
	
	

	

	

																						

Η	εικασία	του	Collatz	

Το	 1937	 ο	 Γερμανός	 Lothar	
Collatz	 έθεσε	 ένα	 πρόβλημα	 το	
οποίο	 εξακολουθεί	 να	
προβληματίζει	 την	
επιστημονική	 κοινότητα.	
Θεωρείται	 μια	 από	 τις	
ευκολότερες	 εικασίες	 ως	 προς	
την	 κατανόηση	 της,	 αν	 και	
παραμένει	αναπόδεικτη.		

Αρκεί	 μόνο	 να	 επιλέξουμε	 έναν	
οποιονδήποτε	θετικό	ακέραιο	𝑛.	
Εάν	 ο	 αριθμός	 είναι	 άρτιος	 τον	
υποδιπλασιάζουμε	(	!

"
	),	ενώ	εάν	

είναι	 περιττός	 τον	
τριπλασιάζουμε	 και	
προσθέτουμε	 ένα	 	 (3𝑛 + 1).	
Παίρνουμε	 το	 αποτέλεσμα	 και	
συνεχίζουμε	 την	 ίδια	
διαδικασία.	

Παραδείγματα:	

5à16à8à4à2à1à4à2à1à…	

8à4à2à1à4à2à1à…	

Ο	γενικός	τύπος	της	παραπάνω	
διαδικασίας	είναι:	

	𝑓(𝑛) = &
!
"
			𝜀ά𝜈	𝑛	𝜀ί𝜈𝛼𝜄	ά𝜌𝜏𝜄𝜊𝜍

3𝑛 + 1					𝜀ά𝜈	𝑛	𝜀ί𝜈𝛼𝜄	𝜋𝜀𝜌𝜄𝜏𝜏ό𝜍
				

H	εικασία,	λοιπόν,	έχει	ως	εξής:	
«Η	 ακολουθία	 Collatz	 κάποια	
στιγμή	 θα	 καταλήξει	 στην	
ακολουθία	 …à4à2à1…	 για	
οποιονδήποτε	αρχικό	ακέραιο	n.»	

Το	 πρόβλημα	 αυτό	 παραμένει	
άλυτο.	Ωστόσο	έχει	γίνει	μεγάλη	
πρόοδος	διότι	με	την	ανάπτυξη	
της	 τεχνολογίας	 και	 των	
υπολογιστικών	 μηχανών	
ερχόμαστε	 συνεχώς	 πιο	 κοντά	
στην	 λύση	 αυτού	 του	
προβλήματος.	 Tο	 2019	 ο	
Αυστραλιανός-Αμερικάνος	
βραβευμένος	 μαθηματικός	
Terrance	 Tao	 απέδειξε	 ότι	 η	
εικασία	 του	 Collatz	 ισχύει	 για	
«σχεδόν»	 όλους	 τους	 αριθμούς.	
Πλέον,	 παραμένει	 η	 απόδειξή	
της	 για	 όλους	 τους	 ακέραιους	
αριθμούς.	Δοκιμάστε	το!	

Σ.	Αντωνιάδης	γ1	

	

Η	οπτικοποίηση	της	
μαγείας	

Με	 το	 άκουσμα	 της	 λέξης	
«fractal»	 (Μορφόκλασμα	 ή	
Μορφοκλασματικό	 σύνολο)	
προκαλούνται	 απορίες	 και	
αμέτρητα	 ερωτήματα	 στον	
περισσότερο	 κόσμο.	 Ωστόσο,	 ο	
όρος	 αυτός	 αποτελεί	 μια	
θεμελιώδη	 έννοια	 για	 τις	
επιστήμες	 των	 Μαθηματικών,	
της	 Πληροφορικής	 και	 της	
Φυσικής.		

Ο	 όρος	 fractal	 πρωτο-	
αναφέρθηκε	 το	 1975	 από	 τον	
Benoît	 Mandelbrot	
εμπνευσμένος	από	την	λατινική	
λέξη	 fractus	 που	 σημαίνει	
αόριστος	ή	διαιρεμένος.	

Το	 fractal	 θα	 λέγαμε	 πως	 είναι	
μια	«μαγική	εικόνα»	που	όσο	κι	
αν	 μεγεθυνθεί	 θα	 παρουσιάζει	
πάντα	 ολική	 ή	 μερική	
επανάληψη	 της	 προηγούμενης	
εικόνας.		

