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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διατριβή που εκπονήθηκε στο τμήμα Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

έρευνας που διενεργήθηκε στην κοινή γνωστική περιοχή των Τεχνητών 

Νευρωνικών Δικτύων και της Θεωρίας του Χάους. Το σύνολο των 

πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που στηρίζουν την διατριβή αναφέρονται 

παρακάτω: 

1. Kofidis Nikos, Roumeliotis Manos, Adamopoulos Miltiadis (1998). 
«Συγκριτική Δοκιμή Back Propagation Νευρωνικών Δικτύων που 
Μοντελοποιούν το Χαοτικό Ελκυστή της Λογιστικής 
Απεικόνισης», 2ο  Συνέδριο Τεχνολογίας και Αυτοματισμού, 
Οκτώβριος 1998. 

2. Kofidis Nikos, Roumeliotis Manos, Adamopoulos Miltiadis 

Comparative Study Of Back Propagation Neural Networks As 

Models Of The Chaotic Attractor Of The Logistic Map Xn+1=Λxn(1- 

Xn), Hercma ΄98, Proceedings of the Fourth Hellenic - European 

Conference on Computer Mathematics and its Applications.  

3. Roumeliotis Manos, Kofidis Nikos,  Adamopoulos Miltiadis “Back 

Propagation neural networks with functional link input structure as models 

of chaotic attractors” Neural parallel & Scientific Computations 6 (1998) 

451-468 

4. Kofidis Nikos, Roumeliotis Manos, Adamopoulos Miltiadis (1999). 

«Improving the Performance of Neural Networks Modeling Strange 

Attractors by the Use of LVQ Neural Networks as Input Signal 

Controllers»,  International J. Computer Math. Vol.73, pp201-216. 

5. Kofidis Nikos, Roumeliotis Manos, Adamopoulos Miltiadis, 

“Chaotic Error Series Produced In Recall Phase By Neural Models Of 

Chaotic Attractors” υπό δημοσίευση στο Neural parallel & Scientific 

Computations. 

6. Kofidis Nikos, Roumeliotis Manos, Adamopoulos Miltiadis, 

“Chaotic Properties And Pattern Competition During Learning Phase In 



Back Propagation Neural Networks”, υπό δημοσίευση στο International J. 

Computer Math. 

 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από 12 κεφάλαια. Στα πρώτα τέσσερα 

κεφάλαια παρουσιάζεται μια συνοπτική ανασκόπηση της Θεωρίας του Χάους 

ενώ στα υπόλοιπα συνθέτουν το ερευνητικό σκέλος της διατριβής. Πιο 

συγκεκριμένα: 

• Το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται με τις εισαγωγικές έννοιες, τη μαθηματική 

περιγραφή και τη μελέτη των σημείων ισορροπίας των δυναμικών 

συστημάτων. 

• Στο δεύτερο περιγράφεται η μεθοδολογία προσέγγισης της χαοτικής 

συμπεριφοράς των δυναμικών συστημάτων. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι πιο βασικότεροι μηχανισμοί χαοτικής 

μετάπτωσης ενός δυναμικού συστήματος..  

• Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα μετρήσιμα μεγέθη που πιστοποιούν τη 

χαοτική η συμβατική απόκριση ενός δυναμικού συστήματος. Πιο 

συγκεκριμένα παρουσιάζονται συνοπτικά οι συντελεστές Lyapunov, η 

εντροπία Kolmogorov-Sinai, τα μορφοκλασματικά σύνολα και οι 

πολυμορφοκλασματικές κατανομές. 

• Το πέμπτο κεφάλαιο είναι μια σύντομη εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά 

Δίκτυα (Τ.Ν.Δ) και τις εφαρμογές τους, αφενός τις γενικές αφετέρου τις 

ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη μοντελοποίηση χαοτικών 

συστημάτων. 

• Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη μοντελοποίηση της λογιστικής 

απεικόνισης. Για την επιλογή του βέλτιστου μοντέλου εξετάζονται ποικίλες 

δομές και τρόποι εκπαίδευσης. Αναλυτικά διερευνάται η ανοχή των 

μοντέλων σε διακυμάνσεις της παραμέτρου του συστήματος. 

• Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται η δυνατότητα μοντελοποίησης του 

χαοτικού ελκυστή του Henon. Από τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 

(συμμετρικά και μη συμμετρικά μοντέλα) υπερισχύει η απλούστερη που 



ικανοποιεί επιπλέον την απαίτηση της δομικής ομοιογένειας των μοντέλων 

των χαοτικών ελκυστών των δύο απεικονίσεων (Λογιστικής και Henon). 

• Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται μέθοδος βελτίωσης των μοντέλων των 

ελκυστών με χρήση σύνθετων νευρωνικών δικτύων. Ως σύνθετο νευρωνικό 

δίκτυο θεωρείται μια συστοιχία όμοιων δομικά δικτύων (υπομοντέλα) που 

λειτουργούν παράλληλα και ανταγωνιστικά. Καθένα από αυτά τα δίκτυα 

είναι εκπαιδευμένο στην αναπαραγωγή ενός μόνο τμήματος του 

μοντελοποιούμενου ελκυστή. Η επιλογή του κατάλληλου υπομοντέλου 

αναλαμβάνεται από ένα δίκτυο L.V.Q. 

• Το ένατο κεφάλαιο είναι μια εισαγωγή στην προσέγγιση των χαοτικών 

χαρακτηριστικών των νευρωνικών δικτύων. Μια σύντομη ανασκόπηση στις 

εργασίες που έχουν προηγηθεί της παρούσας θεωρήθηκε σκόπιμη. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται ο αλγόριθμος στον οποίο στηρίζεται η διερεύνηση 

της χαοτικής συμπεριφοράς των συστημάτων που παρουσιάζονται στα δύο 

επόμενα κεφάλαια. 

• Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαοτικά χαρακτηριστικά της 

ακολουθίας τιμών του απόλυτου σφάλματος που καταγράφεται κατά τη 

φάση της ανάκλησης για τα βέλτιστα νευρωνικά μοντέλα των ελκυστών της 

λογιστικής απεικόνισης και της απεικόνισης του Henon. Στη συνέχεια 

αναλύονται οι επιπτώσεις της χαοτικής απόκρισης του απόλυτου σφάλματος 

στη μοντελοποίηση των χαοτικών ελκυστών. 

• Στο ενδέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται χαοτικά χαρακτηριστικά μικρών 

νευρωνικών δικτύων κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Η χαοτική μετάπτωση 

της εισόδου που αντιστοιχεί στην έξοδο με το ελάχιστο σφάλμα πιστοποιεί 

των ανταγωνισμό των υπό εκμάθηση προτύπων κατά τη φάση εκπαίδευσης 

σε συγκλίνοντα και μη συγκλίνοντα δίκτυα. Για την χαοτική απόκριση της 

εξόδου με το ελάχιστο σφάλμα χρησιμοποιούνται ως εργαλεία αφενός η 

τοπολογική συζυγία αφετέρου οι αριθμητικοί έλεγχοι. Εξετάζονται επίσης 

ακολουθίες τιμών των συναπτικών βαρών και του RMS σφάλματος. 



• Στο δωδέκατο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση της 

παρούσας εργασίας. Παρουσιάζονται επίσης προτάσεις για τη διεξαγωγή 

έρευνας βασιζόμενης στα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις που 

σηματοδοτεί η παρούσα εργασία. 



1. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Δυναμικά συστήματα ονομάζονται τα φυσικά εκείνα φαινόμενα και οι 

φυσικές διεργασίες που περιγράφονται από συστήματα διαφορικών εξισώσεων 

(ή εξισώσεων διαφορών) των οποίων η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ο χρόνος 

[93]. 

Οι εξισώσεις αυτές είναι συνήθως μη γραμμικές και γενικά μη επιλύσιμες 

από τις μέχρι σήμερα γνωστές μεθόδους της μαθηματικής ανάλυσης, για κάθε 

τιμή του χρόνου και οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες. 

Τα δυναμικά συστήματα που μελετήθηκαν διεξοδικά και αποτέλεσαν το 

υπόβαθρο για την κυριαρχία της  αιτιοκρατικής αντίληψης, είναι γραμμικά. Η 

αιτιοκρατία (ντετερμινισμός) δέχεται ότι η συμπεριφορά ενός συστήματος είναι 

προβλέψιμη, δεδομένων των αρχικών συνθηκών και του μηχανισμού εξέλιξης 

του στο χρόνο. Η αντίληψη αυτή φαίνεται λογική και πιο προσφιλής ίσως από 

την αντίστοιχη στατιστική αντιμετώπιση των συστημάτων. Στις περισσότερες 

όμως περιπτώσεις η πρακτική της αξία περιορίζεται σημαντικά από την 

ευαισθησία που επιδεικνύουν πολλά μη γραμμικά και πολύπλοκα, συστήματα, 

στην επιλογή των αρχικών συνθηκών.   

Ως μη γραμμικότητα ορίζεται η απουσία γραμμικότητας. Γραμμικό 

σύστημα θεωρείται αυτό που επιδέχεται ως λύση τυχαίο γραμμικό συνδυασμό 

γραμμικά ανεξάρτητων λύσεων του. Πιο συγκεκριμένα αν οι f(x,t) και g(x,t) 

λύσεις ενός συστήματος γραμμικά ανεξάρτητες και ο γραμμικός συνδυασμός  

αf(x,t)+βg(x,t) είναι επίσης λύση του συστήματος για τυχαία  α και β, τότε το 

σύστημα είναι γραμμικό  [29,95]. 

Η πολυπλοκότητα ενός συστήματος φαίνεται να απορρέει από την μη 

γραμμικότητα. Η τυποποίηση της έννοιας “πολυπλοκότητα” με όρους του 

μαθηματικού φορμαλισμού είναι έξω από τους στόχους της παρούσας εργασίας. 

Η συχνή χρήση της ωστόσο, επιβάλλει τον προσδιορισμό της τουλάχιστον από 

τη σκοπιά μια εμπειρικής προσέγγισης. Φαίνεται ότι η πολυπλοκότητα συνδέεται 
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άμεσα με το βαθμό προσομοίωσης  ή εξομοίωσης που είναι απαραίτητος, για την 

κατανόηση και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός συστήματος. Η ιδέα αυτή 

σκιαγραφείται χαρακτηριστικά στα τρία παραδείγματα που ακολουθούν. 

1. Ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε ένα χώρο χωρίς τριβές 

μπορεί να περιγραφεί με ένα απλό σύστημα εξισώσεων και η πρόβλεψη της 

θέσης του σε τυχαίο χρονικό σημείο είναι θέμα απλών αλγεβρικών πράξεων. 

Η προσομοίωση του συστήματος δεν είναι απαραίτητη. Η πολυπλοκότητα 

είναι ανύπαρκτη. 

2. Ένα ευέλικτο σύστημα παραγωγής (FMS) που περιγράφεται από ένα μη 

γραμμικό Σύστημα Διαφορικών Εξισώσεων (στο εξής ΣΔΕ) πρέπει να 

προσομοιωθεί σε Η/Υ για την κατανόηση και την, υπό όρους έστω, πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς του. Το σύστημα αυτό εμφανίζεται σαφώς πιο πολύπλοκο 

από το προηγούμενο βρίσκεται ωστόσο μέσα στα πλαίσια της κατανόησης, 

πρόβλεψης και ελέγχου της συμπεριφοράς του. 

3. Οποιαδήποτε προσομοίωση είναι ανεπαρκής για την μακροπρόθεσμη 

πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών. Το εν λόγω σύστημα εμφανίζει 

πολυπλοκότητα σε βαθμό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις 

σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες. 

Στα τρία παραπάνω παραδείγματα επιχειρήθηκε μια αναγωγή της έννοιας της 

πολυπλοκότητας των συστημάτων, στην πολυπλοκότητα της μεθοδολογίας 

προσέγγισης. Φαίνεται ότι όσο μεγαλύτερη πολυπλοκότητα εμφανίζει το 

σύστημα τόσο πιο πολύπλοκα εργαλεία χρησιμοποιούνται για την κατανόηση 

του. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να θεωρηθεί απλοϊκή και ίσως προφανής, 

σκιαγραφεί όμως κάποιο είδος οριοθέτησης τόσο μεταξύ απλών και πολύπλοκων 

συστημάτων όσο και μεταξύ συστημάτων με διαφορετικό βαθμό 

πολυπλοκότητας..  

 

 

1.1 Μαθηματική περιγραφή δυναμικών συστημάτων 
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Θεωρείται ένας Ν-διάστατος χώρος εξαρτημένων μεταβλητών xk(t), 

k=1,2,…Ν, που έχουν ως μόνη ανεξάρτητη μεταβλητή το χρόνο t και αποτελούν 

συνιστώσες του διανύσματος  

 

x(t)=(x1(t), x2(t),… xΝ(t)) , t∈(α,β) 

 

όταν ο χρόνος είναι συνεχής στο διάστημα (α,β), ή του διανύσματος 

  

x(tn)=(x1(tn), x2(tn),… xΝ(tn)) , tn∈(α,β) 

  

όταν ο χρόνος παίρνει διακριτές τιμές tn (n ακέραιος) στο διάστημα (α,β). Η 

εξέλιξη στο χρόνο αυτών των διανυσμάτων, περιγράφεται από συστήματα 

διαφορικών εξισώσεων, ή συστήματα εξισώσεων διαφορών όπως φαίνεται 

παρακάτω στις σχέσεις: 

 

dx/dt = f(x,t) [1.1]
 

όταν ο χρόνος είναι συνεχής ή,    

   

xn+1 = g(xn) [1.2]
                                            

όταν ο χρόνος παίρνει διακριτές τιμές Καθένα από τα συστήματα των [1.1] και 

[1.2], περιγράφει ένα δυναμικό σύστημα. Οι συναρτήσεις  f,g : RN  RN 

αποτελούν την μαθηματικοποίηση του φαινομένου, ενώ ο Ευκλείδειος χώρος RN 

στον οποίο εξελίσσονται τα διανύσματα x(t), xn ονομάζεται χώρος των φάσεων 

[93]. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα επαναληπτικών σχέσεων, εκφράζουν την 

τρέχουσα κατάσταση του συστήματος, σαν συνάρτηση καταστάσεων σε 

προηγούμενες χρονικές στιγμές, ενώ τα συστήματα διαφορικών εξισώσεων, 

εκφράζουν το ρυθμό μεταβολής της τρέχουσας κατάστασης, σαν συνάρτηση της 
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τρέχουσας κατάστασης. Συνεπώς, οι δύο μαθηματικές εκφράσεις προσδιορίζουν 

τα συστήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά 

στις λύσεις των απλών εξισώσεων dx/dt=λx και  xn+1=λ xn  που είναι αντίστοιχα 

x=x0eλt,   που είναι ευσταθής για λ<0 και xn=x0enlogλ,  που είναι ευσταθής για λ<1. 

Οι [1.1] , [1.2] ισοδύναμα μπορούν να πάρουν τη μορφή: 

 

Για Σ.Δ.Ε 

dx1/dt=f1(x1,x2,…,xΝ) 

dx2/dt=f2(x1,x2,…, xΝ) 

. 

.                                  

. 
dxN/dt=fn(x1,x2,…, xΝ) 

 
 
 

[1.3] 

 

Στο παραπάνω ΣΔΕ καμία από τις f1, f2,… ,fN δεν εξαρτάται από τον χρόνο. Στην 

περίπτωση αυτή το σύστημα ονομάζεται αυτόνομο. Αν κάποια από τις 

συνιστώσες της f εξαρτάται από τον χρόνο τότε το σύστημα ονομάζεται μή 

αυτόνομο. 

 

Για συστήματα εξισώσεων διαφορών 

x1:n+1=g1(x1:n, x2:n,…,xΝ:n)  
x2:n+1=g2(x1:n, x2:n,…,xΝ:n)  

. 

. 

. 
xΝ:n+1=gn(x1:n, x2:n,…,xΝ:n) 

 
 
 

[1.4] 

 

Μια ολοκληρωμένη αναφορά στην μαθηματική τυποποίηση, δεν μπορεί 

παρά να συμπεριλάβει την περίπτωση που οι διανυσματικές συναρτήσεις f και g 

είναι γραμμικές, καθόσον η κατά περιοχές γραμμικοποίηση των συστημάτων 

αποτελεί βασικό εργαλείο προσέγγισης της συμπεριφοράς τους. Στην περίπτωση 

αυτή η μορφή που παίρνουν τα συστήματα εκφράζεται με τις εξισώσεις [1.5] και 

[1.6] για Σ.Δ.Ε και επαναληπτικές σχέσεις αντίστοιχα. 
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dx/dt = Αx [1.5]
 

xn+1 =  Βxn [1.6]
 

όπου Α,Β πίνακες Ν xΝ. 

Η ύπαρξη και μοναδικότητα των λύσεων της [1.3] εξασφαλίζεται όταν η 

συνάρτηση f ικανοποιεί τη συνθήκη του Lipschitz. H συνάρτηση f ικανοποιεί τη 

συνθήκη του Lipschitz όταν: ∀v,u∈M ⊆ Rk ισχύει η ανισοϊσότητα: |f(v)-f(u)| ≤ 

K|v-u| [25,30,35]. Κριτήριο για το αν μια συνάρτηση ικανοποιεί συνθήκη του 

Lipschitz αποτελούν οι μερικές παράγωγοι της. Πιο συγκεκριμένα αν υπάρχουν 

και είναι φραγμένες σε όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού, τότε η συνάρτηση 

“είναι” συνάρτηση Lipschitz. Είναι επίσης φανερό ότι η ύπαρξη των μερικών 

παραγώγων της f για κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της παραπέμπει στη 

συνέχεια της f. Η σταθερά Κ ονομάζεται σταθερά του Lipschitz και εκφράζει τον 

τελεστή της μέγιστης δυνατής εκθετικής απόκλισης μεταξύ γειτονικών λύσεων 

του συστήματος [1.3], για πεπερασμένο χρόνο. Πιο συγκεκριμένα αν d0 είναι η 

Ευκλείδεια απόσταση δύο γειτονικών λύσεων στο χώρο RN, τη χρονική στιγμή t0, 

τότε για την εξέλιξη στο χρόνο της απόστασης d(t) ισχύει η σχέση d(t)≤d0eKδt 

όπου δt=t-t0 [91] 

 

1.2 Μη διατηρητικά συστήματα 

Ο χαρακτηρισμός ενός συστήματος ως μη διατηρητικού, είναι σχετικά 

εύκολος, όταν έχει κατανοηθεί η φυσική του λειτουργία. Είναι όμως επιθυμητό, 

να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής παρόμοιων συμπερασμάτων, από το 

αφηρημένο μαθηματικό μοντέλο του συστήματος. 

Για την διερεύνηση μιας τέτοιας δυνατότητας εξετάζεται η συμπεριφορά 

ενός συνόλου αρχικών συνθηκών, όταν αυτό υπόκειται στη διαδικασία  f ή g 

αντίστοιχα των σχέσεων [1.1], [1.2]. Η εφαρμογή της διαδικασίας f (η g 

αντίστοιχα) οδηγεί μετά από χρόνο t (ή μετά από n επαναλήψεις αντίστοιχα) σε 
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κάποιο παράγωγο σύνολο σημείων στο χώρο των φάσεων. Αν για t ∞ ο 

“όγκος” του συνόλου των αρχικών συνθηκών τείνει στο 0 τότε το υπό εξέταση 

σύστημα είναι μη διατηρητικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα σύγκλιση 

σε κάποιο σημείο συσσώρευσης. Μπορεί λ.χ μία σφαίρα (στον τρισδιάστατο 

χώρο) αρχικών συνθηκών να παραμορφωθεί σε ελλειψοειδές το οποίο με τη 

σειρά του να εκφυλιστεί σε επίπεδη έλλειψη ή ευθεία μηδενικού όγκου. Αυτό 

άλλωστε αποτελεί ένδειξη χαοτικής συμπεριφοράς. 

Οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί ένα σύστημα για να θεωρηθεί μη 

διατηρητικό,  περιγράφονται παρακάτω, για τα συστήματα των [1.2] και [1.4]. 

Δυναμικά  συστήματα  που περιγράφονται από συστήματα διαφορικών 

εξισώσεων x΄(t)=f(x) στο χώρο των φάσεων είναι μη διατηρητικά όταν 

ικανοποιείται μία από τις παρακάτω ισοδύναμες σχέσεις: 

 

div(f) < 0  
Σϑfi/ϑxi < 0 [1.7]
Tr(D(f)) < 0  
 

όπου D(f) η Ιακωβιανή της f και Τr (D(f)) το ίχνος της. [3,29] 

Οι παραπάνω ισοδύναμες σχέσεις προκύπτουν ως εξής: Έστω Φ η ροή των 

σημείων τυχαίου συνόλου αρχικών συνθηκών που περικλείονται σε όγκο V. Η 

ροή Φ οφείλεται στην διασπορά των σημείων λόγω της εφαρμογής της 

διανυσματικής συνάρτησης f (μία εικόνα που μπορεί να βοηθήσει στην 

κατανόηση των παραπάνω είναι η εικόνα ενός συνόλου μορίων αερίου που 

καταλαμβάνουν όγκο V o οποίος μεταβάλλεται λόγω της εφαρμογής ενός πεδίου 

πίεσης). 

Φ=∫s f n dS 

 

Η μεταβολή του όγκου δV σε χρόνο δt περιγράφεται από τη σχέση : 

 

δV= δt∫ s f n dS 
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Από την παραπάνω σχέση προκύπτει: 

 

dV/dt=∫ s  f n dS=∫ v∇f dV 

 

Για μη διατηρητικά συστήματα πρέπει να είναι dV/dt<0. Η τυχαιότητα στην 

επιλογή του αρχικού όγκου επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων από την 

εξέταση του περιεχομένου του ολοκληρώματος. Συνεπώς η σχέση∇f<0 και οι 

ισοδύναμές, της χαρακτηρίζουν μη διατηρητικά συστήματα στην περίπτωση που 

αυτά περιγράφονται από κάποιο σύστημα διαφορικών εξισώσεων. 

Για συστήματα εξισώσεων διαφορών, αναφέρεται (χωρίς απόδειξη) και 

σχολιάζεται, το θεώρημα που επιτρέπει τον υπολογισμό των αξόνων του 

ελλειψοειδούς, που προκύπτει από την εφαρμογή ενός γραμμικού δυναμικού 

συστήματος, σε μια σφαίρα αρχικών συνθηκών του χώρου Rn [91]. 

 

Θεώρημα 1.1 Έστω μοναδιαία σφαίρα Ν του χώρου Rn και  πίνακας Α, nxn. Αν 

είναι s1
2…sn

2 και v1…vn οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα αντίστοιχα του AAΤ 

τότε: v1…vn είναι ορθογώνια μεταξύ τους μοναδιαία διανύσματα και οι άξονες 

της έλλειψης ΑΝ είναι sjvj για j∈[1,n]⊂Ζ+.  

 

Το παραπάνω θεώρημα, αποδεικνύει, ότι μια σφαίρα Ν αρχικών συνθηκών του 

χώρου Rn προβάλλεται μέσω ενός τετραγωνικού πίνακα Α σε ελλειψοειδές με 

μήκη αξόνων τις θετικές τετραγωνικές ρίζες των ιδιοτιμών του ΑΑΤ . Οι 

διευθύνσεις των αξόνων του ελλειψοειδούς ορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα του 

ΑΑΤ. Δεδομένου ότι ο πίνακας ΑΑΤ έχει πραγματικές και μάλιστα θετικές 

ιδιοτιμές [91] μπορεί να τεθεί ισοδύναμα (χωρίς μεταβολή της ορίζουσας και 

των ιδιοτιμών του) σε μια από τις παρακάτω μορφές Κ1, Κ2. [13,94] 

  

 s1
2
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Κ1  = 

     s2
2

          . 
              . 
                   . 
                        sn

2

 

Στη μορφή Κ1 οι ιδιοτιμές είναι πραγματικές και άνισες μεταξύ τους. Στην 

περίπτωση που κάποια ιδιοτιμή εμφανίζεται ως πολλαπλή ρίζα του 

χαρακτηριστικού πολυωνύμου ο πίνακας τίθεται στη μορφή λ-Jordan [13]. Στην 

Κ2, η οποία βρίσκεται σε μορφή λ-Jordan, εμφανίζεται ενδεικτικά η ιδιοτιμή sm 

με πολλαπλότητα 3. 

 

 
 
 
 
 

Κ2 = 

s1
2

    s2
2

            . 
               sm

2    1 
                     sm

2 
   1 

                          sm
2

                                .    
                                      . 
                                           . 
                                               sn

2

 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ανεξάρτητα από τη μορφή που θα πάρει ο 

πίνακας ΑΑΤ 

  

det(Α AΤ) = s1
2…sn

2

Ισχύει επίσης ότι: 

det(Α AΤ)=det(A)det(AΤ) 

 

και επειδή ο Α είναι τετραγωνικός ισχύει ότι : 

 

det(A)=det(AΤ)  

συνεπώς : 
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 det(A)=√(det(Α AΤ)) 

και άρα 

 

det(A)= s1…sn
 

Σύμφωνα με την τελευταία σχέση, αν θεωρηθεί ότι η αρχική σφαίρα είναι 

μοναδιαία, η ορίζουσα του πίνακα Α, καθορίζει αν το σύστημα είναι μη 

διατηρητικό, δεδομένου ότι το γινόμενο των μηκών των αξόνων του 

ελλειψοειδούς αποτελεί τον τελεστή μεταβολής του όγκου της θεωρούμενης 

σφαίρας των αρχικών συνθηκών. Δηλαδή το σύστημα είναι μη διατηρητικό μόνο 

αν, 

 

| det(A) | < 1 [1.8]
  

Το συμπέρασμα αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό για το δισδιάστατο χώρο R2. Το 

εμβαδόν του αρχικού κύκλου π12 προβάλλεται στο εμβαδόν της προκύπτουσας 

έλλειψης πs1s2. Είναι φανερό, ότι το γινόμενο s1s2=|detA|, αποτελεί τον 

προαναφερόμενο τελεστή μεταβολής του όγκου. 

Ο πίνακας Α περιγράφει ένα γραμμικό σύστημα. Όπως όμως θίγεται στις 

ενότητες 1.3 & 1.4 του παρόντος κεφαλαίου, βασική μεθοδολογία διερεύνησης 

της συμπεριφοράς των μη γραμμικών συστημάτων, αποτελεί η κατά περιοχές 

γραμμικοποίηση τους. Το σύστημα, έχει πάντα γραμμική μορφή όταν τίθεται 

υπό εξέταση και την θέση του πίνακα Α παίρνει η Ιακωβιανή μήτρα του 

συστήματος, υπολογισμένη σε προεπιλεγμένα σημεία. Στην περίπτωση αυτή 

διαμορφώνεται για τα μη διατηρητικά συστήματα η σχέση: 

 

| det[D(g)] | < 1 [1.9]
 

όπου D(g) η Ιακωβιανή της g.  
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1.3 Μελέτη των σημείων ισορροπίας των Σ.Δ.Ε. 

