




 

 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Φυσικής  

 

 

 

 

 

Υπολογισμοί μεγάλης ακρίβειας και εφαρμογές  

στα δυναμικά συστήματα 

Πτυχιακή Εργασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμητρα Κ. Σκουλίδου 

ΑΕΜ 12943 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Βουγιατζής 

 

 

 

Θεσσαλονίκη  

Σεπτέμβριος 2013 

  



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Συρματένια 

  



 

 
 

 



 

 
i 

 

 

 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία θα μελετήσουμε πως οι αλλαγές στην ακρίβεια 

των υπολογισμών επηρεάζουν τις χαοτικές τροχιές σε δυναμικά συστήματα. 

Θα εξηγήσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε 

υπολογισμούς μεγάλης ακρίβειας. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε 

να εκτελέσουμε υπολογισμούς μεγάλης ακρίβειας  με τη Mathematica και 

τη C++, κάνοντας χρήση των βιβλιοθηκών από το βιβλίο Precise 

Numerical Methods Using C++ του Oliver Aberth. H εφαρμογή θα γίνει σε 

δύο διαφορετικά δυναμικά συστήματα. Το δυναμικό σύστημα της 

Λογιστικής Απεικόνισης θα μελετηθεί με τη χρήση της Mathematica και το 

δυναμικό σύστημα της Henon Rotation Απεικόνισης με τη χρήση της C++. 

 

 

Abstract 

In this work we study how changes in the precision of computations 

affect chaotic trajectories of dynamical systems. We will explain the 

methods that we use to execute high precision. Furthermore, we will show 

how we can proceed to high precision computations with Mathematica and 

C++, using the code files from the book Precise Numerical Methods Using 

C++ by Oliver Aberth. These techniques will be applied in two different 

dynamical systems. Mathematica will be used for the study of the Logistic 

Map and C++ will be used for the study of Henon Rotation Map.  
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Κεφάλαιο 1  Εισαγωγή 

 

1.1. Το Δυναμικό Σύστημα 

Κάθε σύστημα του οποίου η εξέλιξη από κάποια αρχική κατάσταση 

περιγράφεται από ένα σύνολο εξισώσεων καλείται δυναμικό σύστημα.  

Όταν οι νόμοι που περιγράφουν ένα δυναμικό σύστημα είναι ένα 

σύνολο από διαφορικές εξισώσεις της μορφής:  

  )(xF
x


dt

d
                                          (1.1)      

το σύστημα η λύση είναι μία συνεχής ροή στο χρόνο. Το x είναι ένα 

διάνυσμα n πραγματικών μεταβλητών και μπορεί να περιγραφεί με τη 

σχέση: 

x {x1, x2, ...,xn}                                  (1.2) 

Οι μεταβλητές του συστήματος αποτελούν τις συντεταγμένες ενός n-

διάστατου χώρου που ονομάζεται χώρος των φάσεων ή καταστάσεων. Στον 

χώρο αυτό, η κατάσταση του συστήματος σε μία δοσμένη χρονική στιγμή 

καθορίζεται από ένα σημείο. Το σημείο αυτό κινείται σε σχέση με το χρόνο 

δημιουργώντας έτσι μία τροχιά στο χώρο των φάσεων. Ένα φασικό 

πορτρέτο είναι μια εικόνα που απεικονίζει την εξέλιξη του συστήματος από 

διαφορετικές αρχικές συνθήκες. Επειδή τα δυναμικά συστήματα 

χαρακτηρίζονται ως ντετερμινιστικά, κάθε σημείο στο χώρο διαγράφει μόνο 

μία τροχιά. Με πιο απλά λόγια γνωρίζοντας ακριβώς την παρούσα θέση 

ενός σημείου στο χώρο των φάσεων μπορούμε να γνωρίζουμε και το 

παρελθόν του και το μέλλον του. Ο χρόνος σε ένα δυναμικό σύστημα 

μπορεί να παίρνει συνεχείς ή διακριτές τιμές.  

Όταν οι νόμοι είναι ένα σύνολο από  εξισώσεις διαφορών με διακριτό 

χρόνο, το σύστημα λέγεται απεικόνιση και είναι της μορφής 

xk+1=f(xk)                                      (1.3) 
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Τα δυναμικά συστήματα μπορούν να χαρακτηριστούν ως αυτόνομα ή 

μη αυτόνομα ανάλογα με το αν οι εξισώσεις του περιέχουν ή όχι τον χρόνο 

ως μεταβλητή αντίστοιχα. Ένα μη αυτόνομο σύστημα μπορεί να μετατραπεί 

σε αυτόνομο αυξάνοντας τη διάσταση του χώρου των φάσεων κατά μία 

μεταβλητή και θέτοντας το χρόνο ως τη μεταβλητή αυτή. Μία ακόμα 

κατηγοριοποίηση των δυναμικών συστημάτων είναι σε γραμμικά και μη 

γραμμικά. Όταν τα δεξιά μέλη των εξισώσεων (1.1) και (1.3) είναι 

γραμμικός συνδυασμός των μεταβλητών του συστήματος τότε το σύστημα 

λέγεται γραμμικό, αλλιώς το δυναμικό σύστημα χαρακτηρίζεται ως μη 

γραμμικό.  

Τα δυναμικά συστήματα που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής 

αυτής της εργασίας είναι απεικονίσεις.  Ποιο συγκεκριμένα οι μη γραμμικές 

απεικονίσεις που θα μελετήσουμε είναι η Λογιστική Απεικόνιση (Κεφάλαιο 

3) και η Απεικόνιση Περιστροφής του Henon (Κεφάλαιο 4).  

Από όλα τα είδη τροχιών που εμφανίζουν τα δύο παραπάνω 

συστήματα εμείς θα ασχοληθούμε με αυτές που χαρακτηρίζονται ως 

χαοτικές. Χαρακτηριστική ιδιότητα των τροχιών είναι η μεγάλη ευαισθησία 

τους από τις αρχικές συνθήκες. Μια μικροσκοπική διαταραχή στις αρχικές 

συνθήκες, μεγεθύνεται σε βάθος χρόνου. Η ιδιότητα της ευαισθησίας των 

χαοτικών τροχιών από τις αρχικές συνθήκες έχει ως αποτέλεσμα την 

περιορισμένη χρονικά πρόβλεψή τους. Αυτό δεν συμφωνεί με το γεγονός 

ότι μια απεικόνιση είναι ένα ντετερμινιστικό δυναμικό σύστημα, με την 

έννοια ότι περιγράφεται από συγκεκριμένες μαθηματικές εξισώσεις και άρα 

γνωρίζοντας ακριβώς την αρχική συνθήκη είναι δυνατόν το σύστημα να 

προβλεφθεί για άπειρο χρονικό διάστημα. Όμως στην πράξη 

αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα. Πρώτα από όλα ποτέ σχεδόν δεν 

γνωρίζουμε τελείως μια αρχική συνθήκη, λόγω των σφαλμάτων που 

υπεισέρχονται κατά την διαδικασία της μέτρησης. Σχεδόν πάντα υπάρχει 

μια μικρή απόκλιση από την πραγματική αρχική συνθήκη, που δημιουργεί 

ένα αρχικό μικρό σφάλμα, έτσι με το πέρας του χρόνου το σφάλμα 

μεγεθύνεται και η προβλεπτικότητα χάνεται όσο ο χρόνος περνάει. 

Επιπλέον ακόμη και αν γνωρίζαμε ακριβώς την αρχική συνθήκη, λόγω 

καθαρά υπολογιστικών προβλημάτων είναι αδύνατη μια πρόβλεψη σε 

βάθος χρόνου. Οι προβλεπόμενες τιμές θα αυξάνονται και ο υπολογιστής 
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είναι υποχρεωμένος να εκτελεί πράξεις με αριθμούς που αποτελούνται από 

συνεχώς αυξανόμενα ψηφία,  το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο. Σε κάποιο 

σημείο της διαδικασίας λόγω αποκοπής ψηφίων θα υπεισέλθει ένα μικρό 

σφάλμα το οποίο πάλι θα αυξάνει εκθετικά σε σχέση με τον χρόνο  με 

αποτέλεσμα την απώλεια της πρόβλεψης.  

Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε με ποιο τρόπο η μεταβολή της 

ακρίβειας εκτέλεσης των υπολογισμών, επηρεάζει την χαοτική 

συμπεριφορά. Με άλλα λόγια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία λύση στο 

δεύτερο πρακτικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε παραπάνω.  

 

1.2.  Ακριβής Αριθμητική Ανάλυση 

Ακριβής αριθμητική ανάλυση (precise numerical analysis) ορίζεται 

ως η μελέτη των αριθμητικών μεθόδων για την εκτέλεση υπολογισμών 

αυθαίρετης ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, εάν η λύση ενός μαθηματικού 

προβλήματος απαιτεί την εύρεση κάποιων πραγματικών αριθμών, τότε 

αυτοί οι αριθμοί πρέπει να βρεθούν με k σωστά δεκαδικά ψηφία, όπου k 

είναι ακέραιος και καθορίζεται εξ αρχής. Αν στο πρόβλημά μας εμπλέκονται 

μιγαδικοί αριθμοί, τότε τόσο το πραγματικό όσο και το φανταστικό μέρος 

του αριθμού αντιμετωπίζονται ως πραγματικοί αριθμοί και συνεπώς πρέπει 

να υπολογίζονται με k δεκαδικά ψηφία.  

Πολύ σημαντικός στόχος στην επίλυση προβλημάτων με τις 

μεθόδους της ακριβής αριθμητικής ανάλυσης είναι ο περιορισμός τον 

σφαλμάτων. Αυτό οδηγεί σε εκτενέστερους υπολογισμούς από ότι αν 

εφαρμόζαμε μια οποιαδήποτε απλή αριθμητική μέθοδο. Μια από τις απλές 

αριθμητικές μεθόδους που εφαρμόζεται κατά κόρον είναι η αριθμητική της 

κινητής υποδιαστολής (floating point arithmetic). Η συγκεκριμένη μέθοδος 

δεν μπορεί να υποστηρίξει υπολογισμούς ακριβούς ανάλυσης καθώς δεν 

επιτρέπει έλεγχο στο σφάλμα του αριθμητικού αποτελέσματος. Όταν 

αναφερόμαστε στον έλεγχο του αποτελέσματος αναφερόμαστε σε δύο 

στοιχεία. Αρχικά, ελέγχεται αν οι απαντήσεις έχουν τον επιθυμητό αριθμό 

δεκαδικών ψηφίων ή όχι. Εάν όχι τότε θα πρέπει η διαδικασία των 

υπολογισμών θα επαναληφθεί χρησιμοποιώντας περισσότερα ψηφία. Για να  
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καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το υπολογιζόμενο αποτέλεσμα δεν φέρει 

επαρκή αξιόπιστα δεκαδικά ψηφία, δημιουργούμε ένα μικρό πεδίο εύρους 

σε κάθε αριθμό κινητής υποδιαστολής και κάνουμε χρήση της αριθμητικής 

του διαστήματος (interval arithmetic). Τα δύο παραπάνω στοιχεία σχετικά 

με τον έλεγχο του υπολογιζόμενου αποτελέσματος σε συνδυασμό με την 

αριθμητική της κινητής υποδιαστολής μας οδηγούν στη μέθοδο της  

αριθμητικής της διακύμανσης (range arithmetic). Τα τρία αριθμητικά 

συστήματα που αναφέρθηκαν σε αυτή την παράγραφο θα αναλυθούν 

περεταίρω παρακάτω.  

Τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας μεθόδου μπορούν εύκολα να γίνουν 

αντιληπτά. Πρώτον οι εκτενέστεροι υπολογισμοί και δεύτερον η ανάλυση 

και ο υπολογισμός των λαθών των αποτελεσμάτων. Η επανάληψη των 

υπολογισμών με περισσότερα δεκαδικά, σε περίπτωση που το υπολογιστικό 

αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, θα μπορούσε να επιβραδύνει ιδιαίτερα 

το χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος.  

Στον αντίποδα, ένα πλεονέκτημα της ακριβούς αριθμητικής 

ανάλυσης είναι η άμεση ανίχνευση και διόρθωσης και της παραμικρής 

απόκλισης από την πραγματική τιμή του αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, δεν 

υπάρχει πιθανότητα να ληφθούν εσφαλμένα αποτελέσματα, υπό την 

προϋπόθεση το πρόβλημα να έχει τοποθετεί σωστά και όλα τα 

προγραμματιστικά λάθη να έχουν εντοπισθεί και διορθωθεί. Έτσι όταν ένα 

τέτοιο πρόγραμμα αποτυγχάνει να λύσει το πρόβλημα, τότε η μνήμη του 

υπολογιστή έχει εξαντληθεί ή ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος είναι 

πολύ μεγάλος. Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι τα 

υπολογιστικά αποτελέσματα που λαμβάνουμε μπορούμε να τα 

αξιοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο. Για παράδειγμα, η απόκλιση στη 

σύγκριση μεταξύ πειραματικών αποτελεσμάτων και του αντίστοιχου 

μαθηματικού μοντέλου, όταν οι υπολογισμοί δεν έχουν γίνει με μεγάλη 

ακρίβεια, μπορεί εύκολα να αποδοθεί σε δικό μας υπολογιστικό λάθος. Σε 

αντίθεση, ασυμφωνίες τέτοιου τύπου όταν διαπραγματευόμαστε με 

αποτελέσματα υπολογισμών ακριβείας δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους 

παρανοήσεις. 
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Προτού κλείσουμε την παράγραφο αυτή καλό θα ήταν να 

αναφερθούμε και στον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζονται τα σωστά 

δεκαδικά ψηφία σε ένα αριθμό μεγάλης ακρίβειας. 

Με τον όρο σφάλμα εννοούμε την απόλυτη τιμή του προσημασμένου 

σφάλματος. Το προσημασμένο σφάλμα ορίζεται μέσω της εξίσωσης:  

Προσεγγίζουσα τιμή = πραγματική τιμή + προσημασμένο σφάλμα  

Γενικά ένα προσημασμένο σφάλμα μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό 

ή ίσο με μηδέν.  Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο συνήθως 

χρησιμοποιούμε την απόλυτη τιμή αυτού που την ονομάζουμε απλά 

σφάλμα. Έτσι το σφάλμα σε μία προσέγγιση είναι θετικό ή μηδέν.  

Γενικά, η προσέγγιση μας είναι σωστή με k δεκαδικά ψηφία εάν:  

k 10
2

1
      (1.1) 

Σε περίπτωση που η τιμή που θέλουμε να προσεγγίσουμε είναι είτε 

πολύ μικρή είτε πολύ μεγάλη για να την προσεγγίσουμε με ακριβώς k 

δεκαδικά ψηφία, τότε η καλύτερη μορφή αναπαράστασης του αριθμού είναι 

μέσο της επιστημονικής μορφής ενός αριθμού κινητής υποδιαστολής. 