Χαρακτηριστικό	 των	 fractals	
είναι	 η	 αυτό-ομοιότητα.	 Τα	
επαναλαμβανόμενα	 σχήματα,	
δηλαδή	 τα	 σχέδια	 που	
προκύπτουν	μετά	τη	μεγέθυνση	
είναι	 εξίσου	 μορφολογικά	
περίπλοκα	 με	 εκείνα	 που	
προηγούνται	 αυτών.	

Συμπεραίνουμε	
λοιπόν	 πως	 τα	
fractals	 έρχονται	
ίσως	 σε	

σύγκρουση	με	την	αντίληψη	που	
έχουμε	 για	 την	 Γεωμετρία.	
(Δοκιμάστε	 μερικά	 fractals	
σκανάροντας	το	QR	code).	

Ας	 παρατηρήσουμε	 το	 εξής	
φαινόμενο:	 Έστω	 πως	 μας	
ανατίθεται	 να	 μετρήσουμε	 την	
περίμετρο	 ενός	 νησιού.	 Ας	
υποθέσουμε	 πως	 για	 να	
μετρήσουμε	 την	 περίμετρο	
χρησιμοποιούμε	 ακρίβεια	 ενός	
μέτρου	και	καταλήγουμε	σε	μια	
συγκεκριμένη	τιμή.	Η	τιμή	αυτή	
προφανώς	 δεν	 είναι	 η	

ακριβέστερη,	αφού	αδυνατούμε	
να	 συμπεριλάβουμε	 στην	
μέτρησή	μας	τις	κοιλότητες	που	
είναι	 μικρότερες	 του	 ενός	
μέτρου.	 Στην	 συνέχεια	 μετράμε	
την	περίμετρο	του	νησιού	ξανά,	
αυτή	τη	φορά	με	ακρίβεια	ενός	
εκατοστού.	 Πάλι	 όμως	 η	
μέτρηση	 δεν	 είναι	 η	
ακριβέστερη,	 αφού	 μας	
διαφεύγουν	 ορισμένες	
κοιλότητες,	δηλαδή	εκείνες	που	
είναι	μικρότερες	του	εκατοστού.	

Η	 διαδικασία	 αυτή	 μπορεί	 να	
συνεχιστεί	 απεριόριστα.	 ‘Οσο	
περισσότερο	 διαιρούμε	 το	
μέτρο,	 τόσο	 πιο	 κοντά	 στην	
πραγματική	 τιμή	 της	
περιμέτρου	 θα	 πλησιάζουμε.	
Συνεπώς,	 δεν	 θα	 μπορέσουμε	
ποτέ	 να	 καταλήξουμε	 σε	 μια	
τελική	 μέτρηση	 που	 θα	
αντιστοιχεί	 στην	 ακριβή	 τιμή	
της	 περιμέτρου.	 Το	 γεγονός	
αυτό	έρχεται	σε	αντίθεση	με	το	
γεγονός	 πως	 κάθε	 κλειστό	
σχήμα	 στην	 Ευκλείδεια	
Γεωμετρία	 έχει	 συγκεκριμένη	
και	 σταθερή	 περίμετρο.	 Πέρα	
από	 την	 ανάλυση	 και	 την	
ερμηνεία	 τους,	 τα	 fractals	
κρύβουν	 και	 μια	 πολύ	
ενδιαφέρουσα	 ιστορία.	 Τα	
fractals	 ως	 επιστημονικό	
ερώτημα	 γεννήθηκαν	 μετά	 την	
καταμέτρηση	 της	 συνοριακής	
γραμμής	 μεταξύ	 Ισπανίας	 και	
Πορτογαλίας,	 πράγμα	 με	 το	
οποίο	 ασχολήθηκε	 ο	 Άγγλος	
μαθηματικός	 Lewis	 Fry	
Richardson	 (1881-1953).	 Το	
παράδοξο	 της	 υπόθεσης	 είναι	
ότι	 μετά	 την	 μέτρηση	 των	

συνόρων,	 οι	 Ισπανοί	
ανακοίνωσαν	 πως	 τα	 σύνορα	
είχαν	 μήκος	 1214	 χλμ,	 ενώ	
αντίθετα	 οι	 Πορτογάλοι	
μέτρησαν	 συνολικό	 μήκος	
συνόρων	 987	 χλμ.	 Απ’	 ότι	
φαίνεται,	 το	 μεγάλο	 αυτό	
σφάλμα	 οφείλεται	 στην	
διαφορετική	 μονάδα	 μέτρησης,	
την	 ακρίβεια	 της	 μέτρησης	 και	
την	 φρακταλική	 μορφή	 που	
παρουσιάζει	το	έδαφος.	