Για ένα δυναμικό σύστημα, που εξελίσσεται σε συνεχή χρόνο και 

συνεπώς περιγράφεται από την [1.3], ορίζονται ως σημεία ισορροπίας, εκείνα για 

οποία ισχύει f΄=0, όπου f=(f1,f2,…fN). Η ταξινόμηση τους γίνεται με κριτήριο την 

συμπεριφορά της τροχιάς τυχαίας λύσης του συστήματος, όταν αυτή τα 

προσεγγίζει. Έτσι τα σημεία ισορροπίας διακρίνονται σε: 

• Σημεία συσσώρευσης (απλοί ελκυστές). Οι απλοί ελκυστές είναι σημεία του 

χώρου των φάσεων, στα οποία συγκλίνουν οι τροχιές που εκκινούν από ένα 

συγκεκριμένο σύνολο αρχικών συνθηκών που ονομάζεται ελκόμενο σύνολο 

(basin of attraction). Μια απλή, φυσική, αναπαράσταση ενός τέτοιου σημείου 

δίνεται από το κατώτερο σημείο μιας κοίλης επιφάνειας. 

• Σημεία απώθησης. Σημεία πού απωθούν τις τροχιές, οι οποίες  εκκινούν από 

ένα σύνολο αρχικών συνθηκών που καλείται απωθούμενο σύνολο (basin of 

repulsion). Μια φυσική, αναπαράσταση ενός τέτοιου σημείου δίνεται από την 

κορυφή ενός λόφου. 

• Σαγματικά σημεία . Κοντά στα σημεία αυτά ή συμπεριφορά του συστήματος 

εξαρτάται από την διεύθυνση προσέγγισης της τροχιάς, η οποία είναι 

συνάρτηση των αρχικών συνθηκών. Διακρίνονται δύο σύνολα αρχικών 

συνθηκών. Αυτό που οδηγεί σε σύγκλιση και ονομάζεται ευσταθής 

πολλαπλότητα (stable manifold) και αυτό που οδηγεί σε απομάκρυνση και 

ονομάζεται ασταθής πολλαπλότητα (unstable manifold). Μια απλή 

αναπαράσταση ενός σαγματικού σημείου δίνεται από το σαμάρι (σάγμα) του 

οποίου η επιφάνεια είναι ταυτόχρονα κοιλάδα και κορυφογραμμή. 

         Είναι σκόπιμο να διερευνηθεί πρώτα η συμπεριφορά των γραμμικών 

συστημάτων κοντά στο σημείο x=0 που είναι σημείο ισορροπίας κάθε 

γραμμικού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (σχέση [1.5]) κάθε 

γραμμικό σύστημα έχει την μορφή dx/dt=Αx, όπου Α είναι ένας ΝxΝ γραμμικός 

πίνακας. Αν λ1,λ2,…,λN είναι οι ιδιοτιμές του Α και u1,u2,…,uΝ  τα αντίστοιχα 
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ιδιοδιανύσματα, τότε η γενική λύση του συστήματος είναι περιγράφεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

x = c1exp(λ1t) u1+ c2exp(λ2t) u2+…+ cNexp(λNt) uN [1.10]
 

Το παρακάτω θεώρημα περιγράφει τις συνθήκες ευστάθειας του κέντρου 

συντεταγμένων του συστήματος [1.5]. 

 

Θεώρημα 1.2: Έστω Α είναι ένας ΝxΝ γραμμικός πίνακας. Θεωρείται το 

σύστημα dx/dt=Αx.  Αν τα πραγματικά μέρη όλων των ιδιοτιμών του Α είναι μη 

θετικά, τότε το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές στο σημείο x=0. Aν όλες 

οι ιδιοτιμές έχουν θετικά πραγματικά μέρη, τότε το x=0 είναι ασταθές σημείο 

απώθησης [91]. 
 

Στα σχήματα 1.1 & 1.2 φαίνονται χαρακτηριστικά, για το δισδιάστατο χώρο των 

φάσεων ένας απλός ελκυστής και ένα απλό σημείο απώθησης. Το σχήμα 1.1 

απεικονίζει τις τροχιές των λύσεων του συστήματος x΄= -x-10y & y΄= 10x-y ενώ 

το σχήμα 1.2 του συστήματος x΄= x-10y & y΄= 10x+y. 

 

Απλός σπειροειδής ελκυστής
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Σχήμα 1.1: Απλός ελκυστής  

 
Σχήμα 1.2: Απλό σημείο απώθησης. 

 

Οι διευθύνσεις που ορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα του πίνακα Α ονομάζονται 

ιδιοδιευθύνσεις (ή ιδιοχώροι) του συστήματος  και παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
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διερεύνηση της συμπεριφοράς των μη γραμμικών συστημάτων, καθότι 

εφάπτονται στις ευσταθείς και ασταθείς αντίστοιχα πολαπλότητες των λύσεων 

[91]. Στην περίπτωση λ.χ. που υπάρχουν κάποιες ιδιοτιμές με αρνητικά 

πραγματικά μέρη και κάποιες άλλες με θετικά, οι ιδιοδιευθύνσεις,  δίνουν το 

στίγμα των ευσταθών και ασταθών πολλαπλοτήτων του συστήματος αντίστοιχα 

(στην περίπτωση του γραμμικού συστήματος, είναι οι ίδιες ευσταθείς ή ασταθείς 

πολλαπλότητες). 

         H διερεύνηση της συμπεριφοράς των μη γραμμικών συστημάτων, έχει 

τοπικό χαρακτήρα, μια που τις περισσότερες φορές η εύρεση γενικής λύσης του 

συστήματος, είναι αδύνατη. Το ενδιαφέρον μιας τέτοιας διερεύνησης, εστιάζεται 

στη μελέτη των σημείων ισορροπίας, στην περιοχή των οποίων διενεργείται 

γραμμικοποίηση του συστήματος. Έστω ότι το x0 είναι σημείο ισορροπίας του 

συστήματος. Για να καταστεί το σημείο ισορροπίας κέντρο του συστήματος 

συντεταγμένων, χρησιμοποιούνται νέες μεταβλητές που δίνονται από την 

εξίσωση, y = x-x0. Το σύστημα [1.3] παίρνει τη γραμμική μορφή: 

 

dy/dt = Df(x0) y [1.11]
 

ή ισοδύναμα 

 

 
 

dy/dt = 

∂f1/∂x1…∂f1/∂xN
∂f2/∂x1…∂f2/∂xN

. 

. 

. 
∂fN/∂x1…∂fN/∂xN

 

 
 
y 

 

D(f) είναι η Ιακωβιανή μήτρα της f υπολογισμένη στο x0. Το θεώρημα 1.3 

περιγράφει τις προϋποθέσεις ευστάθειας του σημείου ισορροπίας: 
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Θεώρημα 1.3: Θεωρείται το σύστημα dx/dt=f(x) και x0 ένα σημείο ισορροπίας 

του. Αν τα πραγματικά μέρη όλων των ιδιοτιμών της Df(x0)  είναι αρνητικά, τότε 

το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές στο σημείο x0. Aν έστω και μία 

ιδιοτιμή, έχει θετικό πραγματικό μέρος, τότε το x0=0 είναι ασταθές σημείο [91]. 
 

1.4 Μελέτη των σημείων ισορροπίας αναδρομικών σχέσεων. 

 Όπως έχει προαναφερθεί οι αναδρομικές σχέσεις εκφράζουν την 

τρέχουσα κατάσταση ενός δυναμικού συστήματος σε συνάρτηση με την 

προηγούμενη (στην γενική περίπτωση σε συνάρτηση με k προηγούμενες), σε 

διακριτό χρόνο. Οι όροι απεικόνιση και αναδρομική σχέση χρησιμοποιούνται 

συχνά ισοδύναμα. Στο παρόν κείμενο ωστόσο θα χρησιμοποιηθούν σαν δύο 

ξεχωριστές έννοιες. 

Πιο συγκεκριμένα για τον μονοδιάστατο χώρο R απεικόνιση (map) ονομάζεται η 

συνάρτηση που έχει πεδίο τιμών ίδιο με το πεδίο ορισμού της. Από τις 

απεικονίσεις αναδύονται ακολουθίες τιμών {x,g(x),g2(x)…}, όπου x αρχική τιμή. 

Η  σχέση xn+1=g(xn)  που παράγει αυτή την ακολουθία καλείται αναδρομική 

σχέση στο χώρο R. (Χρησιμοποιείται ο συμβολισμός g2(x)=g•g=g(g(x)) ή 

γενικεύοντας  gk+1(x)=gk(g(x)). Στο εξής οι όροι απεικόνιση και αναδρομική 

σχέση θα χρησιμοποιούνται όπως ορίστηκαν παραπάνω, με την έννοια δηλαδή, 

του στατικού-υποβαστάζοντα (απεικόνιση) και του δυναμικού-παραγωγικού 

(αναδρομική σχέση) μηχανισμού. 

 Η γενίκευση των παραπάνω ορισμών για χώρους RN, οδηγεί στην 

περιγραφή δυναμικών συστημάτων από συστήματα αναδρομικών σχέσεων όπως 

παρουσιάζονται στις ισοδύναμες σχέσεις [1.2] & [1.4]. 

 Η ταξινόμηση των σημείων ισορροπίας των αναδρομικών σχέσεων δεν 

διαφέρει ουσιαστικά, από την αντίστοιχη των Σ.Δ.Ε. Θεωρείται ωστόσο  

σκόπιμη η εκ νέου αναφορά στον ακριβή τρόπο με τον οποίο ορίζονται, στην 

περίπτωση αυτή, που ο μηχανισμός εξέλιξης του συστήματος υπακούει σε 
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επαναληπτικές διαδικασίες. Αρχικά αναφέρεται η ταξινόμηση των σημείων 

ισορροπίας για τον χώρο R2. 

 Θεωρείται η αναδρομική σχέση g(x) του χώρου R2 και ένα σημείο p∈R2 

τέτοιο ώστε g(p)=p. Το p είναι σημείο ισορροπίας της g(x) και ονομάζεται: 

• απλός ελκυστής όταν υπάρχει περιοχή του p, N, τέτοια που να ικανοποιείται 

η παρακάτω πρόταση: Όλα τα σημεία v της N, τείνουν στο p, υπό την συνεχή 

και επ’άπειρο εφαρμογή της g. Δηλαδή  όταν limk ∞gk(v)=p, ∀v∈Ν [91]. 

• σημείο απώθησης όταν υπάρχει περιοχή του p,Ν, της οποίας όλα τα σημεία 

απεικονίζονται εκτός αυτής υπό την διαρκή εφαρμογή της g. Δηλαδή όταν 

∀v∈Ν  ∃ k∈Z+ τέτοιο ώστε gk(v)∉ Ν [91] 

• σαγματικό, όταν το σύνολο των αρχικών συνθηκών που ορίζεται εντός 

μοναδιαίου κύκλου με κέντρο το p, απεικονίζεται, υπό την διαρκή εφαρμογή 

της g, σε έλλειψη η οποία σταδιακά (όταν ο αριθμός επαναλήψεων τείνει στο 

άπειρο), εκφυλίζεται σε ευθεία. Δηλαδή όταν ο ένας της άξονας τείνει στο 0 

και ο άλλος στο ∞ [91]. 

Η διεύρυνση των παραπάνω ορισμών για χώρους RN είναι προφανής για τους 

απλούς ελκυστές και τα σημεία απώθησης. Για την περίπτωση του σαγματικού 

σημείου τη θέση του κύκλου αρχικών συνθηκών παίρνει μια σφαίρα Ν-

διαστάσεων και τη θέση της έλλειψης, ένα ελλειψοειδές Ν-διαστάσεων το οποίο 

βαθμιαία εκφυλίζεται σε αντικείμενο του RN-K  (K<N) χώρου. 

Λόγω της σπουδαιότητας των αναδρομικών σχέσεων θα μελετηθούν ξεχωριστά 

οι μονοδιάστατες απεικονίσεις ως προς την συμπεριφορά τους κοντά στα σημεία 

ισορροπίας.  

 

1.4.1 Μονοδιάστατες απεικονίσεις. 

 Όπως προαναφέρθηκε σημείο ισορροπίας μιας αναδρομικής σχέσης είναι 

το σημείο p που ικανοποιεί την εξίσωση  g(p)=p. Τα σημεία ισορροπίας 

γεωμετρικά παριστάνουν την τομή της απεικόνισης με την ευθεία y=x (αν 

υπάρχει). Αυτή η παρατήρηση καθιστά εύκολη την εύρεση κριτηρίων για το 
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χαρακτηρισμό τους, χρησιμοποιώντας την κλίση της απεικόνισης (δηλαδή την 

παράγωγο) Έτσι για μια ομαλή απεικόνιση (συνεχή και συνεχώς παραγωγίσιμη) 

ισχύει: 

  

• Αν |g΄(p)|<1, το p είναι απλός ελκυστής της αναδρομικής σχέσης 

• Αν |g΄(p)|>1, το p είναι σημείο απώθησης της αναδρομικής σχέσης 

 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση της συμπεριφοράς των 

αναδρομικών σχέσεων παρουσιάζουν οι περιοδικοί κύκλοι, ή σημεία k-

περιοδικότητας. Ένας περιοδικός κύκλος, συνίσταται από ένα σύνολο 

διατεταγμένων, διακριτών τιμών, που επαναλαμβάνονται υπό την επ’άπειρον 

εφαρμογή της αναδρομικής σχέσης. Πιο συγκεκριμένα το σημείο p είναι σημείο 

περιόδου k της g αν ο k είναι ο μικρότερος θετικός ακέραιος, για τον οποίο 

ισχύει gk(p)=p. Όπως τα απλά σημεία ισορροπίας έτσι και οι περιοδικοί κύκλοι 

ταξινομούνται σε κύκλους ελκυστές και σε κύκλους απώθησης για τις 

μονοδιάστατες αναδρομικές σχέσεις. 

 Έστω ότι για την απεικόνιση gk(x), η αναδρομική σχέση xn+1=gk(xn) έχει 

σημείο ισορροπίας, το p1. Για το χαρακτηρισμό του σημείου ισορροπίας p1 

προφανώς ισχύει κριτήριο της παραγώγου, εφαρμοζόμενο στην gk(x). 

Eφαρμόζοντας την ιδιότητα (f•q)΄(x)=f΄(q(x))q΄(x) στην αναδρομική σχέση, 

συνάγεται ότι για την περιοδική τροχιά {p1,p2,…pk} ισχύει: gk΄(p1)=g΄(pk) g΄(pk-

1)… g΄(p1). Συνεπώς το κριτήριο της παραγώγου διαμορφώνεται για περιοδικούς 

κύκλους ως ακολούθως: 

• Aν  |g΄(pk) g΄(pk-1)… g΄(p1)|<1 η περιοδική τροχιά είναι ευσταθής 

• Aν  |g΄(pk) g΄(pk-1)… g΄(p1)|>1 η περιοδική τροχιά είναι ασταθής 

 

1.4.2 Πολυδιάστατες απεικονίσεις. 
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 Θα μελετηθούν αρχικά τα γραμμικά συστήματα αναδρομικών σχέσεων. 

Στη συνέχεια θα διερευνηθεί η συμπεριφορά των μη γραμμικών συστημάτων, με 

χρήση της γραμμικοποιημένης τους εκδοχής κοντά στα σημεία ισορροπίας. 

Ένα γραμμικό σύστημα αναδρομικών σχέσεων έχει την μορφή που 

παρουσιάζεται στην [1.6], δηλαδή, xn+1=Βxn. 

 Στην ενότητα 1.2 έγινε αναλυτική αναφορά  στις μορφές που μπορεί να 

πάρει ένας πίνακας όταν έχει πραγματικές ιδιοτιμές. Για τις ανάγκες της 

παρούσας ενότητας το ζήτημα της ισοδύναμης παράστασης ενός πίνακα θα 

επανεξεταστεί, συμπεριλαμβάνοντας και την περίπτωση, που ο πίνακας έχει 

μιγαδικές ιδιοτιμές. Για λόγους εποπτείας, η παρουσίαση θα περιοριστεί στο 

δισδιάστατο χώρο. Ακολούθως εξετάζονται οι τρεις δυνατές περιπτώσεις: 

Α) O πίνακας Β έχει πραγματικές και άνισες ιδιοτιμές λ1,λ2. 

 

Β  = 
 

λ1    0 
 

 0     λ2  
 

 

Ο πίνακας Βn θα προσδιορίζει το σύστημα (την τιμή του xn ) μετά από n 

επαναλήψεις. Είναι όμως Βn : 

 

Βn = 
 

λ1
n    0 
 

 0     λ2
n

 
 

Αν θεωρηθεί ότι το διάνυσμα x0 = (x0,y0) δίνει αρχικές τιμές στο σύστημα τότε 

οι τιμές του μετά από n επαναλήψεις είναι: 

 

xn

yn

 
 

=

λ1
n    0 

 
 0     λ2

n

x0
 
y0
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Από την παραπάνω εξίσωση γίνεται φανερό ότι αν και οι δύο ιδιοτιμές του 

πίνακα Β είναι μικρότερες της μονάδας το σύστημα ισορροπεί στο σημείο x=0 

καθότι limn ∞ xn = 0 . Αν είναι και οι δύο ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας το 

x=0 καθίσταται ασταθές σημείο ισορροπίας διότι limn ∞ xn = ∞. Αν μόνο μία 

από τις δύο ιδιοτιμές είναι μικρότερη της μονάδας τότε το σημείο ισορροπίας 

είναι σαγματικό σημείο. Αν δηλαδή λ1 >1 και λ2 <1 τότε limn ∞xn=∞ ενώ  

limn ∞ yn =0. Το παραπάνω συμπέρασμα είναι σύμφωνο με τον ορισμό του 

σαγματικού σημείου, καθότι αν θεωρηθεί ένας κυκλικός δίσκος αρχικών 

συνθηκών, με κέντρο το σημείο (0,0) βαθμιαία (καθώς n ∞) μετασχηματίζεται 

σε έλλειψη (με κέντρο επίσης την αρχή των αξόνων). Ο ένας άξονας της 

έλλειψης βρίσκεται επάνω στον άξονα x και ακολουθεί αύξουσα πορεία ενώ ο 

άλλος άξονας της βρίσκεται στον άξονα y και ακολουθεί πορεία συρρίκνωσης. 

Παρατήρηση: Για λ1 = λ2 = 1 το σύστημα είναι ευσταθές με σταθερή τιμή την 

εκάστοτε αρχική συνθήκη.   

 

Β) Ο πίνακας Β έχει δύο ίσες μεταξύ τους ιδιοτιμές. 

Η ισοδύναμη μορφή που παίρνει ο πίνακας είναι η ακόλουθη: 

 

Β  = 
 

 

λ      1 
 

0       λ 
 

 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση υπολογίζεται ο πίνακας Βn: 
 

Βn = 
 

 

λ1
n    n 
 

 0     λ2
n  

 

Για το σύστημα μετά από n επαναλήψεις ισχύει: 
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xn
 

yn

 
= λn-1

λ       n 
 
0        λ 

x0
 
y0
 

 

Επειδή για λ<1 οι ακολουθίες λn, nλn-1 τείνουν στο 0 όταν n ∞, τα 

συμπεράσματα είναι αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης περίπτωσης. Πιο 

συγκεκριμένα για λ<1 ένας μοναδιαίος κυκλικός δίσκος αρχικών συνθηκών 

προβάλλεται υπό την συνεχή εφαρμογή του συστήματος σε βαθμιαία 

συρρικνούμενη στο (0,0) έλλειψη. Αντίστοιχα για λ>1 το σημείο ισορροπίας 

είναι ασταθές σημείο απώθησης. 

Παρατήρηση: Για λ=1 το σύστημα δεν είναι ευσταθές. 

 

Γ) Ο πίνακας Β έχει μιγαδικές συζυγείς ιδιοτιμές. 

Στη περίπτωση αυτή η ισοδύναμη μορφή του πίνακα είναι η παρακάτω: 

 

Β = 
 

 

λ      -μ 
 

μ       λ 

 

όταν οι ιδιοτιμές είναι λ+jμ , λ-jμ. Το μέτρο των ιδιοτιμών δίνεται από την 

σχέση r= √(λ2+μ2). Έτσι ο Β μπορεί να πάρει τη μορφή: 

 

Β =  r 
 

 

λ/r       μ/r 
 

μ/r       λ/r 

 

Άρα: 

 

Β =  r 
cosθ -sinθ 
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sinθ   cosθ  

 

Για το δυναμικό σύστημα προκύπτει η αναδρομική σχέση: 

 

 

xn+1 

 
yn+1   

 
= r

cosθ -sinθ 
 
sinθ   cosθ 

xn
 
yn
 

 

Από την παραπάνω εξίσωση γίνεται φανερό ότι το μέτρο r των ιδιοτιμών παίζει 

το ρόλο του τελεστή μεταβολής του συστήματος. Στη περίπτωση βέβαια αυτή 

δεν είναι δυνατή η εμφάνιση σαγματικού σημείου αφού οι δύο ιδιοτιμές έχουν 

το ίδιο μέτρο r. To κριτήριο λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής: Αν το μέτρο r των 

ιδιοτιμών είναι μικρότερο της μονάδας (r<1) τότε το σύστημα ισορροπεί στο 

x=0. Αν r>1, το (0,0) είναι ασταθές σημείο ισορροπίας για το σύστημα. Πρέπει 

να επισημανθεί είναι ότι το σύστημα υφίσταται στροφή κατά θ=arctan(μ/λ). 

Έστω  tanφ=yn/xn και tanω= yn+1/xn+1. Εφαρμόζοντας την αναδρομική σχέση 

που συνδέει τα yn+1,xn+1 με τα yn,xn, και θ, προκύπτει εύκολα η σχέση ω=θ+φ, 

που σημαίνει ότι ο κύκλος των αρχικών συνθηκών διευρύνεται ή συρρικνώνεται 

υφιστάμενος στροφή κατά γωνία θ.   

 Η επέκταση των παραπάνω συμπερασμάτων, σε γραμμικά συστήματα του 

χώρου RΝ, που προσδιορίζονται από ένα πίνακα Β, ΝxN, εκφράζεται από το 

θεώρημα 1.4: 

 

Θεώρημα 1.4: Έστω πίνακας Β, ΝxN. Θεωρείται η γραμμική απεικόνιση Β(x) 

στο χώρο RΝ. Το σημείο της αρχής των αξόνων χαρακτηρίζεται ως: 

• απλός ελκυστής, όταν όλες οι ιδιοτιμές τού πίνακα Β, έχουν μέτρο μικρότερο 

της μονάδας, βρίσκονται δηλαδή, εντός του μοναδιαίου κύκλου στο μιγαδικό 

επίπεδο. 
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• σημείο απώθησης, όταν όλες οι ιδιοτιμές του πίνακα έχουν μέτρο 

μεγαλύτερο της μονάδας, βρίσκονται δηλαδή, εκτός του μοναδιαίου κύκλου 

στο μιγαδικό επίπεδο [13,91,94]. 

 

Για τη μελέτη της συμπεριφοράς των μη γραμμικών συστημάτων που 

περιγράφονται από συστήματα αναδρομικών σχέσεων ακολουθείται η ίδια 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και για τα Σ.Δ.Ε. Γραμμικοποιείται δηλαδή 

το σύστημα στην περιοχή του σημείου ισορροπίας, χρησιμοποιώντας την 

Ιακωβιανή μήτρα. Πιο αναλυτικά: 

Έστω g=(g1,g2,…gk) μια απεικόνιση του χώρου Rk και p∈Rk . H Ιακωβιανή 

μήτρα Dg(p) της g στο σημείο p, ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα στον οποίο 

οι μερικές παράγωγοι υπολογίζονται στο σημείο p. 

 

 
 
 

Dg(p)  = 

∂g1/∂x1…∂g1/∂xk
∂g2/∂x1…∂g2/∂xk

. 

. 

. 
∂gk/∂x1…∂gk/∂xk

 
 

Κατά προσέγγιση ισχύει η σχέση g(p+h)-g(p) = Dg(p)h  όπου h μία μικρή 

διαταραχή (διάνυσμα διαταραχής) γύρω από το p. Αν το p είναι σημείο 

ισορροπίας τότε ισχύει ότι g(p) = p. Έστω ότι το διάνυσμα xn βρίσκεται στην 

περιοχή του p, είναι δηλαδή xn = p+hn. Τότε σύμφωνα με τα παραπάνω θα 

ισχύει  η  σχέση  g(p+hn) - g(p) = Dg(p)hn,  από  την  οποία  συνάγεται  ότι  

xn+1-p=Dg(p)hn. Με την υπόθεση ότι xn+1 = p+hn+1 διαμορφώνεται η σχέση 

hn+1=Dg(p)hn που περιγράφει ένα γραμμικό σύστημα με κέντρο το σημείο 

ισορροπίας p,και μεταβλητές που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό h=x-p.  

Για την ευστάθεια των υπό εξέταση σημείων ισορροπίας διατυπώνονται με το 

θεώρημα 1.5 κρίσεις ανάλογες με αυτές των γραμμικών συστημάτων. 

 20



 

Θεώρημα 1.5: Έστω μια απεικόνιση g του χώρου Rk και ένα σημείο p για το 

οποίο ισχύει g(p)=p. Το σημείο p είναι απλός ελκυστής, όταν όλες οι ιδιοτιμές 

της Ιακωβιανής Dg(p) έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας, βρίσκονται δηλ. 

όλες εντός του μοναδιαίου κύκλου στο μιγαδικό επίπεδο.  

Το σημείο p είναι σημείο απώθησης όταν όλες οι ιδιοτιμές της Ιακωβιανής 

μήτρας Dg(p) έχουν μέτρο μεγαλύτερο της μονάδας, βρίσκονται δηλ. όλες εκτός 

του μοναδιαίου κύκλου στο μιγαδικό επίπεδο [91]. 
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2. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

2.1 Ευαισθησία στις Αρχικές Συνθήκες. 

 Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των συστημάτων που συμπεριφέρονται 

χαοτικά, είναι η ευαισθησία που παρουσιάζουν στις αρχικές συνθήκες. Ένα 

σύστημα είναι ευαίσθητο στις αρχικές συνθήκες, όταν γειτονικές τροχιές λύσεων 

του στο χώρο των φάσεων, αποκλίνουν εκθετικά σε πεπερασμένο χρονικό 

διάστημα. Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν ένα σύστημα είναι 

ευαίσθητο στις αρχικές συνθήκες, επιτυγχάνεται με τη μελέτη της  συμπεριφοράς 

της χρονικής συνάρτησης της απόστασης δύο γειτονικών λύσεων. Πιο 

συγκεκριμένα αν F(x0,t), F(x΄0,t) είναι δύο γειτονικές λύσεις του συστήματος 

διερευνάται η συμπεριφορά της συνάρτησης: 

 

d(t) = | F(x0,t)-F(x΄0,t)|. [2.1]
 

Με | . |, συμβολίζεται η Ευκλείδεια νόρμα. Η συμπεριφορά της απόκλισης των 

λύσεων περιορίζεται, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1, από τον κανόνα του 

Lipschitz. Πιο συγκεκριμένα για κάθε ζευγάρι F(t),W(t) λύσεων του συστήματος 

και για χρονικό διάστημα [t0,t1] ισχύει [91]: 

 

| F(t)-W(t) | ≤ | F(t0)-W(t0) | e[L(t0-t1)],∀t∈[t0,t1]  [2.2]
 

Η [2.2], παρέχει τη δυνατότητα να εκφραστεί η d(t), ως εκθετική συνάρτηση του 

χρόνου, δηλαδή 

 

d(t) = d0eλt [2.3]
 

O συντελεστής λ ονομάζεται τοπικός συντελεστής Lyapunov και όπως φαίνεται 

από την [2.3], το πρόσημο  του παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά του 

συστήματος. Ο καθολικός συντελεστής Lyapunov είναι ο μέσος όρος των 
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τοπικών συντελεστών και αποτελεί δείκτη της μέσης συμπεριφοράς του 

συστήματος. 