Οπότε οι αριθμοί αυτοί θα είναι της μορφής:  

   (sign) d0 . d1 d2…dk * 10e    (1.2) 

 

Μια προσέγγιση k δεκαδικών ψηφίων ενός αριθμού στην παραπάνω 

μορφή είναι σωστή όταν:  

ek 1010
2

1
      (1.3) 
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1.3. Μέθοδοι Αριθμητικής Ανάλυσης 

1.3.1. Αριθμητική Κινητής Υποδιαστολής 

Η πιο κοινή μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα και σήμερα 

για γενικούς υπολογισμούς είναι αυτή της κινητής υποδιαστολής (floating 

point arithmetic). Για κάθε αριθμό αυτής της μορφής παρέχεται ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της μνήμης του υπολογιστή, το οποίο καθορίζεται από 

το λειτουργικό σύστημα και μπορεί να λάβει μόνο ορισμένα μεγέθη. Ο 

αριθμός αποθηκεύεται στο σύστημα με την μορφή:  

(sign) 0.d1 d2 d3…dk * Βe       (1.4) 

Όπου  d1 d2 d3…dk είναι το δεκαδικό μέρος του αριθμού (mantissa), e 

το εκθετικό μέρος και Β η βάση που χρησιμοποιείται για το εκθετικό μέρος. 

Αναλόγως με το πιο σύστημα χρησιμοποιούμε, δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό 

ή δεκαεξαδικό, η βάση μπορεί να πάρει τις τιμές 2, 8, 10 ή 16 αντίστοιχα. 

Επειδή το σύστημα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το δεκαδικό, η μορφή 

του αριθμού θα είναι:  

(sign) 0.d1 d2 d3…dk * 10e                  (1.5) 

Λόγω του μηδενικού ψηφίου μπροστά από την υποδιαστολή, οι 

πράξη του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης εκτελούνται ευκολότερα. Το 

εκθετικό μέρος καταλαμβάνει ικανό ποσοστό της μνήμης ώστε να υπάρχει 

η δυνατότητα να μεταβληθεί συν ή πλην ένα συγκεκριμένο ποσό που 

καθορίζεται από τη δηλωθείσα ακρίβιεα. Το μήκος του δεκαδικού μέρους, 

δηλαδή τα k ψηφία, καθορίζονται από τον προγραμματιστή και γενικά το 

δεκαδικό μέρος του αριθμού καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της 

προκαθορισμένης μνήμης. Το άθροισμα, η διαφορά και το γινόμενο μπορεί 

να έχουν μεγαλύτερο δεκαδικό μέρος από τους τελεστές τις πράξεις που 

είχαν συγκεκριμένο μέγεθος. Τα επιπλέον ψηφία της απάντησης μπορούν 

να διαγραφούν ώστε το αποτέλεσμα να χωρέσει στη μνήμη της απάντησης. 

Σε μία προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα της διαγραφής ψηφίων και 

να μπορούμε να λειτουργούμε αριθμούς πολλαπλής ακρίβειας 

δημιουργούμε αριθμούς της μορφής: 

(sign) 0.d1 d2 d3…dn * 10e       (1.6) 
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Η μορφή αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη (1.5) με μόνη 

διαφορά το n, το οποίο επιτρέπει την αλλαγή του αριθμού των δεκαδικών 

ψηφίων, γι’ αυτό και μπορούμε να ονομάσουμε ένα τέτοιο σύστημα ως 

σύστημα μεταβλητής ακρίβειας (variable precision floating-point 

arithmetic). Το άνω όριο Ν ενός τέτοιου συστήματος είναι κάποιες χιλιάδες. 

Ένας αριθμός με την παραπάνω μορφή γίνεται δεκτός αν ισχύει Nn 1  . 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε καταφέρει η μνήμη που απαιτείται για την 

αποθήκευση του αριθμού να μην καθορίζεται από την αρχή αλλά να 

αποτελείται από ένα σύνολο από bytes το ένα δίπλα στο άλλο, τα οποία 

συγκροτούν το δεκαδικό μέρος. Τον αριθμό των bytes προσδιορίζει ο 

αριθμός n, που αποθηκεύεται στο αρχικό τμήμα μνήμης που χρησιμοποιεί ο 

αριθμός. 

Αυτή η μορφή μας επιτρέπει να παριστάνουμε σταθερές με πολλά 

δεκαδικά ψηφία, για παράδειγμα:  σταθερές όπως 57.31  ή 1234567809, 

λαμβάνουν στις μορφές 
2103157.0   ή 

10101234567809.0  , αντίστοιχα. Οι 

προσθέσεις, οι αφαιρέσεις και οι πολλαπλασιασμοί με τέτοιους αριθμούς 

μπορεί να οδηγήσουν σε ακριβή αποτελέσματα με πολύ μεγάλο πλήθος 

δεκαδικών ψηφίων. Στην διαίρεση, ο καθορισμός των δεκαδικών ψηφίων 

του αποτελέσματος είναι αναγκαίος από την αρχή την πράξης.  

 Το μήκος του δεκαδικού μέρους των υπολογιζόμενων αριθμών 

δίνεται από ένα θετικό και ακέραιο αριθμό που ονομάζουμε PRECISION. Η 

παράμετρος αυτή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ ενός 

προκαθορισμένου ελάχιστου και του άνω ορίου N του συστήματος. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πολύ απλή: Πριν από 

οποιοδήποτε υπολογισμό, θέτουμε στην παράμετρο κάποια τιμή, που μας 

φαίνεται κατάλληλη, εάν το αποτέλεσμα δείχνει να χρειάζεται και άλλα 

δεκαδικά ψηφία τότε αυξάνουμε την τιμή της PRECISION και 

επαναλαμβάνουμε τον υπολογισμό. Πρέπει να τονιστεί ότι οι δεκαδικές 

σταθερές που εμπλέκονται στο εκάστοτε πρόγραμμα, δεν υπόκεινται στον 

περιορισμό που επιβάλει η PRECISION. Αυτοί οι αριθμοί δηλώνονται με 

τόσα δεκαδικά ψηφία όσα χρειάζονται για να παρασταθούν με ακρίβεια. 
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Εφόσον, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία,  δεν υπάρχει 

κάποιος έλεγχος του πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το σφάλμα στον 

υπολογιζόμενο αριθμό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο εύστοχο είναι 

το αποτέλεσμα που βρέθηκε. Κατά συνέπεια πώς θα γνωρίζουμε πότε να 

αυξήσουμε την τιμή της PRECISION και να επαναλάβουμε τους 

υπολογισμούς; 

1.3.2. Αριθμητική του Διαστήματος  

Ένας τρόπος για την  καταγραφή των υπολογιστικών σφαλμάτων 

προτάθηκε από τον Ramon Moore το 1962. Ο αριθμός πλέον δεν 

παρίσταται μόνο με έναν όρο όπως συμβαίνει στην περίπτωση που ο 

αριθμός παίρνει την μορφή (1.6). Η νέα μορφή του αριθμού θα είναι η 

m , όπου m  αποτελεί την παράσταση του αριθμού και το   αποτελεί 

την παράσταση του σφάλματος. Αν ένας αριθμός είναι σταθερά, τότε το 

σφάλμα του   είναι μηδενικό. Το σύστημα αυτό ονομάζεται αριθμητική του 

διαστήματος (interval arithmetic).  

Όταν εκτελείται μία οποιαδήποτε πράξη μεταξύ δύο τέτοιων 

αριθμών, μαζί με το αποτέλεσμα m  του αποτελέσματος υπολογίζεται και το 

αποτέλεσμα για το σφάλμα  . Οι μαθηματικές σχέσεις των τεσσάρων 

αριθμητικών πράξεων φαίνονται παρακάτω:  

11 m  22 m   21 mm    21       (1.7) 

11 m  22 m   21 mm    21        (1.8) 

11 m  22 m   21mm   211221   mm    

 (1.9) 

11 m  22 m 
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if

if

 

22

22





m

m 
    (1.10) 

Παρατηρούμε ότι για την πρόσθεση, της αφαίρεση και τον 

πολλαπλασιασμό τα πράγματα ως προς τον υπολογισμό του σφάλματος 
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είναι ξεκάθαρα. Στην διαίρεση, ωστόσο, το μέγιστο όριο στο σφάλμα 

προκύπτει είτε όταν ο μικρότερος δυνατός αριθμητής διαιρείται από τον 

μεγαλύτερο δυνατό παρονομαστή είτε όταν ο μεγαλύτερος δυνατός 

αριθμητής διαιρείται από τον μικρότερο δυνατό παρονομαστή. Δηλαδή, για 

την πρώτη περίπτωση θα έχουμε: 

)(

)()(
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211221
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Και για την δεύτερη περίπτωση: 
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Στην περίπτωση που το 2  είναι θετικό, τότε η δεύτερη τιμή του 

σφάλματος είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται στην (1.10). 

 

1.3.3. Αριθμητική της διακύμανσης  

Η αριθμητική της διακύμανσης (range arithmetic) προκύπτει αν 

συνδυάσουμε τη μέθοδο της μεταβλητής ακρίβειας με αυτή της 
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αριθμητικής του διαστήματος. Η νέα μορφή του αριθμού διαφέρει από την 

(1.6)  ως προς την πρόσθεση ενός δεκαδικού ψηφίου r, δηλαδή: 

(sign) ( 0.d1 d2 d3…dn r )* 10e       (1.11) 

Το ψηφίο r είναι το ψηφίο της διακύμανσης (range digit), καθορίζει 

το μέγιστο σφάλμα του αριθμού και έχει την ίδια δεκαδική αξία με αυτή του 

dn . Λαμβάνοντας υπόψη τη δεκαδική αξία του r ψηφίου και αγνοώντας το 

εκθετικό μέρος, μπορούμε να λάβουμε το όριο του σφάλματος του 

δεκαδικού μέρους του αριθμού (mantissa error bound). Όταν αυτή η τιμή 

πολλαπλασιαστεί με το εκθετικό μέρος, λαμβάνουμε το όριο του 

σφάλματος του αριθμού (number error bound). Για παράδειγμα, έστω ότι 

έχουμε τον αριθμό 4109123456.0     για τον αριθμό αυτό το όριο του 

σφάλματος για το δεκαδικού μέρους είναι 6109000009.0   και το όριο του 

σφάλματος του αριθμού είναι 2109  .  

Οι σταθερές του προγράμματος μπορούν να μετασχηματιστούν στη 

μορφή (1.11) θέτοντας το r ψηφίο ίσο με μηδέν, για παράδειγμα 

3100999.0  . Αυτοί οι αριθμοί ονομάζονται και επακριβείς (exact).  

Η πρόσθεση, η αφαίρεση και ο πολλαπλασιασμός επακριβών 

αριθμών δίνει επίσης επακριβές αποτέλεσμα, με την προϋπόθεση ότι δεν 

έχουμε υπερβεί το όριο που θέσαμε στην PRECISION. Στην περίπτωση που 

συμβεί κάτι τέτοιο τότε το δεκαδικό μέρος διακόπτεται στο μήκος που 

επιβάλλει η προκαθορισμένη ακρίβεια και ο αριθμός δέχεται ως r ψηφίο τη 

μονάδα. Δηλώνεται έτσι ότι το τελευταίο ψηφίο έχει μέγιστο σφάλμα ίσο με 

τη μονάδα. Η ακρίβεια των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων αλλάζει, αν 

αλλάξουμε την τιμή της παραμέτρου PRECISION. 

Στην περίπτωση που έστω και ένας από τους δύο συντελεστές μιας 

πράξης δεν είναι επακριβής αριθμός, τότε το αποτέλεσμα θα έχει μη 

μηδενικό r ψηφίο, το οποίο υπολογίζεται όπως έχουμε δείξει στην 

παράγραφο 1.3.2.. Η γενική διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

πρώτα υπολογίζεται το όριο του σφάλματος του δεκαδικού μέρους του 

αριθμού και στρογγυλοποιείται ώστε να μας δώσει το ψηφίο r. Γνωρίζοντας 

την δεκαδική αξία του ψηφίο r γνωρίζουμε τον αριθμό n, δηλαδή ο αριθμός 

των δεκαδικών ψηφίων. Τέλος διαμορφώνεται το δεκαδικό μέρος στο 
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μέγεθος που καθορίζεται από το n. Εάν κάποια ψηφία πρέπει να 

απορριφθούν, τότε το αποτέλεσμα του ψηφίου r αυξάνεται κατά ένα. 

Διαδοχικοί υπολογισμοί με μη επακριβείς αριθμούς οδηγούν 

αριθμούς με μεγαλύτερα σφάλματα και αναλόγως τα μήκη των αριθμών θα 

τείνουν να μειωθούν. Μικρότεροι αριθμοί σε μήκος σημαίνει γρηγορότερες 

αριθμητικές πράξεις. Ωστόσο υπάρχουν πολλά δεκαδικά ψηφία που 

απορρίπτονται αυτόματα. Εάν το τελικό αποτέλεσμα αποτελείται από μη 

ικανοποιητικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων, τότε ο υπολογισμός 

επαναλαμβάνεται με μεγαλύτερη τιμή για την παράμετρο PRECISION. Οι 

περιπτώσεις για τις οποίες συμβαίνει αυτό είναι περιπτώσεις στις οποίες η 

αριθμητική κινητής υποδιαστολής αποτυγχάνει να δώσει ακριβές 

αποτέλεσμα. Το πόσο θα αυξηθεί η τιμή της παραμέτρου PRECISION 

καθορίζεται αφού εξεταστούν τα αποτελέσματα και σε αυτή προστίθεται 

ένα ακόμα μικρό περιθώριο. Η παραπάνω περιγραφή αυτή εφαρμόζεται 

στις απλούστερες περιπτώσεις, όπου ο υπολογισμό είναι ευθύς από ακριβείς 

αρχικές σταθερές σε απαντήσεις. Η επίλυση ενός συστήματος γραμμικών 

εξισώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τέτοιο παράδειγμα. Συνήθως, 

όμως, η αριθμητική λύση ενός μαθηματικού προβλήματος είναι πιο 

περίπλοκη.  

1.3.4. Αριθμητική των Ρητών Αριθμών  

Η αριθμητική των ρητών αριθμών (rational arithmetic) είναι πλέον 

εύκολα προσεγγίσιμη μέσω της αριθμητικής της διακύμανσης. 

Χρησιμοποιείται όταν ζητάμε να απεικονίσουμε τον αριθμό με την μορφή 

κλάσματος. Ο αριθμητής p  και ο παρονομαστής q  αποτελούν τον ρητό 

αριθμό r  με την μορφή  qp . Ο αριθμητής δεν έχει κανένα περιορισμό, σε 

αντίθεση με τον παρονομαστή που πρέπει να είναι διάφορος του μηδενός. 

Η εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων γίνεται ως εξής: 
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     (1.15) 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισμό τέτοιων αριθμών 

εξηγείται παρακάτω. Πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή των τεσσάρων 

πράξεων, η παράμετρος PRECISION δέχεται τη μέγιστη δυνατή τιμή της, Ν. 

Έπειτα υπολογίζονται οι αριθμοί p  και q  σύμφωνα με την αριθμητική της 

διακύμανσης. 