Το	 συγκεκριμένο	 ζήτημα	
κέρδισε	 την	 προσοχή	 του	
Γαλλοαμερικανού	 μαθηματικού	
Benoît	 Mandelbrot	 (1924-
2010),	 ο	 οποίος	 πλέον	
χαρακτηρίζεται	ως	ο	«πατέρας»	
των	 fractals.	 Στο	 άρθρο	 του	
“How	long	is	the	coast	of	Britain?	
Statistical	 Self-Similarity	 and	
Fractional	Dimension”	(1967)	ο	
Mandelbrot	 δημοσιοποιεί	 όλη	
του	 την	 έρευνα	 σχετικά	 με	 την	
νέα,	 για	 την	 εποχή	 εκείνη,	
μορφοπλασματική	γεωμετρία.		

Τα	 fractals	 έχουν	 κάνει	 την	
εμφάνισή	 τους	 και	 στον	
κινηματογράφο.	

Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	
είναι	 η	 ταινία	 Guardians	 of	 the	
Galaxy	 vol.2	 όπου	 στο	
περιβάλλον	 του	 διαστήματος	
εμφανίζονται	fractals.		

Α.	Κούκος	γ4	

Περιμένοντας	το	
λεωφορείο	

Σκεφτείτε	 πως	 φτάνετε	 στην	
στάση	 του	 λεωφορείου	 και		
βλέπετε	 το	 λεωφορείο	 να	
φεύγει.	 Ή	 την	 στιγμή	 που	
φτάνετε	 το	 λεωφορείο	 να	 έχει	

«Τα	fractal	είναι	ένας	τρόπος	
να	δει	κανείς	το	άπειρο»	
-Μπενουά	Μάντελμπροτ-	
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Εικόνα 1: Σκηνή από την ταινία "Guardians 
of the Galaxy 2"	



μόλις	 έρθει.	 	 Σίγουρα	 θα	
μπορούσε	 να	 συμβεί	 στον	
οποιονδήποτε.	 Προκύπτει	
λοιπόν	 το	 εξής	 ερώτημα.	 Στην	
περίπτωση	που	δεν	γνωρίζουμε	
το	 ωρολόγιο	 πρόγραμμα	 των	
λεωφορείων	 ποιος	 είναι	 ο	 πιο	
πιθανός	 χρόνος	 αναμονής	 στην	
στάση;	 Ίσως	 με	 μια	 γρήγορη	
σκέψη	 να	 καταλήξουμε	 σε	
λανθασμένο	 συμπέρασμα.	 Ας	
σκεφτούμε	 την	 περίπτωση	
λεωφορείων	 που	 κατά	 την	
διάρκεια	μίας	ώρας	περνάνε	από	
την	 στάση	 9	 φορές	 ως	 εξής:	 6	
φορές	ανά	4	λεπτά	 (μπλε)	 (6 ×
4 = 24	𝜆𝜀𝜋𝜏ά)	 και	 3	φορές	 ανά	
12	 λεπτά	 (3 × 12 = 36	𝜆𝜀𝜋𝜏ά)	

(κόκκινα)	 όπως	 φαίνεται	 στην	
παραπάνω	 εικόνα.	 Αν	 λοιπόν	
φτάσουμε	 στην	 στάση	 θα	
σκεφτόταν	 κανείς	 πως	 αφού	 6	
λεωφορεία	 έρχονται	 με	
απόσταση	 4	 λεπτών,	 είναι	 πιο	
πιθανό	 να	 πετύχουμε	 κάποιο	
από	αυτά	στο	σύνολο	των	9	με	
πιθανότητα	 #

$
≈ 67%.		