 Η γεωμετρική ερμηνεία των συντελεστών Lyapunov παραπέμπει στην 

διερεύνηση της μεταβολής των συνόλων των αρχικών συνθηκών στο χώρο των 

φάσεων. Όπως προαναφέρθηκε στο στην κεφάλαιο 1 (ενότητα 1.2, θεώρημα 1.1) 

μια σφαίρα αρχικών συνθηκών, μετασχηματίζεται σε ελλειψοειδές, υπό την 

εφαρμογή ενός γραμμικού δυναμικού συστήματος (το ίδιο ισχύει και για μη 

γραμμικά συστήματα τοπικά). Το κρίσιμο σημείο στη όλη αναζήτηση, είναι η 

συσχέτιση της μεταβολής της συνάρτησης d(t) (συνάρτηση απόστασης 

γειτονικών λύσεων του συστήματος)  με τους άξονες του ελλειψοειδούς. Αν uj(t) 

είναι ο ρυθμός μεταβολής για τον άξονα j τότε  uj(t) = eλjt [3] και άρα, λj=limt ∞  

(1/t )log uj(t) Αν ο λj εκφραστεί σαν συνάρτηση της απόλυτης τιμής του άξονα Lj 

του ελλειψοειδούς προκύπτει ότι Lj (t)= eλj tLj (0) και συνεπώς: 

 

λj = limt ∞  (1/t )log[Lj (t)/Lj (0)] [2.4]
 

Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η απόκλιση των λύσεων πραγματοποιείται πολύ 

σύντομα, τα μεγέθη των αξόνων κανονικοποιούνται περιοδικά κατά τον 

υπολογισμό των συντελεστών. Διαφορετικά το μεγάλο ακέραιο των αριθμών που 

προκύπτουν περιορίζει το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων, γεγονός που μειώνει 

δραματικά την ακρίβεια των υπολογισμών. Αυτή η έλλειψη ακρίβειας, 

δεδομένης της ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες, καθιστά την όλη διαδικασία 

άνευ αξίας [3,80]. 

 Οι επόμενες παράγραφοι αναφέρονται στις μαθηματικές διατυπώσεις που 

προκύπτουν για τους συντελεστές Lyapunov δυναμικών συστημάτων τα οποία 

περιγράφονται από συστήματα διαφορικών εξισώσεων ή συστήματα 

αναδρομικών σχέσεων. Για τις περιπτώσεις συστημάτων των οποίων τα 

δεδομένα προκύπτουν από μετρήσεις γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 4. 
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2.2  Συντελεστές Lyapunov Απεικονίσεων.   

 Θα εξεταστούν αρχικά οι μονοδιάστατες απεικονίσεις και στη συνέχεια τα 

συμπεράσματα θα επεκταθούν σε απεικονίσεις πολυδιάστατων χώρων. 

 

Μονοδιάστατες απεικονίσεις 

 Θεωρείται η μονοδιάστατη απεικόνιση  g(x) [0,1]  [0,1] και η αναδρομική 

σχέση  

 

xn+1 = g(xn)=gn+1(x0)                                 [2.5]
 

Θεωρείται επίσης το σημείο x0 + ε που βρίσκεται σε στενή γειτνίαση με το x0. 

Αν η g(x) ικανοποιεί την συνθήκη Lipschitz τότε η απόσταση των δύο τροχιών 

μπορεί να περιγραφεί σαν εκθετική συνάρτηση του χρόνου. 

 

εeλn= |gn+1(x0) - gn+1(x0 +ε)| [2.6]
 

Για άπειρο αριθμό επαναλήψεων προκύπτει  

 

λ = limn ∞ 1/n log| dgn(x0)/dx | [2.7]
 

Ο συντελεστής Lyapunov εξαρτάται γενικά από την αρχική συνθήκη x0. Έτσι για 

την [2.7] θεωρείται ορθότερη η διατύπωση λ(x0)=limn ∞ 1/n log| dgn(x0)/dx|. 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι μονοδιάστατες αναδρομικές σχέσεις ως μηχανισμοί 

απώλειας πληροφορίας  του συστήματος που περιγράφουν. 

Η παρακάτω ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι το x0 βρίσκεται αρχικά σε 

κάποιο από τα Ν διαστήματα διαμέρισης του [0,1] με πιθανότητα 1/Ν. Αν 

υποτεθεί ότι το x0 έχει προσδιοριστεί σε κάποιο συγκεκριμένο διάστημα, η 

πληροφορία που αναδύεται από αυτή τη γνώση είναι -ld(1/N) (όπου ld(α) ο 

λογάριθμος του α με βάση το 2). Η  μέση πληροφορία που προκύπτει από τη 

γνώση για κάποιο τυχαίο σημείο εκφράζεται παρακάτω από την [2.8]:
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  N  
S0 = -Σ (1/Ν) ld(1/N) = ldN [2.8]

1  
 
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το δυναμικό σύστημα που εφαρμόζεται 

προκαλεί συστολή ή διαστολή του διαστήματος με μέγεθος 1/Ν. Αν προκαλεί 

δηλαδή αντίστοιχα αύξηση ή μείωση της μέσης πληροφορίας.  

Έστω  Δx = 1/N, και  

 

Δx΄= g(Δx)                                     [2.9]
 

όπου Δx΄ είναι η εικόνα του Δx  μετά τη εφαρμογή της g. Γραμμικοποιώντας την 

[2.9] στην περιοχή του x0 προκύπτει: 

 

Δx΄= |g΄(x0)|Δx [2.10]
 

Η [2.10]  είναι δηλωτική της εξάρτησης της μέσης πληροφορίας από την 

παράγωγο της απεικόνισης στο υπό εξέταση σημείο. Τίθεται |g΄(x0)| = α και 

επιχειρείται ο υπολογισμός του αριθμού των στοιχειωδών τμημάτων του νέου 

διαμερισμού του [0,1], που προκύπτει μετά από μία εφαρμογή της g(x). 

 

Δx = Δx΄/α   

Ν Δx = Ν Δx΄/α  αλλά  

Ν Δx = L = μήκος του [0,1]  άρα,  

L=ΝΔx΄/α   

 

L/Δx΄= Ν/α [2.11]
 

Ο λόγος Ν/α είναι ο ζητούμενος αριθμός των τμημάτων του νέου διαμερισμού. Η 

μέση πληροφορία θα πάρει πλέον την τιμή:
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N/α  
S1 = -Σ (α/Ν) ld(α/N) = ld(N/α) [2.12]

1  
 

Από τις σχέσεις [2.8], [2.12], υπολογίζεται η μεταβολή της μέσης πληροφορίας, 

μετά από μία επανάληψη κατά την ποσότητα: 

 ΔS1= S1 -S0:= ld(N/α) - ldN =ldN-ldN-ldα=-ld|g΄(x0)| και  άρα, 

 

ΔS1 = -ld|g΄(x0)| [2.13]
 

Η [2.13] εκφράζει την απώλεια πληροφορίας από την εφαρμογή της g όταν  

α=|g’(x0)|>1. Στην περίπτωση αυτή το διάστημα Δx διαστέλλεται γεγονός που 

αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με τη θέση του x0. 

Αν συνεχιστεί ο υπολογισμός της απώλειας πληροφορίας εφαρμόζοντας μία 

ακόμη φορά την g(x) στο νέο διάστημα Δx΄ που περιέχει την εικόνα του x0, 

g(x0)=x1 , εξάγεται η σχέση ΔS2 = -ld|g(x1)|. Για Κ επαναλήψεις προκύπτει μία 

ακολουθία  ΔS  = { ΔS1 ,ΔS2,…, ΔSk} = { ld|g΄(x0)| , ld|g΄(x1)|,…, ld|g΄(xk)|}  της 

οποίας ο Κ-όρος εκφράζει την απώλεια πληροφορίας κατά την επανάληψη Κ. Η 

μέση απώλεια πληροφορίας (για μια επανάληψη) υπολογίζεται από το μέση τιμή 

των όρων της ακολουθίας για μεγάλο Κ. Θεωρητικά για Κ ∞ προκύπτει η μέση 

την απώλεια πληροφορίας [ΔS] από την απλή εφαρμογή (εφαρμογή μιας 

επανάληψης) του δυναμικού συστήματος g. 
 

K-1   
[ΔS] = lim K ∞1/Κ Σ| ld(g΄(xi)|  [2.14]

I=0  
και δεδομένου ότι ld(a) = log(a)/log2, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις [2.7] 

και [2.14] ότι:  
 

|[ΔS] log2 |= λ(x0) [2.15] 
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Η σχέση αυτή των συντελεστών Lyapunov και της μέσης απώλειας πληροφορίας 

του συστήματος επεκτείνεται όπως θα δειχθεί στο κεφάλαιο 4 και στα 

συστήματα που εξελίσσονται σε πολυδιάστατους χώρους. 

Παρατήρηση: Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει, το συμπέρασμα, ότι η 

απώλεια πληροφορίας συνοδεύεται από μείωση της εντροπίας. Πράγματι στη 

σχέση [2.13], δεδομένου ότι |g(x0)|>1, η ΔS1 προκύπτει μικρότερη του 0, που 

σημαίνει ότι S1 < S0. Η σύγκριση όμως των δύο τιμών της εντροπίας είναι άνευ 

περιεχομένου διότι η ακρίβεια με την οποία προσεγγίζεται το σύστημα είναι 

διαφορετική για κάθε περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα ο προσδιορισμός της S0 

επιτυγχάνεται, όταν ο παρατηρητής του συστήματος υποβάλλει ldN ερωτήσεις 

για τον προσδιορισμό του x0. Αντίθετα ο υπολογισμός της S1, λαμβάνει χώρα 

όταν ο παρατηρητής υποβάλλει ldN/α ερωτήσεις, που σημαίνει ότι η 

παρατήρηση έχει υποστεί αναγκαστική μείωση του βαθμού ακρίβειας. Θα 

επιχειρηθεί μια προσέγγιση του ζητήματος που προκύπτει, με την προϋπόθεση 

ότι διατηρούνται σταθερές οι συνθήκες παρατήρησης. Αυτό σημαίνει, ότι έστω 

και θεωρητικά, ο παρατηρητής διατηρεί τις ίδιες απαιτήσεις ακρίβειας σε όλη τη 

διάρκεια της παρατήρησης. Πρέπει ωστόσο πριν την οποιαδήποτε ανάλυση να 

προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις αύξησης της εντροπίας ενός συστήματος.  

Έστω Ε ένα υποσύνολο του χώρου των φάσεων στο οποίο παρατηρείται η 

εξέλιξη του δυναμικού συστήματος G. Για την διερεύνηση της συμπεριφοράς 

του G από την οπτική γωνία της θεωρίας Πληροφοριών το Ε διαιρείται σε Ν ίσες 

μικροκυψέλες. Το σύστημα G δεν επισκέπτεται, αρχικά, παρά μόνο Μ από τις Ν 

(Μ∈ΕΜcΕ & Μ<Ν) μικροκυψέλες, με πιθανότητα pi, i=1,2,…Μ. Η εντροπία 

(μέση απαιτούμενη πληροφορία για τον προσδιορισμό του συστήματος ή 

διαφορετικά μέση αναδυόμενη πληροφορία από τη γνώση του συστήματος) 

υπολογίζεται ως γνωστό από τη σχέση, 

N  
S = -Σpi ld(pi),  

1  
 η οποία λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της, Smax= ldΜ, όταν pi=1/Μ ∀ i=1,2,…Μ. 
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Η μέγιστη παρατηρούμενη εντροπία αυξάνεται μόνο όταν πραγματοποιείται ένα 

από τα ακόλουθα σενάρια: 

• Όταν ο παρατηρητής του συστήματος αυτοβούλως αυξήσει τις απαιτήσεις του 

σχετικά με την ακρίβεια προσέγγισης του συστήματος, αυξάνοντας σε Μ’>Μ 

τις μικροκυψέλες του ΕΜ. Η μέγιστη τιμή της εντροπίας παίρνει πλέον την 

τιμή ldM’>ldM. 

• Όταν διατηρουμένου του μεγέθους των μικροκυψελών (συνεπώς και της 

ακρίβειας προσέγγισης), το σύστημα διαφεύγει των ορίων του ΕΜ και 

επισκέπτεται με κάποια πιθανότητα και τις υπόλοιπες μικροκυψέλες του Ε 

που δεν ανήκουν στο ΕΜ, αυξάνοντας έτσι της αβεβαιότητα σχετικά με τον 

προσδιορισμό του. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη τιμή της εντροπίας είναι 

ldΝ>ldM. 

Επιστρέφοντας στο δυναμικό σύστημα που περιγράφεται από την μονοδιάστατη 

απεικόνιση g(x) η αύξηση της εντροπίας μπορεί να παρατηρηθεί τοπικά στα 

διαστήματα Δx, Δx΄. Με την υπόθεση ότι το Δx απεικονίζεται στο Δx΄ 

υφιστάμενο διαστολή μπορεί να οριστεί ένα διάστημα Δx΄΄c Δx΄ με την ιδιότητα 

|Δx΄΄|=|Δx|. Με το σύμβολο | . | συμβολίζεται το μέτρο του διαστήματος. Αν τα 

Δx,  Δx΄,  Δx΄΄ υποστούν διαμέριση με το ίδιο μέγεθος μικροκυψέλης τα Δx, Δx΄΄ 

εμφανίζουν την ίδια μέγιστη εντροπία. Αντιστοιχίζοντας τώρα τα Δx΄, Δx΄΄  με τα 

Ε, ΕΜ αντίστοιχα συνάγεται ότι η περίπτωση που εξετάζεται πραγματοποιεί το 

δεύτερο σενάριο αύξησης της μέγιστης εντροπίας που περιγράφεται παραπάνω. 

Από τη σκοπιά δηλαδή του παρατηρητή που διατηρεί σταθερές τις απαιτήσεις 

του για τον προσδιορισμό του συστήματος, η απώλεια πληροφορίας συνεπάγεται 

την αύξηση της αταξίας και όχι τη μείωσή της όπως φαινομενικά προκύπτει από 

τη σχέση [2.13] 
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Απεικονίσεις πολυδιάστατων χώρων 

 Κρίσιμο σημείο για τον υπολογισμό των συντελεστών Lyapunov, είναι η 

εξέταση  της συμπεριφοράς τυχαίας σφαίρας αρχικών συνθηκών στο χώρο των 

φάσεων. Στο κεφάλαιο 1 (ενότητα 1.2) περιγράφεται, πως ένα γραμμικό 

δυναμικό σύστημα xn+1=Bxn μετασχηματίζει μία σφαίρα αρχικών συνθηκών σε 

έλλειψη της οποίας οι άξονες έχουν μήκη ίσα με την θετική τετραγωνική ρίζα 

των ιδιοτιμών του πίνακα ΒΒΤ. Tο ίδιο ασφαλώς ισχύει και για μη γραμμικά 

συστήματα, μετά την γραμμικοποίηση τους γύρω από κάποιο σημείο ισορροπίας. 

Στην περίπτωση αυτή, αντί του πίνακα Β χρησιμοποιείται η Ιακωβιανή Dg(x) 

υπολογισμένη στο υπό εξέταση σημείο. Εφόσον η αρχική σφαίρα είναι 

μοναδιαία οι ρίζες των ιδιοτιμών του πίνακα ΒΒΤ (ή Dg(x)Dg(x)Τ αντίστοιχα) 

εκφράζουν τον ρυθμό μεταβολής του μήκους των αξόνων.  

 Έστω μια ομαλή απεικόνιση g του χώρου Rk  και η αναδρομική σχέση 

xn+1=g(xn). Έστω Dgn(x0) η Ιακωβιανή της gn υπολογισμένη στο x0. Eίναι 

δηλαδή Dgn(x0)=Dg(x0) Dg(x1)… Dg(xn)  και xn+1= Dgn(x0)g(x0). Οι ρίζες των 

ιδιοτιμών της Dgn(x0)Dgn(x0)Τ εκφράζουν τον τελεστή μεταβολής των αξόνων 

του ελλειψοειδούς μετά από n επαναλήψεις. Αν για κάποιο άξονα k, το μέγεθος 

rk
n εκφράζει τον τελεστή μεταβολής του μετά από n επαναλήψεις, τότε η ανά 

επανάληψη μεταβολή (μέσος ρυθμός μεταβολής) εκφράζεται από το μέγεθος  

 

Lk(x0) = limn ∞ [(rk
n) 1/n] [2.16]

 

Ο συντελεστής Lk(x0) ονομάζεται αριθμός Lyapunov και αναφέρεται στον άξονα 

k και στην αρχική τιμή x0. Ο συντελεστής Lyapunov ορίζεται από τη σχέση[91]: 

 

Lk(x0)=exp[λ k(x0)]  λ k(x0) = log[Lk(x0)] [2.17]
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2.3 Συντελεστές Lyapunov Σ.Δ.Ε 

 Θα επιχειρηθεί αρχικά ο υπολογισμός του συντελεστή Lyapunov στο 

μονοδιάστατο πεδίο των φάσεων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα 

περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση: 

 

x΄ = f(x)    x∈R [2.18]  
 

Έστω δύο κοντινές λύσεις x0, x Η συνάρτηση της απόστασης των δύο λύσεων 

εκφράζεται από την σχέση: 

 

d = x-x0 [2.19]
 

Αν  η απόσταση |x - x0| είναι ικανοποιητικά μικρή, τότε από την κατά Taylor 

ανάπτυξη της f(x) προκύπτει η σχέση:  

 

f(x) = f(x0) + df/dx(x0)( x- x0) [2.20]
 

Από τις [2.18], [2.19] και [2.20] εξάγεται η σχέση: 

 

d΄(t) = x΄ - x΄0= f(x)-f(x0) = df/dx(x0)( x- x0)  [2.21]
 

Η συνάρτηση d(t) αναμένεται να έχει εκθετική μορφή. Άρα θα είναι: 

d(t)=d(t=0)eλt και η παράγωγος της θα έχει τη μορφή: 

 

d΄(t) = λd(t=0) eλt = λd(t) [2.22]
 

Από τις σχέσεις [2.21], [2.22]συνάγεται ότι: 

 

λ = df/dx(x0) [2.23]
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Ο λ είναι ο τοπικός συντελεστής Lyapunov κοντά στο σημείο x0. O καθολικός 

συντελεστής προϋποθέτει ότι η λύση του συστήματος είναι γνωστή και 

προκύπτει από τον μέσο όρο των τιμών της παραγώγου όλων των σημείων της 

καμπύλης [29]. 

 Για τον υπολογισμό των συντελεστών Lyapunov στην περίπτωση που το 

δυναμικό σύστημα εξελίσσεται σε πολυδιάστατο χώρο των φάσεων σύμφωνα με 

τη διανυσματική εξίσωση, 

  

v΄=f(v) [2.24]
 

είναι αναγκαία η αναγωγή συνάρτησης συνεχούς χρόνου σε αναδρομική σχέση. 

Έστω F(v) δυναμικό σύστημα που εξελίσσεται σε συνεχή χρόνο στο χώρο RN  

και αποτελεί λύση της v΄= f(v). Η απεικόνιση FT(v) ορίζεται από την τιμή  vT που 

λαμβάνει η F(v0), με αρχική συνθήκη v0, μετά από Τ χρονικές μονάδες. [91]. Για 

τη διατύπωση της σχέσης υπολογισμού των συντελεστών Lyapunov 

χρησιμοποιείται η απεικόνιση F1(v). που ορίζεται από την αναδρομική σχέση: 

 

vn+1= F1(vn) [2.25]
 

Η αναγωγή που επιχειρείται με την [2.25], ενός Σ.Δ.Ε σε σύστημα αναδρομικών 

σχέσεων απλοποιεί μεν την διαδικασία υπολογισμού των συντελεστών 

Lyapunov, απαιτεί όμως να είναι γνωστή η DF1(v), η Ιακωβιανή της 

απεικόνισης, υπολογισμένη στο v.   

 Ακολούθως περιγράφονται μερικές από τις συνέπειες του 

μετασχηματισμού του Σ.Δ.Ε σε σύστημα αναδρομικών σχέσεων, με τη βοήθεια 

της απεικόνισης  

 

vn+1=FT(vn). [2.26]
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Η σχέση [2.24] εφαρμόζεται για το σύστημα διακριτού χρόνου τόσο για την vn 

όσο και για την vn+1. Ισχύουν συνεπώς οι εξισώσεις: 

 

vn΄=f(vn) [2.27]
 
vn+1΄=f(vn+1) [2.28]
 

 Από τις [2.27]και [2.28] προκύπτει ότι: 

  

FT΄(vn)=f(FT(vn)) [2.29]
 

Από την παραγώγιση της FT(vn) προκύπτει ότι FT΄(vn) = DFT(vn)vn΄ από την 

οποία συνάγεται σε συνδυασμό με τις σχέσεις [2.26], [2.29] η σχέση:  

 

DFT(vn)vn΄ = f(vn+1) = vn+1΄ [2.30]
 

Η ερμηνεία της [2.30] έχει άμεση επίπτωση στην οριοθέτηση των τιμών που 

μπορούν να πάρουν οι συντελεστές Lyapunov. Δεδομένου ότι η περίοδος Τ 

λαμβάνεται τυχαία στην παραπάνω διαδικασία συμπεραίνεται ότι μικρές 

εφαπτομενικές διαταραχές vn΄ απεικονίζονται μετά από τυχαίο χρονικό διάστημα 

σε μικρές εφαπτομενικές διαταραχές vn+1΄. Αυτό σημαίνει ότι η φραγμένη τροχιά 

που προκύπτει ως λύση του [2.24] έχει σημείο συσσώρευσης ή ένα συντελεστή 

Lyapunov ίσο με το μηδέν [29,91]. Προς επιβεβαίωση του ως άνω 

συμπεράσματος επιχειρείται ο εξής συλλογισμός.: 

Έστω f(Ft(v)) η διαταραχή κατά τη χρονική στιγμή t=nδt (όπου δt η μονάδα 

μέτρησης του διακριτού χρόνου). Αν υποτεθεί ότι ω και Ω είναι αντίστοιχα το 

άνω και το κάτω όριο της απόλυτης τιμής της διαταραχής και r(n) η επέκταση 

του άξονα του ελλειψοειδούς στη διεύθυνση f(v) θα πρέπει να ισχύει σχέση,  

0 < ω ≤ r(n) ≤ Ω. Δεδομένου ότι ο αντίστοιχος συντελεστής Lyapunov δίνεται 

από τη σχέση λf(v) = ln(r(n)1/n) = 1/n ln(r(n) προκύπτει ότι: 

0 ≤ limn ∞1/n(ln ω) ≤ λf(v) ≤ limn ∞1/n(ln Ω) ≤ 0 και άρα λf(v)=0. 
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 Η ύπαρξη ενός μηδενικού συντελεστή έχει ιδιαίτερη αξία για τα μη 

διατηρητικά συστήματα, δεδομένου ότι το άθροισμα των συντελεστών Lyapunov 

είναι αρνητικό, για τα συστήματα αυτά. (Στο κεφάλαιο 1 αποδεικνύεται ότι το 

γινόμενο των ριζών των ιδιοτιμών του ΑΑΤ είναι μικρότερο του 1 για μη 

διατηρητικά συστήματα. Θεωρώντας τις νιοστές ρίζες και λογαριθμίζοντας 

προκύπτει, αντίστοιχα, ότι το άθροισμα των συντελεστών Lyapunov μικρότερο 

του 0). Για συστήματα που εξελίσσονται σε τρισδιάστατους χώρους φάσεων, η 

ύπαρξη ενός θετικού συντελεστή Lyapunov, συνεπάγεται οπωσδήποτε την 

ταυτόχρονη ύπαρξη ενός αρνητικού, μεγαλύτερου κατ’απόλυτη τιμή, έτσι ώστε 

το άθροισμα τους να διατηρείται μικρότερο του μηδενός. Το άμεσο συμπέρασμα 

είναι, ότι το προκύπτον από τη σφαίρα των αρχικών συνθηκών ελλειψοειδές, δεν 

μπορεί να επεκτείνεται σε παραπάνω από μία διάσταση στο χώρο των φάσεων. 

Αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγονται για χώρους με διάσταση μεγαλύτερη από 

3. 

Η σημαντικότερη όμως συνέπεια, είναι ότι τα συστήματα συνεχούς χρόνου που 

εξελίσσονται σε μονοδιάστατους και δισδιάστατους χώρους φάσεων, δεν έχουν 

θετικούς συντελεστές Lyapunov και άρα δεν εκδηλώνουν χαοτική συμπεριφορά. 

 

2.4 Προσέγγιση Χαοτικής Συμπεριφοράς 

 Η αφαιρετική διαδικασία που ακολουθείται για την περιγραφή των 

δυναμικών συστημάτων, επιβάλλει τις περισσότερες φορές την 

παραμετροποίηση τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τόσο η 

λoγιστική απεικόνιση, g:[0,1] [0,1] g(x)=λx(1-x) από την οποία αναδύεται η 

αναδρομική σχέση, 

 

xn+1=λxn(1-x n) [2.31]

 

που αποτελεί μοντέλο πολλών  βιολογικών διαδικασιών, όσο και το δημοφιλές 

πλέον μοντέλο του Lorentz. 

 33



 

X΄ = -σX+σY  

Υ΄ =  rX-Y-XZ [2.32]  

Z΄ =  XY-bZ  

 

Στα προηγούμενα παραδείγματα οι συντελεστές λ, σ, r, b, παραμετροποιούν τα 

δυναμικά συστήματα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα τους και 

συνεπώς τη δυσκολία εξεύρεσης γενικής λύσης, καθόσον η τελική συμπεριφορά 

του συστήματος εξαρτάται τόσο από την επιλογή των αρχικών συνθηκών όσο 

και από την τιμή (επιβεβλημένη ή επιλεγμένη) των παραμέτρων. 