Είναι βολικό να περιορίζουμε τον παρονομαστή q  να δέχεται μόνο 

θετικές τιμές. Αμέσως περιορίζουμε τον έλεγχο μόνο στο πρόσημο του 

αριθμητή p  για το αν αντιμετωπίζουμε θετικούς ή αρνητικούς ρητούς 

αριθμούς. Επανεξετάζοντας τις αριθμητικές πράξεις παρατηρούμε ότι οι 

εξισώσεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού δεν 

χρειάζονται κάποια αλλαγή. Αντίθετα στην πράξη της διαίρεσης ο 

παραπάνω περιορισμός του παρονομαστή οδηγεί στην εξής μορφή:  
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Η απαλοιφή κοινών διαιρετών μεταξύ του αριθμητή και του 

παρονομαστή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς οδηγεί τον ρητό αριθμό σε μία 

πιο απλοποιημένη μορφή. Η νέα μορφή του απλοποιημένου αριθμού 

βοηθάει στη σύγκριση μεταξύ του 
1

1

q

p
 και του 

2

2

q

p
. Αν ο 1p  είναι ίσος με 

τον 2p  και ο 1q  είναι ίσος με τον 2q , τότε οι αντίστοιχοι ρητοί αριθμοί θα 

είναι εξίσου ίσοι μεταξύ τους. Στην περίπτωση που δεν έχουμε την 



 

 
19 

 

δυνατότητα απαλοιφής κοινών διαιρετών, μπορούμε να καταλήξουμε στο 

ίδιο συμπέρασμα αν βρούμε ότι το γινόμενο 21qp  είναι ίσο με το γινόμενο 

12qp  και αυτό απαιτεί δύο πολλαπλασιασμούς. Κρατώντας τους αριθμούς p  

και q  μικρούς, οι πράξεις εκτελούνται γρηγορότερα  και η πιθανότητα να 

ξεπεράσουμε το ανώτατο όριο στην ακρίβεια μειώνεται. Έτσι, εάν D  είναι ο 

μέγιστος κοινός διαιρέτης των p  και q  και είναι μεγαλύτερος της 

μονάδας, τότε το ζεύγος των p  και q  αντικαθιστάται με το ζεύγος των 'p  

και 'q , με Dpp '  και Dqq ' .  

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να την εύρεση του μέγιστου 

κοινού διαιρέτη είναι η ευκλείδεια μέθοδος, σύμφωνα με την οποία ο 

μέγιστος κοινός διαιρέτης δύο οποιονδήποτε θετικών ακεραίων 1n  και 2n  

υπολογίζεται με επαναλαμβανόμενες διαιρέσεις. Η διαδικασία είναι η 

ακόλουθη: διαιρούμε τον μεγαλύτερο ακέραιο με τον μικρότερο και 

λαμβάνουμε ένα ακέραιο πηλίκο και ένα ακέραιο υπόλοιπο. Υποθέτουμε ότι 

21 nn    εάν δεν συμβαίνει αυτό, αλλάζουμε τους ακεραίους ώστε να το 

διασφαλίσουμε. Έστω 1d  το πηλίκο και 3n  το υπόλοιπο, της διαίρεσης του 

1n  από τον 2n , ώστε: 

3211 nndn    

με 230 nn  . Από την παραπάνω εξίσωση γίνεται φανερό ότι 

οποιοσδήποτε κοινός διαιρέτης των 1n  και 2n είναι και διαιρέτης του 3n , έτσι 

ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 1n  και 2n  είναι κοινός διαιρέτης των 2n  και 

3n . Επιπρόσθετα, κάθε κοινός διαιρέτης των 2n  και 3n  είναι και κοινός 

διαιρέτης του 1n , έτσι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 2n  και 3n  είναι 

κοινός διαιρέτης των 1n  και 2n . Οι δύο αυτές προτάσεις μαζί υποδηλώνουν 

ότι οι δύο μέγιστοι κοινοί διαιρέτες στους οποίους αναφέρονται είναι ίδιοι, 

έτσι το πρόβλημα της εύρεσης του μέγιστου κοινού διαιρέτη μπορεί να 

αλλάξει από το ζευγάρι 1n , 2n  στο ζευγάρι 2n , 3n , και η όλη διαδικασία 

μπορεί να επαναληφτεί στο νέο ζευγάρι. Εάν η διαδικασία επαναληφθεί 

αρκετές φορές, πρέπει να οδηγήσει σε ένα ζευγάρι ακεραίων με τον έναν 
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από τους δύο ίσο με μηδέν. Όταν συμβεί αυτό, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης 

ισούται με τον μη μηδενικό αριθμό του τελικού ζεύγους.  
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Κεφάλαιο 2. Ο έλεγχος της ακρίβειας  

 

2.1 . Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφαλαίο αναφερθήκαμε στις διάφορες μεθόδους 

της ακριβούς αριθμητικής ανάλυσης. Καταλήξαμε ότι η καταλληλότερη 

μέθοδος για την εκτέλεση υπολογισμών ακριβείας είναι  η αριθμητική της 

διακύμανσης (range arithmetic). Είδαμε ακόμα ότι γενικότερα σε μια 

αλυσίδα υπολογισμών η ακρίβεια των δεδομένων δεν μπορεί να παραμένει 

σταθερή αλλά μειώνεται διαρκώς και αναλόγως με τον αριθμό των 

επαναλήψεων της αριθμητικής μεθόδου. Πώς, επομένως, θα γίνει εφικτό 

να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να κρατήσουμε την ακρίβεια των 

υπολογισμών μας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο; 

 

2.2.  Υπολογισμοί ακριβείας στη Mathematica 

Ο ορισμός της ακρίβειας στην αριθμητική ανάλυση σχετίζεται με τις 

έννοιες accuracy και precision. Στο απόλυτο ή σχετικό σφάλμα μιας 

προσεγγίζουσας ποσότητας αναφέρεται η accuracy, ενώ η precision 

συνήθως αναφέρεται στον αριθμό των ψηφίων με τον οποίο εκτελούνται οι 

βασικές αριθμητικές πράξεις (+ , - , * , / ).  

Στην Μathematica οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την 

περιγραφή σφαλμάτων δίνονται στο δεκαδικό σύστημα, αφού αυτή είναι η 

βάση που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και εξαγωγή των αριθμών. 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το παραπάνω είναι ανεξάρτητο της 

βάσης που χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για την εσωτερική 

απεικόνιση των αριθμών.  

Οι όροι Precision και Accuracy στην Μathematica είναι 

συγκεκριμένες εντολές, δηλαδή συναρτήσεις, με όρισμα ένα πραγματικό 

αριθμό x: 

Precision[x] και Accuracy[x]  
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Η συνάρτηση της Μathematica που αποδίδει τη δεκαδική κλίμακα 

του πραγματικού αριθμού x, με x 0, είναι η Scale και ορίζεται ως: 

 x10log   

Δηλώνουμε με x  το απόλυτο σφάλμα ενός αριθμού x και με xx  

το σχετικό σφάλμα ενός αριθμού x, με x 0. Η Accuracy θα είναι η 

αρνητική  κλίμακα του απόλυτου σφάλματος του x: 

 x 10log . 

Η Precision θα είναι η αρνητική κλίμακα του σχετικού σφάλματος 

του x: 

 xx 10log . 

Ο συνδυασμός των παραπάνω ορισμών οδηγεί στην ακόλουθη 

έκφραση στη Μathematica:  

Precision[x] == Scale[x] + Accuracy[x] 

η οποία αποτελεί ταυτότητα. 

Μπορούμε εν τέλει να πούμε ότι: 

Precision[x] =  ο συνολικός αριθμός ψηφίων του αριθμού x που 

είναι γνωστά με ακρίβεια 

Accuracy[x] =  ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων του x που είναι 

γνωστά με ακρίβεια 

 

Για παράδειγμα, αν  

In[1]:= a=3256.1458796321400032685; 

 

Τότε, θα είναι 

In[2]:= Precision[a] 



 

 
23 

 

Out[2]= 22.5127 

In[3]:= Accuracy[a] 

Out[3]= 19. 

Στη mathematica είναι εύκολο να δηλώσεις την ακρίβεια με την 

οποία γνωρίζεις τα δεδομένα σου. Εάν για παράδειγμα γνωρίζουμε τον 

αριθμό 3.9  με ακρίβεια όχι 16 αλλά 50 σημαντικών ψηφίων, τότε 

γράφουμε 3.9`50, οπότε το πρόγραμμα αναγνωρίζει τον αριθμό αυτό 

ως δεκαδικό αριθμό με 50 γνωστά ψηφία. Τα υπόλοιπα ψηφία μέχρι το 

πεντηκοστό θεωρούνται μηδενικά. 

In[4]:= 3.9`50 

Out[4]= 3.90000000000000000000000000000000000000000\ 

00000000 

Όντως, λοιπόν, ισχύει: 

In[5]:= Presicion[%] 

Out[5]= 50 

Αντίστοιχος συμβολισμός υπάρχει και για έναν αριθμό x που είναι 

γνωστός με Accuracy ίση με n και είναι ο x``n. Έτσι, θα έχουμε: 

In[6]:= 63.58``50 

Out[6]= 63.5800000000000000000000000000000000000000\ 

000000000 

In[7]:= Accuracy[%] 

Out[7]= 50 

Ας εξετάσουμε απλούς υπολογισμούς με αριθμούς μεγάλης 

ακρίβειας. Θα δούμε αρχικά την πρόσθεση και κατόπιν το πολλαπλασιασμό.  

Ορίζουμε δύο αριθμούς με ακρίβεια (Precision) 60 ψηφίων.  

In[8]:= a=2.`60;  



 

 
24 

 

   b=3.56`60;  

Στη συνέχεια εκτελούμε την πρόσθεση και την αφαίρεση των δύο 

αριθμών a και b και δίνονται και οι αντίστοιχες ακρίβειες, με την εντολή 

Precision, των αποτελεσμάτων.  

In[9]:= a+b  

   Precision[%]  

Out[9]=5.560000000000000000000000000000000000000000\  

  00000000000000000  

Out[10]=60.  

In[11]:= a*b  

    Precision[%]  

Out[11]=7.12000000000000000000000000000000000000000\  

   0000000000000000  

Out[12]=59.699  

Παρατηρούμε ότι στην πρόσθεση η ακρίβεια του αθροίσματος είναι 

ίδια με αυτή των προσθετέων αριθμών. Στον πολλαπλασιασμό, όμως, το 

γινόμενο των αριθμών έχει διαφορετική ακρίβεια και μάλιστα λίγο 

μικρότερη. Έτσι εξηγείται γιατί, γενικότερα, σε μια αλυσίδα υπολογισμών η 

ακρίβεια των δεδομένων δεν μπορεί να παραμένει σταθερή αλλά μειώνεται 

διαρκώς και αναλόγως με τον αριθμό των επαναλήψεων της αριθμητικής 

μεθόδου. 

Σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί η μείωση της ακρίβεια στους 

υπολογισμούς, γίνεται χρήση της εντολής SetPrecision[expr,p] της 

Mathematica. Η εντολή αυτή οδηγεί σε μία εκδοχή της expr στην οποία 

όλοι οι αριθμοί έχουν ορισθεί με ακρίβεια (Precision) p. Για παράδειγμα: 

In[13]:= SetPrecision[a+3 b+0.1 c,10] 

Out[13]= a+3.000000000 b+0.1000000000 c 
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Αντίστοιχα η ίδια εντολή μπορεί να μετατρέψει ένα αριθμό από 

αριθμό ακριβείας μηχανής σε ένα αυθαίρετο αριθμό ακρίβειας p, δηλαδή: 

 In[14]:= SetPrecision[1.1,20] 

Out[14]= 1.10000000000000000888 

Ο λόγος που ο αριθμός που δημιουργείται μέσω της παραπάνω διαδικασίας 

ονομάζεται αυθαίρετος είναι γιατί τα ψηφία που συμπληρώνονται δεν είναι 

πάντα όλα μηδενικά. Δηλαδή ο σωστός ή αλλιώς ο ακριβής αριθμός που θα 

περιμέναμε θα ήταν ο 1.10000000000000000000. 

Παρόλο που η Mathematica είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, δεν 

παύει να αποτελεί πρόβλημα όταν ζητούνται περίπλοκες πράξεις με αρκετά 

μεγάλη ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι τόσο χωρικό όσο κυρίως χρονικό.  

 

2.3.   Υπολογισμοί ακριβείας στη C++ 

Για την εφαρμογή της αριθμητικής της διακύμανσης στην C++, 

σύμφωνα με το βιβλίο Precise Numerical Methods Using C++ του Oliver 

Aberth, γίνεται χρήση δύο κλάσεων της greal και της gString. Κάθε 

αριθμός είναι μια μεταβλητή greal και μετατρέπεται σε μεταβλητή μορφής 

gString ώστε να μπορεί να εκτυπωθεί στην οθόνη. Η εισαγωγή τιμών από 

το πληκτρολόγιο γίνεται σε μεταβλητές τύπου gString που στη συνέχεια 

τίθενται ως αξίες μεταβλητών greal. Τόσο η κλάση  greal όσο και η 

κλάση gString ορίζονται από το αρχείο greal.h. Η διαφορά του 

greal.h που χρησιμοποιούμε στην εργασία αυτή από του real.h που 

χρησιμοποιείται στο βιβλίο του Oliver Aberth είναι ότι επιτρέπεται στους 

αριθμούς να διατηρούν και τα μη ακριβή τους στοιχεία. 

Αρχικά θα γίνει μία αναφορά σε στοιχεία της ορολογίας της C++. 

Ένα στιγμιότυπο της κλάσης καλείται αντικείμενο (object). Η δήλωση των 

greal αντικειμένων (που στο εξής θα ονομάζουμε μεταβλητές) γίνεται ως 

εξής ”real X;”. Το μέλος μιας κλάσης (class member) είναι μία 

συνάρτηση η οποία δέχεται αριθμούς από δηλώσεις διαφόρων τύπων 

μεταβλητών και επιστρέφει οποιοδήποτε τύπο ο οποίος όμως σχετίζεται με 
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αντικείμενο της κλάσης. Το όνομα του αντικειμένου και της συνάρτησης 

αυτής διαχωρίζονται από μια τελεία. Για παράδειγμα αν X είναι ένα greal 

αντικείμενο, τότε το τμήμα του προγράμματος X.entry(A,B) αναγνωρίζει 

το entry(A,B) ως ένα μέλος της greal που στην προκειμένη περίπτωση 

σχετίζεται με την μεταβλητή X.  

Ξεκινώντας με την κλάση greal, ας δείξουμε μερικούς τρόπους του 

πώς ορίζονται και αρχικοποιούνται αντικείμενα τέτοιου τύπου: 

real X=18, Υ=”0.25e23”, Z=Y ; ή 

real X(18), Υ(”0.25”), Z(Y) ; 

Μια δεκαδική σταθερά προσδιορίζεται σε ένα greal αντικείμενο 

εφόσον αυτή εσωκλείεται σε εισαγωγικά, οσοδήποτε μεγάλη κι αν είναι. 

Στα προηγούμενα παραδείγματα χρησιμοποιείται η σταθερά ”e” ή ”E” 

υποδεικνύοντας ότι ακολουθεί μία δύναμη με βάση το 10.  

Η κλάση αυτή παρέχει αρκετές σταθερές, όπως: zero, one, two, 

ten, tenth, half, pi και logten. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε 

αντικείμενο που απλά ορίζεται και δεν αρχικοποιείται, τίθεται αυτόματα ίσο 

με zero.  

Οι υπολογισμοί που μπορούν να εκτελεστούν μεταξύ αντικειμένων 

greal ορίζονται βάση των λογικών τελεστών +, -, * και /. Υπάρχουν 

επίσης οι τελεστές του προθεματικού μείον και ο εκθετικός τελεστής ^. 

Ένα ακόμα εργαλείο διαθέσιμο σε αυτή την κλάση είναι οι τελεστές 

σύγκρισης ==, !=, >, >=, < και <=, καθώς και ένα πλήθος ελέγχων. Για 

παράδειγμα εάν το X είναι ένα greal αντικείμενο, τότε η έκφραση 

X.is_zero() ελέγχει εάν το X είναι ένας ακριβής αριθμός ίσος με το 

μηδέν και η έκφραση X.is_int() ελέγχει εάν το X είναι ένας ακριβής 

ακέραιος αριθμός. 