Προφανώς	 με	 μικρότερη	
πιθανότητα	33%	κάποιο	από	τα	
3	 λεωφορεία	 που	 έρχονται	 σε	
διάστημα	12	λεπτών.		

Στην	 πραγματικότητα	 όμως	 η	
πιθανότητα	 να	 πετύχουμε	
κάποιο	 από	 τα	 12λεπτα	
λεωφορεία	είναι	μεγαλύτερη.	

Στην	διάρκεια	60λεπτών	έχουμε	
συνολική	 διάρκεια	 36	 λεπτών	
που	καλύπτεται	από	τα	12λεπτα	
λεωφορεία.	Η	πιθανότητα	είναι	
%#
#&
= 60%	 και	 αντίστοιχα	 40%	

αυτή	των	4λεπτων	λεωφορείων.		

Στο	 παραπάνω	 πρόβλημα	
φαίνεται	 πόσο	 σημαντικό	 είναι	
να	 προσδιορίζουμε	 σωστά	 το	
σύνολο	μέσα	στο	οποίο	ορίζουμε	
τα	ενδεχόμενα.	Εδώ	είναι	τα	60	
λεπτά	 της	 ώρας	 και	 όχι	 το	
σύνολο	των	9	λεωφορείων.		

Γ.	Χαΐνης	&	Γ.	Φιλιππόπουλος	γ8	

Επιδημιολογία	

	Τα	φαινόμενα	 της	φύσης	 ήταν	
πάντα	 ένα	 αντικείμενο	
ενασχόλησης	 και	 κατανόησης	
από	τον	άνθρωπο.	Επιστήμονες	

και	Φιλόσοφοι	προσπαθούν	ανά	
τους	αιώνες	να	τα	ερμηνεύσουν,	
να	 τα	 εξηγήσουν	 και	 να	 τα	
μοντελοποιήσουν.	 Οι	
επιδημιολόγοι	 ανήκουν	 στον	
κλάδο	 της	 Ιατρικής	 που	
προσπαθούν	να	μελετήσουν	και	
να	 μετρήσουν	 την	 εξάπλωση	
ενός	 ιού	 ή	 μιας	 ασθένειας	 σε	
έναν	 πληθυσμό.	 Για	 να	
μπορέσουν	να	κατανοήσουν	την	
επικινδυνότητα	 ενός	 τέτοιου	
φαινομένου	 πρέπει	 να	
γνωρίζουν	 τον	 τρόπο	 με	 τον	
οποίο	 εξαπλώνεται.	 Το	
βασικότερο	μέγεθος	που	δείχνει	
το	πώς	συμπεριφέρεται	ένας	ιός	
είναι	ο	αριθμός	R0.	Το	R0	δείχνει	
ένα	μολυσμένο	άτομο	κατά	μέσο	
όρο	σε	πόσους	ακόμα	εκτιμάται	
ότι	θα	μεταδώσει	τον	ιό.	Αν	για	
παράδειγμα	 R0=1	 τότε	 κάθε	
ένας	εκτιμάται	πως	μεταδίδει	σε	
ακόμα	 έναν,	 ενώ	 αν	 R0=2	 τότε	
κάθε	 ένας	 κατά	 μέσο	 όρο	 θα	
μεταδίδει	 τον	 ιό	 σε	 ακόμα	 δύο	
άτομα.	Η	τιμή	του	R0	προκύπτει	
ύστερα	 από	 την	 συλλογή	
στατιστικών	 δεδομένων	 από	
τον	 πληθυσμό	 και	
συγκεκριμένους	 μαθηματικούς	
τύπους.	Η	ερμηνεία	όμως	του	R0	
είναι	κάτι	που	εύκολα	μπορούμε	
να	αντιληφθούμε.		