 Μια πρώτη προσέγγιση της ιδιόμορφης συμπεριφοράς που καλείται 

χαοτική, επιχειρείται στην παρούσα ενότητα, με τη συνοπτική διερεύνηση της 

συμπεριφοράς της λογιστικής απεικόνισης, όπως προκύπτει από τη μελέτη των 

σημείων ισορροπίας. Τα σημεία ισορροπίας της [2.31]  προκύπτουν, σύμφωνα με 

όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο 1, από τη λύση της εξίσωσης x=λx(1-x) και 

είναι τα x1=0 και x2=1-1/λ. Για τιμές της παραμέτρου λ μεταξύ 1 και 3 

ακολουθία τιμών της αναδρομικής σχέσης απομακρύνεται από το x1, και 

πλησιάζει στο x2 για τυχαία επιλογή αρχικής συνθήκης. Η παρατήρηση αυτή 

βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα θεωρήματα του κεφαλαίου 1, αφού είναι 

|g(x1)|>1 και |g(x2)|<1 που σημαίνει ότι το x1 είναι σημείο απώθησης, ενώ το x2 

είναι απλός ελκυστής. Για λ>3 παρατηρείται μία αποσταθεροποίηση του 

σημείου x2, ενώ ταυτόχρονα  εμφανίζεται περιοδικός κύκλος, περιόδου 2. Η 

τροχιά του δυναμικού συστήματος παλινδρομεί επάνω σε δύο νέες τιμές s1 και s2 

που προκύπτουν από την λύση της εξίσωσης g2(x)=x (όπου g2(x)= g(x)•g(x)). Τα 

νέα αυτά σημεία είναι απλοί ελκυστές της g2(x) και ικανοποιούν τις εξισώσεις 

si= g2(si), i=1,2 s1 = g(s2) και  s2 = g(s1). Η νέα συνθήκη ευστάθειας είναι |g΄( s2) 

g΄( s1)|<1. Νέα αύξηση της τιμής του λ αποσταθεροποιεί την προηγούμενη 

περιοδική τροχιά ενώ ταυτόχρονα κάνει την εμφάνιση της περιοδική τροχιά 

περιόδου 4. Η απεικόνιση συνεχίζει να συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο 
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καθώς το λ αυξάνεται. Το μοντέλο αυτό συμπεριφοράς, περιγράφεται από μια 

ακολουθία κρίσιμων τιμών της παραμέτρου λ, (λ1,λ2,…λκ) με την εξής ιδιότητα: 

Μόλις η παράμετρος ξεπεράσει την τιμή λi, η τροχιά περιόδου i, που είναι σημείο 

ισορροπίας της gi(x), διασπάται σε τροχιά περιόδου 2i, που είναι σημείο 

ισορροπίας της g2i(x) . Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα από τους μηχανισμούς 

μετάβασης στο χάος και ονομάζεται “διαδικασία διακλάδωσης διπλασιασμού 

περιόδων “ή σενάριο Feigenbaum” [18,19]. Αναλυτικότερα θα εξεταστεί στο 

κεφάλαιο 3. 

 

2.4.1 Προσέγγιση Χαοτικής Συμπεριφοράς Απεικονίσεων. 

 Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται οι προϋποθέσεις εκδήλωσης χαοτικής 

συμπεριφοράς, δυναμικών συστημάτων, που περιγράφονται στο χώρο των 

φάσεων από συστήματα αναδρομικών σχέσεων 

 

Ορισμός 2.1 Θεωρείται μία απεικόνιση g(x) με x, g(x)∈R ομαλή. Η τροχιά 

{x1,x2,..,xn} που προκύπτει από την αναδρομική σχέση xn+1=g(xn) είναι 

ασυμπτωτικά περιοδική όταν limn ∞ |xn - yn| = 0, όπου yn είναι περιοδική τροχιά. 

Με άλλα λόγια τροχιά xn συγκλίνει σε μια τροχια yn που έχει τη μορφή 

{y1,y2,…,yk, y1,y2,…,yk, y1,…} [91]. 

 

Θεώρημα 2.2 Θεωρείται μία απεικόνιση g(x) με x, g(x)∈R ομαλή. Αν η τροχιά 

{x1,x2,..,xn} που προκύπτει από την αναδρομική σχέση xn+1 = g(xn) είναι 

ασυμπτωτικά περιοδική στην περιοδική τροχιά {y1,y2,…,yk, y1,y2,…,yk, y1,…} τότε 

οι δύο τροχιές έχουν ίσους συντελεστές Lyapunov [91]. 

 

Ορισμός 2.3 Θεωρείται μία απεικόνιση g(x) με x, g(x)∈R ομαλή. Η τροχιά 

{x1,x2,..,xn} είναι χαοτική αν ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες: 

1. Είναι φραγμένη 

2. Δεν είναι ασυμπτωτικά περιοδική 
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3. Ο συντελεστής Lyapunov είναι μεγαλύτερος του μηδενός [91]. 

 

Ως παράδειγμα αναφέρεται η απεικόνιση g(x)=2x (mod1). Η απεικόνιση είναι 

ασυνεχής στο x=½. Η μελέτη της απεικόνισης περιορίζεται στις τροχιές που 

αναδύονται από την xn+1=g(x n) και δεν περιλαμβάνουν το σημείο ½. Για τις 

τροχιές αυτές ισχύει σύμφωνα με την [2.7]: 

 

λ(x1)=limn ∞
                                      

 1/n ∑log|g΄(xi)| = log2 > 0.  
 i=1 

Συνεπώς όλες οι τροχιές που αποφεύγουν το σημείο ½  και δεν παρουσιάζουν 

ασυμπτωτική περιοδικότητα είναι χαοτικές. 

 

Ορισμός 2.4 Θεωρείται μία απεικόνιση g(v) με v, g(v)∈Rk ομαλή. Η τροχιά 

{v1,v2,..,vn} είναι χαοτική αν ικανοποιεί  τις παρακάτω συνθήκες: 

1. Είναι φραγμένη 

2. Δεν είναι ασυμπτωτικά περιοδική 

3. Κανένας συντελεστής Lyapunov δεν είναι μηδενικός. 

4. Υπάρχει τουλάχιστον ένας συντελεστής Lyapunov μεγαλύτερος του μηδενός 

[91]. 

Σύμφωνα με τον ορισμό 2.4 μια χαοτική τροχιά του χώρου Rk δεν πρέπει να έχει 

μηδενικό συντελεστή Lyapunov. Ο όρος αυτός συμπεριλαμβάνεται, για να 

αποκλειστεί η περίπτωση να χαρακτηριστoύν χαοτικές κάποιες σχεδόν 

περιοδικές τροχιές (Quasi-periodic orbits), που δεν είναι ασυμπτωτικά 

περιοδικές και επιδεικνύουν ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η απεικόνιση g(r,θ)=(r2,θ+q), από την οποία αναδύονται 

σχεδόν περιοδικές τροχιές για r=1 (επάνω στο μοναδιαίο κύκλο). Οι τροχιές 

αυτές δεν είναι ασυμπτωτικά περιοδικές και έχουν συντελεστές Lyapunov ίσους 

με ln2 και 0 [91]. 
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 Ορισμός 2.5 Θεωρείται μια απεικόνιση g και ένα σημείο x0. Το σύνολο 

σύγκλισης της τροχιάς {gn(x0)}, που παράγεται από την αναδρομική σχέση 

xn+1=g(xn) με αρχική συνθήκη x0 είναι το: 

ω(x0) = {x : ∀N∈Z+ και ∀ε∈R ,∃ n>N με | gn(x0)-x|<ε} 

 

 Ο παραπάνω ορισμός περιγράφει τη συνθήκη που προσδιορίζει το σύνολο 

σύγκλισης μιας τροχιάς, δεδομένης της αρχικής τιμής. Σύμφωνα με μια πιο 

περιγραφική απόδοση του ορισμού, ως σύνολο σύγκλισης θεωρείται αυτό για το 

οποίο ισχύει η πρόταση: “Σε κάθε περιοχή τυχαία επιλεγμένου σημείου του, 

εντοπίζεται υπακολουθία της ακολουθίας τιμών {gn(x0)}. Με άλλα λόγια η τροχιά 

βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, τυχαία κοντά, σε οποιοδήποτε σημείο του συνόλου 

σύγκλισης.  

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ταξινόμηση των συνόλων σύγκλισης και η 

διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε κατηγορίας. 

1.  Οι απλοί ελκυστές αποτελούν μία κατηγορία συνόλων σύγκλισης συμβατή με 

τον ορισμό 2.5. Στην περίπτωση του απλού ελκυστή κανένα σημείο της 

τροχιάς δεν ανήκει στο σύνολο σύγκλισης. Σε οποιαδήποτε όμως περιοχή του 

απλού ελκυστή, εντοπίζεται τελικό τμήμα της ακολουθίας τιμών της 

αναδρομικής σχέσης. 

2.  Οι περιοδικοί κύκλοι περιόδου Κ, είναι μία ιδιότυπη περίπτωση το σύνολο 

των σημείων της τροχιάς ταυτίζεται με το σύνολο σύγκλισης. 

3.  Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του χαοτικού συνόλου. 

Έστω ότι ο αναδρομικός μηχανισμός  g(x) που πυροδοτείται από την αρχική 

συνθήκη x0, δημιουργεί χαοτική τροχιά φραγμένη στο σύνολο σύγκλισης της 

ω(x0). Αν x0∈ω(x0) τότε το σύνολο σύγκλισης της τροχιάς ονομάζεται 

χαοτικό σύνολο. Το ελκόμενο σύνολο, (basin of attraction) είναι στην 

περίπτωση αυτή υποσύνολο του συνόλου σύγκλισης. Το σύνολο σύγκλισης 

φαίνεται να ασκεί έλξη και να διαχέει στην συνέχεια εντός των ορίων του ένα 

κομμάτι του. Κατά συνέπεια κάθε τροχιά είναι πυκνή (dense) στο σύνολο 
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σύγκλισης της, όταν πρόκειται για χαοτικό σύνολο.. Αυτή  η “πυκνότητα” της 

τροχιάς εξασφαλίζει ότι το χαοτικό σύνολο σύγκλισης είναι μη αναγώγιμο 

(property of irreducibility). 

4.  Η τελευταία και πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση, είναι αυτή του χαοτικού 

ελκυστή. Οι χαοτικοί ελκυστές είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία χαοτικών 

συνόλων, που ελκύουν  σύνολα αρχικών συνθηκών μη μηδενικού μέτρου. 

(Ένα σύνολο έχει μηδενικό μέτρο όταν καλύπτεται από διαστήματα με 

συνολικό μήκος τυχαία μικρό [91]. Συνεπώς ο χαοτικός ελκυστής ελκύει και 

διαχέει εντός των ορίων του, μέσω του μηχανισμού g(x), ένα υποσύνολο του 

με μη μηδενικό μέτρο. Η απαίτηση να έχει το σύνολο αρχικών συνθηκών μη 

μηδενικό μέτρο, είναι ισοδύναμη της απαίτησης, για μη μηδενική πιθανότητα 

εμφάνισης του ελκυστή στο χώρο των φάσεων, διότι η πιθανότητα να 

εντοπιστεί τυχαίο σημείο ενός συνόλου μηδενικού μέτρου είναι μηδενική.  

 Για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών των κατηγοριών των 

συνόλων σύγκλισης, γίνεται παρακάτω μια σύντομη αναφορά στη λογιστική 

απεικόνιση. Όπως προαναφέρεται στην αρχή της ενότητας 2.5, όταν η 

παράμετρος λ κινείται μεταξύ 1 και 3 η αναδρομική σχέση συγκλίνει σε ένα 

απλό ελκυστή. Για τιμές λ>3 μέχρι και την κρίσιμη τιμή λ∞ στην οποία 

εκδηλώνονται χαοτικές τροχιές, ακολουθείται το σενάριο διπλασιασμού των 

περιόδων. Στο διάστημα αυτό τα σύνολα σύγκλισης είναι οι ίδιες οι περιοδικές 

τροχιές. Στο διάστημα λ∞ ≤ λ ≤ 4, οι τροχιές καλύπτουν ολόκληρο το διάστημα 

[0,g(0.5)] (είναι πυκνές στο [0,g(0.5)]). Όλα τα σημεία του διαστήματος 

[0,g(0.5)] μπορούν να είναι σημεία εκκίνησης. Στην πραγματικότητα το σύνολο 

[0,g(0.5)] ελκύει μέσω της αναδρομικής σχέσης {gn(x)} τον εαυτό του. Επειδή το 

μέτρο του είναι διάφορο του μηδενός, αποτελεί τυπική περίπτωση χαοτικού 

ελκυστή. Όταν λ>4 η εικόνα που παρουσιάζει η απεικόνιση είναι εντελώς 

διαφορετική. Όπως εξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο, στην τιμή λ=4, 

εμφανίζεται το φαινόμενο που καλείται “κρίση επί των ορίων” (Boundary Crisis) 

και που ισοδυναμεί με την εξαφάνιση του χαοτικού ελκυστή. Αυτό συμβαίνει, 

 38



διότι υπάρχουν πλέον διαστήματα του πεδίου ορισμού, τα οποία, θεωρούμενα ως 

σύνολα αρχικών τιμών, απεγκλωβίζουν, μετά από πεπερασμένο αριθμό 

επαναλήψεων, την αναδρομική σχέση προς το -∞. Στα διαστήματα αυτά η τιμή 

της παραγώγου g΄(x)>1. Αν υποτεθεί ότι η αναδρομική σχέση πυροδοτείται από 

αρχική συνθήκη x0, με g΄(x0)<1 παρατηρείται ότι: 

• Η τροχιά εγκλωβίζεται στα διαστήματα που κρατούν την παράγωγο μικρότερη 

του 1, και συνεπώς την τροχιά φραγμένη. 

• Τα ως άνω σημεία συνιστούν ένα σύνολο Cantor. Ένα σύνολο Cantor είναι 

ένα μορφοκλασματικό σύνολο (fractal). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

συνόλου Cantor προκύπτει από την ακόλουθη διαδικασία. 1) Διαμερίζεται ένα 

ευθύγραμμο τμήμα σε τρία ίσα τμήματα. 2) αφαιρείται το μεσαίο τμήμα 3) 

Στα τμήματα που μένουν εφαρμόζονται τα βήματα 1&2. Το γεωμετρικό 

αντικείμενο που προκύπτει έχει μηδενικό μέτρο και κλασματική διάσταση. 

Είναι σύνολο συμπαγές, τέλειο και δεν έχει κανένα απομονωμένο σημείο 

[13,94].  

Δεδομένου ότι το σύνολο Cantor έχει μηδενικό μέτρο, δεν συνιστά χαοτικό 

ελκυστή. Ο διαχωρισμός μεταξύ χαοτικού συνόλου και χαοτικού ελκυστή 

αποκτά νόημα όταν επιχειρηθεί ο υπολογισμός της πιθανότητας να εντοπιστεί το 

σύνολο Cantor, στοχεύοντας στο διάστημα [0,1]. Έστω ότι η πράξη της 

σκόπευσης ακολουθεί τα βήματα που εκτελούνται για τη δημιουργία ενός 

συνόλου Cantor. H πιθανότητα να εντοπιστεί σημείο του συνόλου κατά τον 

πρώτο διαμερισμό είναι 2/3, αφού το μεσαίο τμήμα μήκους 1/3 έχει αφαιρεθεί. 

Στη δεύτερη επανάληψη εφαρμόζεται ο διαμερισμός σε καθένα από τα τμήματα 

που απέμειναν. Η πιθανότητα (δεσμευμένη) εντοπισμού  σημείου του συνόλου 

είναι τώρα (2/3)2. Επαναλαμβάνοντας n-φορές την διαδικασία διαμερισμού 

προκύπτει ότι P(n)=limn ∞ (2/3)n = 0.  

 Στην παρούσα ενότητα επιχειρήθηκε η έκθεση θεμελιωδών εννοιών για 

την κατανόηση της χαοτικής  συμπεριφοράς των δυναμικών συστημάτων που 
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περιγράφονται από αναδρομικές σχέσεις. Για λόγους πληρότητας η ενότητα 

κλείνει με μια σύντομη αναφορά στην τοπολογική προσέγγιση του χάους. 

 

Ορισμός 2.6: Θεωρείται μία απεικόνιση g: V V. Η παραγόμενη αναδρομική 

σχέση xn+1=g(xn) εκδηλώνει χαοτική συμπεριφορά στο V όταν ισχύουν οι 

παρακάτω προτάσεις: 

1.  Η g εκδηλώνει ευαισθησία στις αρχικές συνθήκες. Πιο αναλυτικά ∃δ>0 τέτοιο 

ώστε ∀x∈V και ∀ε>0, ∃y∈V και ∃n≥0, ώστε να ισχύουν οι σχέσεις   

 |x-y|<ε και |gn(x)- gn(y)|>δ. 

2.  Η g είναι τοπολογικά μεταβατική που σημαίνει ότι: 

     Για κάθε ζευγάρι Α,Β, όπου Α,Β ανοιχτά υποσύνολα του V ∃n έτσι ώστε  

     gn(A)∩B≠∅.   

3.  Το σύνολο των σημείων ισορροπίας της gn(x), n∈Z+, είναι πυκνό στο V. 

 

Η πρόταση 1 του ορισμού 2.6 εξασφαλίζει την ύπαρξη θετικού συντελεστή 

Lyapunov.  

Η πρόταση 2 εξασφαλίζει την απουσία ευσταθούς περιοδικής τροχιάς σύμφωνα 

με τα επιχειρήματα που ακολουθούν. Έστω ότι το δυναμικό σύστημα που 

περιγράφεται από την g, παράγει την ευσταθή περιοδική τροχιά 

G={x1,x2,…xk,x1,x2,…,xk,x1}. Θεωρούνται τα ανοιχτά υποσύνολα του V, A1, 

Α2,…,Αk, που έχουν τη μορφή κυκλικού δίσκου με κέντρα τα σημεία x1,x2,…xk 

αντίστοιχα και ακτίνα ε>0. Είναι προφανές ότι εντός του V υπάρχει υποσύνολο 

του Β τέτοιο ώστε Ai∩B=∅, i=1,2,…k. Αν υποτεθεί ότι η ακτίνα ε εκφράζει σε 

ικανοποιητικό βαθμό την εγγύτητα στην ευσταθή περιοδική τροχιά G, τότε για 

τυχαίο σημείο x0∈Ai ισχύει ότι gn(x0)∈∪Ai ∀n∈Z+, i=1,2,…k, που σημαίνει ότι η 

τροχιά που ξεκινάει από το x0, επισκέπτεται διαδοχικά τα σύνολα Αι, λόγω της 

ασυμπτωτικής σύγκλισης της στην G. Κατά συνέπεια gn(Ai)∩B=∅ ∀n∈Z+, 

i=1,2,…k, που αντιβαίνει στην αρχή της τοπολογικής μεταβατικότητας. 

Συμπερασματικά η τοπολογική μεταβατικότητα δεν συνυπάρχει ως ιδιότητα των 
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δυναμικών συστημάτων, με την εμφάνιση  περιοδικών η ασυμπτωτικά 

περιοδικών τροχιών.  

Η πρόταση 3 συνεπάγεται ότι χαοτικές τροχιές, εφόσον υπάρχουν, είναι πυκνές 

στο σύνολο σύγκλισης V. Κατά συνέπεια το V είναι μη αναγώγιμο (irreducible). 

Καθόσον δε πληροί την συνθήκη του μη μηδενικού μέτρου αποτελεί χαοτικό 

ελκυστή. 

Η τοπολογική προσέγγιση της χαοτικής συμπεριφοράς φαίνεται δυσχερέστερη. 

Η ιδέα ωστόσο της τοπολογικής μεταβατικότητας αποδυκνύεται πολλές φορές 

χρήσιμο εργαλείο, για την ανάλυση και την κατανόηση της συμπεριφοράς των 

συστημάτων 

 

2.4.2 Προσέγγιση Χαοτικής Συμπεριφοράς Σ.Δ.Ε. 

 Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί η εκδήλωση χαοτικής συμπεριφοράς σε 

συστήματα που περιγράφονται από Σ.Δ.Ε. Θεωρείται το αυτόνομο σύστημα 

x΄=f(x) που εξελίσσεται στο χώρο Rk όπου x=(x1,x2,…,xk) και f=(f1,f2,…fk). 

Θεωρείται επίσης ότι η f ικανοποιεί τη συνθήκη Lipschitz έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η μοναδικότητα της λύσης του συστήματος.  

 

Ορισμός 2.7 Ένα σημείο z∈Rk ανήκει στο σύνολο σύγκλισης θετικού χρόνου 

ω(v0), της λύσης F(t,v0),  αν υπάρχει ακολουθία σημείων της F σε χρονικά 

απομακρυσμένες περιοχές (δηλ για t ∞) που να συγκλίνει στο z. Πιο 

αναλυτικά, z∈ω(v0)  όταν υπάρχει μή φραγμένη αύξουσα ακολουθία χρονικών 

σημείων {tn} (δηλ limn ∞ tn=∞ ) τέτοια ώστε limn ∞ F(tn,v0)=z [91]. Αν για όλες 

τις ακολουθίες {tn} είναι limn ∞ F(tn,v0)=z. τότε το z είναι σημείο συσσώρευσης 

(απλός ελκυστής). Αν διαφορετικές χρονικές ακολουθίες οδηγούν την 

συνάρτηση σε διαφορετικά σημεία, τότε η συμπεριφορά του συστήματος είναι 

ιδιόμορφη και υπό τις συνθήκες που εξετάζονται  ακολούθως, χαοτική. 
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Ορισμός 2.8 Ένα σημείο z∈Rk ανήκει στο σύνολο σύγκλισης αρνητικού χρόνου 

α(v0) της λύσης F(t,v0), όταν υπάρχει μη φραγμένη φθίνουσα ακολουθία 

χρονικών σημείων {tn} (limn ∞tn=-∞ ) τέτοια ώστε limn ∞F(tn,v0)=z [91]. 

 

Παρατήρηση: Αν το σημείο v0 είναι σημείο ισορροπίας του συστήματος τότε 

α(v0)= ω(v0). Επίσης το σύνολο σύγκλισης α(v0) της x΄= f(x) ταυτίζεται με το 

σύνολο σύγκλισης ω(v0) της x΄= -f(x). 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται χωρίς απόδειξη και σχολιάζονται δύο 

βασικά θεωρήματα που οριοθετούν την εκδήλωση της χαοτικής συμπεριφοράς. 

 

Θεώρημα 2.9:  Όλες οι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης x΄=f(x) x, f(x)∈R, είναι 

μονότονα αύξουσες ή μονότονα φθίνουσες συναρτήσεις του χρόνου t. Συνεπώς 

όταν η λύση F(t,x0) είναι φραγμένη, τότε ∀x0∈R, το σύνολο σύγκλισης θετικού 

χρόνου ω(x0) αποτελείται από ένα σημείο, το όριο της F(t,x0) για t ∞ 

[91]. 

Το θεώρημα 2.9 περιορίζει τη συμπεριφορά των αυτόνομων συστημάτων 

συνεχούς χρόνου, που εξελίσσονται στον μονοδιάστατο χώρο των φάσεων, τα 

οποία είτε διαφεύγουν στο άπειρο, είτε όταν είναι φραγμένα συγκλίνουν σε 

σημείο του χώρου των φάσεων. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν εκδηλώνουν 

χαοτική συμπεριφορά.  

 Για τα συστήματα συνεχούς χρόνου που εξελίσσονται σε χώρους 

περισσοτέρων διαστάσεων, πιθανή είναι η σύγκλιση, σε περιοδική τροχιά.  

 

Ορισμός 2.10 Θεωρείται σύστημα που εξελίσσεται στο χώρο Rk  και 

περιγράφεται από το Σ.Δ.Ε x΄= f(x). Έστω F(t,x0) μια λύση του συστήματος 

όπου x0 δεν είναι σημείο ισορροπίας. Αν ∃Τ>0 τέτοιο ώστε F(t+Τ,x0) = F(t,x0)  

∀t∈R,  τότε η λύση F(t,x0) καλείται περιοδική τροχιά ή περιοδικός κύκλος. Ο 

μικρότερος θετικός Τ που ικανοποιεί την παραπάνω σχέση ονομάζεται περίοδος 

της τροχιάς. 
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Οι καμπύλες που εκφράζουν γεωμετρικά τις περιοδικές τροχιές στο χώρο των 

φάσεων είναι κλειστές. Η εμπειρία από τον δισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο 

παραπέμπει σε δύο είδη κλειστών καμπυλών στο R2. Στις καμπύλες που ορίζουν 

ένα ενιαίο γεωμετρικό χώρο (λ.χ κύκλος, έλλειψη κ.λ.π), σ’ αυτές που ο 

γεωμετρικός χώρος που περικλείουν διασπάται, καθώς η καμπύλη τέμνει τον 

εαυτό της (λ.χ καμπύλες σχήματος “∞”). Υπογραμμίζεται ότι η απαγορευτική 

αρχή σχετικά με την τομή δύο λύσεων ή μιας λύσης με τον εαυτό της [29] 

περιορίζει τον αριθμό των αποδεκτών γεωμετρικών σχημάτων. Έτσι δεν είναι 

αποδεκτός ως λύση περιοδικός κύκλος με γεωμετρία “∞” στο δισδιάστατο 

χώρο, δεν αποκλείεται ωστόσο η ασυμπτωτική σύγκλιση της τροχιάς σε μια 

τέτοια κλειστή καμπύλη.    

 

Θεώρημα 2.11 (Poincare-Bendixson Theorem [91,80,30].) Θεωρείται μια ομαλή 

διανυσματική συνάρτηση f=(f1,f2), η οποία περιγράφει ένα δυναμικό σύστημα 

x΄= f(x) που εξελίσσεται στο επίπεδο (x,f(x)∈R2). Έστω ότι τα σημεία 

ισορροπίας του συστήματος είναι απομονωμένα. Αν για t>0 η λύση F(t,x0) είναι 

φραγμένη τότε για το σύνολο σύγκλισης θετικού χρόνου ω(x0) ισχύει μία από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

1.  Το ω(x0) είναι ένα απλό σημείο συσσώρευσης. 

2.   Το ω(x0) αποτελείται από σημεία που συνιστούν περιοδικό κύκλο. 

3.  ∀u∈ω(x0)  τα ω(u), α(u) είναι απλά σημεία συσσώρευσης και ταυτίζονται  

 Τα σχήματα 2.1, 2.2, 2.3 είναι ενδεικτικά των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στο θεώρημα 2.11, για το χώρο R2.  
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A

 

Σχ.2.1: Απλός ελκυστής Σχ.2.2: Τυπικός περιοδικός 
              κύκλος. 

Σχ.2.3: Περιοδικός κύκλος  
             με γεωμετρία “∞” 

 

Το σχ.2.1 αντιστοιχεί στην περίπτωση του απλού ελκυστή ενώ το σχ.2.2 στην 

περίπτωση τυπικού περιοδικού κύκλου. Οι διάστικτες γραμμές αντιστοιχούν σε 

τροχιές που συγκλίνουν  στον απλό ελκυστή (2.1) ή στον περιοδικό κύκλο 

αντίστοιχα (2.2).  Στο σχ.2.3 το σύνολο σύγκλισης έχει τη γεωμετρία του “∞”. Η 

τροχιά δρομολογείται, στην περίπτωση αυτή, με τρεις διαφορετικούς τρόπους, 

ανάλογα με την επιλογή της αρχικής συνθήκης. Πιο συγκεκριμένα η τροχιά 

συγκλίνει:  

• Σε ένα από τους κύκλους του “∞” αν η αρχική συνθήκη επιλεγεί στο 

εσωτερικό του σχήματος. 

