printf("\nThe angle between point0, point1 and point2 is:");
printf("\na(in Degrees)=%2.15f", a*(180.0/Pi));
printf("\nI=%2.15f", I);
printf("\n");

printf("\nsection_0_point[-1][0]=%2.15f", section_0_points_x[counter_section_0-1]);
printf("\nsection_0_point[0][0]= %2.15f", section_0_points_x[counter_section_0]);
printf("\ntested_point[0]=\t%2.15f", tested_point[0]);

temp1[0]=section_0_points_x[counter_section_0-1];
temp1[1]=section_0_points_y[counter_section_0-1];
temp2[0]=section_0_points_x[counter_section_0];
temp2[1]=section_0_points_y[counter_section_0];

distance(temp2, tested_point, &d);
angle(temp1, temp2, tested_point, &a);

printf("\n\na(in Degrees)=%2.15f", a*(180.0/Pi));

if(a/aMAX>1.0)
{

printf("\na=%2.15f is greater than aMAX:  ",a);
printf("a/aMAX=%2.15f", a/aMAX);

}
else if(a/aMAX<1.0)
{

printf("\na=%2.15f is smaller than aMAX:  ",a);
printf("a/aMAX=%2.15f", a/aMAX);

if(a/aMIN>1.0)
{

printf("\na=%2.15f is greater than aMIN:  ",a);
}
else if(a/aMIN<1.0)
{

printf("\na=%2.15f is smaller than aMIN:  ",a);
}
else
{

printf("\na=%2.15f is equal to aMIN: ",a);



}
printf("a/aMIN=%2.15f", a/aMIN);

}

else
{

printf("\na=%2.15f is equal to aMAX:  ",a);
printf("a/aMAX=%2.15f", a/aMAX);

}

if((d*a)/daMAX>1.0)
{

printf("\nda is greater than daMAX:  ");
printf("da/daMAX=%2.15f", (d*a)/daMAX);

}
else if((d*a)/daMAX<1.0)
{

printf("\nda is smaller than daMAX:  ");
printf("da/daMAX=%2.15f", (d*a)/daMAX);
if((d*a)/daMIN>1.0)
{

printf("\nda is greater than daMIN:  ");
}
else if((d*a)/daMIN<1.0)
{

printf("\nda is smaller than daMIN:  ");
}
else
{

printf("\nda is equal to daMIN:  ");
}
printf("da/daMIN=%2.15f", (d*a)/daMIN);

}
else
{

printf("\nda is equal to daMAX:  ");
printf("da/daMAX=%2.15f", (d*a)/daMAX);

}

fprintf(error0, "%2.15f\t%2.15f\t%2.15f\t%2.15f\t%2.15f\t%2.15f\n", point0[0], point0[1], point1[0
], point1[1], point2[0], point2[1]);

fprintf(error1, "%2.15f\t%2.15f\n", point1[0], point1[1]);
fprintf(error2, "%2.15f\t%2.15f\n", point2[0], point2[1]);

fprintf(error_section_0_1, "%2.15f\t%2.15f\n", section_0_points_x[counter_section_0-1], section_0_po
ints_y[counter_section_0-1]);

fprintf(error_section_0_2, "%2.15f\t%2.15f\n", section_0_points_x[counter_section_0], section_0_poin
ts_y[counter_section_0]);

fprintf(tested_image, "%2.15f\t%2.15f\n", tested_point[0], tested_point[1]);

parabola(point0, point1, point2, &c0, &c1, &c2);
printf("\nc0=%f", c0);
printf("\nc1=%f", c1);
printf("\nc2=%f", c2);
printf("\n%f", point2[0]-point0[0]);
plot_step=absolute(point2[0]-point0[0])/300.0;
if(point2[0]<point0[0])
{

for(x=point2[0];x<=point0[0];x+=plot_step)
{

parabola_y(c0, c1, c2, x, &y);
fprintf(para, "%2.15f\t%2.15f\n", x, y);

}
}
else if(point2[0]>point0[0])
{

for(x=point0[0];x<=point2[0];x+=plot_step)
{

parabola_y(c0, c1, c2, x, &y);
fprintf(para, "%2.15f\t%2.15f\n", x, y);



}
}

fclose(error0);
fclose(error1);
fclose(error2);

fclose(error_section_0_1);
fclose(error_section_0_2);
fclose(tested_image);

fclose(para);
printf("\nPress a key to continue..");
getchar();

}
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