Η δεύτερη κλάση που χρησιμοποιείται είναι η gString. Ο ορισμός 

και η αρχικοποίηση ενός gString αντικειμένου μπορεί να γίνει ως εξής:  
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gString P=”prc”, R=P ; ή 

gString P(”prc”), R(P) ; 

Εάν ένα αντικείμενο αυτής της κλάσης δεν αρχικοποιηθεί τότε 

θέτεται ίσο με ” ”. 

Σε αυτή την κλάση οι τελεστές +  και += χρησιμοποιούνται για να 

προσδώσουν αλληλουχία μεταξύ των gString αντικειμένων. Έτσι, αν S 

είναι ένα gString αντικείμενο τότε μπορούμε να γράψουμε: 

S=S+”abcd”; ή S+=”abcd”;  

Για να συγκρίνουμε εάν τα gString αντικείμενα είναι πανομοιότυπα 

μεταξύ τους ή όχι κάνουμε χρήση των τελεστών σύγκρισης == ή != 

αντίστοιχα. 

Η κλάση αυτή μας επιτρέπει την αρχικοποίηση ενός gString 

αντικειμένου μέσω του τελεστή >> είτε από κάποιο αρχείο είτε μέσω της 

εντολής cin. Έτσι, η παράσταση cin >> S; επιτρέπει την αρχικοποίηση 

του gString αντικειμένου με σύμβολα που δίνονται μέσω του 

πληκτρολογίου και το gString αντικείμενο τερματίζεται πατώντας το 

πλήκτρο <ENTER>. Εάν το gString αντικείμενο αρχικοποιηθεί ως “q”  ή 

“Q” αυτό σημαίνει τον τερματισμό (quit) του προγράμματος. Ο τελεστής 

<< οδηγεί στην εξαγωγή gString αντικείμενων σε κάποιο αρχείο ή στην 

οθόνη με την χρήση του cout. Για παράδειγμα, το cout << S; θα 

παρουσιάσει στην οθόνη το gString αντικείμενο S.  

Εφόσον τελείωσε μια παρουσίαση των βασικών κλάσεων greal και 

gString που θα χρησιμοποιήσουμε, και πριν προχωρήσουμε στο πιο 

ουσιαστικό τμήμα του κεφαλαίου, τον έλεγχο της ακρίβειας, ας δούμε πώς 

μπορούμε να μετατρέψουμε greal σε gString  αντικείμενα. Η μετατροπή 

της απεικόνισης του greal αντικειμένου Χ ως gString αντικείμενο S 

γίνεται μέσω της συνάρτησης-μέλους str ως εξής:  

S=X.str(t,n); 
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Εάν το t είναι ίσο με 1, τότε το Χ μετατρέπεται σε ένα σταθερό δεκαδικό 

αριθμός (fixed decimal format) με n δεκαδικά ψηφία   εάν είναι ίσο με 2, 

τότε το Χ μετατρέπεται σε ένα δεκαδικό αριθμό κινητής υποδιαστολής 

(floating point format) με n δεκαδικά ψηφία. Κατά την μετατροπή, το 

εύρος του Χ πάντα λαμβάνεται υπόψη και εάν τα n δεκαδικά ψηφία που 

ζητήθηκαν δεν είναι σωστά, τότε ο μέγιστος αριθμός σωστών δεκαδικών 

ψηφίων θα εκτελέσει την μετατροπή. Στην περίπτωση που εμφανιστεί ένα 

επιπλέον σωστό δεκαδικό ψηφίο, τότε κατά την μετατροπή θα εμφανιστούν 

n+1 δεκαδικά ψηφία, αντί για n. Υπάρχει και η περίπτωση που t είναι ίσο 

με 3 τότε το Χ μετατρέπεται σε έναν ακέραιο (integer format), οπότε και το 

n δεν χρειάζεται και μπορεί να παραληφθεί. Εάν και το t και το n 

παραληφθούν, τότε η str αποφασίζει για την μορφή που θα λάβει το 

αποτέλεσμα και των αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα 

παρουσιαστούν. 

Η ακρίβεια, τώρα, με την εφαρμογή της αριθμητικής της 

διακύμανσης μπορεί να κυμαίνεται από 16 σε πολλές χιλιάδες ψηφία. 

Ωστόσο, δύο παράγοντες οφείλουν αν ληφθούν υπόψη: πρώτον όσο 

υψηλότερη είναι η ακρίβεια τόσο περισσότερος χρόνος και χώρος στη 

μνήμη θα χρειαστούν για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος και 

δεύτερον οι ορισμοί των σταθερών pi( ) και logten ( 10ln )  στην greal 

με ακρίβεια 1000 ακριβώς δεκαδικών ψηφίων περιορίζουν το ανώτατο όριο 

ακρίβειας στα 1000 δεκαδικά ψηφία όταν στο πρόγραμμα εμπλέκονται 

τριγωνομετρικοί ή λογαριθμικοί υπολογισμοί.  

Από όλες τις συναρτήσεις που έχουν πρόσβαση και μπορούν να 

μεταβάλλουν την ακρίβεια, αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι η 

set_precision(n). Με αυτή την συνάρτηση η ακρίβεια τίθεται στα n 

δεκαδικά ψηφία.  

Εφόσον η αρχική ακρίβεια των υπολογισμών μας έχει ορισθεί, 

περνάμε στο στάδιο του ελέγχου της ακρίβειας κατά την εκτέλεση του 

προγράμματος. Ο έλεγχος αυτός γίνεται μέσω της συνάρτησης-μέλους test 

της κλάσης greal. Έτσι, έστω X ένα greal αντικείμενο, τότε το 

X.test(t,n) εξετάζει εάν το greal αντικείμενο X μπορεί να παρασταθεί 
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με n δεκαδικά ψηφία στην μορφή που καθορίζει ο αριθμός t. Εάν το t 

είναι ίσο με 1 τότε η μορφή του αριθμού θα είναι ένας σταθερός δεκαδικός 

αριθμός (fixed decimal), όπως ο 123.45678    εάν είναι ίσο με 2 τότε η 

παράσταση θα είναι επιστημονική και ο δεκαδικός αριθμός θα είναι κινητής 

υποδιαστολής (scientific floating point), δηλαδή 1.23456 Ε2. Το 

αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης επηρεάζει την καθολική μεταβλητή 

test_failure που στην αρχή του προγράμματος έχει μηδενική τιμή. Εάν 

ο Χ μπορεί να προβληθεί και με τα n δεκαδικά ψηφία που ζητήθηκαν, τότε 

η μεταβλητή test_failure δεν μεταβάλλεται. Στην περίπτωση όμως που 

η Χ αποτυγχάνει τον έλεγχο για k δεκαδικά ψηφία, τότε η test_failure 

θα αλλάζει και γίνεται ίση με k. Η τιμή του test_failure αλλάζει μόνο 

όταν η τρέχουσα τιμή του k είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τιμή 

που είχε λάβει η test_failure, δηλαδή η test_failure  μπορεί μόνο 

να αυξηθεί και ποτέ δεν μειώνεται. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα, μετά 

από μια σειρά ελέγχων μέσω της test, να μπορούμε να αντικρύσουμε το 

μέγιστο προσδοκώμενο έλλειμμα των υπολογισμών που εκτελέσαμε και το 

οποίο είναι ίσο με την τιμή της test_failure.  

Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πολλά στοιχεία, όπως κάποιοι ακέραιοι 

αριθμοί, σταθερές ή στοιχειώδεις συναρτήσεις χρειάζεται να εισαχθούν 

μέσω του πληκτρολογίου. Για την επίτευξη του παραπάνω η κλάση greal 

παρέχει δύο συναρτήσεις-μέλη, τις entry και evaluate. Θεωρούμε 

αρχικά την περίπτωση εισαγωγής σταθεράς. Ο καθορισμός ενός 

αντικειμένου greal Χ από το πληκτρολόγιο γίνεται εφικτός μέσω της 

εντολής:  

X.entry(“message”,S); 

Το πρώτο όρισμα, message, αποτελεί ένα μήνυμα που εμφανίζεται 

στην οθόνη για να διευκολύνει τον χρήστη και το δεύτερο, S, είναι ένα 

gString  αντικείμενο το οποίο θα κρατήσει την γραμμή που εισάγεται 

μέσω του πληκτρολογίου σε περίπτωση που ζητηθεί κάποιος 

επανυπολογισμός της εισαγόμενης σταθεράς με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο 

επανυπολογισμός, εάν ζητηθεί, επιτυγχάνεται με την εντολή: 
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X.evaluate(S); 

Στην περίπτωση που θεωρήσουμε μια θεμελιώδη συνάρτηση με μία 

ή περισσότερες μεταβλητές. Η εντολή για την εισαγωγή της είναι η ίδια, με 

την διαφορά ότι τα ορίσματα που αντιστοιχούν σε gString αντικείμενα είναι 

δύο, δηλαδή: 

X.entry(“message”,S,SS); 

Εδώ το S θα καταγράφει ότι εισάγεται μέσω του πληκτρολογίου, 

όπως προηγουμένως, ενώ το gString αντικείμενο SS τροφοδοτεί μια 

λίστα από τις μεταβλητές της συνάρτησης που διαχωρίζονται με κόμμα. Για 

παράδειγμα, σε μια συνάρτηση της μορφής  yxf ,  αντιστοιχεί ένα gString 

αντικείμενο SS της μορφής “x,y”. Η εισαγωγή μιας συνάρτησης με αυτό 

τον τρόπο σημαίνει ότι τα στοιχεία που εισάγονται μέσω του 

πληκτρολογίου ελέγχονται συντακτικά αλλά δεν επιτρέπεται ο 

επανυπολογισμός τους, όπως με τις σταθερές. Το αντικείμενο Χ που 

συνδέεται με αυτές δεν μπορεί να αλλάξει με κανένα τρόπο.  

Ο επανυπολογισμός της εισαγόμενης συνάρτησης μέσω της 

evaluate προϋποθέτει, αρχικά, την δημιουργία ενός πίνακα τύπου 

greal, με στοιχεία τόσα όσες οι μεταβλητές της συνάρτησης. Η κλήση της 

evaluate γίνεται τώρα έχοντας ένα επιπλέον όρισμα, τον greal πίνακα, 

δηλαδή:  

F.evaluate(S,arg); 

όπου arg είναι ο greal πίνακας και F είναι ένα greal αντικείμενο στο 

οποίο ανατίθεται η τιμή της  yxf ,  με το x  ως το arg[0] και y  ως το 

arg[1].  

Πριν λάβει κάποιο πρόγραμμα ένα σύνολο από σταθερές και 

συναρτήσεις, μπορεί να παρουσιάσει όλα τα επιτρεπτά σύμβολα, μέσω της 

εντολής: 

real::list_tokens(); 
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Παρατηρούμε ότι η greal συνάρτηση-μέλος list_tokens δεν 

δέχεται κάποιο αντικείμενο της κλάσης γι’ αυτό και πριν από το όνομα της 

συνάρτησης-μέλους προτάσσεται το όνομα της κλάσης και “::”. Τώρα, 

όταν καλείται η entry, η αποκωδικοποίηση γίνεται με βάση το σύστημα 

που έχει καθοριστεί από το real::list_tokens(). Μετά την 

επιτυχημένη εισαγωγή μιας σταθεράς ή μιας συνάρτησης, καταγράφεται σε 

ένα gString αντικείμενο μια λίστα από αξιολογούμενες ενέργειες μετά την 

εισαγωγή των χαρακτήρων. Αυτές οι ενέργειες χρησιμοποιούνται από 

μετέπειτα κλίσεις της evaluate. 

Η εισαγωγή μιας συνάρτησης μέσω πληκτρολόγησής της δεν είναι 

αναγκαία για την χρήση της entry σε αυτή. Η συνάρτηση μπορεί να 

καθοριστεί μέσα στο πρόγραμμα με αρχικοποίηση κάποιου gString 

αντικειμένου για την συνάρτηση και ακόμα ενός gString αντικειμένου για 

της μεταβλητές της. Στη συνέχεια η entry καλείται με κενό message. Για 

παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση yze x sin , θα 

χρειαστούμε τα εξής: S=”exp(x)*sin(y*z)” και SS=”x,y,z” που 

ακολουθούνται από την εντολή X.entry(“”,S,SS). Η τιμή που θα μας 

δώσει η συνάρτηση λαμβάνεται μέσω της evaluate όπως έχει εξηγηθεί σε 

προηγούμενη παράγραφο.  

Μέσα στο πρόγραμμα μπορούν να υπάρχουν και παράμετροι που 

ελέγχουν την συμπεριφορά της evaluate. Αυτές μπορούν να τεθούν είτε 

TRUE είτε FALSE. Η πρώτη είναι η 

real::evaluate_error_display 

Με την TRUE ως προκαθορισμένη επιλογή, ένα λάθος κατά τον υπολογισμό 

της evaluate οδηγεί σε ένα μήνυμα που το υποδηλώνει και στη συνέχεια 

μια υπόδειξη στην οθόνη για το που συνέβη το λάθος. Με την επιλογή 

FALSE, σε όλα τα μηνύματα που υποδεικνύουν κάποιο λάθος εμποδίζεται η 

εμφάνισή τους στην οθόνη. Η δεύτερη είναι η 

real::evaluate_exit_on_error 
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Έχοντας και αυτή ως προκαθορισμένη επιλογή την TRUE, επιτρέπει τον 

τερματισμό του προγράμματος μετά από ένα λάθος κατά την evaluate. Η 

επιλογή FALSE, ένα λάθος τερματίζει την διαδικασία της evaluate αλλά 

όχι το πρόγραμμα. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η επιλογή, καλό θα ήταν η 

παράμετρος real::evaluate_ error_display να χρησιμοποιείται μετά 

από κάθε εφαρμογή της evaluate, για να ελέγχεται εάν έχει υπάρξει 

κάποιο σφάλμα ή όχι.  
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Κεφάλαιο 3. Λογιστική απεικόνιση  

 

Μία πρώτη εφαρμογή του ελέγχου της ακρίβειας θα γίνει στο σύστημα της 

Λογιστικής Απεικόνισης (Logistic Map). Ο έλεγχος θα γίνει με εφαρμογή 

στη Mathematica, όπως έχει αναλυθεί στη παράγραφο 2.2. .  

 

3.1.  Το Χάος στη Λογιστική Απεικόνιση  

Η λογιστική απεικόνιση αποτελεί μια πολυωνυμική απεικόνιση δύο βαθμών 

ελευθερίας. Παρότι το σύστημα είναι πολύ απλό, εμφανίζει χαοτική 

συμπεριφορά. Η μη γραμμική δυναμική εξίσωση του συστήματος είναι: 

)1(1 nnn xxrx    (3.1) 

όπου το nx  είναι ένας αριθμός μεταξύ μηδέν και το r  είναι ένας θετικός μη 

μηδενικός αριθμός που μπορεί να μεταβληθεί και ισχύει 4r . Το n  

συμβολίζει τα χρονικά βήματα. Για 0n  έχουμε την αρχική συνθήκη του 

προβλήματος το 0x . 