• Στον περιοδικό κύκλο που ορίζεται από ολόκληρη την καμπύλη “∞” αν η 

αρχική συνθήκη επιλεγεί στο εξωτερικό του σχήματος 

• Στο σημείο Α, αν η αρχική συνθήκη επιλεγεί επάνω ση καμπύλη “∞”. 

 Συμπερασματικά το θεώρημα 2.11 δεν επιτρέπει την εκδήλωση χαοτικής 

συμπεριφοράς σε δισδιάστατους χώρους φάσεων. Οι φραγμένες λύσεις των 

συστημάτων περιορίζονται από την ασυμπτωτική τάση τους σε σημεία 

συσσώρευσης ή περιοδικούς κύκλους. Εφόσον δε ο περιοδικός κύκλος αποτελεί 

λύση του συστήματος η απαγόρευση της τομής των λύσεων κρατάει 

εγκλωβισμένη κάθε τροχιά στην περιοχή εκκίνησης της, εντός ή εκτός του 

περιοδικού κύκλου.  
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 Σύμφωνα με την μέχρι τώρα ανάλυση, για την εκδήλωση χαοτικών 

χαρακτηριστικών, πρέπει η διάσταση του χώρου των φάσεων να είναι 

τουλάχιστον 3, όπως άλλωστε προέκυψε και από τη μελέτη των συντελεστών 

Lyapunov, στην προηγούμενη ενότητα . Με τον ορισμό 2.12 προσδιορίζονται οι 

συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για τον  χαρακτηρισμό ενός συστήματος ως 

χαοτικού. 

Ορισμός 2.12 Θεωρείται το σύστημα x΄=f(x) και την αρχική συνθήκη x0∈Rk.  H 

λύση F(t, x0) είναι χαοτική όταν ισχύουν όλες οι παρακάτω προτάσεις: 

1.  Η F(t, x0) είναι φραγμένη για t>0 

2.  H F(t, x0) έχει ένα τουλάχιστον θετικό συντελεστή Lyapunov. 

3.  To ω(x0) δεν είναι περιοδικό ούτε αποτελείται από σημεία απομονωμένα ή 

απομονωμένα σημεία και τόξα που τα συνδέουν[91]. 

 

Για τρισδιάστατους χώρους φάσεων είναι ενδεικτικός ο παρακάτω πίνακας που 

συσχετίζει την συμπεριφορά ενός συστήματος με τους συντελεστές Lyapunov 

[29]. 

Πίνακας 2.1: Συντελεστές Lyapunov στον τρισδιάστατο χώρο 

Καθολικός συντελεστής Lyapunov λs Συμπεριφορά του συστήματος 

Πρόσημο λ1 Πρόσημο λ2 Πρόσημο λ3  

- - - Απλός ελκυστής 

0 - - Περιοδικός κύκλος 

0 0 - Σχεδόν περιοδική τροχιά  

+ 0 - Χαοτική συμπεριφορά 

 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δυναμικού συστήματος συνεχούς 

χρόνου, που εκδηλώνει χαοτική συμπεριφορά, περιγράφεται από το μοντέλο του 

Lorenz [55] με  το σύστημα διαφορικών εξισώσεων (2.32). Το σύστημα 
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εμφανίζει τα παρακάτω τρία σημεία ισορροπίας: α) Την αρχή των αξόνων (0,0,0) 

β) το σημείο Α=(p,p,q) γ) το σημείο Β= (-p,-p,q) όπου p=√[b(r-1)] και q=r-1. Η 

συμπεριφορά του συστήματος όταν σ=10, b=8/3 περιγράφεται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα 2.2: 

Πίνακας 2.2: Μοντέλο του Lorenz: Σταδιακή μετάβαση στο Χάος 

Τιμή της παραμέτρου r Συμπεριφορά του συστήματος 

r∈[-∞ , 1] Το (0,0,0) είναι απλός ελκυστής 

r∈[1 , 13.93] Τα Α,Β είναι απλοί ελκυστές. Η αρχή των 
αξόνων είναι σημείο απώθησης. 

r∈[13,93 , 24,06] Σταδιακή μετάβαση στο χάος. Παρατηρούνται 
χαοτικές τροχιές αλλά όχι χαοτικός ελκυστής 

r∈[24,06 ,24.74] Παρατηρείται χαοτικός ελκυστής που όμως 
συνυπάρχει με τους απλούς ελκυστές Α,Β. 

r∈[24.74,?] Τα Α,Β αποσταθεροποιούνται. Υπάρχει μόνο ο 
χαοτικός ελκυστής. 

 

Το σύστημα του Lorenz είναι μη διατηρητικό σύστημα ισχυρών αποσβέσεων αν 

σ+r+b>0 καθώς ∇f= -(σ+r+b). Για r=28 οι συντελεστές Lyapunov είναι 

αντίστοιχα λ1=0,905±0,005 , λ2=0 , λ3=-14,57±0,01.  
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3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΟΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί η περιγραφή των κυριότερων 

μηχανισμών που οδηγούν ένα σύστημα στο χάος και οι οποίοι έχουν μελετηθεί 

διεξοδικά, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό επίπεδο. Η ειδοποιός 

διαφορά μεταξύ των μηχανισμών, εντοπίζεται στην κατάσταση του συστήματος 

λίγο πριν την εκδήλωση της χαοτικής συμπεριφοράς 

 Τα χαρακτηριστικά ενός δυναμικού συστήματος, αναδύονται, από την 

διερεύνηση διαφορετικών εκδοχών του, που εμφανίζονται όταν 

διαφοροποιούνται οι τιμές των παραμέτρων του. Η μελέτη της συμπεριφοράς 

των σημείων ισορροπίας καθώς οι τιμές των παραμέτρων μεταβάλλονται, 

αποτελεί το οδηγητικό νήμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων καθολικής ισχύος. 

Τα συστήματα που εξετάζονται, στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου, 

θεωρούνται μονοπαραμετρικά. Η θεώρηση αυτή δεν αναφέρεται στη φύση των 

συστημάτων αλλά στη μεθοδολογία προσέγγισης, καθόσον η διερεύνηση της 

συμπεριφοράς τους διενεργείται για μεταβολή των τιμών μιας και μόνο 

παραμέτρου κάθε φορά. Εποπτικό εργαλείο, για την καλύτερη κατανόηση των 

συμπερασμάτων, αποτελεί το διάγραμμα των σημείων σύγκλισης του 

συστήματος, σε συνάρτηση με την παράμετρο (bifurcation diagram). Τα σημεία 

σύγκλισης λαμβάνονται για κάθε τιμή της παραμέτρου μετά από εύλογο χρονικό 

διάστημα (ή αριθμό επαναλήψεων), για να εξασφαλιστεί η απόσβεση των 

μεταβατικών φαινομένων.   

 

3.2 Ακολουθία διακλαδώσεων διπλασιασμού περιόδων. 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήθηκε η συμπεριφορά της αναδρομικής 

σχέσης που προκύπτει από την λογιστική απεικόνιση, καθώς μεταβάλλεται η 

παράμετρος λ. Από την διερεύνηση αυτή προέκυψε ότι χαρακτηριστικό αυτής 

της συμπεριφοράς είναι ο διπλασιασμός της περιόδου σε κρίσιμες τιμές της 
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παραμέτρου λk. Βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν από την προσέγγιση που 

επιχειρήθηκε σχετίζονται με: 

1.  Αν η διαδικασία εμφάνισης νέων διακλαδώσεων συνεχίζεται επ’άπειρον (όταν 

k ∞). 

2.  Αν η ακολουθία κρίσιμων τιμών της παραμέτρου (λ1,λ2 ,….λk) τείνει σε κάποιο 

πεπερασμένο όριο λ∞. 

3.  Την ανίχνευση οικογένειας συναρτήσεων για τις  οποίες ισχύουν (αν ισχύουν) 

τα 1&2. 

 Έχει αποδειχτεί ότι [93,94] οι συναρτήσεις που πληρούν την ιδιότητα της 

επ’άπειρον διακλάδωσης για πεπερασμένο όριο της τιμής της παραμέτρου, 

πρέπει ικανοποιούν τις παρακάτω δύο προτάσεις: 

• Να έχουν τετραγωνικό ακρότατο 

• Η Schwarzian παράγωγος [80,51] τους να είναι αρνητική. Πρέπει δηλαδή να 

ισχύει η σχέση Sf(x)=(f΄΄΄/f΄)-3/2(f΄΄/f΄)2<0. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η συμπεριφορά των τετραγωνικών απεικονίσεων 

χαρακτηρίζεται ως καθολική (universal), καθώς αυτές τείνουν όπως 

αποδεικνύεται με τη μέθοδο της επανακανονικοποίησης σε μία καθολική 

συνάρτηση. Μάλιστα η συμπεριφορά τους προσδιορίζεται από την 

αυτοομοιότητα υπό τις συνεχείς μεταβολές της κλίμακας, η οποία εκδηλώνεται 

με δύο τρόπους: 

1.  Ο λόγος των διαφορών των διαδοχικών κρίσιμων τιμών της παραμέτρου τείνει 

σε σταθερό όριο. 

 

                 Limk ∞ (λk-λk+1)/(λk+1-λk+2) = δ = 4.6692016091…   

 

2.  Αν dn είναι η απόσταση ενός σημείου ισορροπίας από το πλησιέστερο του 

κατά τη διακλάδωση n και dn+1 η αντίστοιχη απόσταση κατά την διακλάδωση 

n+1 ισχύει ότι : 

                 dn/dn+1  -α = -2,5029078750… [19,93]. 
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 Ισοδύναμα για διευκόλυνση στους υπολογισμούς  μπορεί να θεωρηθεί η 

απόσταση του πλησιέστερου στο x=½ σημείου ισορροπίας σε δύο διαδοχικές 

διακλαδώσεις [80]. 

 Η αυτοομοιότητα υπό συνεχή αλλαγή της κλίμακας αποτελεί σημείο 

αναφοράς και θα ήταν ένας χρήσιμος δείκτης, αν υπήρχε η δυνατότητα σχετικών 

μετρήσεων. Αυτό όμως που συνήθως λαμβάνεται ως έξοδος από πειραματικές 

διατάξεις, είναι το φάσμα ισχύος κάποιας μεταβλητής του συστήματος. 

Αποδεικνύεται [80,93]. ότι η αυτοομοιότητα αποτελεί “κατά προσέγγιση” 

χαρακτηριστικό και του φάσματος ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, κάθε νέα 

συχνότητα που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία διπλασιασμού των περιόδων, 

υπολείπεται της αμέσως προηγούμενης κατά 8,17 dB. (σε γραμμική κλίμακα ο 

συντελεστής είναι μ -1 = 0.1525). Οι αποκλίσεις που έχουν παρατηρηθεί από τις 

θεωρητικά προβλεπόμενες τιμές είναι της τάξεως του 10% [80,93]. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται δύο θεωρήματα, που 

αναφέρονται στις δύο γενικευμένες (generic) κατηγορίες διακλαδώσεων που 

διέπουν τον εν λόγω μηχανισμό. ( Μία ιδιότητα Q θεωρείται γενικευμένη όταν 

για κάθε f που δεν έχει την Q, υπάρχει αυθαίρετα κοντά της συνάρτηση fe που 

την έχει). Η πρώτη κατηγορία καλείται διακλάδωση γένεσης σημείου ισορροπίας 

(saddle-node  bifurcation) και η δεύτερη διακλάδωση διπλασιασμού περιόδου 

(period doubling bifurcation).  

 

Θεώρημα 3.1 Θεωρείται μία μονοπαραμετρική οικογένεια ομαλών 

συναρτήσεων fλ. Έστω ότι υπάρχει μία συνεχής καμπύλη (όδευση) σημείων 

ισορροπίας στο επίπεδο λ-x που διέρχεται από το (λ0,x0). Αν η παράγωγος της 

fλ(x) διερχόμενη από το (λ0,x0) παίρνει την τιμή +1 , τότε σε κάθε περιοχή του 

(λ0,x0) υπάρχει σημείο ισορροπίας του συστήματος που δεν ανήκει προηγούμενη 

όδευση [91]. 
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 Το θεώρημα 3.1 αναφέρεται στη διαδικασία γένεσης νέου σημείου 

ισορροπίας. Για τις ανάγκες εύληπτου σχολιασμού, θεωρείται ότι αρχικά υπάρχει 

ένα σημείο ισορροπίας, του οποίου η τιμή μεταβάλλεται, καθώς μεταβάλλεται η 

παράμετρος, δημιουργώντας την καμπύλη που αναφέρεται ως όδευση στο 

επίπεδο λ-x. Το διάγραμμα της αντιστοιχίας λ-x είναι, αρχικά, το διάγραμμα μιας 

συνάρτησης αφού σε κάθε λ  αντιστοιχεί μονοσήμαντα ένα x. Μόλις η 

παράγωγος f΄(x)>1 εμφανίζεται και δεύτερο σημείο ισορροπίας. Η σχέση (λ,x) 

δεν είναι πλέον συνάρτηση αφού σε κάθε λ αντιστοιχούν δύο τιμές του x. Στο 

διάγραμμα λ-x η όδευση των σημείων ισορροπίας διακλαδίζεται σε δύο κομμάτια 

(bifurcates, splits in two parts). Στον ένα κλάδο αντιστοιχεί το ευσταθές νέο 

σημείο, ενώ στον άλλο το προηγούμενο σημείο που αποσταθεροποιήθηκε. Το 

σενάριο αυτό εμφανίζεται στην αναδρομική σχέση της  λογιστικής απεικόνισης, 

στην κρίσιμη τιμή της παραμέτρου λ=1. Για λ<1 το σημείο 0 είναι ευσταθές. Για 

λ>1 το μηδέν αποσταθεροποιείται ενώ το νεοεμφανιζόμενο σημείο 1-1/λ είναι 

ευσταθές (μέχρι την επόμενη διακλάδωση). 

 

Θεώρημα 3.2 Θεωρείται μία μονοπαραμετρική οικογένεια ομαλών 

συναρτήσεων fλ. Έστω ότι για λ=λμ, η τιμή του σημείου ισορροπίας είναι xμ. Aν 

f΄(xμ) = -1 σε κάθε γειτονιά του (λμ, xμ) υπάρχει περιοδική τροχιά περιόδου 2 

[91]. 

 

Το θεώρημα 3.2 αναφέρεται στη διακλάδωση διπλασιασμού περιόδου και 

χαρακτηριστικά εφαρμόζεται στην αναδρομική σχέση της λογιστικής 

απεικόνισης, όταν η παράμετρος λ διέρχεται από την τιμή 3. Πιο συγκεκριμένα 

για λ=3 η παράγωγος της απεικόνισης παίρνει την τιμή -1, με αποτέλεσμα την 

εξαφάνιση του περιοδικού σημείου 1-1/λ και την εμφάνιση περιοδικού κύκλου 

με περίοδο 2. 

  Για τις δισδιάστατες μονοπαραμετρικές απεικονίσεις, εξετάζονται οι 

οδεύσεις e(λ) των ιδιοτιμών της Ιακωβιανής μήτρας στο υπό εξέταση σημείο 
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ισορροπίας. Σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα θεωρήματα, η έξοδος από τον 

μοναδιαίο κύκλο στο +1 ή το -1 σηματοδοτεί εμφάνιση νέου σημείου 

ισορροπίας ή διπλασιασμό της περιόδου (Σχήματα 3.1 & 3.2). 

 

+1e(λ)

 

-1 e(λ)

 

e(λ)

e(λ)

 
 
Σχ.3.1:Έξοδος ιδιοτιμής 
από το +1. Διακλάδωση 
γένεσης νέου σημείου 
ισορροπίας 

 
Σχ.3.2:Έξοδος ιδιοτιμής 
από το +1. Διακλάδωση 
διπλασιασμού περιόδου. 

 
Σχ3.3:Έξοδος μιγαδικών 
ιδιοτιμών από την k-ρίζα 
του 1. Διακλάδωση Hopf. 

 

Στην περίπτωση που οι ιδιοτιμές της Ιακωβιανής είναι  μιγαδικές, η έξοδος από 

το μοναδιαίο κύκλο  από  σημείο του  μιγαδικού  επιπέδου που  απεικονίζει  την  

k-ρίζα του 1, με ταχύτητα μη μηδενική ταχύτητα, σηματοδοτεί την εμφάνιση 

περιοδικού κύκλου, με περίοδο k. Ωστόσο η ταυτόχρονη έξοδος  των ιδιοτιμών 

από τον μοναδιαίο κύκλο παραβιάζει τη συνθήκη απόσβεσης (διότι είναι 

|detd(g)|=|e1e2|>1). Η εμφάνιση του k-περιοδικού κύκλου, σαν αποτέλεσμα της 

αποσταθεροποίησης ενός απλού σημείου ισορροπίας, ονομάζεται διακλάδωση 

Hopf και δεν αφορά τα μη διατηρητικά συστήματα δισδιάστατων αναδρομικών 

σχέσεων. Στην ενότητα 3.5 γίνεται αναφορά στο θεώρημα Andronov-Hopf που 

αναφέρεται στον τύπο αυτό της διακλάδωσης για τα συστήματα συνεχούς 

χρόνου. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στα μη διατηρητικά συστήματα (detD(g)<1) 

οι πιθανοί τύποι των σημείων (κύκλων) ισορροπίας περιορίζοντα σε δύο. Τους 

απλούς ελκυστές (περιοδικούς κύκλους) όταν όλες οι ιδιοτιμές βρίσκονται εντός 

του μοναδιαίου κύκλου στο μιγαδικό επίπεδο και τα σαγματικά σημεία 

(σαγματικούς κύκλους) όταν υπάρχουν ιδιοτιμές και εκτός του μοναδιαίου 
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κύκλου στο μιγαδικό επίπεδο. Η ύπαρξη σημείων (κύκλων) απώθησης σε 

πολυδιάστατα, μη διατηρητικά συστήματα, αναδρομικών σχέσεων καθίσταται 

αδύνατη, λόγω της συνθήκης απόσβεσης..  

 

3.3 Διαλειπτότητα   

 Ο δεύτερος μηχανισμός μετάβασης στο χάος γνωστός ως διαλειπτότητα 

(intermittency) παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τους Pomeau & Manneville. 

[80,56,57]. Για το λόγο αυτό, αναφέρεται, στη βιβλιογραφία, και ως σενάριο 

Pomeau & Manneville. Αν υποτεθεί ότι η κρίσιμη τιμή της παραμέτρου είναι μc, 
το δυναμικό σύστημα, παρουσιάζει κατά την μετάβαση στο χάος δια του 

μηχανισμού της διαλειπτότητας, την εξής εικόνα: 

1. Για το διάστημα τιμών της παραμέτρου μ1<μ<μc κανονική περιοδικότητα. 

2. Για μ>μc σταδιακή εμφάνιση εκρήξεων χαοτικής συμπεριφοράς σε 

ακανόνιστα χρονικά διαστήματα που εμφανίζονται ως διαλείμματα της 

κανονικής ταλάντωσης. 

3. Καθώς αυξάνεται η τιμή της παραμέτρου τα χρονικά διαστήματα κανονικής 

ταλάντωσης μειώνονται προς όφελος των χαοτικών εκρήξεων. Η εικόνα είναι 

τώρα διαφορετική. Οι κανονικές ταλαντώσεις εμφανίζονται τυχαία στο χρόνο 

σαν διαλείμματα της χαοτικής συμπεριφοράς.[93] 

Οι Pomeau & Manneville μοντελοποίησαν το φαινόμενο με μια αναδρομική 

σχέση της μορφής, 

 

yn+1  =  ε + yn + ayn
2 [3.1]

 

όπου ε = μ-μc και a σταθερά. Για τιμές της παραμέτρου μ<μc η [3.1] έχει δύο 

σημεία ισορροπίας. Σύμφωνα με το κριτήριο της παραγώγου (φαίνεται άλλωστε 

και γεωμετρικά στο σχήμα 3.4) το ένα σημείο (αριστερά) θα είναι ευσταθές και 

το άλλο (δεξιά) ασταθές σημείο απώθησης. Για μ=μc (ε=0) τα δύο σημεία 

συγχωνεύονται σε ένα καθώς η απεικόνιση εφάπτεται της διαγωνίου f(y)=y.  
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Σχ.3.4: Μοντέλο του μηχανισμού της     
               διαλειπτότητας για μ<μc. 

  
Σχ.3.5: Μοντέλο του μηχανισμού της     
               διαλειπτότητας για μ>μc. 

 

Παρόλο που παράγωγος περνάει από την τιμή 1 δεν παρατηρούνται διαδοχικές 

διακλαδώσεις καθώς για ε>ο και τα δύο σημεία ισορροπίας εξαφανίζονται, ενώ 

στη θέση τους μένει ένας στενός διάδρομος μεταξύ της απεικόνισης και της 

διαγωνίου όπως φαίνεται στο σχ. 3.5. Όταν αναδρομική σχέση εγκλωβίζεται στη 

στενή αυτή όδευση εμφανίζει τάση για περιοδικότητα, διατηρώντας κάποιο είδος 

“ανάμνησης” των σημείων ισορροπίας που υπήρχαν στην περιοχή. Καθώς 

διαφεύγει από τον διάδρομο επιστρέφει στη χαοτική συμπεριφορά. Οι δύο αυτές 

καταστάσεις εγκλωβισμού και διαφυγής εναλλάσσονται δίνοντας, ανάλογα με 

την τιμή της παραμέτρου, την εικόνα χάους με διαλείμματα περιοδικότητας ή 

αντίστροφα.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου της διαλειπτότητας δίνει η 

λογιστική απεικόνιση g(x)=λx(1-x). Για την τιμή λ=λC=1+√8 εμφανίζεται μία 

ευσταθής τροχιά περιόδου 3. Για τιμές της παραμέτρου μικρότερες της λc 

παρατηρείται διαλειπτότητα και χάος. Για τιμές λ>λc παρατηρείται ο μηχανισμός 

διπλασιασμού περιόδων. Η αναδρομική σχέση xn+1=g3(xn) παίρνει τη μορφή της 

3.1 και ακολουθεί την τυπική συμπεριφορά της μετάβασης στο χάος με το 

μηχανισμό της διαλειπτότητας αλλά για αντίθετη πορεία της παραμέτρου λ (Οι 

τιμές του λ ακολουθούν φθίνουσα πορεία). Υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος 

παραμονής στην περιοδικότητα είναι ανάλογος του ε1/2  [93]. 
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 Ο μηχανισμός που έχει μέχρι τώρα περιγραφεί, αναφέρεται σε μια μόνο 

μορφή διαλειπτότητας. Πειραματικά έχουν παρατηρηθεί οι τρείς τύποι 

διαλειπτότητας που περιγράφονται στον πίνακα 3.1 [80]. Η μοντελοποίηση των 

τύπων αυτών προέκυψε από τις αναδρομικές σχέσεις που διέπουν τις τομές 

Poincare [3,68] των συστημάτων που μελετήθηκαν. 

Πίνακας 3.1: Τύποι διαλειπτότητας 

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
Ι yn+1  =  ε + yn + ayn

2 Η παράγωγος της απεικόνισης 
περνάει από την τιμή +1 

ΙΙ rn+1=(1+ε)rn+arn
3 

θn+1=θn+Ω 
Δύο μιγαδικές συζυγείς 
ιδιοτιμές τέμνουν τον μοναδιαίο 
κύκλο στο μιγαδικό επίπεδο. 

ΙΙΙ yn+1  =  -(1+ε)yn - ayn
3 Η παράγωγος της απεικόνισης 

περνάει από την τιμή -1 
 

3.4 Κρίση (Crisis)  

Ο όρος “κρίση” έχει αποδοθεί στα φαινόμενα που διέπουν τις μεταπτώσεις ενός 

χαοτικού ελκυστή, κοντά σε κρίσιμες τιμές της παραμέτρου του δυναμικού 

συστήματος. Οι απότομες αυτές μεταβολές ταξινομούνται ως ακολούθως: 

 

1.  Εξαφάνιση του χαοτικού ελκυστή (και του ελκομένου συνόλου) για τιμές της 

παραμέτρου μεγαλύτερες από μια κρίσιμη τιμή λκ. Ο τύπος αυτός της 

μετάπτωσης του ελκυστή καλείται “κρίση επί των ορίων ή οριακή κρίση 

(boundary crisis)”. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  οριακής κρίσης, 

αποτελεί η ξαφνική εξαφάνιση του χαοτικού ελκυστή της λογιστικής 

απεικόνισης για λ>4. Ο χαοτικός ελκυστής αντικαθίσταται από ένα σύνολο  

Cantor, που είναι ταυτόχρονα και το ελκόμενο σύνολο. Επειδή το σύνολο 

Cantor έχει μέτρο μηδέν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του κεφαλαίου 2, το 

χαοτικό σύνολο που προκύπτει για λ>λκ δεν είναι ελκυστής.  

2.  Διαστολή του χαοτικού ελκυστή για τιμές της παραμέτρου μεγαλύτερες από 

μια κρίσιμη τιμή λκ. Ο τύπος αυτός της μετάπτωσης καλείται “εντός των 

ορίων ή ενδοοριακή κρίση (interior crisis)”. Τυπικό παράδειγμα ενδοοριακής 
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κρίσης αποτελεί η διαστολή του ελκυστή της λογιστικής απεικόνισης, κατά 

την διαδικασία διπλασιασμού της περιόδου, μετά την ισορροπία του 

συστήματος σε ευσταθή κύκλο περιόδου 3 για λ=1+√8. Πιο συγκεκριμένα η 

ακολουθία των διακλαδώσεων διπλασιασμού της περιόδου, οδηγεί σε χαοτικό 

ελκυστή που καταλαμβάνει (στο διάγραμμα (λ,x) ) τρείς ξεχωριστές περιοχές 

(που αντιστοιχούν σε τρία γνήσια υποσύνολα του [0,1], Α1,Α2,Α3 τέτοια ώστε 

Αi∪Αj μη συνεκτικό ∀i,j∈{1,2,3} με i≠j). Για λ>λκ (λκ≈3.857) ο χαοτικός 

ελκυστής διαστέλλεται καταλαμβάνοντας τα κενά μεταξύ των διακεκριμένων 

περιοχών του ελκυστή. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην εμφάνιση 

ασταθούς περιοδικού κύκλου, περιόδου 3. Τα ασταθή σημεία που τον 

αποτελούν, δεν ανήκουν στον χαοτικό ελκυστή για 1+√8<λ<λκ. Για λ>λκ 

ωστόσο, έρχονται σε επαφή με τον ελκυστή. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης 

αυτής είναι η διαστολή των τριών διακεκριμένων περιοχών, και η δημιουργία 

ενός ενιαίου συνεκτικού χώρου, που αντιστοιχεί στον διευρυμένο ελκυστή. 