Σε	 πολλές	 καταστάσεις	 της	
πραγματικότητας	 δεν	
συναντάμε	 γραμμικά	
φαινόμενα,	 δηλαδή	 φαινόμενα	
με	 σταθερό	 ρυθμό	 μεταβολής.	
Για	παράδειγμα	η	θερμοκρασία	
κατά	 την	 διάρκεια	 της	 ημέρας	
δεν	 μεταβάλλεται	 σταθερά	 ανά	
μια	 ώρα.	 	 Το	 εμβαδόν	 ενός	
τετραγώνου	 δεν	 αυξάνεται	
σταθερά	για	κάθε	ένα	μέτρο	που	
αυξάνεται	 η	 πλευρά	 του	 και	 η	
τιμή	 του	 πετρελαίου	 δεν	
μεταβάλλεται	 σταθερά	 κάθε	
μήνα.	Έτσι	και	στην	περίπτωση	
της	εξάπλωσης	ενός	ιού	αν	το	R0	
είναι	 ίσο	 με	 3,	 τότε	 το	 σύνολο	
των	 μολυσμένων	 ατόμων	 δεν	
αυξάνεται	με	σταθερό	ρυθμό.	Αν	
ένα	 άτομο	 μεταδίδει	 τον	 ιό	 σε	
άλλα	3,	τότε	ο	καθένας	τους	θα	
τον	 μεταδώσει	 σε	 άλλους	 3	
(συνολικά	9).	Τα	νέα	9	άτομα	σε	
3	 ακόμα	 το	 καθένα	 (συνολικά	
27)	κ.ο.κ.	

1η	 2η		 3η		 4η		
1	 3	 9	 27	
Φαίνεται	 πως	 οι	 τιμές	 του	
πίνακα	 είναι	 δυνάμεις	 του	 3.	
Επομένως	ο	τύπος	που	εκφράζει	

τις	 νέες	 μολύνσεις	 σε	 κάθε	
στάδιο	είναι	𝑦 = 3' .		

Οι	 γραφικές	 παραστάσεις	 για	
διάφορες	τιμές	του	R0	φαίνονται	
παρακάτω.	 Όσο	 μεγαλύτερη	
είναι	 τόσο	 πιο	 απότομη	 η	
αύξηση.	Αν	το	R0	είναι	ίσο	με	1,	
τότε	 ο	 ιός	 παραμένει	 σταθερός	
και	 δεν	 υπάρχει	 ανησυχία	 για	
έκρηξη	κρουσμάτων	επιδημίας.	

Για	 να	 κατανοήσουμε	 την	
σημασία	 φαινομένων	 που	
εξελίσσονται	 με	 εκθετική	
μεταβολή	 μπορούμε	 να	
φανταστούμε	 ένα	 νούφαρο	 σε	
μια	 λίμνη	 που	 κάθε	 μέρα	
διπλασιάζεται.	 Αν	 σε	 10	 μέρες	
έχει	καλύψει	την	μισή	λίμνη	τότε	
θα	 χρειαστεί	 μόνο	 μία	 ακόμα	
μέρα	 για	 να	 την	 καλύψει	
ολόκληρη.		

Σ.	Αντωνιάδου	γ2	&	Μ.	Μαρτέν	γ4	

The	Game	of	Life	

Φανταστείτε	 το	 ακόλουθο	
παιχνίδι:	 Βρισκόμαστε	 σε	 ένα	
ατελείωτο	 επίπεδο	 χωρισμένο	
σε	 μικρά	 τετράγωνα.	 Το	 κάθε	
τετράγωνο	 αναπαριστά	 ένα	
κύτταρο,	μία	οντότητα,	η	οποία	
μπορεί	 να	 πάρει	 δύο	 τιμές,	
ζωντανό	 (κίτρινο)	 ή	 νεκρό	
(γκρι).	 Το	 επίπεδό	 κυβερνάται	
από	 κάποιους	 απλούς	 κανόνες,	
όπως	άλλωστε	και	η	ίδια	η	ζωή.	
Αν	3	γείτονες	(οριζόντια,	κάθετα	
ή	 διαγώνια)	 ενός	 νεκρού	
κυττάρου	 ζούνε,	 τότε	 αυτό	
γίνεται	 ζωντανό.	 Αν	 ένα	
ζωντανό	 κύτταρο	 έχει	 1	 ή	
κανέναν	 γείτονα,	 τότε	 αυτό	
πεθαίνει,	 ενώ	 αν	 έχει	 4	 ή	
παραπάνω	 επίσης	 πεθαίνει.	
Έχοντας	πλέον	ξεκαθαρίσει	όλα	
αυτά	η	σκηνή	είναι	έτοιμη	για	να	
δώσουμε	 τις	 πρώτες	 εντολές	
μας.			