Η χαοτική συμπεριφορά εμφανίζεται όταν η παράμετρος r  παίρνει τιμές 

μεγαλύτερες του 57.3 . Για να δούμε ένα παράδειγμα χαοτικής 

συμπεριφοράς θα θέσουμε το r  ίσο με 88.3 , θα συγκρίνουμε τις καμπύλες  

nx    δύο αρχικών συνθηκών που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Οι 

κοντινές αρχικές συνθήκες είναι η 1.00 x  και η 100000001 .00 x . Τα 

βήματα που θα κάνουμε, δηλαδή ο μέγιστος αριθμός του  n  ή αλλιώς maxn , 

είναι διακόσια βήματα. (Διάγραμμα 1) 

Σημειώνουμε ότι οι πράξεις εκτελούνται με την ακρίβεια μηχανής. 
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα nx   για τις αρχικές συνθήκες 1.00 x  (μπλε καμπύλη) 

και 100000001 .00 x  (κόκκινη καμπύλη) για 88.3r  και 200max n  (ακρίβεια 

μηχανής).  

 

Ο πρώτος διαχωρισμός προκύπτει μεταξύ των βημάτων 20 και 30. Μεταξύ 

των βημάτων 30 έως 40 ο διαχωρισμός γίνεται ακόμα πιο έντονος, ενώ 

μέσα στην επόμενη δεκάδα βημάτων, 40 μέχρι 50,  οι δύο καμπύλες 

διαχωρίζονται πλήρως και η κάθε μία ακολουθεί τη δική της πορεία. 

Επαληθεύεται λοιπόν ότι μία μικρή αλλαγή στις αρχικές συνθήκες μπορεί 

να επιφέρει ένα πλήρως διαφορετικό αποτέλεσμα, όταν αναφερόμαστε στο 

χάος.  

Η χαοτική συμπεριφορά του συστήματος της λογιστικής απεικόνισης δεν 

έγκειται μόνο στην ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες αλλά και στην 

ευαισθησία ως προς τον προσδιορισμό της παραμέτρου r . Αυτό μπορεί 

εύκολα να δειχθεί δημιουργώντας ένα διάγραμμα αντίστοιχο με το 

προηγούμενο με την μόνη διαφορά ότι η αρχική συνθήκη παραμένει η ίδια 

και αυτό που αλλάζει είναι το r . Δηλαδή, θα θέσουμε το 0x  ίσο με 1.0  και 
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θα συγκρίνουμε τις καμπύλες  nx    για δύο διαφορετικές τιμές της 

παραμέτρου r  που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Οι δύο τιμές της 

παραμέτρου είναι 88.3r  και η 00000013.88000000 r . Και εδώ θα έχουμε 

200max n  βήματα. (Διάγραμμα 2) 

 

 

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα nx   για την αρχική συνθήκη 1.00 x , για τις τιμές της 

παραμέτρου 88.3r  (μπλε καμπύλη) και 00000013.88000000 r  (κίτρινη 

καμπύλη) και 200max n  (ακρίβεια μηχανής).  

 

Ο πρώτος διαχωρισμός προκύπτει μεταξύ των βημάτων 60 και 70. Μεταξύ 

των βημάτων 70 έως 80 ο διαχωρισμός γίνεται όχι απλά πιο εμφανής, αλλά 

οι δύο καμπύλες διαχωρίζονται πλήρως και ακολουθούν διαφορετικές 

πορείες.  

Συνεπώς, γίνεται φανερό από τα δύο παραπάνω διαγράμματα ότι ο ορισμός 

της ακρίβειας όσο αφορά την λογιστική απεικόνιση δεν θα πρέπει να 

γίνεται μόνο ως προς την αρχική συνθήκη 0x που θα χρησιμοποιήσουμε 
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αλλά και ως προς την παράμετρο r . Η ακρίβεια με την οποία θα ορίζονται 

τα δύο παραπάνω στοιχεία θα είναι ίδια με την ακρίβεια που θέλουμε να 

κάνουμε τους υπολογισμούς μας.  

 

3.2.  Ο Εκθέτης Liapunov. 

Ο εκθέτης Liapunov μετράει την μέση εκθετική απόκλιση δύο γειτονικών 

τροχιών. Η εκθετική απόκλιση αποτελεί σοβαρή ένδειξη χαοτικής 

συμπεριφοράς. Όταν ο εκθέτης Liapunov είναι αρνητικός τότε η τροχιά που 

μελετάμε είναι μη χαοτική, ενώ όταν είναι θετικός τότε η τροχιά που 

μελετάμε είναι χαοτική.  

Στη λογιστική απεικόνιση ανάλογα με την παράμετρο r  που 

χρησιμοποιούμε διακρίνουμε χαοτικές και μη χαοτικές τροχιές. Ιδιαίτερα 

στον περιοχή με r  μεγαλύτερο του 57.3 . Στο παρακάτω διάγραμμα 

φαίνεται ο εκθέτης Liapunov λ σε σχέση με το συντελεστή r  (Διάγραμμα 

3).  

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα r  για όλο το εύρος των τιμών της παραμέτρου r .  
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Ο τύπος σύμφωνα με τον οποίον υπολογίζεται ο εκθέτης Lyapunov 

είναι ο: 

   





1

0

0 log
1

;
N

i

ixf
N

xN                              (3.2) 

ο οποίος αποτελεί προσέγγιση του    






1

0

0 log
1

lim
N

i

i
N

xf
N

x   όταν το N  

τείνει σε μία πεπερασμένη τιμή, με N  να είναι ο συνολικός αριθμός των 

επαναλήψεων, 0x  η αρχική συνθήκη και  xf   παράγωγος της συνάρτησης 

)1(),( xxrrxf   για την λογιστική απεικόνιση. 

3.3.  Μελέτη Χάους με τη Mathematica  

Στη λογιστική απεικόνιση,  η χαοτική συμπεριφορά δεν αφορά την 

υπεραισθησία μόνο στον ορισμό της αρχικής συνθήκης 0x  αλλά και στον 

ορισμό της παραμέτρου r . Πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε αλυσίδα 

υπολογισμών ορίζουμε αρχικά την συνάρτηση με βάση τον τύπο (3.1), το 

χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος maxn , την παράμετρο r  καθώς και την 

αρχική συνθήκη με την οποία θα δουλέψουμε. Επειδή θέλουμε η αρχική 

συνθήκη και η παράμετρος r  να είναι επακριβείς αριθμοί, ο ορισμός της 

ακρίβειάς τους γίνεται μέσω της Presicion. Τέλος, η εντολή της 

Mathematica  SetPresicion είναι ιδανική για να μπορέσουμε να 

διατηρήσουμε την ακρίβεια κατά την διάρκεια των υπολογισμών. 

Προσέχουμε ότι ο αριθμός που καθορίζει το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων 

που θα παρασταθούν τα αποτελέσματά μας, δηλαδή η ακρίβεια που 

ορίζεται στην SetPresicion, πρέπει να είναι ίδια με αυτή που αρχικά 

έχουμε ορίσει για τα 0x  και r , δηλαδή με αυτή της Presicion. Ποια, 

όμως, είναι αυτά τα αποτελέσματα που θέλουμε να εξάγουμε; 

Αρχικά, ας αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία τα οποία παραμένουν σταθερά 

σε όλους τους υπολογισμούς μας. Ο μέγιστος αριθμός των βημάτων είναι 

πάντα ίσος με 10000max n  βήματα. Η αρχική συνθήκη που θα εργαστούμε 

είναι και αυτή σταθερή και ίση με 1.00 x . Για διάφορες τιμές της  

παραμέτρου r  αλλάζουμε την ακρίβεια των υπολογισμών και συγκρίνουμε 
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σε ποιο βήμα τα αποτελέσματα του x  της τρέχουσας ακρίβειας, αποκλίνουν 

κατά ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 01.0  από αυτά της ακρίβειας 

αναφοράς. Η ακρίβεια αναφοράς τίθεται στα 1000  δεκαδικά ψηφία. Η 

διαφοροποίηση μεταξύ καμπυλών nx   με τα παραπάνω χαρακτηριστικά 

maxn  και 0x  για 98.3r  και διαφορετικών τιμών ακρίβειας και της 

αντίστοιχης καμπύλης αναφοράς, φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα 

(Διαγράμματα 4 και 5). 
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Διάγραμμα 4: Διάγραμμα nx   για 1.00 x , 98.3r  και 10000max n  μεταξύ  καμπύλης αναφοράς 1000 δεκαδικών ψηφίων (μωβ 

καμπύλη) και καμπύλης υπολογισμένης με ακρίβεια 200 δεκαδικών ψηφίων (γαλάζια καμπύλη) (Μεγέθυνση από βήμα 0 έως 2000) 
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Διάγραμμα 5: Διάγραμμα nx   για 1.00 x , 98.3r  και 10000max n  μεταξύ  της καμπύλης αναφοράς 1000 δεκαδικών ψηφίων (μωβ 

καμπύλη) και καμπύλης υπολογισμένης με ακρίβεια 100 δεκαδικών ψηφίων (κίτρινη καμπύλη) (Μεγέθυνση από βήμα 0 έως 2000). 
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Αυτό που παρατηρούμε στα διαγράμματα είναι και το αναμενόμενο. Για 

διαφορετικές τιμές της ακρίβειας το βήμα στο οποίο θα συμβαίνει η 

επιθυμητή διαφοροποίηση, δηλαδή όταν τα αποτελέσματα του x  της 

τρέχουσας ακρίβειας αποκλίνουν κατά ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση του 

01.0  από αυτά της ακρίβειας αναφοράς, θα αλλάζει. Ένα ακόμα 

αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ότι όσο πιο κοντά στην ακρίβεια αναφοράς 

είναι η τρέχουσα ακρίβεια, τόσο πιο αργά χρονικά, δηλαδή σε μεγαλύτερο 

βήμα γίνεται ο διαχωρισμός. Ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέξαμε 

από την παραπάνω διαδικασία φαίνονται στον Πίνακα Ι.  

 

Πίνακας I: Βήμα-χρόνος που η τροχιά με τη δεδομένη ακρίβεια αποκλίνει από την 

τροχιά αναφοράς για διάφορες τιμές του r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για δεδομένα όπως τα παραπάνω δημιουργούμε τα αντίστοιχα διαγράμματα 

(Διάγραμμα 6,7,8). 

r= 3.64   r= 3.75   r= 3.88   

Ακρίβεια 
Βήμα -

Χρόνος 
Ακρίβεια 

Βήμα -

Χρόνος 
Ακρίβεια 

Βήμα -

Χρόνος 

950 9726 950 6186 950 4852 

900 9224 900 5913 900 4616 

850 8732 850 5590 850 4376 

800 8158 800 5233 800 4081 

750 7658 750 4944 750 3844 

700 7158 700 4645 700 3585 

650 6652 650 4334 650 3324 

600 6168 600 3992 600 3094 

550 5664 550 3710 550 2837 

500 5092 500 3294 500 2542 

450 4616 450 2978 450 2314 

400 4146 400 2665 400 2048 

350 3636 350 2329 350 1841 

300 3184 300 2005 300 1588 

250 2622 250 1643 250 1289 

200 2146 200 1345 200 1058 

150 1664 150 1006 150 824 

100 1160 100 702 100 570 

50 698 50 400 50 322 

10 194 10 97 10 90 

5 188 5 97 5 90 
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Διάγραμμα 6: Καμπύλη An   για 64.3r  . 

 

Διάγραμμα 7: Καμπύλη An   για 75.3r . 

 

Διάγραμμα 8: Καμπύλη An   για 88.3r . 
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Από τα διαγράμματα αυτά είναι εμφανές ότι η σχέση μεταξύ της ακρίβειας 

και του χρόνου – βήματος απόκλισης είναι γραμμική. Το προϊόν αυτής της 

διαδικασίας αποτελεί η κλίση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων από κάθε 

τέτοιο διάγραμμα.  

Η παραπάνω εργασία έγινε πάνω σε ένα πλήθος δεκαέξι τιμών του r  για τα 

οποία υπολογίσαμε και τον αντίστοιχο εκθέτη Lyapunov. (Πίνακας ΙΙ) 

 

Πίνακας II: Τιμές της παραμέτρου r , του αντίστοιχου εκθέτη Lyapunov   και της 

αντίστοιχης κλίσης  . 

r λ κ 

3.64 0.231303 10.0640 

3.65 0.25522 8.9838 

3.66 0.278053 8.1189 

3.68 0.342411 6.7740 

3.70 0.354051 6.4908 

3.73 0.386351 6.2604 

3.75 0.371636 6.5167 

3.78 0.410592 5.6147 

3.80 0.431748 5.3164 

3.82 0.433577 5.3224 

3.86 0.384672 6.0690 

3.88 0.466861 5.0521 

3.90 0.49674 4.7177 

3.93 0.56824 4.1529 

3.94 0.544134 4.1519 

3.97 0.605871 3.9321 
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Διάγραμμα 9: Διάγραμμα    με προσαρμογή καμπύλης πολυωνύμου.  

 

 

 

Διάγραμμα 10: Διάγραμμα    με προσαρμογή καμπύλης δύναμης.  

κ = 38,08 λ2 - 47,115 λ + 18,593 
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Διάγραμμα 11: Διάγραμμα    με προσαρμογή εκθετικής καμπύλης.  

 

Παρατηρούμε ότι όσο ο εκθέτης Lyapunov μειώνεται, επομένως και το r 

μειώνεται, τόσο η κλίση των ευθειών αυτών αυξάνεται. Η σχέση μεταξύ της 

κλίσης των ευθειών και του εκθέτη Lyapunov δεν είναι γραμμική. Η 

καμπύλη που σχηματίζεται δεν φαίνεται να είναι εκθετικής μορφής 

(Διάγραμμα 11), μοιάζει αρκετά με καμπύλη πολυωνύμου (Διάγραμμα 9), 

ιδιαίτερα όμως ταιριάζει με καμπύλη δύναμης (Διάγραμμα 10). Με βάση τα 

δεδομένα που συλλέξαμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση της κλίσης 

των ευθειών και του εκθέτη Lyapunov είναι αντιστρόφως ανάλογη. 

Δηλαδή, όσο ο εκθέτης Lyapunov αυξάνεται, η τροχιά τρέχουσας ακρίβειας 

διαχωρίζεται από την τροχιά αναφοράς σε μικρότερο αριθμό βήματος.  

 

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα εφαρμογής 

Mathematica 5.2. σε υπολογιστή με επεξεργαστή Intel® Core™ i3 CPU 

M330 @ 2.13GHz και εγκατεστημένη μνήμη RAM 3.00GB . Ο κώδικας που 

χρησιμοποιήσαμε βρίσκεται στο Παράρτημα Α. Η εκτέλεση του κάθε 

προγράμματος μπορεί να διαρκέσει από 1-2 δευτερόλεπτα έως 30 

δευτερόλεπτα περίπου.   

κ = 16,254e-2,479λ 
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Κεφάλαιο 4. Απεικόνιση Περιστροφής του 

Henon  

 

Για την απεικόνιση περιστροφής του Henon (Henon Rotation Map), o 

έλεγχος θα γίνει με εφαρμογή στη C++ και με την χρήσης των 

βιβλιοθηκών του βιβλίου Precise Numerical Methods Using C++ του Oliver 

Aberth, όπως έχει αναλυθεί στη παράγραφο 2.3.  