 

3.5 Μετάβαση στο χάος με εμφάνιση Παράξενου ελκυστή 

 Η εμφάνιση παράξενου ελκυστή, είναι ιστορικά, ο πρώτος μηχανισμός 

που ανακαλύφθηκε Συχνά αναφέρεται και ως σενάριο Ruelle & Takens για τη 

εμφάνιση παράξενου ελκυστή. Το σενάριο αυτό συνδέεται με την διακλάδωση 

Hopf που εξετάστηκε και στη προηγούμενη ενότητα, για τις αναδρομικές 

σχέσεις. Το φαινόμενο της διακλάδωσης Hopf αφορά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

την δημιουργία ευσταθούς περιοδικής τροχιάς, αμέσως μετά την 

αποσταθεροποίηση, ενός σημείου ισορροπίας του δυναμικού συστήματος. Την 

μετάβαση στην χαοτική συμπεριφορά μετά από δύο διακλαδώσεις Hopf 

προέβλεψαν θεωρητικά οι Ruelle & Takens το 1971[29,74]. Το παρακάτω 

θεώρημα περιγράφει τις προϋποθέσεις πραγματοπόιησης μιας διακλάδωσης 

Hopf [91,31]. 

Θεώρημα 3.3 (Andronov-Hopf Bifurcation Theorem). Θεωρείται το 

μονοπαραμετρικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων dv/dt=fλ(v) του χώρου Rn. 
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Θεωρείται επίσης ότι το σημείο v=0 είναι σημείο ισορροπίας ∀λ∈R. Έστω ότι   

c(λ)±b(λ)i είναι ιδιοτιμές της Ιακωβιανής Dfλ(0) που ικανοποιούν τις συνθήκες, 

c(0)=0, b(0)≠0, c΄(0)≠0. Με την προϋπόθεση ότι καμία άλλη ιδιοτιμή της Dfλ(0) 

δεν είναι πολλαπλάσιο του bi, ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις:  

• ∀λ>0 το δυναμικό σύστημα συγκλίνει σε περιοδικό κύκλο. 

• Οι περιοδικοί κύκλοι συνιστούν, στο χώρο (λ,v), μία συνεχή όδευση. 

• Η περίοδος των κύκλων τείνει στο 2π/b καθώς οι τροχιές τείνουν στο (0,0).  

 

 Το κριτήριο για την ανίχνευση διακλάδωσης Hopf έχει σχέση, όπως και 

στις προηγούμενες περιπτώσεις διακλαδώσεων, με τις ιδιοτιμές της Ιακωβιανής 

στο υπό συζήτηση σημείο. Στην περίπτωση αυτή ένα ζευγάρι συζυγών ιδιοτιμών 

στο μιγαδικό επίπεδο πρέπει να τέμνει τον άξονα των φανταστικών αριθμών με 

μη μηδενική ταχύτητα για λ=0, v=0. Από αυτή τη συνθήκη, της μη μηδενικής 

ταχύτητας, απορρέει η ιδιότητα της συνέχειας της όδευσης των περιοδικών 

κύκλων. Αν η ταχύτητα είναι μηδενική, κανένα συμπέρασμα δεν συνάγεται, για 

το αν οι περιοδικοί κύκλοι συνιστούν ή όχι ένα συνεχές μονοπάτι (καθώς το λ 

μεταβάλλεται συνεχώς). Αποδεικνύεται πάντως [91] ότι σε κάθε περιοχή του 

(λ,v)=(0,0) υπάρχει περιοδικός κύκλος για λ>0. 

 Στην περίπτωση που το δυναμικό σύστημα περιγράφεται από ένα 

σύστημα αναδρομικών σχέσεων, που αντιστοιχεί σε κάποια τομή Poincare, τότε 

η διακλάδωση Hopf σηματοδοτείται από την έξοδο των ιδιοτιμών από τον 

μοναδιαίο κύκλο στο μιγαδικό επίπεδο. Όταν οι ιδιοτιμές τέμνουν τον μοναδιαίο 

κύκλο στην τιμή k√1, εμφανίζεται, όπως προαναφέρεται στην ενότητα 3.2,  

περιοδικός κύκλος περιόδου Κ. [91,93]. 

 Η δεύτερη διακλάδωση Hopf εφόσον συμβαίνει εισάγει στο σύστημα μια 

δεύτερη συχνότητα (δεύτερο περιοδικό κύκλο). Το σύστημα που έχει υποστεί 

δύο τέτοιες διακλαδώσεις μοντελοποιείται από το σύστημα εξισώσεων της [3.2]: 

x1=(R+rcosωrt)cosωRt  

x2=(R+rsinsωrt)sinωRt [3.2]
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x3= rsinωrt  

 

Το σύστημα αναπτύσσεται επάνω στη επιφάνεια ενός δακτυλίου στο χώρο 

(τόρου). Aν ο λόγος “w” των δύο συχνοτήτων είναι ρητός αριθμός, τότε η 

κίνηση είναι περιοδική. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά στην τομή Poincare του 

συστήματος, η οποία είναι κυκλικός δίσκος. Η κίνηση πραγματοποιείται επάνω 

στην περιφέρεια του, αποτελούμενη από περιοδική εναλλαγή πεπερασμένου 

αριθμού σημείων. Πιο συγκεκριμένα, αν w=p/q, όπου p,q ακέραιοι πρώτοι 

μεταξύ τους τότε, επί του κύκλου, παράγονται q σημεία που επαναλαμβάνονται 

κάθε p στροφές. Το φαινόμενο εμπλοκής των συχνοτήτων (συχνοτική σύζευξη) 

που παρατηρείται, είναι εντονότερο για μικρά p,q. Ο λόγος 2/3 λ.χ παράγει 

ισχυρότερη σύζευξη από τον λόγο 17/19, κάτι που είναι αναμενόμενο καθώς η 

ανάλυση κατά Fourier δίνει μεγαλύτερα πλάτη στις πρώτες συχνότητες της 

σειράς (3p=2q για λόγο συχνοτήτων 2/3, έναντι της ισότητας 19p=17q που 

ισχύει στη περίπτωση όπου p/q=17/19). Το σύστημα εμφανίζεται ευσταθές 

καθώς μικρή διαταραχή της μίας εκ των δύο συχνοτήτων εξισορροπείται από 

αντίστοιχη διαταραχή της δεύτερης συχνότητας. Η αδρανειακή αυτή 

συμπεριφορά ευθύνεται  για τη διατήρηση του λόγου p/q στην ίδια σταθερή τιμή. 

Αν ο λόγος των συχνοτήτων είναι άρρητος τότε η εικόνα της κίνησης στην τομή 

Poincare, είναι διαφορετική, καθώς τώρα κάθε σημείο της περιφέρειας είναι 

επισκέψιμο από την τροχιά. Αυτό συμβαίνει, διότι στον τρισδιάστατο χώρο, 

καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια του τόρου, καθότι η τομή της τροχιάς με τον 

εαυτό της είναι αδύνατη. Η κίνηση αυτή καλείται “σχεδόν περιοδική” και είναι 

απεριοδική αλλά όχι και χαοτική, επειδή δεν είναι ευαίσθητη στις αρχικές 

συνθήκες. Η μη χαοτικότητα της, προκύπτει και από τη μελέτη του φάσματος, το 

οποίο είναι διακριτό, αποτελούμενο μόνο από τις δύο βασικές συχνότητες. Οι 

απεριοδικές τροχιές που δημιουργούνται, ονομάζονται σχεδόν περιοδικές ή 

αναλλοίωτες. Ο όρος αναλλοίωτες αναφέρεται στην ιδιότητα τους να παράγονται 

με τον ίδιο τρόπο, για οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες [93]. 
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 Κάτω από ορισμένες συνθήκες ωστόσο, οι σχεδόν περιοδικές ή 

αναλλοίωτες τροχιές, διασπώνται σε χαοτικές, με ταυτόχρονη  διάσπαση του 

συνόλου σύγκλισης, σε χαοτικό ελκυστή.  

 Ακολουθεί μια συνοπτική αναφορά στη συμπεριφορά της κίνησης, έτσι 

όπως προκύπτει από τη μελέτη της τομής Poincare, η μοντελοποίηση της οποίας 

περιγράφεται από το σύστημα αναδρομικών σχέσεων [3.3]: 

 

rn+1 =  brn - (K/2π)sin2πφn  

φn+1 = φn + brn - (K/2π)sin2πφn [3.3]

 

όπου rn ,φn πολικές συντεταγμένες, με rn>0 και φn∈ [0,1]. Για |b|<1 το σύστημα 

είναι μη διατηρητικό, καθότι det(M)=|b|<1. Θα μελετηθεί το σύστημα με τις 

μέγιστες αποσβέσεις, που προκύπτει για |b|=0. [93]. Στη περίπτωση αυτή 

εισάγοντας επιπρόσθετα το μετασχηματισμό φn  θn + Ω το σύστημα 3.3 παίρνει 

την παρακάτω μορφή: 

 

rn+1 = (K/2π)sin2πθn  

θn+1 = θn + Ω - (K/2π)sin2πθn [3.4]

 

Από τη μελέτη της [3.4] προκύπτει η συνθήκη ύπαρξης σημείου ισορροπίας που 

είναι Κ>2πΩ για μικρές τιμές του Ω και 1-Κ/2π ≤ Ω για τιμές του Ω κοντά στο 1 

[29]. Δεδομένου ότι το σημείο ισορροπίας υπάρχει, χαρακτηρίζεται 

υπολογίζοντας την παράγωγο της απεικόνισης που είναι,  df/dθ = 1-Κcos2πθ. 

Για Κcos2πθ>0 το σημείο είναι απλός ελκυστής, διαφορετικά σημείο απώθησης. 

 Η χαοτική συμπεριφορά καθίσταται πιθανή όταν Κ>1. Συχνά οι 

αναλλοίωτες τροχιές διασπώνται σε μικρότερα τμήματα, τα οποία η τροχιά 

επισκέπτεται με τρόπο χαοτικό. Οι χαοτικές περιοχές είναι “πυκνά” πλεγμένες με 

τις μη χαοτικές στο πεδίο των παραμέτρων. Αυτό σημαίνει ότι αν για κάποιο 

ζευγάρι (Κ,Ω) εκδηλώνεται ευσταθής συμπεριφορά τότε σε τυχαία περιοχή του 
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(Κ,Ω) υπάρχει ζευγάρι (Κ0,Ω0), υπεύθυνο για την εκδήλωση χαοτικής 

συμπεριφοράς. 
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4. ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια επιχειρήθηκε μια συνοπτική περιγραφή των 

φαινομένων που σχετίζονται με τη χαοτική συμπεριφορά των δυναμικών 

συστημάτων. Στο παρόν κεφάλαιο, περιγράφονται τα μεγέθη εκείνα, των οποίων 

ο υπολογισμός, ή η μέτρηση επιτρέπουν την ταξινόμηση της συμπεριφοράς τους. 

Τα μεγέθη αυτά, αναφέρονται ως “μετρήσιμοι δείκτες χαοτικής συμπεριφοράς” 

και αποτελούν, επιπρόσθετα, προσδιοριστικούς όρους της διαβάθμισης της 

χαοτικότητας ενός δυναμικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται : 

 

1.  Συντελεστές Lyapunov. 

2.  Εντροπία Kolmogorov-Sinai 

3.  Μορφοκλασματικά σύνολα (Fractals) 

4.  Πολυμορφοκλασματικές κατανομές (Multifractals) 

 

4.2 Συντελεστές Lyapunov  

 Στο κεφάλαιο 3 ορίστηκαν οι συντελεστές Lyapunov ως οι 

χαρακτηριστικοί εκθέτες, που εκφράζουν την μέση εκθετική σύγκλιση, ή 

απόκλιση των λύσεων ενός δυναμικού συστήματος, στο χώρο των φάσεων. Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζεται, η βασική μεθοδολογία υπολογισμού του 

συντελεστή για μονοδιάστατο σύστημα, του οποίου τα δεδομένα έχουν προκύψει 

από μετρήσεις.  

 Έστω ότι είναι διαθέσιμη, μια ακολουθία τιμών, x0,x1,x2,…,xn, της 

μεταβλητής x για πεπερασμένο  χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών τιμών θεωρείται σταθερό, είναι δηλαδή  tn-

t0=nτ. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό του συντελεστή 

Lyapunov αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: 

• Επιλέγεται κάποιο xi ως αρχική τιμή για την πρώτη τροχιά.  
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• Ανιχνεύεται ανάμεσα στις τιμές της μεταβλητής κάποια τιμή xj που διαθέτει 

την επιθυμητή εγγύτητα στην xi και θεωρείται ως αρχική τιμή για τη δεύτερη 

τροχιά. 

• Οι αποστάσεις μεταξύ των διαδοχικών σημείων των λύσεων είναι:  

 

d0=|xi-xj| 
d1=|xi+1-xj+1| 
. 
. 
. 
dn=|xi+n-xj+n| 

 

• Με την προϋπόθεση ότι η απόκλιση των λύσεων είναι εκθετική, η απόσταση 

παίρνει τη μορφή  

 

dn= d0 exp[λ(xi)n] [4.1]

  

 και άρα 

  

λ(xi)=(1/n)log(dn /d0) [4.2]

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του συντελεστή που προκύπτει από την 

εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, εξαρτάται συνήθως από την αρχική επιλογή 

της τιμής του xi. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο συμβολισμός λ(xi). Μια 

συνεπής εφαρμογή της μεθόδου, προϋποθέτει την εξέταση 30 - 40 σημείων 

εκκίνησης. Η τελική εκτίμηση για τον συντελεστή Lyapunov, προκύπτει από τον 

υπολογισμό του μέσου όρου των επιμέρους συντελεστών. Πρέπει επίσης να 

συνεκτιμηθεί, ότι τα σύνολα σύγκλισης των συστημάτων που εξετάζονται είναι 

φραγμένα, γεγονός που θέτει περιορισμούς στον αριθμό των σημείων της 

τροχιάς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιμέρους συντελεστών. 

Δεδομένου ότι αύξηση της απόστασης δύο λύσεων δεν μπορεί να συνεχίζεται για 
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πολύ, η οριοθέτηση του αριθμού των σημείων ανά υπολογισμό, απομακρύνει την 

περίπτωση εσφαλμένης εκτίμησης της συμπεριφοράς του συστήματος. 

 Η μέθοδος που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα αποτελεί απλή 

εφαρμογή των συνεπειών της εκθετικής απόκλισης, για μονοδιάστατα 

συστήματα. Δεν επεκτείνεται σε συστήματα πολυδιάστατα, για τα οποία 

υπάρχουν δεδομένα από μετρήσεις μιας μεταβλητής τους, δεδομένου ότι δεν 

συμπεριλαμβάνει την θεωρία της ενσωμάτωσης (embedding scheme). Η μέθοδος 

που βασίζεται στη θεωρία της ενσωμάτωσης, προτείνει την ανακατασκευή του 

ελκυστή από δεδομένα μια μεταβλητής του συστήματος, σε χώρο D=2d+1 

διαστάσεων τουλάχιστον [29,82], όπου d είναι η εκτιμώμενη διάσταση του 

ελκυστή. Η διάσταση D επιλέγεται έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος να 

τέμνει ο ανακατασκευασμένος ελκυστής τον εαυτό του, κατά τις αναγκαστικές 

αναδιπλώσεις του. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και η επιλογή D=d+1, 

φαίνεται ότι δίνει μια αξιόπιστη εικόνα του ελκυστή [47]. Για τον υπολογισμό 

των συντελεστών Lyapunov έχουν προταθεί αλγόριθμοι από τους Allan Wolf, 

Jack B.Swift, Harry L. Swinney and John A. Vastano [89], J.P Eckman and S. 

Oliffson Kamphorst D. Ruelle and S. Ciliberto [14] και Jon Wright [90]. 

Αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού των συντελεστών, καθώς 

και την επιλογή των παραμέτρων τόσο για την ανακατασκευή του ελκυστή όσο 

και για την ανίχνευση της υποτιθέμενης ευαισθησίας στις αρχικές συνθήκες 

γίνεται στο κεφάλαιο 9. 

 

4.3 Εντροπία Kolmogorov-Sinai 

 Η εντροπία Kolmogorov-Sinai ή K-S εντροπία ή απλά Κ-εντροπία 

αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους δείκτες της συμπεριφοράς ενός 

δυναμικού συστήματος. Σχετίζεται, όχι με τη εντροπία καθαυτή αλλά με την 

μεταβολή της. Θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση της έννοιας βήμα προς βήμα.  

 Έστω ότι ο χώρος των φάσεων διαμερίζεται σε n-στοιχειώδεις 

μικροκυψέλες. Ο χρόνος θεωρείται διακριτός και μετράται σε πολλαπλάσια της 
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στοιχειώδους χρονικής μονάδας τ. Η μέση πληροφορία (εντροπία) που αναδύεται 

από την ανίχνευση της τροχιάς σε κάποια μικροκυψέλη του χώρου των φάσεων, 

τη χρονική στιγμή nτ είναι: 

 

Sn = -k Σprlogpr [4.3] 
r  

 

όπου pr είναι πιθανότητα να βρεθεί η τροχιά στην μικροκυψέλη r μετά από 

χρόνο nτ. Αν υποτεθεί, δηλαδή, ότι τίθενται υπό παρατήρηση m τροχιές, που 

εκκινούν αντίστοιχα, από m σημεία που ανήκουν στη ίδια μικροκυψέλη, τότε 

pr=mr/m, όπου mr ο αριθμός των σημείων των τροχιών που εντοπίζονται στη 

μικροκυψέλη r, μετά από χρόνο nτ. 

Στη συνέχεια ορίζεται η Κ-εντροπία, σταδιακά, σε τρία βήματα: 

• Μετά από n μονάδες χρόνου (t=nτ) ο ρυθμός μεταβολής της εντροπίας, είναι: 

 

Kn= (1/τ)(Sn+1-Sn) [4.4]

 

    όπου Sn+1 είναι η εντροπία μετά από χρόνο t=(n+1)τ  και Sn η εντροπία μετά 

από χρόνο t=nτ. 

• Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι ο μέσος ρυθμός μεταβολής της εντροπίας 

καθώς το σύστημα περιφέρεται στο σύνολο των σημείων του ελκυστή. 

Συνεπώς, 

     Ν-1

Κ= limN ∞ (1/Nτ)Σ(Sn+1-Sn)           
n=0

 
Κ= limN ∞(1/Nτ)(Sn-S0) [4.5]

 

3.  Το τελευταίο βήμα εισάγει ακόμη δύο όρια στον ορισμό [4.5]. Το πρώτο έχει 

σχέση με την χρονική μονάδα τ. Θα τεθεί τ 0. Το δεύτερο όριο σχετίζεται με 

τη μονάδα διαμερισμού. Αν L είναι το μήκος πλευράς μιας κυβικής 
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μικροκυψέλης, θεωρείται ότι L 0. Η θεώρηση αυτή επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της Κ-εντροπίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαμερισμού του 

χώρου των φάσεων. Διαμορφώνεται  έτσι η καταληκτική  σχέση [4.6]: 

 

Κ= limN ∞ limL 0limτ 0(1/Nτ)(Sn-S0)   [4.6]
 

 Μια εναλλακτική έκφραση της Κ-εντροπίας ενός συστήματος προκύπτει 

από την αντικατάσταση της πιθανότητας pr του γεγονότος “επίσκεψη της τροχιάς 

στη κυψέλη r”, με την πιθανότητα pj(r,n) του γεγονότος “διέλευση της τροχιάς 

από την όδευση κυψελών j(r,n)” [80,15,16].  

Έστω ότι από τον διαμερισμό του συνόλου σύγκλισης προκύπτουν Ν 

μικροκυψέλες. Κάθε μικροκυψέλη είναι πιθανή αφετηρία για τις τροχιές. Με 

j(r,n), (r=1,2,3…), συμβολίζεται μια από τις “R” πιθανές διαδοχές “n” 

μικροκυψελών, που εκκινούν από τη μικροκυψέλη “j”. Η j(r,n), θα καλείται στο 

εξής όδευση j(r,n). Σε κάθε τέτοια όδευση, προσαρτάται η πιθανότητα 

εμφάνισης της στο χώρο των φάσεων, pj(r,n). Από τις παραπάνω παραδοχές 

προκύπτει για την εντροπία του συστήματος η σχέση: 

 

R

Sjn=Σpj(r,n)logpj(r,n) [4.7]
r=1

 

Αντίστοιχα η μέση εντροπία του συστήματος, προκύπτει από την θεώρηση ότι 

όλες οι μικροκυψέλες αποτελούν αφετηρία οδεύσεων, και είναι: 
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Ν                                                                                                                                             Ν        R

<Sn>=(1/N)Σ Sjn=(1/N)ΣΣpj(r,n)logpj(r,n) [4.8]
 j=1                                                                                                                                 j=1      r=1

 

H μέση εντροπία <Sn+1> αναφέρεται, όπως είναι αναμενόμενο, σε οδεύσεις 

“n+1” κυψελών (δηλ σε χρόνο t=(n+1)τ). Η διαφορά  <Sn+1>-<Sn> εκφράζει 

την πρόσθετη πληροφορία που απαιτείται για την πρόβλεψη της  “n+1” 

μικροκυψέλης μιας όδευσης όταν είναι ήδη γνωστή η διαδοχή των “n” 

προηγούμενων μικροκυψελών. Ισοδύναμα εκφράζει την απώλεια πληροφορίας 

σε χρόνο τ. Η Κ-εντροπία εκφράζεται στην περίπτωση αυτή από τη παρακάτω 

σχέση: 

 

Κ= limn ∞ (1/n)(<Sn>-<S0>)[29]   [4.9]
 

 Στο κεφάλαιο 3, αποδεικνύεται μια, κατ’ουσίαν, σχέση ισότητας (αν 

αγνοηθεί ο σταθερός τελεστής log2)  μεταξύ του συντελεστή Lyapunov μιας 

μονοδιάστατης αναδρομικής σχέσης και της μέσης απώλειας πληροφορίας. Για 

συστήματα που εξελίσσονται σε χώρους περισσοτέρων διαστάσεων, ανάλογη 

σχέση συνδέει την K-εντροπία με τους θετικούς συντελεστές Lyapunovc [80]. 
  

Κ= ∫dxρ(x)Σλi
+(x) [4.10]

           i

 

H συνάρτηση ρ(x) είναι η συνάρτηση πυκνότητας του συνόλου σύγκλισης. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι συντελεστές λ είναι ανεξάρτητοι του x οπότε η 

[4.10] διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Κ= Σλi
+(x) [4.11]

              i  
 

Η σχέση [4.11], συμπληρώνει, την έως τώρα διαμορφωμένη για τα δυναμικά 

συστήματα εικόνα. Ο συντελεστής λi, εκφράζει, μία από τις συνιστώσες της 
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μέσης απώλειας πληροφορίας. Η Κ-εντροπία εκφράζει την μεση απώλεια 

πληροφορίας του συστήματος, χωρίς όμως να προσδιορίζει πως αυτή 

κατανέμεται στις διαστελλόμενες διευθύνσεις.  

 

4.4 Μορφοκλασματικά σύνολα (Fractals) 

 Στην ενότητα αυτή θα διερευνηθεί η γεωμετρική δομή των ελκομένων 

συνόλων και των συνόλων σύγκλισης ή όπως διαφορετικά αναφέρεται [93] η 

χαοτική μορφολογία των δυναμικών συστημάτων στο χώρο. Από μια 

προσεκτική ματιά σε ένα τέτοιο σύνολο, συνάγεται, ότι το στατικό γεωμετρικό 

αντικείμενο που το περιγράφει, στον ευκλείδειο χώρο, δεν αναλύεται σε απλά 

γεωμετρικά στοιχεία, μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Τα ιδιότυπα αυτά 

γεωμετρικά αντικείμενα καλούνται “μορφοκλασματικά σύνολα” ή fractals και 

παρουσιάζουν, τουλάχιστον τα περισσότερα από τα ήδη γνωστά, τρία κοινά 

χαρακτηριστικά: 

 

1. Πολυπλοκότητα 

2. Αυτοομοιότητα υπό συνεχείς μεταβολές της κλίμακας 

3. Κλασματική διάσταση 

 

Τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά είναι ήδη γνωστά από τα προηγούμενα κεφάλαια. 

Η κλασματική διάσταση αποτελεί μετρήσιμο χαρακτηριστικό τόσο του συνόλου 

σύγκλισης όσο και του ελκομένου συνόλου ενός δυναμικού συστήματος και ως 

εκ τούτου είναι χρήσιμος δείκτης για το χαρακτηρισμό του συστήματος.  

 Η κλασματική διάσταση δεν ορίζεται με τρόπο μοναδικό. Παρακάτω θα 

εξεταστούν τρεις βασικοί τύποι διαστάσεων, που αντανακλούν, σε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του συνόλου, ως γεωμετρικής οντότητας. Θα πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί, ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο που προσδιορίζονται, οι διαστάσεις 

δεν παραβιάζουν τους παρακάτω θεμελιώδεις κανόνες [3]: 

Aν Α,Β είναι μορφοκλασματικά σύνολα και dΑ, dΒ οι διαστάσεις τους τότε: 
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• Α ⊆ Β  dA ≤ dB 

• Aν Α=∅  dA=0 

• d(AxB)=dA+dB, όπου ΑxΒ το καρτεσιανό γινόμενο των Α,Β 

• Αν f:A A και f είναι παραγωγίσιμη και αντιστρέψιμη τότε d[f(A)] = d(A)  

 

Κυβομετρική διάσταση (Box Counting or Capacity Dimension [17]) 

 Θεωρείται ένα αντικείμενο εμβυθισμένο σε ένα χώρο d-διαστάσεων (κατα 

τη διαδικασία εμβύθισης, d είναι η ελάχιστη ακέραια διάσταση του χώρου που 

περιβάλλει το αντικείμενο). Αν ο χώρος διαμεριστεί σε d-διάστατους κύβους 

ακμής R, τότε ο αριθμός των κύβων που καλύπτουν το αντικείμενο δίνει μια 

καλή προσέγγιση του όγκου του.  Απαιτείται βέβαια η ακμή R να είναι αρκετά 

μικρή έτσι ώστε να καταγράφονται λεπτομέρειες της δομής του αντικειμένου 

(προσέγγιση καμπύλης των ορίων του, απομόνωση κοιλωμάτων ή οπών στο 

εσωτερικό του κ.λ.π). Έστω Ν(R) ο αριθμός των κύβων που καλύπτουν το 

αντικείμενο και D η κλασματική διάσταση του .  Η επαναληπτική διαδικασία 

που οδηγεί στον υπολογισμό του Ν(R) περιγράφεται από τον παρακάτω 

αλγόριθμο:??? 

Εγκλωβισμός του αντικειμένου σ’ ένα κύβο ακμής R=L με αποτέλεσμα να 

καλύπτεται το αντικείμενο από 1D =1 κύβους. Διαίρεση της L σε δύο ίσα 

τμήματα (R=L/2) με αποτέλεσμα να καλύπτεται το αντικείμενο από 2D κύβους. 

Διαίρεση της L σε 22 (R=L/4) ίσα μέρη με αποτέλεσμα να καλύπτεται το 

αντικείμενο από 4D κύβους κ.ο.κ.  Συνεπώς: 

 

Ν(R)= (αριθμός υποδιαιρέσεων της L)D. 