Το	 παιχνίδι	 αυτό	
ονομάζεται	Game	
of	 Life	 και	
αναπτύχθηκε	την	
δεκαετία	 του	 70’	
από	 τον	 μαθηματικό	 John	
Horton	 Conway.	 Ξεκινάμε	
ορίζοντας	 κάποια	 κύτταρα	 ως	
ζωντανά	 και	 κάποια	 ως	 νεκρά.	
Σε	 κάθε	 γύρο	 του	παιχνιδιού,	 ο	
αλγόριθμoς	 εφαρμόζει	 τους	
παραπάνω	 κανόνες	 για	 κάθε	
τετράγωνο.	 Έτσι	 η	 αρχική	 μας	
διάταξη	 αρχίζει	 να	

μεταβάλλεται.	 Κύτταρα	
παίρνουν	 ζωή	 και	 άλλα	
πεθαίνουν,	 ενώ	 σχήματα	
διαλύονται	 και	 σχηματίζονται	
καινούργια.	 Μετά	 από	 λίγο,	
παρατηρούμε	 ότι	 κάποιες	
διατάξεις	αρχίζουν	να	παίρνουν	
συγκεκριμένη	 μορφή.	 Μερικές,	
καταλήγουν	 σε	 μία	 σταθερή	
κατάσταση,	 όπου	
εφαρμόζοντας	 τους	 παραπάνω	
κανόνες,	 τίποτα	 δεν	 αλλάζει	
(π.χ.	τετράγωνο	2x2).	Άλλες	δεν	
σταματούν	 να	 μεταλλάσσονται	
αλλά	 οι	 μεταβολές	 του	
παρουσιάζουν	 ένα	 μοτίβο	 το	
οποίο	 επαναλαμβάνεται.	
Κάποιες	άλλες	διατηρούν	κάπως	
το	 σχήμα	 τους,	 αλλά	 αντί	 να	
μείνουν	 σε	 μία	 συγκεκριμένη	
περιοχή	του	χώρου,	αρχίζουν	να	
κινούνται.	 Τέλος,	 πολλές	
εξαφανίζονται	 τελείως,	 με	 όλα	
τα	κύτταρά	τους	να	πεθαίνουν,	
την	 στιγμή	 που	 αρκετές	 δεν	
καταλήγουν	 ποτέ	 σε	 κάποια	
σταθερή	διάταξη.		

Βλέπουμε	λοιπόν,	ότι	με	αυτούς	
τους	 πολύ	 απλούς	 κανόνες	
υπάρχει	 ενδεχόμενο	 για	 πολλές	
εφαρμογές.	Μέσω	 του	 Game	 of	
Life	μπορούν	να	δημιουργηθούν	
αρχικές	 διατάξεις,	 οι	 οποίες	
δημιουργούν	 ενδιαφέροντα	
σχήματα	 και	 ιδιαίτερες	
γεωμετρικές	 κατασκευές.	 Τι	 θα	
γινόταν	όμως	αν	αξιοποιούσαμε	
το	 παιχνίδι	 για	 να	 κάνουμε	
Μαθηματικά;	 Με	 τις	 σωστές	
αρχικές	 διατάξεις	 μπορούν	 να	
δημιουργηθούν	 οι	
προϋποθέσεις	για	τη	δημιουργία	
ενός	 αλγόριθμου	 ικανού	 να	
κάνει	 πρόσθεση.	 Μάλιστα,	 από	
την	στιγμή	που	μπορεί	να	κάνει	
πρόσθεση,	 μπορεί	 και	 να	
πολλαπλασιάσει.	 Το	 απλό	
επίπεδό	 μας	 αποκτά	 πλέον	 την	
δυνατότητα	 να	 εκτελεί	
μαθηματικές	πράξεις.		

Το	 φαινομενικά	 απλό	 παιχνίδι	
είναι	 επί	 της	 ουσία	 μια	 πολύ	
απλή	 μορφή	 υπολογιστή	 ενώ	
ταυτόχρονα	μας	δείχνει	πως	το	
περίπλοκο	 δημιουργείται	 και	
πηγάζει	 από	 το	 απλό,	 όπως	
άλλωστε	 και	 στην	 ίδια	 την	
Φύση.	
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Παίξτε το παιχνίδι	

M.C. ESCHER “CONVEX & CONCAVE” (1955) 