 

4.1.  Απεικόνιση Περιστροφής του Henon και 

Χάος  

Η απεικόνιση περιστροφής του Henon αποτελεί μια απεικόνιση της 

περιστροφής της γωνίας a . Η γωνία αυτή προκύπτει από την υπόθεση ότι 

στο σύστημα μας υπάρχει ένα ελλειπτικό σταθερό σημείο με ιδιοτιμές τις 

iae . 

Οι αναδρομικές σχέσεις για την κανονική ροή (κ.ρ.) είναι: 

















axayaxy

axayaxx

nnnn

nnnn

coscossin

sinsincos

2

1

2

1

  (4.1) 

όπου nx  και ny . Το n  συμβολίζει τα χρονικά βήματα. Για 0n  έχουμε το 

ζεύγος των αρχικών συνθηκών του προβλήματος το  00 , yx . 

Η παραπάνω εξισώσεις μπορούν να αντιστραφούν. Έτσι, για την 

αντίστροφη ροή (α.ρ.), οι αναδρομικές σχέσεις θα είναι: 

 















2

1

1

sincoscossin

sincos

ayaxayaxy

ayaxx

nnnnn

nnn

  (4.2) 

Για την απεικόνιση αυτή ορίζουμε ένα τετράγωνο αναφοράς (τ.α.) 

για το οποίο ισχύει: )1,1(x  και )1,1(y .  
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Η γενική εικόνα αυτής της απεικόνισης είναι η εξής: μέρος του τ.α. 

έχει καλυφθεί με περιοδικές και ημιπεριοδικές τροχιές και το υπόλοιπο 

καλύπτεται από χαοτικές τροχιές. Τα μεγέθη αυτών των δύο περιοχών 

διαφέρουν καθώς οι διάφορες παράμετροι της απεικόνισης μεταβάλλονται. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μόνο μία παράμετρος: η γωνία a .  

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό σε αυτή την απεικόνιση είναι η εμφάνιση 

πλήθους αλυσίδων από νησιά, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου a .  

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η απεικόνιση περιστροφής του 

Henon για rada 2/ .  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Συνολική εικόνα της απεικόνισης περιστροφής του Henon για 

rada )2/( . 
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Εικόνα 3:  Μεγέθυνση της Εικόνας 1 στην περιοχή )9.0,4.0(x  και 

)8.0,3.0(y   

 

 

Εικόνα 4:  Μεγέθυνση της Εικόνας 1 στην περιοχή )6.0,3.0(x και 

)7.0,5.0(y .  

Στη συνολική εικόνα (Εικόνα 2) η περιοχή των περιοδικών και 

ημίπεριοδικών τροχιών εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος του τ.α.. Οι 

αλυσίδες των νησιών δεν βρίσκονται μόνο εκτός της περιοχής αυτής, αλλά 
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και ανάμεσα τους (Εικόνες 3 και 4). Οποιαδήποτε τροχιά με αρχικές 

συνθήκες κοντά σε κάποιο νησί, όταν αυτό βρίσκεται σε περιοχή που 

περιβάλλεται από αναλλοίωτους κύκλους, δεν μπορεί να διαφύγει στο 

άπειρο. Εν αντιθέσει, μία τροχιά με αρχικές συνθήκες κοντά σε κάποιο νησί 

που βρίσκεται εκτός της περιοχής των αναλλοίωτων, μπορεί να διαφύγει 

στο άπειρο και επομένως είναι μία χαοτική τροχιά. Σε αυτή την περίπτωση 

η ύπαρξη των νησιών αναγκάζει την τροχιά να περιφέρεται κοντά και γύρω 

από αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

Stickiness. Μια χαοτική τροχιά στην περιοχή του Stickiness μπορεί να 

περιφέρεται για πολλές χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες βήματα γύρω από μια 

αλυσίδα νησιών πριν διαφύγει στο άπειρο. Για την απεικόνιση αυτή θα 

μελετήσουμε πώς η αλλαγή στην ακρίβεια των υπολογισμών επηρεάζει 

τροχιές στην περιοχή του Stickiness. 

 

4.2.  Μελέτη της απεικόνισης περιστροφής του 

Henon με χρήση της C++ 

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω στην απεικόνιση περιστροφής του 

Henon θα μελετήσουμε το φαινόμενο Stickiness. Οι αρχικές συνθήκες που 

θα χρησιμοποιήσουμε, αντιστοιχούν σε τέσσερις χαοτικές τροχιές στην 

περιοχή του Stickiness, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας ΙΙΙ). 

 

Πίνακας III: Αρχικές συνθήκες χαοτικών τροχιών. 

Τροχιά x0 y0 

1 0.470926517571885 0.609001956947162 

2 0.465495207667732 -0.395107632093934 

3 -0.319488817891374 0.482191780821918 

4 -0.332907348242812 0.483953033268102 
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Η γενική διαδικασία που ακολουθούμε για διάφορες τιμές ακρίβειας 

είναι η εξής: ξεκινώντας με αρχικές συνθήκες από τον Πίνακα ΙΙΙ 

ακολουθούμε την κ.ρ. έως το βήμα που διαφύγει πέρα από το χωρικό όριο 

που ορίζει η συνθήκη διαφυγής. Στη συνέχεια ξεκινώντας με αρχικές 

συνθήκες αυτές του τελικού βήματος της κ.ρ., παρακολουθούμε την α.ρ. 

για χρόνο ίσο με τον αριθμό του βήματος διαφυγής. Για την α.ρ. ελέγχουμε 

αν αυτή επιστρέφει εντός του τ.α..  

Σε όλους τους υπολογισμούς που θα κάνουμε θέτουμε την γωνία 

rada )2/(  και ανώτατο όριο για το βήμα διαφυγής τα 100,000 βήματα.  

 Αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε αρχικά είναι πώς η μεταβολή της 

ακρίβειας στους υπολογισμούς επηρεάζει τον αριθμό του βήματος διαφυγής 

της κ.ρ. και την επιστροφή της α.ρ.. Θα χρησιμοποιήσουμε και τις τέσσερις 

τροχιές (Πίνακας ΙΙΙ) και σαν συνθήκη διαφυγής θέτουμε είτε το x  είτε το 

y  να βρίσκονται εκτός του τ.α.. Η ακρίβεια των υπολογισμών κυμαίνεται 

από 20 έως 100 δεκαδικά ψηφία. Τα συνολικά αποτελέσματα παρατίθενται 

στο Παράρτημα Δ (Πίνακας ΙV). Διευκρινίζουμε ότι όταν κάποια από τις 

τροχιές επιστρέφει στο τ.α. για χρόνο ίσο με τον αριθμό του βήματος 

διαφυγής, σημειώνεται ο αριθμός της τροχιάς 1, 2, 3 ή 4 για την τιμή αυτή 

της ακρίβειας. 

Στη συνέχεια δημιουργούμε διαγράμματα μεταξύ του αριθμού 

βήματος διαφυγής της κ.ρ. και της ακρίβειας καθώς επίσης μεταξύ της 

επιστροφής της α.ρ. και της ακρίβειας  (Διαγράμματα 12 και 13). 
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Διάγραμμα 12: Καμπύλες αριθμού βήματος διαφυγής κ.ρ. – ακρίβειας  όλων των τροχιών για συνθήκη διαφυγής εκτός του τ.α..  
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Διάγραμμα 13: Διάγραμμα που δείχνει για ποιες τιμές της ακρίβειας έχουμε επιστροφή της α.ρ. εντός του τ.α. για συνθήκη διαφυγής εκτός 

του τ.α..   
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Αυτό που περιμέναμε να δούμε από το διάγραμμα του αριθμού 

διαφυγής σε συνάρτηση με την ακρίβεια ήταν με την αύξηση της ακρίβειας 

να αυξάνεται και ο αριθμός του βήματος διαφυγής της κ.ρ., δηλαδή η κ.ρ. 

να παραμένει περισσότερο χρόνο εντός του τ.α.. Αυτό που λάβαμε 

(Διάγραμμα 12) δείχνει μία ακανόνιστη μεταβολή του αριθμού του βήματος 

διαφυγής της κ.ρ. με την ακρίβεια μέχρι μία συγκεκριμένη τιμή της, 

χαρακτηριστική για κάθε τροχιά. Από την τιμή αυτή της ακρίβειας και 

έπειτα, οποιαδήποτε αύξησή της δεν επιφέρει καμία μεταβολή στον αριθμό 

του βήματος διαφυγής της κ.ρ..  

Όσο αφορά το διάγραμμα επιστροφής της α.ρ. σε συνάρτηση με την 

ακρίβεια παρατηρούμε ότι η τιμή της ακρίβειας των υπολογισμών καθορίζει 

την επιστροφή ή όχι της α.ρ. μέχρι κάποια τιμής της . Κάθε τροχιά έχει τη 

δική της τιμή για την ακρίβεια, από την οποία και έπειτα η α.ρ. επιστρέφει 

πάντα εντός του τ.α..  

Η τιμή της ακρίβειας από την οποία σταθεροποιείται ο αριθμός του 

βήματος διαφυγής της κ.ρ. συμπίπτει με αυτή από την οποία έχουμε πάντα 

επιστροφή της α.ρ. εντός του τ.α. για την κάθε τροχιά.  

Στη συνέχεια θέλουμε να μελετήσουμε αν η α.ρ. επιστρέφει ή όχι, 

έστω και για κάποια βήματα, εντός του τ.α..  Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 

τις δύο πρώτες τροχιές (Πίνακας ΙΙΙ) και σαν συνθήκη διαφυγής θέτουμε 

είτε το x  είτε το y  να βρίσκονται εκτός του τετραγώνου με πλευρές 100  

έως 100 . Η ακρίβεια των υπολογισμών κυμαίνεται από 20 έως 70 δεκαδικά 

ψηφία. Τα συνολικά αποτελέσματα παρατίθενται στο Παράρτημα Δ 

(Πίνακας V) και περιλαμβάνουν τον αριθμό του βήματος διαφυγής της κ.ρ., 

την επιστροφή της α.ρ. και τον αριθμό των βημάτων εντός του τ.α. της 

α.ρ.. Διευκρινίζουμε κι εδώ ότι όταν κάποια από τις τροχιές επιστρέφει στο 

τ.α. για χρόνο ίσο με τον αριθμό του βήματος διαφυγής, σημειώνεται ο 

αριθμός της τροχιάς 1 ή 2 για την τιμή αυτή της ακρίβειας.  
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Στη συνέχεια δημιουργούμε διαγράμματα μεταξύ του αριθμού 

βήματος διαφυγής της κ.ρ. και της ακρίβειας, καθώς επίσης μεταξύ της 

επιστροφής της α.ρ. και της ακρίβειας  (Διαγράμματα 14 και 15). 

Επιπρόσθετα δημιουργούμε ένα διάγραμμα που δίνει το ποσοστό των 

σημείων εντός του τ.α. (Ν2) ως προς τον αριθμό του βήματος διαφυγής 

(Ν1) σε συνάρτηση με την ακρίβεια (Διάγραμμα 16).  

 

 

 

Διάγραμμα 14: Καμπύλες αριθμού βήματος διαφυγής κ.ρ. – ακρίβειας  όλων των 

τροχιών για συνθήκη διαφυγής εκτός του τετραγώνου με πλευρες από -100 έως 

100. 
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Διάγραμμα 15: Διάγραμμα που δείχνει για ποιες τιμές της ακρίβειας έχουμε 

επιστροφή της α.ρ. εντός του τ.α. για συνθήκη διαφυγής εκτός του τετραγώνου με 

πλευρες από -100 έως 100. 
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Διάγραμμα 16: Διάγραμμα που δείχνει το ποσοστό των βημάτων της α.ρ. που εισέρχονται εντός του τ.α.  
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Η εικόνα που παρουσιάζουν τα διαγράμματα αριθμού βήματος 

διαφυγής της κ.ρ. και επιστροφής της α.ρ. σε συνάρτηση με την ακρίβεια 

(Διαγράμματα 14 και 15) είναι ίδια με αυτή που προέκυψε όταν σαν όριο 

διαφυγής είχαμε το τ.α. (Διαγράμματα 12 και 13). Η μόνη διαφορά των 

Διαγραμμάτων 12 και 14 αναφορικά στις τροχιές 1 και 2 είναι ότι στο 

Διάγραμμα 14 για την τροχιά 2 δεν έχουμε φτάσει στην τιμή αυτή της 

ακρίβειας από την οποία ο αριθμός διαφυγής της κ.ρ. παύει να 

μεταβάλλεται με την αύξηση της ακρίβειας.  

Όσο αφορά το διάγραμμα που δείχνει το ποσοστό των βημάτων της 

α.ρ. που εισέρχονται εντός του τ.α. (Διάγραμμα 16), τα υψηλά ποσοστά 

(>99.64%) αφορούν τροχιές που επιστρέφουν στο τ.α. και παραμένουν σε 

αυτό μέχρι το τέλος των χρονικών βημάτων που ορίζει ο αριθμός του 

βήματος διαφυγής της κ.ρ.. Για τις υπόλοιπες α.ρ. αυτό που παρατηρούμε 

είναι ότι όλες επιστρέφουν για κάποιο αριθμό βημάτων εντός του τ.α.. Τα 

ποσοστά τους κυμαίνονται μεταξύ 5.46%, που εμφανίζεται για την τροχιά 

1, έως 99.53%, που εμφανίζεται και πάλι στα δεδομένα της τροχιάς 1. 

Είναι λογικό να μην υπάρχει ποσοστό ίσο με 100%, καθώς η κάθε 

αντίστροφη ροή εκτελεί κάποια βήματα εκτός του τ.α. πριν εισέλθει σε 

αυτό. Υπάρχουν επίσης βήματα έκτος από τ.α.,  στα οποία η μία εκ των δύο 

συντεταγμένων κυμαίνεται μεταξύ 0.1  και 1.1 , που δεν αποτελούν την 

αφετηρία για την διαφυγή της α.ρ. στο άπειρο, αλλά η α.ρ. επιστρέφει και 

πάλι εντός του τ.α.. Αυτά προσμετρούνται ως αυτό που είναι, δηλαδή 

βήματα εκτός του τ.α..  
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Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα εφαρμογής Microsoft 

Visual Studio 2008 σε υπολογιστή με επεξεργαστή Intel® Core™ i7-

3632QM CPU @ 2.20GHz  και εγκατεστημένη μνήμη RAM 4.00 GB. Οι 

κώδικες που χρησιμοποιήσαμε βρίσκεται στο Παράρτημα Β και Παράρτημα 

Γ. Η εκτέλεση του κάθε προγράμματος μπορεί να διαρκέσει από 1-2 

δευτερόλεπτα έως 10 δευτερόλεπτα περίπου. 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

 

Στην εργασία αυτή αναλύσαμε πώς από την απλή μέθοδο της 

αριθμητικής της κινητής υποδιαστολής καταλήξαμε σε μεθόδους ακριβούς 

αριθμητικής ανάλυσης όπως η αριθμητική της διακύμανσης. Είδαμε πώς η 

τελευταία εφαρμόζεται στη Mathematica και στη γλώσσα C++, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο Precise Numerical Methods Using C++ του Oliver 

Aberth. Τέλος, η μελέτη δύο δυναμικών συστημάτων, ένα για κάθε 

εφαρμογή, μας βοήθησε να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της ακρίβειας που εφαρμόζουμε και του χάους που 

εμφανίζεται σε αυτά.  