 

 Επειδή όμως 

    

αριθμός υποδιαιρέσεων της L = L/R 
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 Ν(R)=(L/R)D                 

 

logN(R)=D(logL-logR)  

 

D=[logN(R)]/[(logL-logR)] 

 

Aν θεωρηθεί ότι R 0 η ποσότητα logL καθίσταται αμελητέα και προκύπτει: 

 

D=-limR 0logN(R)]/logR [4.12]

 

 H κυβομετρική διάσταση εκφράζει (σε επίπεδο εκθετών), το τμήμα του 

όγκου του πλήρους περιβάλλοντος “κύβου” που καταλαμβάνει το 

μορφοκλασματικό σύνολο. Ο όγκος του μορφοκλασματικού συνόλου, 

υπολογίζεται υψώνοντας την ακμή του περιβάλλοντος κύβου σε δύναμη ίση με 

την κυβομετρική διάσταση. 

Για μορφοκλασματικά σύνολα που κατασκευάζονται από μία επαναληπτική 

διαδικασία μίας κλίμακας προκύπτει, όπως περιγράφεται παρακάτω, μια πιο 

απλή σχέση για την κυβομετρική διάσταση. Έστω ότι σε κάθε βήμα της 

επαναληπτικής διαδικασίας, διενεργείται διαμερισμός του περιβάλλοντος όγκου, 

σε Κ στοιχειώδεις όγκους, εκ των οποίων Μ ανήκουν στο αντικείμενο. Ο 

συνολικός αριθμός των στοιχειωδών όγκων μετά από n βήματα είναι Κn , ενώ ο 

αριθμός των στοιχειωδών όγκων που ανήκουν στο υπό εξέταση αντικείμενο  

είναι Μn. Οι δύο αυτοί αριθμοί εκφράζουν αντίστοιχα τον συνολικό 

περιβάλλοντα όγκο και τον όγκο του μορφοκλασματικού συνόλου. Συνεπώς αν L 

είναι το χαρακτηριστικό μήκος του περιβάλλοντος κύβου θα ισχύει: 

 

Όγκος μορφοκλασματικού συνόλου = LD = Μn   και   Περιβάλλων όγκος=Ld=Κn
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Συνάγεται λοιπόν: 

 

DlogL= nlog(M)  και  dlogL= nlog(K) εκ των οποίων συνάγεται ότι: 

 

D = d(logM)/logΚ [4.13]
 

σχέση που εκφράζει, την κυβομετρική διάσταση, απευθείας σαν κλάσμα της 

διάστασης του χώρου εμβύθισης.  

Μια ισοδύναμη έκφραση της κυβομετρικής διάστασης σε συνάρτηση με τους 

θετικούς συντελεστές Lyapunov δίνεται από την παρακάτω σχέση [36]:  

 

j  

D = j + (Σλi)/|λj+1|                    [4.14]
i=1  

   

όπου j είναι ο μέγιστος ακέραιος για τον οποίο ισχύει: 

λ1+λ2+…+λj>0 όταν οι συντελεστές λι τεθούν σε φθίνουσα διάταξη. Η έκφραση 

αυτή φαίνεται να ισχύει μόνο για ομοιογενείς ελκυστές [75]. 

 Η κυβομετρική διάσταση, δεν περιγράφει επαρκώς ένα μορφοκλασματικό 

σύνολο, διότι χαρακτηρίζεται από την εγγενή αδυναμία  παροχής  πληροφοριών 

σχετικά με την ομοιογένεια του. Από την επαναληπτική διαδικασία του 

υπολογισμού της, η μόνη πληροφορία που αναδύεται είναι η ύπαρξη ή όχι 

σημείων του μορφοκλασματικού συνόλου στους στοιχειώδεις “όγκους” του 

διαμερισμού. Η διακύμανση της πυκνότητας των σημείων στις διάφορες 

περιοχές του συνόλου ή ισοδύναμα η συχνότητα με την οποία επισκέπτεται μια 

χαοτική τροχιά μια μικροκυψέλη, διαφεύγει της διαδικασίας προσέγγισης.  

 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κυβομετρική διάσταση δεν 

ταυτίζεται με την διάσταση Hausdorff. Ο υπολογισμός της κλασματικής 

διάστασης Hausdorff βασίζεται στην διαμέριση του περιβάλλοντος κύβου σε 

στοιχειώδεις “κύβους” μεταβλητής ακμής. Συνεπώς, η υπολογιστικά 

δυσχερέστερη μέθοδος του Hausdorff αποτελεί καλύτερη προσέγγιση της 
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κλασματικής διάστασης του συνόλου. Γενικά αν dbox και dH είναι η κυβομετρική 

και η Hausdorff διάσταση αντίστοιχα ισχύει dH≤dbox. 

 

Διάσταση Πληροφορίας 

 Η διάσταση πληροφορίας σχετίζεται με την εντροπία του δυναμικού 

συστήματος όταν εκφράζεται ως συνάρτηση της ακμής r της μικροκυψέλης. 

        

N  

S(r) = -Σpilogpi [4.15]
i=1  

 

Ο υπολογισμός της διάστασης πληροφορίας DI βασίζεται στην σχέση [4.16] 

 

DI = limr 0[S(r)/logr] [4.16]
 

Είναι φανερό ότι η διάσταση πληροφορίας, εξαρτάται άμεσα από την κατανομή 

των σημείων του ελκυστή στο χώρο των φάσεων και συνεπώς αποτελεί κατά 

κάποιο τρόπο, ένα δείκτη ανομοιογένειας του. Στην περίπτωση ομοιογενούς 

συνόλου ταυτίζεται, όπως αναμένεται, με την κυβομετρική διάσταση. Αν δηλαδή 

τα σημεία κατανέμονται στον ελκυστή με ίσες πιθανότητες pi=1/N τότε 

S(r)=logN και άρα για τη διάσταση πληροφορίας διαμορφώνεται η σχέση: 

 

DI = limr 0[S(r)/logr] = limr 0[logN/logr] = Dbox                                    

 

Διάσταση αυτοσυσχέτισης 

 Θεωρείται μία ακολουθία από Ν σημεία  μιας τροχιάς ενός μονοδιάστατου 

δυναμικού συστήματος .  

Για κάθε σημείο της τροχιάς, ορίζεται ο αριθμός Νj(r), που εκφράζει τον αριθμό 

των σημείων της τροχιάς που βρίσκονται στην περιοχή ακτίνας r του σημείου j. 

Ορίζεται επίσης η πιθανότητα pj(r) = Νj(r)/(N-1). Η πιθανότητα pj(r) δηλώνει το 

ποσοστό των σημείων της τροχιάς που βρίσκονται στην περιοχή ακτίνας r του 
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σημείου j. Το άθροισμα αυτοσυσχέτισης είναι ο μέσος όρος των pj(r) 

υπολογισμένος για όλα τα σημεία της καμπύλης. Είναι δηλαδή, 

 

N

C(r) = (1/N)Σ pj(r) [4.17
j=1

 

Η σημασία του  C(r) γίνεται αντιληπτή, όταν τίθενται ερωτήματα, σχετικά με το 

ποσοστό σημείων της τροχιάς, που ανήκει, κατά μέσο όρο, σε μια γειτονιά 

ακτίνας  r, τυχαίου σημείου της τροχιάς. Aν η ακτίνα r εκφράζει ικανοποιητικά 

την επιθυμητή εγγύτητα, τότε  από τη γνώση του C(r) προκύπτουν απαντήσεις 

του τύπου: “Στη γειτονιά οποιουδήποτε σημείου της τροχιάς βρίσκεται λ.χ το 

25% των σημείων της.”. Συνεπώς το C(r) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 

τύπο του συνόλου σύγκλισης. Αν λ.χ C(r)=1, όλα τα σημεία της τροχιάς έχουν 

την επιθυμητή εγγύτητα r, με τυχαίο σημείο της. Αυτό ανάλογα με την επιλογή 

του r παραπέμπει σε κάποιο τύπο ασυμπτωτικής περιοδικότητας. Αν πάλι 

C(r)=0 κανένα σημείο της τροχιάς δεν βρίσκεται σε επιθυμητή εγγύτητα με τα 

υπόλοιπα. Το γεγονός αυτό είναι δείκτης απεριοδικότητας. Από τα παραπάνω 

παραδείγματα συμπεραίνεται ότι το άθροισμα αυτοσυσχέτισης λειτουργεί ως 

δείκτης διασποράς των σημείων της τροχιάς στο χώρο των φάσεων. Η διάσταση 

αυτοσυσχέτισης ορίζεται από τη σχέση, C(r) =  lim r 0KRD, από την οποία 

προκύπτει: 

 

Dcor=limr 0[logC(r)/logr] [4.18]
 

 Η αντίρρηση που εύλογα τίθεται, ως συνέπεια της θεώρησης ότι τα 

δεδομένα συνιστούν μία ακολουθία διακριτών τιμών, είναι ότι δεν είναι 

πρακτικά εφικτός ο υπολογισμός του ορίου για r 0, καθότι η ακτίνα r εμφανίζει 

κάτω όριο. Μια ικανοποιητική λύση για την αντιμετώπιση του κωλύματος αυτού 

προτείνεται από τον παρακάτω αλγόριθμο. 
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• Υπολογίζεται το C(r) για πεπερασμένο αριθμό τιμών του r 

• Υπολογίζονται οι ποσότητες log[C(r)] και logr για τις υπό εξέταση τιμές 

C(r),r  

• Καταρτίζεται το διάγραμμα logr,log[C(r)] 

• Η διάσταση αυτοσυσχέτισης D είναι η κλίση του διαγράμματος [r,C(r)] 

υπολογισμένη στη γραμμική περιοχή του. 

 

Για συστήματα που εξελίσσονται σε πολυδιάστατους χώρους,  η πιθανότητα pr 

ορίζεται μέσω της συνάρτησης Θ(x) για την οποία ισχύει: 

Θ(x)=1 αν | x |>0 

Θ(x)=0 αν | x|<0 
 N  

pr= 1/(Ν -1) ΣΘ( r -|xj - xi| ) [4.19]
i =1,i≠j  

 

όπου xj , xi ∈Rk  και  |xj - xi| η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ xj και xi. 

 

4.5 Πολυμορφοκλασματικές κατανομές 

 Στην ενότητα 4.4 εξετάστηκαν τρείς προσεγγίσεις της κλασματικής 

διάστασης, ενός μορφοκλασματικού συνόλου. Ωστόσο, οι παράξενοι ελκυστές 

περιέχουν πολύ περισσότερες γεωμετρικές πληροφορίες από αυτές που μπορούν 

να εκφράσουν τρεις αριθμοί, δεδομένου ότι συνίστανται από μια επαλληλία, 

θεωρητικά απείρων απλών μορφοκλασματικών συνόλων, που χαρακτηρίζονται 

από την κλασματική τους διάσταση, την οποία συνεισφέρουν στην ενιαία δομή. 

Η κατανομή αυτή των μορφοκλασματικών συνόλων καλείται 

πολυμορφοκλασματική (multifractal) 

 Το υπολογιστικό εργαλείο προσέγγισης μιας πολυμορφοκλασματικής 

κατανομής προκύπτει από την συγχώνευση των εξισώσεων υπολογισμού των 

επιμέρους κλασματικών διαστάσεων, σε μια γενικευμένη μορφή που καλείται 
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γενικευμένη διάσταση μορφοκλασματικών συνόλων και περιγράφεται στην 

παρακάτω σχέση: 

 

Dq = limr 0 1/(q-1)[log(Σpi
q)/log(r)]        4.20]

 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτουν διαφορετικές τιμές για την κλασματική 

διάσταση που εξαρτώνται από την τιμή του q. Είναι φανερό ότι για q=0 

προκύπτει η κυβομετρική διάσταση. Επίσης προκύπτουν για q=1 & q=2, οι 

διαστάσεις πληροφορίας και αυτοσυσχέτισης αντίστοιχα [80]. 

Η Dq υπολογίζεται για κάθε πραγματική τιμή του q. Θα διερευνηθούν οι δύο 

ακραίες περιπτώσεις δηλ. q ∞ και q -∞. 

• Όταν q ∞ κυριαρχεί η μεγαλύτερη πιθανότητα pmax. Η γενικευμένη διάσταση 

παίρνει τη μορφή d∞=limr 0(logpmax/logr). Η περίπτωση αυτή εκφράζει τις πιο 

“πυκνοδομημένες” περιοχές του ελκυστή. 

• Όταν q -∞ τότε η συνάρτηση διαμέρισης, κυριαρχείται από τη μικρότερη 

πιθανότητα pmin. Η γενικευμένη διάσταση διαμορφώνεται στην  

• D-∞=limr 0(logpmin/logr). Η περίπτωση αυτή εκφράζει τις πιο 

“αραιοδομημένες”     περιοχές του ελκυστή. 

Η Dq είναι φθίνουσα συνάρτηση [80,27]. Ισχύει δηλαδή dq>dq΄  q<q΄ ∀q∈R. 

Άρα για τις τρεις βασικές διαστάσεις θα ισχύει dbox>dI>dcor.. Ένα πιο κατάλληλο 

εργαλείο για την διερεύνηση της ανομοιογενούς γεωμετρικής δομής των 

ελκυστών αποτελεί ο αρνητικός μετασχηματισμός Legendre της (q-1)dq. Η 

συνάρτηση f(α) που προκύπτει έχει το ίδιο πληροφοριακό περιεχόμενο με την dq 

και καλείται φάσμα των  ιδιομορφιών της κατανομής. H νέα μεταβλητή α 

καλείται δείκτης ιδιομορφίας [80,93]. 

 

f(α) = -(q-1)Dq+qα 
α = ∂[(q-1)Dq]/∂q [4.21]
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• Επειδή ∂f/∂α=q η συνάρτηση έχει ακρότατο για q=0. Δεδομένου ότι 

∂ 2f/∂α2<0 το ακρότατο θα είναι μέγιστο. Άρα για q=0 f(α)= fmax=D0. Συνεπώς 

το μέγιστο της f(α) είναι η κυβομετρική διάσταση. 

• Για q=1 προκύπτει f(α)=α(q)=α(1). Υπολογίζοντας το α(q) προκύπτει η 

σχέση α(1)=dI.  

• Για q= +∞ = ∂f/∂α, άρα α(∞)=αmin = D∞ 

• Για q= -∞ = ∂f/∂α, άρα α(∞)=αmax = D-∞ 
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5.  ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΔΝ) αποτελούν μια ιδιαίτερη 

κατηγορία δυναμικών συστημάτων, που έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν 

επιθυμητές συμπεριφορές, εφόσον υποβληθούν σε κατάλληλη εκπαίδευση. Το 

γεγονός ότι μπορούν, με τη χρήση κατάλληλου αλγορίθμου εκπαίδευσης, να 

αποθηκεύσουν “γνώση”, προσαρμοζόμενα στα εμπειρικά δεδομένα που τους 

παρουσιάζονται ως γνωστικός περίγυρος, τα κατατάσσει στα ονομαζόμενα 

ανοδικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης [72]. Η προσαρμογή αυτή 

επιτυγχάνεται σταδιακά, με τη μεταβολή εσωτερικών παραμέτρων (βαρών), 

καθώς το δίκτυο προβαίνει σε διαδοχικές εκτιμήσεις της επιθυμητής 

συμπεριφοράς, οι οποίες έπονται των διαδοχικών εκθέσεων του στα εμπειρικά 

δεδομένα. Τα ΤΝΔ έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τόσο για την αναγνώριση 

προτύπων [54,81] όσο και για την μοντελοποίηση συστημάτων [54,28], εξαιτίας 

της ικανότητας τους να αναπαράγουν μια γενικευμένη εικόνα του περιβάλλοντος 

στο οποίο εκτίθενται [28]. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ΤΝΔ, γνωστά ως Multi-layer Perceptrons 

(MLP), έχουν αποδειχτεί, σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο εκπαίδευσης Back 

Propagation (BP), πολύ αποτελεσματικά στην πράξη. Σε δίκτυα αυτού του τύπου 

αναφέρεται η παρούσα έρευνα στο σύνολό της.  

Αποδεικνύεται ότι ένα MLP δίκτυο με ένα ενδιάμεσο στρώμα νευρώνων, 

μπορεί να μοντελοποιήσει (με πεπερασμένο βαθμό ακρίβειας) οποιαδήποτε 

συνεχή συνάρτηση, που του παρουσιάζεται, ως ένα διακριτό σύνολο εισόδων- 

επιθυμητών εξόδων [25,32,33]. Το δίκτυο μαθαίνει συγκεκριμένα σημεία του 

συνόλου εκπαίδευσης γεγονός που οριοθετεί τόσο την ακρίβεια προσέγγισης όσο 

και τα αναμενόμενα σφάλματα [4]. Η ύπαρξη, ωστόσο, ενός στρώματος 

νευρώνων στο MLP δίκτυο, δεν εξασφαλίζει με βεβαιότητα την βέλτιστη 

μοντελοποίηση. H δομές με δύο ενδιάμεσα στρώματα, συμπεριφέρονται πολλές 



φορές καλύτερα, καθώς επιμερίζουν τη συνολική διαδικασία εκπαίδευσης 

σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα [25,10,20]. 

• Στο πρώτο ενδιάμεσο στρώμα εξάγονται τοπικά χαρακτηριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα ορισμένοι από τους νευρώνες επιφορτίζονται με την κατάλληλη 

τμηματοποίηση του συνόλου εισόδου, ενώ άλλοι με την αποκρυστάλλωση 

των τοπικών χαρακτηριστικών των υποσυνόλων που ανακύπτουν από την 

επιχειρούμενη τμηματοποίηση. 

• Στο δεύτερο ενδιάμεσο στρώμα εξάγονται τα γενικευμένα-καθολικά 

χαρακτηριστικά του συστήματος που μοντελοποιείται. Πιο συγκεκριμένα οι 

νευρώνες μαθαίνουν τα καθολικά χαρακτηριστικά των περιοχών της 

τμηματοποίησης που διενεργήθηκε από το πρώτο ενδιάμεσο στρώμα. 

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε πολλούς 

τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας και εφαρμοσμένης έρευνας όπως: αναγνώριση 

προφορικού λόγου [71],  οπτική αναγνώριση χαρακτήρων [76], αναγνώριση και 

εκφορά αγγλικού κειμένου [79], διάγνωση καρδιακών επεισοδίων [24]. Με 

ιδιαίτερη επιτυχία χρησιμοποιούνται νευρωνικά δίκτυα στη μουσική Τεχνολογία 

για την μοντελοποίηση της αντίληψης του τονικού ύψους [77, 83, 5], τη 

μοντελοποίηση του τρόπου αντίληψης της δομής του τονικού συστήματος [7] τις 

ανάγκες της τονικής ανάλυσης [78] καθώς και για την αναγνώριση του τύπου 

συγχορδιών  [50], τη διερεύνηση σύνθετων μουσικών προτύπων [23], την 

τμηματοποίηση (κβάντιση) του μουσικού χρόνου [11], και την σύνθεση 

[84,61,53,43]. Οι παραπάνω εφαρμογές αναφέρονται ενδεικτικά. Μια 

ολοκληρωμένη παρουσίαση των εφαρμογών των νευρωνικών δικτύων, δεν είναι 

μέσα στους στόχους της παρούσας εργασίας.  

 

5.2 Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με ΤΝΔ.  

 Τα MLP-ΤΝΔ, ως μη γραμμικά, δυναμικά συστήματα, με ελεύθερες 

παραμέτρους, έχουν ενδογενώς την δυνατότητα μοντελοποίησης δυναμικών 

συστημάτων. Η παραγωγή ωστόσο MLP-νευρωνικών μοντέλων, είναι μια 



διαδικασία επίπονη, τις περισσότερες φορές, της οποίας η αποτελεσματικότητα 

οριοθετείται από την μη γραμμικότητα και την πολυπλοκότητα των υπό 

μοντελοποίηση δομών. Η οριοθέτηση αυτή αναφέρεται κυρίως: 

• στην αδυναμία ενός MLP-νευρωνικού μοντέλου να εκφράσει πολλές 

διαφορετικές εκδοχές του συστήματος, οι οποίες προκύπτουν για 

διαφορετικές τιμές των παραμέτρων του. Συνήθως, το δίκτυο συμπεριφέρεται 

ικανοποιητικά, για τις τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στη φάση 

της εκπαίδευσης Η συμπεριφορά του αυτή παραμένει σχεδόν αδιάπτωτη  για 

μικρές μόνο διακυμάνσεις μιας παραμέτρου [59,73]. 

• στην αδυναμία ενός MLP-νευρωνικού μοντέλου για μακροπρόθεσμη 

πρόβλεψη. Η αδυναμία αυτή εκδηλώνεται κατά τη μοντελοποίηση χαοτικών 

ελκυστών και οφείλεται στην ευαισθησία που παρουσιάζει το δυναμικό 

σύστημα στις αρχικές συνθήκες  (κεφάλαιο 10 και [41]). Πρέπει να σημειωθεί 

πάντως ότι η γεωμετρία του μοντελοποιούμενου ελκυστή μοιάζει 

ικανοποιητικά, στο σύνολο της, με τη γεωμετρία του πραγματικού χαοτικού 

ελκυστή. 

 Η σκοπιμότητα της μοντελοποίησης δυναμικών συστημάτων με τη χρήση 

MLP-δικτύων ανακύπτει από την χρήση των μοντέλων. Έτσι κατασκευάζονται 

μοντέλα με σκοπό: 

• την πρόβλεψη της συμπεριφοράς συγκεκριμένων, χαοτικών συστημάτων 

[52,34, 73,38,39,40], 

• την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός συστήματος, με ταυτόχρονη μελέτη της 

ευστάθειας της συμπεριφοράς του μοντέλου, για διακυμάνσεις μιας 

παραμέτρου του φυσικού συστήματος [59,73]. 

• την διερεύνηση αφενός της επιρροής του τύπου του σήματος εισόδου στη 

διαδικασία εκπαίδευσης [62] αφετέρου των πιθανών βιολογικών προεκτάσεων 

που υπονοεί αυτή η επιρροή, 



• τον έλεγχο και την πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας μεθόδων 

ανακατασκευής χαοτικών ελκυστών με χρήση της θεωρίας της ενσωμάτωσης 

[47], 

• τη διερεύνηση της λειτουργίας των νευρωνικών μοντέλων ως φίλτρων 

θορύβου [22], 

• μοντελοποίηση χαοτικών ελκυστών τμηματικά ή στο σύνολό τους για την 

συνέργια τους στον έλεγχο της χαοτικής συμπεριφοράς. Στην κατηγορία αυτή 

των εργασιών εντάσσονται και τα μοντέλα παραγωγής κατάλληλης 

διακύμανσης της παραμέτρου του συστήματος [21,87,2] με στόχο τον έλεγχο 

του χάους, μέσω μιας ασταθούς περιοδικής τροχιάς, σύμφωνα με τον 

αλγόριθμο Ott-Grebogi [65]. 

 Κλείνοντας την σύντομη αυτή αναφορά στη μοντελοποίηση δυναμικών 

συστημάτων, πρέπει να σημειωθεί, ότι τα ΤΝΔ, πρακτικά, υφίστανται και 

εκπαιδεύονται όχι ως φυσικά αλλά ως προσομοιωμένα συστήματα. Αυτό δεν 

δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα, μόνο εφόσον ο βαθμός ακρίβειας που σχετίζεται 

με το φυσικό σύστημα δεν υπερβαίνει το βαθμό ακρίβειας της προσομοίωσης 

του ΤΝΔ. Δεν είναι δυνατόν να μοντελοποιηθεί λ.χ ένας ελκυστής, όταν η 

ιδιομορφία του ως χαοτικού, εμφανίζεται μετά από το 15ο δεκαδικό ψηφίο, 

δεδομένης της ακρίβειας 15 δεκαδικών της προσομοίωσης. 

Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται αναλυτικά μέθοδοι μοντελοποίησης των 

χαοτικών ελκυστών της λογιστικής απεικόνισης και της απεικόνισης του Henon. 

Εξετάζονται απλά μοντέλα, αποτελούμενα από ένα μόνο MLP-δίκτυο, καθώς και 

σύνθετα που δομούνται ως μια συστοιχία απλών, αυτόνομα εκπαιδευμένων 

δικτύων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αυτό που αποτελεί προαπαίτηση είναι η 

ομοιογένεια της δομής των δικτύων ανεξάρτητα από τον μοντελοποιούμενο 

ελκυστή. 



6.  ΑΠΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ. 

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής απλών 

νευρωνικών μοντέλων, της λογιστικής απεικόνισης. Ο όρος “απλό νευρωνικό 

μοντέλο”, είναι δηλωτικός της υλοποίησης του συστήματος με τη χρήση ενός 

μόνο MLP-δικτύου. Χρησιμοποιείται σ’ αυτό και το επόμενο κεφάλαιο, σε 

αντιδιαστολή με τον όρο “σύνθετο νευρωνικό μοντέλο”, που χρησιμοποιείται 

στο κεφάλαιο 8, για να δηλώσει τη μοντελοποίηση του συστήματος από μια 

συστοιχία, σε επάλληλη λειτουργία, MLP-δικτύων.  

Η μονοπαραμετρική οικογένεια της λογιστικής απεικόνισης περιγράφεται 

από την εξίσωση Xn+1=λXn(1-Xn) (σχήμα 6.1) και αποτελεί το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα μετάβασης στο χάος με τον μηχανισμό 

διπλασιασμού των περιόδων σε κρίσιμες τιμές της παραμέτρου λ.  
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Χ

F(
X

)

 

 

λ

X

0 4
0

1

Xn+1=λXn(1-Xn)

 
Σχ.6.1: Η Λογιστική απεικόνιση για     

λ=4 

 
Σχ.6.2:   Ακολουθία διακλαδώσεων     

               διπλασιασμού των περιόδων  
 



Όπως έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 3, η ακολουθία διακλαδώσεων 

διπλασιασμού των περιόδων αρχίζει αμέσως μόλις η παράμετρος υπερβεί την 

τιμή 3 (λ>3) ενώ η χαοτική συμπεριφορά πυροδοτείται για λ=λ∞=3,5699…και 

συνεχίζεται μέχρι την τιμή λ=4, μετά την οποία εξαφανίζεται ο χαοτικός 

ελκυστής (σχήμα 6.2). Στην παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

περιοχή που ο χαοτικός ελκυστής είναι συνεκτικό σύνολο. Αυτό συμβαίνει όταν 

λ∈[3.86,4]. Το κάτω όριο (λ=3.86) αντιπροσωπεύει τον ελκυστή αμέσως μετά 

την ενδοοριακή κρίση (λ=3.857), ενώ το άνω όριο λ=4, είναι το φυσικό σύνορο 

του χαοτικού ελκυστή με το χαοτικό σύνολο που εμφανίζεται, εξαιτίας της 

οριακής κρίσης, για λ>4. Η λογιστική απεικόνιση μοντελοποιείται αρχικά για 

λ=3.93, που είναι το μέσο του διαστήματος [3.86,4], και στη συνέχεια ελέγχεται, 

δειγματοληπτικά, η απόκριση του μοντέλου σε ολόκληρη την περιοχή. Η 

μοντελοποίηση έχει ως στόχο την πρόβλεψη της τιμής Xn+1 της ακολουθίας όταν 

είναι γνωστή η τιμή Xn. Στην ενότητα 6.6 εξετάζεται η περίπτωση τροφοδότησης 

του δικτύου με  περισσότερες από μία προηγούμενες τιμές του συστήματος. 