Στη Λογιστική απεικόνιση το χάος εμφανίζεται όταν η τιμή της  

παραμέτρου r  είναι μεγαλύτερη του 57.3 . Για κάθε τιμή του r  υπάρχει και 

ένας εκθέτης Liapunov, ο οποίος αποτελεί μέτρο του χάους. Η εμφάνιση 

του χάους με την αλλαγή της r  γίνεται αντιληπτή με την ευαισθησία στις 

αρχικές συνθήκες (Διάγραμμα 1) και με την ευαισθησία στη τιμή της 

παραμέτρου r  (Διάγραμμα 2). Οι υπολογισμοί που εκτελούνται για δεκαέξι 

διαφορετικές τιμές της r , με 57.3r , διαρκούν  10000 βήματα και η 

αρχική συνθήκη ίση με 1.00 x . Για κάθε τιμή της r  δημιουργούμε το 

διάγραμμα βήμα-χρόνος – ακρίβεια, όπου βήμα-χρόνος είναι το βήμα 

διαχωρισμού της τροχιά με τη δεδομένη ακρίβεια από την τροχιά αναφοράς 

που είναι υπολογισμένη με 1000  δεκαδικά ψηφία κατά 01.0 . Στη συνέχεια, 

για κάθε τέτοιο διάγραμμα βρίσκω την ευθεία ελαχίστων τετραγώνων και 

συλλέγω την κλίση των ευθείας ελαχίστων τετραγώνων για κάθε τιμή της 

r . Τέλος, δημιουργούμε το διάγραμμα της κλίσης με τον εκθέτη Liapunov 

για να δούμε τη σχέση μεταξύ τους. Προκύπτει ότι η σχέση αυτή είναι 

αντιστρόφως ανάλογη. Οι υπολογισμοί μεγάλης ακρίβειας έγιναν στη 

Mathematica έκδοση 5.2..  

 

 



 

 
62 

 

Στην Απεικόνιση Περιστροφής Henon μελετήσαμε πώς η αλλαγή 

στην ακρίβεια επηρεάζει το φαινόμενο Stickiness, γι’ αυτό και οι αρχικές 

συνθήκες των ροών που μελετήσαμε βρίσκονται εντός της περιοχής του 

τετραγώνου αναφοράς (τ.α.) που εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό. Σε όλους 

τους υπολογισμούς που εκτελέσαμε η τιμή της γωνίας περιστροφή είναι 

σταθερή και ίση με rada )2/( . Το τετράγωνο αναφοράς έχει πλευρές 

από -1 έως 1.  

Στα διαγράμματα του αριθμού βήματος διαφυγής της κανονικής 

ροής σε συνάρτηση με την ακρίβεια των υπολογισμών παρατηρήσαμε ότι 

δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο σχετίζονται αυτά 

τα δύο μεγέθη. Αυτό που παρατηρήθηκε, ωστόσο, είναι ότι όταν η ακρίβεια 

έφτανε σε κάποια συγκεκριμένη τιμή της, διαφορετική για κάθε τροχιά, 

οποιαδήποτε αύξησή της δεν επέφερε αλλαγή στον αριθμό του βήματος 

διαφυγής. Αυτή η τιμή της ακρίβειας συνέπιπτε με την τιμή της ακρίβειας 

από την οποία και έπειτα υπήρχε πάντα επιστροφή την αντίστροφης ροής 

εντός του τετραγώνου αναφοράς. Η επιστροφή της αντίστροφής ροής 

εντός του τετραγώνου αναφοράς αφορά χρόνο ίσο με τον αριθμό του 

βήματος διαφυγής της κανονικής ροής. (Διαγράμματα 12, 13, 14 και 15) 

Ένα ακόμα στοιχείο που μελετήσαμε είναι εάν η αντίστροφη ροή 

επιστρέφει εντός του τετραγώνου αναφοράς ακόμα και αν δεν παραμένει 

σε αυτό για χρόνο ίσο με τον αριθμό του βήματος διαφυγής της  κανονικής 

ροής. Τα αποτελέσματα για τις τιμές της ακρίβειας για τις οποίες η 

αντίστροφη ροή δεν επέστρεφε κυμαίνονται από 5.46% έως 99.53%, ενώ 

για τις αντίστροφες ροές  που επιστρέφουν τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα 

από 99.64%. (Διάγραμμα 16) 
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Παράρτημα Α 

 

Δυναμικό Σύστημα: Λογιστική Απεικόνιση 

Κώδικας για την ανεύρεση του βήματος που διαφέρει η τροχιά με την 

τρέχουσα ακρίβεια από την τροχιά αναφοράς.  

Πρόγραμμα Εφαρμογής: Mathematica 5.2. 

 

 

Clear["Global`*"]; 

f[x0_,r_]=r x0 (1-x0) 

 

n=10000; 

(* Ορισμός της τροχιάς αναφοράς *) 

r=3.90`1000; 

x0=0.1`1000; 

xdata0={}; 

AppendTo[xdata0,x0]; 

For[i=0,i<=n,i++, 

x1=SetPrecision[f[x0,r],1000]; 

x0=x1; 

AppendTo[xdata0,x0];] 

 

(* Ορισμός της τροχιάς με την τρέχουσα ακρίβεια. Η ακρίβεια 

αλλάζει χειροκίνητα στα κόκκινα σημεία του κώδικα. *) 

r=3.90`50; 

x0=0.1`50; 

xdata1={}; 

AppendTo[xdata1,x0]; 

For[i=0,i<=n,i++, 

x1=SetPrecision[f[x0,r],50]; 

x0=x1; 
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AppendTo[xdata1,x0];] 

 

(* Η διαφορά μεταξύ των δεδομένων x των δύο παραπάνω τροχιών 

και εμφάνιση του βήματος. *) 

Do [a=Abs[xdata0[[k]]-xdata1[[k]]]; 

Print[k]; 

If[ a>=0.01,Break[]],{k,0,n}] 
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Παράρτημα Β 

 

Δυναμικό Σύστημα: Henon Rotation Απεικόνιση 

Κώδικας  

1. για την ανεύρεση του αριθμού των βημάτων που χρειάζεται η 
κανονική ροή για να διαφύγει ώστε η μία από τις δύο συντεταγμένες 
να διαφύγει εκτός του τετραγώνου αναφοράς ή εκτός ενός 

τετραγώνου με πλευρές από -100 έως 100,  

2. για τον έλεγχο της επιστροφής της αντίστροφης ροής για χρόνο ίσο 
με τον αριθμό του βήματος διαφυγής της κανονικής ροής, 

3. για την ανεύρεση του συνολικού αριθμού των βημάτων εντός του 
τετραγώνου αναφοράς της αντίστροφης ροής ανεξάρτητα από το αν 

ο έλεγχος έχει αποτέλεσμα θετικό ή όχι, 

με εφαρμογή των μεθόδων αυθαίρετης ακρίβειας στην γλώσσα 

προγραμματισμού C++.  

Πρόγραμμα Εφαρμογής: Microsoft Visual Studio 2008. 

 

// henon_test.cpp  

// 

 

#include <stdio.h> 

#include "greal.h" 

#include <fstream> 

//#include <iostream> 

using namespace std; 

 

struct points   // ορισμός δομής δεδομένων εκτός των 

ορίων: 

{ 

 int aa;   // aa : αριθμός βήματος 

 real xpoint;  // xpoint, ypoint: οι συντεταγμένες x 

και y 

 real ypoint; 

}outpoints[100];   // πίνακας αποθήκευσης των παραπάνω 

στοιχείων  

 

struct innerpoints  // ορισμός δομής δεδομένων εντός των 

ορίων όταν δουλεύουμε 

{     // στην αντίστροφη τροχιά: 

 int nn;   // aa : αριθμός βήματος 

 real xin;   // xin, yin: οι συντεταγμένες x και y 

 real yin; 

}inpoints[50000];   // πίνακας αποθήκευσης των παραπάνω 

στοιχείων  

 

void main() 

{  
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 int prc=41;   // ορισμός ακέραιου αριθμού που δηλώνει 

την ακρίβεια 

 set_precision(prc); // ορισμός της ακρίβειας των πράξεων = 

prc δεκαδικά ψηφία 

 real x0, y0, x1 ,y1; // ορισμός αντικειμένου τύπου greal 

 double xx, yy; 

 int k=0;   // απαριθμητής των στοιχείων του πίνακα 

outpoints (δομή points)  

 ofstream fo;  // ορισμός αντικειμένου stream εξόδου 

που συνδέεται με αρχείο, 

 fo.open ("data.txt"); // σύνδεση του stream εξόδου με το 

αρχείο και άνοιγμα του τελευτείου: 

 ofstream fri;  // fo, data για τα στοιχεία του πίνακα 

outpoints της δομής points 

 fri.open ("apotelesmata.txt",ios::app); // fri, apotelesmata 

για τα στοιχεία nmax,x1,y1(τελικό σημείο κανονικής)||x1,y1(τελικό 

σημείο αντίστροφης)  

     // ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!πάντα να ελέγχεται αν 

το αρχείο apotelesmata περιέχει στοιχεία.  

 ofstream fiin;  // fiin, inpoints για τα στοιχεία του 

πίνακα inpoints της δομής  innerpoints 

 fiin.open ("inpoints.txt"); 

 

 real c="0.0000";  // καταχώρηση τιμής στο real c (cos(a)) 

και s (sin(a)) 

 real s="1.0000"; 

 

 gString xinit="0.470926517571885";  // ορισμός και καταχώρηση 

τιμής σε αντικείμενο gstring 

 gString yinit="0.609001956947162"; // xinit και yinit οι 

αρχικές συνθήκες  

 gString temp; 

 x0.entry("",xinit);     

 y0.entry("",yinit); 

 gString vars="c,s,x0,y0";    

 gString hmap1="x0*c-y0*s+x0*x0*s";  

 gString hmap2="x0*s+y0*c-x0*x0*c";  

// hmap : για την κανονική τροχιά  

 gString rhmap1="x0*c+y0*s";    

 gString rhmap2="-x0*s+y0*c+(x0*c+y0*s)*(x0*c+y0*s)"; 

// rhmap : για την αντίστροφη τροχιά 

 

 

 x1.entry("",hmap1,vars);  

 y1.entry("",hmap2,vars);    

 real var[4];       

 var[0]=c;        

 var[1]=s; 

 var[2]=x0; 

 var[3]=y0; 

 

 real::evaluate_exit_on_error = FALSE;   

 

 cout << "PARAKALO PERIMENETE ... " << endl; 

 

 

 for(int i=0;i<100000;i++) 

 { 

  x1.evaluate(hmap1,var);       

  y1.evaluate(hmap2,var);     
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  x1.test(1,prc);       

  y1.test(1,prc); 

  if (test_failure)      

  { 

   temp=x1.str(1,prc);     

   xx=temp.tomynumber();     

   //printf("xx= %15.14lf",xx);    

   var[2].entry("",temp);    

 

   temp=y1.str(1,prc);  

   yy=temp.tomynumber(); 

   //printf("\t\t yy= %15.14lf\n\n",yy); 

   var[3].entry("",temp); 

  } 

  else  

  {   

   var[2]=x1; var[3]=y1;    

  } 

 

   if ((x1<"-1.0" && y1<"-1.0") ||(x1<"-1.0" && 

y1>"1.0")||(x1>"1.0" && y1<"-1.0")||(x1>"1.0" && y1>"1.0"))  

             

// ορίζει που θα σταματήσει το loop των βημάτων (1) 

   

   { cout << "a/a :" << outpoints[k-1].aa  

<< " x=" << outpoints[k-1].xpoint.str(1,prc)  

<< " \t y=" << outpoints[k-1].ypoint.str(1,prc)  

<< endl<< endl; 

    cout << "a/a :" << i  

<< " x=" << x1.str(1,prc)  

<< " \t y=" << y1.str(1,prc)  

<< endl<< endl; 

    cout << *********************************\n"; 

    fri << endl << prc << " , "  

<< outpoints[k-1].aa << " , "    

    << outpoints[k-1].xpoint.str(1,prc) << " , "  

    << outpoints[k-1].ypoint.str(1,prc) << " || 

"; 

    break; 

  } 

 

/* 

   if (x1<"-1.5" || y1<"-1.5" || x1>"1.5" || y1>"1.5")

      

                  

// ορίζει που θα σταματάει το loop των βημάτων (1.2)(δίνει επιπλέον 

στοιχεία από το (1)) 

   

  { 

    cout<< "a/a :" << i << " x=" << x1.str(1,prc) 

<< " \t y=" << y1.str(1,prc) << endl<< endl; 

    cout << "********************************\n"; 

    break; 

  } 

 

*/   

  if (x1<="-1.0" || y1<="-1.0" || x1>="1.0" || y1>="1.0") 

// "=" επιτρεπτός χώρος για τα x1 , y1 (1) 

  {  

 // καταχώρηση δεδομένων στον πίνακα της δομής points 

   outpoints[k].aa=i;      
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   outpoints[k].xpoint=x1; 

   outpoints[k].ypoint=y1; 

// εγγραφή δεδομένων του πίνακα outpoints στο αρχείο data.txt 

 

   fo << outpoints[k].aa << ","            

   << outpoints[k].xpoint.str(1,prc) << ","  

   << outpoints[k].ypoint.str(1,prc) << "\n"; 

   k++; 

  } 

 

 

 

/*  if (x1<="-100.0" || y1<="-100.0" || x1>="100.0" || 

y1>="100.0") 

             

// ορίζει που θα σταματάει το loop των βημάτων (2) !!!  

   

   { cout << "a/a :" << outpoints[k-2].aa  

<< " x=" << outpoints[k-2].xpoint.str(1,prc)  

<< " \t y=" << outpoints[k-2].ypoint.str(1,prc)  

<< endl<< endl; 

    cout << "a/a :" << i  

<< " x=" << x1.str(1,prc)  

<< " \t y=" << y1.str(1,prc)  

<< endl<< endl; 

    cout << "*******************************\n"; 

           

 fri << endl << prc << " , " << outpoints[k-1].aa << " , "  

    << outpoints[k-1].xpoint.str(1,prc) << " , "  

    << outpoints[k-1].ypoint.str(1,prc) << " || 

"; 

    break; 

  } 

*/ 

 } 

 fo.close();    // κλείσιμο του αρχείου data.txt 

 

/* 

 for (int i=0;i<100;i++)       

 // εμφάνιση των μη μηδενικών στοιχείων του πίνακα outpoints 

στην οθόνη 

 { 

  if(outpoints[i].aa>0) 

  { 

   cout << "a/a: " << outpoints[i].aa << endl 

   << "x= " << outpoints[i].xpoint.str(1,prc) << endl  

   << "y= " << outpoints[i].ypoint.str(1,prc) << endl  

       << "-------------------------------------------------\n"; 

  } 

 } 

*/ 

 

// system ("pause"); 

 

 //*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 //                       ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΧΙΑ  

 //*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 int n = outpoints[k-1].aa;  // τα δεδομένα του 

τελευταίου στοιχείου του πίνακα outpoints  
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 xinit = outpoints[k-1].xpoint.str(1,prc);  // μας δίνουν 

τον συνολικό αριθμό βημάτων n και τις αρχικές συνθήκες  

 yinit = outpoints[k-1].ypoint.str(1,prc);  // xinit και 

yinit για την αντίστροφη τροχιά 

 x0.entry("",xinit); 

 y0.entry("",yinit); 

 x1.entry("",rhmap1,vars); 

 y1.entry("",rhmap2,vars); 

  

 int j=0;         

 // μετρητής στοιχείων πίνακα inpoints 

 for (int i=0; i<=n; i++) 

 { 

  x1.evaluate(rhmap1,var);     

  y1.evaluate(rhmap2,var);     

   

  x1.test(1,prc);       

  y1.test(1,prc); 

  if (test_failure)      

  { 

   temp=x1.str(1,prc);     

   xx=temp.tomynumber();     

   //printf("xx= %15.14lf",xx);    

   var[2].entry("",temp);    

   temp=y1.str(1,prc);  

   yy=temp.tomynumber(); 

   //printf("\t\t yy= %15.14lf\n\n",yy); 

   var[3].entry("",temp); 

  } 

  else  

  {   

   var[2]=x1; var[3]=y1;    

  } 

 

 

  if (x1<="1.0" && x1>="-1.0" && y1<="1.0" && y1>="-1.0" )

  

  {         

   // καταμέτρηση στοιχείων εντός του επιτρεπτού 

τετραγώνου  

   inpoints[j].nn=i;      

   // και απθήκευσή τους στα στοιχέια του πίνακα 

inpoints  

   inpoints[j].xin=x1;     

   // της δομής innerpoints  

   inpoints[j].yin=y1; 

   fiin << inpoints[j].nn << "," // εγγραφή δεδδομένων 

στο αρχείο inpoints.txt 

    << inpoints[j].xin.str(1,prc) << ","  

    << inpoints[j].yin.str(1,prc) << "\n"; 

   cout << "j=" << j << endl // αριθμός των στοιχείων 

του πίνακα inpoints 

   j++; 

  } 

/*  else         

  {         

   inpoints[j].nn=i;      

   fiin << inpoints[j].nn << endl; 

   j++; 

  } 

*/ 
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// Σημείωση: εάν κρατήσω μόνο το if τότε το j σιμβολίζει τα   

// εσωτερικά σημεία. εάν προσθέσω στον κώδικα και το else, τότε το j 

// j συμβολίζει τα βήματα που εκτελέσαι συνολικά η αντίστροφη τροχιά. 

 

 

} 

 fiin.close();  // κλείσιμο του αρχείου inpoints.txt 

  

 

/* 

 for (int i=0; i<n; i++)       

 // εμφάνιση των στοιχείων του πίνακα inpoints  

 { 

  if ( inpoints[i].nn >0) 

  { 

   cout << inpoints[i].nn << endl  

   << inpoints[i].xin.str(1,prc) << endl 

   << inpoints[i].yin.str(1,prc) << endl 

   << 

".........................................................." << endl; 

  } 

 } 

*/ 

// system ("pause"); 

 cout << " YPARXEI ANTISTROFO!!! " << endl; 

 cout << x1.str(1,prc) << " " << y1.str(1,prc) << endl; 

 // προβολή του τελικού σημείου της αντίστροφης πορείας 

 

 fri << x1.str(1,prc)<< " , "       

  << y1.str(1,prc); 

 

 

 fri.close(); // κλείσιμο του αρχείου apotelesmata.txt 

 cout << "TELOS" << endl; 

getchar();  

} 
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Παράρτημα Γ 

Πίνακες Αποτελεσμάτων για την Απεικόνιση Περιστροφής του Henon. 

 

Πίνακας IV: Πίνακας αποτελεσμάτων αριθμού βήματος διαφυγής της κανονικής 

ροής (κ.ρ.) και επιστροφής της αντίστροφης ροής (α.ρ.) με την αλλαγή της 

ακρίβειας. 

Τροχιά 1     Τροχιά 2     

 Ακρίβεια 

Αριθμός 

Βήματος 

Διαφυγής κ.ρ. 

Επιστροφή 

α.ρ. 
 Ακρίβεια 

Αριθμός 

Βήματος 

Διαφυγής κ.ρ. 

Επιστροφή 

α.ρ. 

20 4588 1 20 12568 2 

21 4716   21 12920   

22 4826 1 22 14044   

23 5603 1 23 10690 2 

24 20932   24 5794   

25 12323   25 26211   

26 8784   26 26005   

27 7554 1 27 7030 2 

28 7554 1 28 7030 2 

29 11248   29 8805   

30 26250   30 12939   

31 39424   31 30463   

32 17028   32 6627   

33 39689   33 17160 2 

34 19580   34 14266   

35 16212   35 31215   

36 49491   36 36142   

37 21206   37 9914   

38 19919   38 7511 2 

39 16384 1 39 7716 2 

40 16384 1 40 7716 2 

41 16222 1 41 9627   

42 17375   42 12838   

43 17310 1 43 9343 2 

44 19775 1 44 698   

45 17524   45 17789   

46 17424 1 46 8867   

47 17424 1 47 8880   

48 17424 1 48 7982 2 

49 17424 1 49 12697   
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50 17424 1 50 12490   

51 17424 1 51 16004 2 

52 17424 1 52 27959   

53 17424 1 53 20302 2 

54 17424 1 54 23953 2 

55 17424 1 55 12064   

56 17424 1 56 12478   

57 17424 1 57 12905 2 

58 17424 1 58 19049   

59 17424 1 59 17530   

60 17424 1 60 25882 2 

61 17424 1 61 19948   

62 17424 1 62 12529 2 

63 17424 1 63 17205 2 

64 17424 1 64 11170 2 

65 17424 1 65 11941 2 

66 17424 1 66 11772 2 

67 17424 1 67 61652   

68 17424 1 68 19405   

69 17424 1 69 12556   

70 17424 1 70 11839 2 

71 17424 1 71 13716   

72 17424 1 72 13716   

73 17424 1 73 12134   

74 17424 1 74 11645   

75 17424 1 75 11645 2 

76 17424 1 76 11645 2 

77 17424 1 77 11658 2 

78 17424 1 78 11658 2 

79 17424 1 79 11658 2 

80 17424 1 80 11658 2 

81 17424 1 81 11658 2 

82 17424 1 82 11658 2 

83 17424 1 83 11658 2 

84 17424 1 84 11658 2 

85 17424 1 85 11658 2 

86 17424 1 86 11658 2 

87 17424 1 87 11658 2 

88 17424 1 88 11658 2 

89 17424 1 89 11658 2 

90 17424 1 90 11658 2 

91 17424 1 91 11658 2 

92 17424 1 92 11658 2 

93 17424 1 93 11658 2 
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94 17424 1 94 11658 2 

95 17424 1 95 11658 2 

96 17424 1 96 11658 2 

97 17424 1 97 11658 2 

98 17424 1 98 11658 2 

99 17424 1 99 11658 2 

100 17424 1 100 11658 2 

      
Τροχιά 3     Τροχιά 4     

 Ακρίβεια 

Αριθμός 

Βήματος 

Διαφυγής κ.ρ. 

Επιστροφή 

α.ρ. 
 Ακρίβεια 

Αριθμός 

Βήματος 

Διαφυγής κ.ρ. 

Επιστροφή 

α.ρ. 

20 9880   20 8459   

21 27831   21 5364   

22 31882   22 19825   

23 5422 3 23 8875   

24 5422 3 24 4152 4 

25 30682   25 9121   

26 8045   26 9662   

27 14339   27 6515   

28 7560 3 28 8608 4 

29 6752   29 7978   

30 5855 3 30 5756   

31 6533   31 7302   

32 6533   32 12924   

33 6144   33 10964   

34 6433 3 34 17762   

35 6438 3 35 10189   

36 6157 3 36 5674 4 

37 6218 3 37 6110 4 

38 6403 3 38 5921 4 

39 6206 3 39 6059 4 

40 6193   40 5632   

41 6198 3 41 8912   

42 6197 3 42 8860   

43 6197 3 43 8750 4 

44 6197 3 44 6208 4 

45 6197 3 45 8148 4 

46 6197 3 46 6680 4 

47 6197 3 47 6519 4 

48 6197 3 48 6519 4 

49 6197 3 49 7805 4 

50 6197 3 50 6962 4 

51 6197 3 51 7207 4 

52 6197 3 52 7207 4 
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53 6197 3 53 8382 4 

54 6197 3 54 9186 4 

55 6197 3 55 14384   

56 6197 3 56 9719   

57 6197 3 57 8028 4 

58 6197 3 58 8116 4 

59 6197 3 59 8877 4 

60 6197 3 60 8877 4 

61 6197 3 61 8234 4 

62 6197 3 62 8822 4 

63 6197 3 63 11912   

64 6197 3 64 11990   

65 6197 3 65 9432 4 

66 6197 3 66 9498 4 

67 6197 3 67 8930   

68 6197 3 68 8855 4 

69 6197 3 69 9169 4 

70 6197 3 70 9401 4 

71 6197 3 71 9235 4 

72 6197 3 72 9326 4 

73 6197 3 73 10659   

74 6197 3 74 10472   

75 6197 3 75 10176 4 

76 6197 3 76 10176 4 

77 6197 3 77 9636 4 

78 6197 3 78 9670 4 

79 6197 3 79 10952 4 

80 6197 3 80 9675 4 

81 6197 3 81 10020 4 

82 6197 3 82 9925 4 

83 6197 3 83 10370   

84 6197 3 84 10575 4 

85 6197 3 85 12212 4 

86 6197 3 86 10415   

87 6197 3 87 10401 4 

88 6197 3 88 10401   

89 6197 3 89 10401 4 

90 6197 3 90 10401 4 

91 6197 3 91 10401 4 

92 6197 3 92 10401 4 

93 6197 3 93 10401 4 

94 6197 3 94 10401 4 

95 6197 3 95 10401 4 

96 6197 3 96 10401 4 
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97 6197 3 97 10401 4 

98 6197 3 98 10401 4 

99 6197 3 99 10401 4 

100 6197 3 100 10401 4 

 

 

 

Πίνακας V: Πίνακας αποτελεσμάτων αριθμού βήματος διαφυγής της κανονικής 

ροής (κ.ρ.) (Ν1) , επιστροφής της αντίστροφης ροής (α.ρ.), βημάτων εντός του 

τετραγώνου αναφοράς (τ.α.) (Ν2) και ποσοστού (Ν2/Ν2) με την αλλαγή της 

ακρίβειας. 

Τροχιά 1       
 

  

Ακρίβεια 

Αριθμός 

Βημάτων 

Διαφυγής Κ.Ρ. 

(Ν1) 

Επιστροφή 

Α.Ρ.  

Βήματα 

εντός 

Τ.Α. (Ν2) 

Ν2/Ν1 (Ν2/Ν1)% 

20 4596 1 4572 0,9948 99,48 

21 4721 1 4704 0,9964 99,64 

22 4834 1 4810 0,9950 99,50 

23 4054   3560 0,8781 87,81 

24 20940   4898 0,2339 23,39 

25 12331   2952 0,2394 23,94 

26 8792   2273 0,2585 25,85 

27 7562 1 7544 0,9976 99,76 

28 7562 1 7544 0,9976 99,76 

29 11256 1 11239 0,9985 99,85 

30 26269   8136 0,3097 30,97 

31 39432   7649 0,1940 19,40 

32 17036   931 0,0546 5,46 

33 39697   11893 0,2996 29,96 

34 19587   16720 0,8536 85,36 

35 16220   4934 0,3042 30,42 

36 49499   5351 0,1081 10,81 

37 21214 1 21198 0,9992 99,92 

38 19924   3218 0,1615 16,15 

39 16392 1 16364 0,9983 99,83 

40 16392 1 16364 0,9983 99,83 

41 16230 1 16194 0,9978 99,78 

42 17383   15125 0,8701 87,01 
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43 17318 1 17302 0,9991 99,91 

44 19783   18533 0,9368 93,68 

45 17602   16036 0,9110 91,10 

46 17432 1 17418 0,9992 99,92 

47 17432   17350 0,9953 99,53 

48 17432   17350 0,9953 99,53 

49 17432 1 17416 0,9991 99,91 

50 17432 1 17416 0,9991 99,91 

51 17432 1 17416 0,9991 99,91 

52 17432 1 17416 0,9991 99,91 

53 17432 1 17416 0,9991 99,91 

54 17432 1 17416 0,9991 99,91 

55 17432 1 17416 0,9991 99,91 

56 17432 1 17416 0,9991 99,91 

57 17432 1 17416 0,9991 99,91 

58 17432 1 17416 0,9991 99,91 

59 17432 1 17416 0,9991 99,91 

60 17432 1 17416 0,9991 99,91 

61 17432 1 17416 0,9991 99,91 

62 17432 1 17416 0,9991 99,91 

63 17432 1 17416 0,9991 99,91 

64 17432 1 17416 0,9991 99,91 

65 17432 1 17416 0,9991 99,91 

66 17432 1 17416 0,9991 99,91 

67 17432 1 17416 0,9991 99,91 

68 17432 1 17416 0,9991 99,91 

69 17432 1 17416 0,9991 99,91 

70 17432 1 17416 0,9991 99,91 

      
Τροχιά 2       

 
  

Ακρίβεια 

Αριθμός 

Βημάτων 

Διαφυγής Κ.Ρ. 

(Ν1) 

Επιστροφή 

Α.Ρ. 

Βήματα 

εντός 

Τ.Α. (Ν2) 

Ν2/Ν1 (Ν2/Ν1)% 

20 12586   1791 0,1423 14,23 

21 12929   3276 0,2534 25,34 

22 14052   4583 0,3261 32,61 

23 10692 2 10680 0,9989 99,89 

24 5802 2 5795 0,9988 99,88 

25 25219   3885 0,1541 15,41 

26 26013 2 25977 0,9986 99,86 

27 7038   2670 0,3794 37,94 

28 7038   2670 0,3794 37,94 

29 8813   5832 0,6617 66,17 

30 12947 2 12931 0,9988 99,88 
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31 30471   11419 0,3747 37,47 

32 6635 2 6611 0,9964 99,64 

33 17163   15679 0,9135 91,35 

34 14949 2 14724 0,9849 98,49 

35 31223   3383 0,1083 10,83 

36 36147 2 36118 0,9992 99,92 

37 9922 2 9908 0,9986 99,86 

38 7519 2 7497 0,9971 99,71 

39 7724   7145 0,9250 92,50 

40 7724   7145 0,9250 92,50 

41 9635   4651 0,4827 48,27 

42 12846   11121 0,8657 86,57 

43 9351 2 9337 0,9985 99,85 

44 8706 2 8692 0,9984 99,84 

45 17797   17632 0,9907 99,07 

46 8875 2 8861 0,9984 99,84 

47 8885   7565 0,8514 85,14 

48 7990 2 7970 0,9975 99,75 

49 12705   5840 0,4597 45,97 

50 12525   11522 0,9199 91,99 

51 16012   12367 0,7724 77,24 

52 27967   10143 0,3627 36,27 

53 20310   6718 0,3308 33,08 

54 23958   9937 0,4148 41,48 

55 12072 2 12054 0,9985 99,85 

56 12486 2 12471 0,9988 99,88 

57 12913   8452 0,6545 65,45 

58 19057   6544 0,3434 34,34 

59 17535   11923 0,6800 68,00 

60 25890   17611 0,6802 68,02 

61 19956   7037 0,3526 35,26 

62 12537   10335 0,8244 82,44 

63 17213 2 17187 0,9985 99,85 

64 11178 2 11158 0,9982 99,82 

65 11949 2 11929 0,9983 99,83 

66 11780   10013 0,8500 85,00 

67 61660   10404 0,1687 16,87 

68 19413   15664 0,8069 80,69 

69 12564 2 12550 0,9989 99,89 

70 11847 2 11831 0,9986 99,86 
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