 

6.2 Δομικά χαρακτηριστικά των δικτύων 

Η διαδικασία προσδιορισμού νευρωνικής δομής, για τη μοντελοποίηση 

της λογιστικής απεικόνισης, ακολούθησε τη μεθοδολογία της δοκιμής, ελέγχου,  

βελτίωσης, μέχρι του σημείου που η συμπεριφορά του δικτύου κρίθηκε 

αποδεκτή, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ακριβείας. Τα μόνα 

στοιχεία του δικτύου που παρέμειναν αμετάβλητα κατά την διάρκεια αυτής 

διερεύνησης ήταν ο αριθμός των νευρώνων στην έξοδο και την βασική μονάδα 

εισόδου. Η χρήση ενός νευρώνα στο επίπεδο εξόδου είναι προφανής συνέπεια 

της διάστασης της αναδρομικής σχέσης (η έξοδος είναι βαθμωτό μέγεθος). 

Αντίστοιχα η απλή αναδρομικότητα της λογιστικής απεικόνισης, οδηγεί στην 

υλοποίηση της βασικής μονάδας εισόδου με χρήση ενός μόνο νευρώνα. Η 

αποφυγή της χρήσης πλεονάζουσας πληροφορίας, συντελεί μεν στην λιτότητα 

της δομής του μοντέλου, μειώνοντας δραστικά την πολυπλοκότητα του, δεν 



εξασφαλίζει όμως με βεβαιότητα τη βέλτιστη κατασκευή. Για το λόγο αυτό στην 

ενότητα 6.6 εξετάζεται, διεξοδικά, η περίπτωση της χρήσης πλεονάζουσας 

πληροφορίας στη είσοδο.  

Δεδομένων των δύο προαναφερόμενων σταθερών στοιχείων, μετά από 

την δοκιμή και αξιολόγηση δεκάδων δικτύων, προέκυψε ότι μια ικανοποιητική 

προσέγγιση του βέλτιστου μοντέλου πρέπει να έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά. 

• Ένα μόνο ενδιάμεσο επίπεδο. Η χρήση περισσοτέρων του ενός ενδιαμέσων 

επιπέδων, όχι μόνο δεν βελτιώνει αλλά χειροτερεύει σε πολλές περιπτώσεις 

την απόδοση του δικτύου (βλ. και [62]). 

• Τρεις νευρώνες στο ενδιάμεσο επίπεδο. Η χρήση μεγαλύτερου αριθμού 

νευρώνων δεν βελτιώνει την απόδοση του μοντέλου. Αντίθετα η βαθμιαία 

αύξηση της πολυπλοκότητας που εισάγουν οι πρόσθετοι νευρώνες έχουν σε 

πολλές περιπτώσεις αρνητικά αποτελέσματα. (βλ. και [62]). 

• Ενισχυμένη είσοδο, με χρήση της μεθοδολογίας Functional Link (FLN) [67]. 

Η προσθήκη FLN-στοιχείων βελτιώνει δραστικά την συμπεριφορά του 

δικτύου. Δίκτυα παρόμοια με τα προτεινόμενα από την παρούσα εργασία, 

αλλά χωρίς FLN-εισόδους χρησιμοποιούνται όταν οι απαιτήσεις ακρίβειας 

είναι μειωμένες [62]. Στην περίπτωση που απαιτείται ακριβής αναπαράσταση 

της λειτουργίας του συστήματος (λ.χ chaos control) η χρήση FLN-εισόδων 

είναι επιβεβλημένη, για την προτεινόμενη κατηγορία δικτύων. Εναλλακτικά 

η συμπεριφορά των δικτύων μπορεί να βελτιωθεί και με τη χρήση άλλων 

μεθόδων όπως ο έλεγχος της κλίσης  της συνάρτησης μεταφοράς ορισμένων 

νευρώνων [34]. 

• Η χρήση ενός βοηθητικού νευρώνα, μεταξύ ενδιαμέσου επιπέδου και 

επιπέδου εξόδου βελτιώνει σε αρκετές περιπτώσεις τη συμπεριφορά του 

δικτύου. Ο νευρώνας αυτός τροφοδοτείται  από τις εξόδους του ενδιαμέσου 

επιπέδου, και τροφοδοτεί με τη σειρά του την έξοδο, χωρίς να παρεμβαίνει 

στην απευθείας ροή πληροφορίας  από το ενδιάμεσο επίπεδο προς το επίπεδο 



εξόδου. Ο βοηθητικός νευρώνας καλείται νευρώνας παράκαμψης. από το 

γεγονός ότι ένα αντίγραφο, πλήρες ή μη, της πληροφορίας που εξέρχεται από 

το ενδιάμεσο επίπεδο, παρακάμπτει την κανονική ροή προς την έξοδο, 

χρησιμοποιώντας αυτόν σαν ενδιάμεσο σταθμό. Περισσότεροι του ενός 

βοηθητικοί νευρώνες, σε οποιαδήποτε διάταξη δεν συνεισφέρουν στη 

βελτίωση του μοντέλου. 

Στη συνέχεια περιγράφεται ο γενικός τύπος δικτύου, από τον οποίο 

προκύπτουν τα δίκτυα που εκπαιδεύονται και ελέγχονται με στόχο την 

απομόνωση των πιο αποτελεσματικών από αυτά. 

Μονάδες εισόδου: Το τμήμα εισόδου του δικτύου (πίνακας 6.1) 

αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: 

1. Τη βασική μονάδα που διοχετεύει στο ενδιάμεσο επίπεδο την τιμή Xn της 

λογιστικής απεικόνισης. 

2. Την FLN-Sk, ή απλή FLN-μονάδα, που τροφοδοτεί το ενδιάμεσο επίπεδο  με 

τα ημίτονα των “Κπ” πολλαπλασίων της εισόδου Xn. 

3. Την FLN-ΕΧk, ή διευρυμένη FLN-μονάδα, που τροφοδοτεί το ενδιάμεσο 

επίπεδο με τις τιμές των γινομένων που έχουν ως παράγοντες την είσοδο Xn 

και τα ημίτονα των “Κπ” πολλαπλασίων της, όπως περιγράφεται στον πίνακα 

6.1. 

Πίνακας 6.1: Μονάδες εισόδου 

Μονάδα 
Εισόδου 

Αριθμός 
Νευρώνων 

Είσοδος νευρώνων Έξοδος νευρώνων 

Βασική  1 Xn Xn

FLN-Sk 4 Xn sin(kπXn), k=1,2,3,4 
FLN-ΕΧk 4 Xn Xisin(kπXn), k=1,2,3,4 

 

Η σύνδεση των μονάδων εισόδου με το ενδιάμεσο επίπεδο, γίνεται με 

εκπαιδεύσιμα συναπτικά βάρη.  

Όλα τα δίκτυα που εξετάζονται περιέχουν, όπως είναι φυσικό, τη βασική μονάδα 

εισόδου. Τα δίκτυα που αναφέρονται ως “δίκτυα με απλή FLN-είσοδο”, 

χρησιμοποιούν εκτός από τη βασική και την FLN-Sk μονάδα του πίνακα 6.1, ενώ 



στα αναφερόμενα ως “δίκτυα με διευρυμένη FLN-είσοδο” το τμήμα της εισόδου 

συμπεριλαμβάνει όλες τις μονάδες που αναφέρονται στον πίνακα 6.1.  Στο 

σχήμα 6.3 παρουσιάζεται η μορφή του πληρέστερου δομικά δικτύου που 

διαθέτει όλες τις μονάδες εισόδου. 

Ενδιάμεσο επίπεδο: Ένα ενδιάμεσο επίπεδο με τρεις νευρώνες υλοποιεί 

το απλούστερο και πιο αποτελεσματικό δίκτυο, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Κατά  

 

Xn+1

FLN-Sk FLN-ΕΧk 

Ενδιάμεσο 
επίπεδο

Επίπεδο εξόδου

Xn

πλήρης σύνδεση

Μονάδες
Εισόδου

BIAS

Νευρώνας
παράκαμψης

 
Σχήμα 6.3: Αντιπροσωπευτική δομή Functional Link δικτύου. 

 

τη διάρκεια των δοκιμών εξετάστηκαν δίκτυα με συνάρτηση μεταφοράς 

ενδιαμέσου επιπέδου, σιγμοειδή (sigmoid), υπερβολική εφαπτομένη (tanh) και 

ημιτονοειδή (sin). Τα δίκτυα τα οποία επιλέχτηκαν ως βέλτιστα, με κριτήριο τη 

συμπεριφορά τους κατά την εκπαίδευση, και παρουσιάζονται παρακάτω, έχουν 

ενδιάμεσο επίπεδο με συνάρτηση μεταφοράς tanh. Η σύνδεση του ενδιαμέσου 

επιπέδου είναι πλήρης, μέσω εκπαιδεύσιμων βαρών, τόσο με το επίπεδο εξόδου 



όσο και με τον νευρώνα παράκαμψης, όταν χρησιμοποιείται. Επιπρόσθετα κάθε 

νευρώνας του, συνδέεται  με εκπαιδεύσιμο κατώφλι (BIAS), σε όλες τις 

περιπτώσεις δικτύων. 

Επίπεδο εξόδου: Το επίπεδο εξόδου αποτελείται από ένα νευρώνα, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί νωρίτερα στην ενότητα, ο οποίος παραλαμβάνει τις εξόδους 

του ενδιαμέσου επιπέδου, του νευρώνα BIAS και του νευρώνα παράκαμψης 

(εφόσον υπάρχει), και αποδίδει τον γραμμικό συνδιασμό τους στην έξοδο του 

δικτύου. Η γραμμική συνάρτηση μεταφοράς λειτουργεί στο επίπεδο εξόδου πολύ 

καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη, σε όλες τις περιπτώσεις. Η γραμμικότητα του 

νευρώνα εξόδου, απομονώθηκε, ως επιθυμητό χαρακτηριστικό των δικτύων, στα 

πρώτα στάδια των δοκιμών για την επιλογή κατάλληλων χαρακτηριστικών και 

συντέλεσε στην επιτάχυνση της διαδικασίας κατασκευής αποτελεσματικών 

δομών. 

Νευρώνας παράκαμψης: Ο νευρώνας  παράκαμψης παραλαμβάνει την 

πληροφορία του ενδιαμέσου επιπέδου (ή τμήμα της), μέσω σταθερών ή 

εκπαιδεύσιμων συναπτικών βαρών και την μεταφέρει, μετασχηματισμένη, μέσω 

ενός εκπαιδεύσιμου βάρους, στο νευρώνα εξόδου. Ο μετασχηματισμός που 

υφίσταται η πληροφορία εξαρτάται από τη συνάρτηση μεταφοράς του νευρώνα 

παράκαμψης. Σε κάθε περίπτωση η συνάρτηση μεταφοράς αναφέρεται ρητά για 

τα δίκτυα που επιλέγονται, με κριτήριο την απόκρισή τους στη φάση 

εκπαίδευσης, να συμμετάσχουν στη συγκριτική δοκιμή. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι η βέλτιστη συμπεριφορά των δικτύων με νευρώνα παράκαμψης 

παρατηρείται όταν ο εν λόγω νευρώνας παραλαμβάνει πλήρη γραμμικό 

συνδυασμό των εξόδων του ενδιαμέσου επιπέδου δια εκπαιδεύσιμων 

συναπτικών βαρών. Η ροή ελλιπούς πληροφορίας προς τον νευρώνα καθώς και η 

σύνδεση του με σταθερά συναπτικά βάρη απορρίφθηκαν ως μη ικανοποιητικά, 

για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, χαρακτηριστικά.  

 

6.3 Παράμετροι εκπαίδευσης και ελέγχου 



Αλγόριθμος εκπαίδευσης: Ο αλγόριθμος Back Propagation-delta rule 

χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση όλων των δικτύων. Η τιμή του συντελεστή 

εκπαίδευσης (learning rate) επιλέχθηκε να είναι “0.1” ενώ η τιμή του συντελεστή 

αδράνειας (momentum) “0.85”. Ο συνδυασμός αυτός φαίνεται να οδηγεί σε 

ταχύτερη σύγκλιση με ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την ακρίβεια 

προσέγγισης [25], γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τη χρήση πολλών 

συνδυασμών τιμών των δύο συντελεστών στη φάση εκπαίδευσης των δικτύων. 

Για την εκπαιδεύουσα δέσμη (epoch) επιλέχθηκε η τιμή “10” σε όλες τις 

περιπτώσεις, εκτός από αυτή της εκπαίδευσης με σύνολα που αντιστοιχούν σε 

συνεχή ροή δεδομένων (on-line training). Στην περίπτωση αυτή η εκπαιδεύουσα 

δέσμη ήταν ίση με  “1”, αφού στόχος της εκπαίδευσης ήταν, να μάθει το δίκτυο 

τις εισόδους μία προς μία, και να ανταποκριθεί ανάλογα όταν αυτό απαιτηθεί. Το 

επίπεδο του θορύβου ήταν μηδενικό σε όλες τις περιπτώσεις. Ο αριθμός των 

επαναλήψεων στη φάση εκπαίδευσης διατηρήθηκε σταθερός στην τιμή 30000 

(3000 epochs) για όλα τα δίκτυα, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις η σύγκλιση 

ήταν ταχύτερη. Ο κίνδυνος υπερεκπαίδευσης (overtraining) των δικτύων 

αποδείχτηκε, μέσω αριθμητικού ελέγχου, ανύπαρκτος. 

Συνολο δεδομένων εκπαίδευσης: Τα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης 

παράγονται για όλα τα δίκτυα από την απεικόνιση Xn+1=3.93 Xn(1- Xn). Η τιμή 

λ=3.93 βρίσκεται στο μέσο του διαστήματος [3.86,4], το οποίο αποτελεί την 

περιοχή αναφοράς για τη διερεύνηση της ευστάθειας του μοντέλου σε 

διακυμάνσεις της παραμέτρου λ. Για τη διεξοδική μελέτη της συμπεριφοράς των 

μοντέλων της λογιστικής απεικόνισης χρησιμοποιήθηκαν τρεις τρόποι 

εκπαίδευσης των δικτύων: 

1. Συμβατική εκπαίδευση (conventional training): Για την υλοποίηση της 

συμβατικής εκπαίδευσης δημιουργήθηκαν 500 ζεύγη εισόδων - εξόδων. Οι 

τιμές που χρησιμοποιήθηκαν σαν είσοδοι, επιλέχθηκαν από το πεδίο ορισμού 

της απεικόνισης, με δειγματοληψία σταθερού βήματος, έτσι ώστε να 

καλύπτεται ομοιόμορφα  ολόκληρος ο χώρος των πιθανών εισόδων. Η 



επιλογή αυτή εξασφαλίζει ότι η απόσταση μιας πραγματικής τιμής εισόδου 

από μια τιμή εισόδου ήδη γνωστή, δεν ξεπερνά την τιμή 0.002.  

2. Εκπαίδευση σε συνεχή ροή δεδομένων (online training): Στην περίπτωση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε τμήμα της τροχιάς που αντιστοιχεί σε 30000 σημεία Είναι η 

μόνη περίπτωση στην οποία το σύνολο εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερο από το 

σύνολο ελέγχου. 

3. Μικτή εκπαίδευση: Η μικτή εκπαίδευση διενεργήθηκε με στόχο την ενίσχυση  

της ανοχής του μοντέλου σε διακυμάνσεις της παραμέτρου. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν τρία σύνολα δεδομένων των 150 σημείων το καθένα. Τα 

σύνολα αυτά αντιστοιχούν σε σημεία που παράγονται από τη λογιστική 

απεικόνιση για λ=3.86, λ=3.93, λ=3.98 αντίστοιχα. Οι τιμές εισόδου των 

ζευγών, καλύπτουν ομοιόμορφα το πεδίο ορισμού της απεικόνισης, όπως και 

στη συμβατική εκπαίδευση, και για στις τρεις περιπτώσεις. Η πυκνότητα 

κάλυψης του πεδίου ορισμού δεν είναι ικανοποιητική σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη της συμβατικής εκπαίδευσης. Επιπλέον η σχέση που καλείται να 

μάθει το δίκτυο δεν είναι πλέον συνάρτηση, καθότι τα τρία σύνολα δεδομένων 

περιλήφθηκαν στο ίδιο αρχείο εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την παρουσίαση 

όλων των δεδομένων με ίσες πιθανότητες και στον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης. 

Ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια για την βελτίωση των σχετικά ατελών 

αυτών συνθηκών εκπαίδευσης, καθώς ο τύπος της συμπεριφοράς των 

δικτύων, ως προς την διακύμανση του λ, δεν ήταν ο αναμενόμενος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από 

αυτή της εκπαίδευσης σε συνεχή ροή δεδομένων, τα στοιχεία των συνόλων 

εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν, στα δίκτυα, με τρόπο τυχαίο έτσι ώστε να 

αποφεύγεται ο εγκλωβισμός του αλγορίθμου σε τοπικά ελάχιστα. 

Σύνολα δεδομένων ελέγχου: Για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευμένων δικτύων χρησιμοποιήθηκαν σύνολα δεδομένων πολύ 

μεγαλύτερα, κατά κανόνα, από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη φάση της 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε, για τον αρχικό έλεγχο, τμήμα 



της τροχιάς, Xn+1=3.93 Xn(1- Xn), που αντιστοιχεί σε 8500 ζεύγη εισόδων-

εξόδων. Για την καταγραφή της απόκρισης των μοντέλων σε διακυμάνσεις  της 

παραμέτρου λ, δημιουργήθηκαν σύνολα δεδομένων των 8500 σημείων που, κατά 

περίπτωση, συγκροτούν τμήματα της χαοτικής τροχιάς που μορφοποιείται όταν η 

παράμετρος λ παίρνει διαδοχικές τιμές, με βήμα 0.01 στο διάστημα [3.86,4]. Ο 

πίνακας 6.2 συνοψίζει όσα έχουν περιγραφεί σχετικά με τις παραμέτρους 

εκπαίδευσης και ελέγχου. 

 

Πίνακας 6.2: Παράμετροι Εκπαίδευσης και Ελέγχου. 

Τύπος δικτύου MLP-δίκτυο με FLN-εισόδους. 
Αριθμός ενδιαμέσων επιπέδων 1 με τρεις νευρώνες. 
Συνάρτηση μεταφοράς ενδιαμέσου 
επιπέδου Υπερβολική εφαπτομένη (tanh) 

Συνάρτηση μεταφοράς ενδιαμέσου 
νευρώνα παράκαμψης (αν υπάρχει) Ημιτονοειδής (sine), σιγμοειδής (sigmoid)  

Αλγόριθμος εκπαίδευσης. Back Propagation - Delta rule 
Αρχικές τιμές βαρών -0.1≤W≤0.1 
Συντελεστής Εκπαίδευσης 
(Learning rate) 0.1 

Συντελεστής Αδράνειας (Momentum) 0.85 

Σύνολα Δεδομένων Εκπαίδευσης 
Συμβατική 500 ζεύγη  
Συνεχούς Ροής  30000 ζεύγη  
Μικτή 3X150 ζεύγη. 

Εκπαιδεύουσα Δέσμη (Epoch) Για Συμβατική & Μικτή 10 
Για Συνεχούς Ροής 1  

Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων 30000 
 

 

 

6.4 Βέλτιστες δομές 

Από το δομικά πλήρες δίκτυο του σχήματος 6.3, αναδύονται ποικίλες 

κατασκευές, είτε από συνδυασμούς των επιμέρους δομικών του στοιχείων είτε 

(και) από την μεταβολή των συναρτήσεων μεταφοράς του ενδιαμέσου επίπέδου 

και του νευρώνα παράκαμψης (όταν χρησιμοποιείται). Ως κριτήριο για την 

απομόνωση των βέλτιστων δομών χρησιμοποιήθηκε το RMS σφάλμα που 



παρατηρήθηκε κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Τα δίκτυα που επιλέχτηκαν ως 

βέλτιστα υποβλήθηκαν στη διαδικασία ελέγχου, που είχε σαν στόχο την 

λεπτομερή καταγραφή της συμπεριφοράς των πραγματικών σφαλμάτων που 

ανακύπτουν από την απόκριση των μοντέλων σε μεγάλο τμήμα της πραγματικής, 

κατά περίπτωση, χαοτικής τροχιάς.  Ο πίνακας 6.3 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά 

των τεσσάρων δικτύων που κρίθηκαν ως τα βέλτιστα κατά τη φάση εκπαίδευσης. 

Είναι φανερή η υπεροχή των δύο δικτύων με διευρυμένη FLN είσοδο, έναντι των 

άλλων δύο που διαθέτουν απλή. Παρατηρείται επίσης ότι ο νευρώνας 

παράκαμψης έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά των δικτύων με απλή FLN 

είσοδο, ενώ φαινομενικά επιδεινώνει την απόδοση των 

 

Πίνακας 6.3: RMS σφάλμα βέλτιστων δικτύων κατά τη φάση εκπαίδευσης 

Τύπος FLN 
εισόδου 

Συνάρτηση μεταφοράς νευρώνα 
παράκαμψης 

Rms 
σφάλμα. 

Απλή Δεν χρησιμοποιείται ο νευρώνας 0.0017
Απλή sigmoid 0.0013
Διευρυμένη Δεν χρησιμοποιείται ο νευρώνας 0.00051
Διευρυμένη sine 0.00063

 

δικτύων με διευρυμένη FLN είσοδο. Όπως γίνεται φανερό από τον αναλυτικό 

έλεγχο, που παρουσιάζεται παρακάτω, το συμπέρασμα αυτό δεν ευσταθεί, καθώς 

τα δίκτυα με διευρυμένη FLN είσοδο επιδεικνύουν σχεδόν ισοδύναμη 

συμπεριφορά. Το δίκτυο μάλιστα που χρησιμοποιεί νευρώνα παράκαμψης, είναι 

πιο ευσταθές στις μεταβολές της παραμέτρου λ. Από την παραπάνω 

παρατήρηση, γίνεται σαφές, ότι το RMS σφάλμα στη φάση της εκπαίδευσης, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φίλτρο για την απομόνωση μιας ομάδας δικτύων 

με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Δεν είναι όμως ασφαλές να χρησιμοποιείται ως 

κριτήριο αυστηρής ιεράρχησης της συμπεριφοράς των επιλεγμένων δικτύων.. 

 

6.5 Αναλυτικά αποτελέσματα των βέλτιστων μοντέλων. 



Κατά τη διαδικασία ελέγχου εξετάστηκε η απόκριση των βέλτιστων 

δικτύων τόσο στην τροχιά της απεικόνισης όταν λ=3.93, όσο και σε τροχιές που 

αναδύονται καθώς η παράμετρος κινείται από 3.86 μέχρι 4 με βήμα 0.01. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου συνοψίζονται σε ένα πίνακα (παράρτημα 1) και δύο 

διαγράμματα για κάθε περίπτωση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα 

διαγράμματα και τον πίνακα αφορούν: 

• Το μέσο και το RMS σφάλμα των συνόλων ελέγχου για όλες τις τιμές της 

παραμέτρου λ που εξετάστηκαν. Τα διαγράμματα που παρέχουν τις 

πληροφορίες αυτές έχουν τίτλο “Κατανομή RMS και μέσου σφάλματος”. 

• Την ποσοστιαία κατανομή του απόλυτου σφάλματος. Πιο συγκεκριμένα αν 

Εabs=|Χout- Χdes| όπου  Εabs είναι το απόλυτο σφάλμα, Χout είναι η έξοδος του 

δικτύου και Χdes η επιθυμητή έξοδος, η κατανομή του απόλυτου σφάλματος, 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των εξόδων του δικτύου,  οι 

οποίες περιέχουν σφάλμα που υπερβαίνει το προεπιλεγμένο επίπεδο 

ακρίβειας. Τα αντίστοιχα διαγράμματα έχουν τίτλο “Κατανομή απόλυτου 

σφάλματος”. 

Για λόγους ομαλής ροής της παρουσίασης, οι πίνακες με τα αναλυτικά 

αποτελέσματα περιέχονται στο παράρτημα 1. 

 

6.5.1 Συμβατική εκπαίδευση 

Τα βέλτιστα δίκτυα παρουσιάζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στον 

πίνακα 6.3. Η βαθμιαία βελτίωση της συμπεριφοράς τους, αποδίδεται στα νέα 

δομικά στοιχεία που προστίθενται σταδιακά μέχρι να σχηματοποιηθεί το πλήρες 

μοντέλο του σχήματος 6.3.  

Το πρώτο δίκτυο του οποίου η συμπεριφορά παρουσιάζεται στα 

διαγράμματα του σχήματος 6.4, διαθέτει απλή FLN μονάδα εισόδου και δεν  
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Σχήμα 6.4: Δίκτυο με απλή FLN-είσοδο χωρίς νευρώνα παράκαμψης 
 

χρησιμοποιεί νευρώνα παράκαμψης. Το RMS σφάλμα είναι 0.002 για λ=3.93. Η 

γραμμή σφάλματος “0.005” δεν αγγίζει ποτέ το 0%, ενώ η γραμμή σφάλματος 

“0.001” ελαχιστοποιείται κοντά στο 60%. Η συμπεριφορά του δικτύου δεν 

κρίνεται ικανοποιητική καθώς, καμία τιμή εξόδου (για λ=3.93) δεν εμφανίζει 

απόλυτο σφάλμα μικρότερο του 0.005, ενώ πάνω από 59% των εξόδων 

περιέχουν σφάλμα μεγαλύτερο του 0.001. Η συμπεριφορά του δικτύου 

επιδεινώνεται για τιμές της παραμέτρου διάφορες του 3.93 όπως είναι 

αναμενόμενο. Μόνο σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια στην 

πρόβλεψη, το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό στο διάστημα 

[3.89,3.96], στο οποίο η γραμμή σφάλματος “0.01”μηδενίζεται, που σημαίνει ότι 

το απόλυτο σφάλμα διατηρείται μικρότερο του 0.01 για όλες τις τιμές που 

παράγει το δίκτυο στο διάστημα αυτό. 

Η προσθήκη ενός σιγμοειδούς νευρώνα παράκαμψης στο προηγούμενο 

δίκτυο, επηρεάζει  το RMS σφάλμα, το οποίο μειώνεται στην τιμή 0.0016.  

Ανάλογη βελτίωση παρατηρείται και στις γραμμές σφάλματος “0.001” που 

παρουσιάζει ελάχιστο κοντά στην τιμή 50% και  0.005 που βρίσκεται πολύ 

κοντά στο 0% για λ∈[3.92,3.94]. 
  



Κατανομή απόλυτου σφάλματος

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

3,
86

3,
88 3,
9

3,
92

3,
94

3,
96

3,
98 4

λ-Παράμετρος

%
 Δ
εδ
ομ
έν
α 
με

 σ
φά
λμ
α 

με
γα
λύ
τε
ρο

 α
πό

…
0,0005

0,001

0,01
0,050,1

0,005

 

Κατανομή RMS και μέσου 
σφάλματος

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

3,
86

3,
88 3,
9

3,
92

3,
94

3,
96

3,
98 4

λ-Παράμετρος

Μέσο σφάλμα

RMS σφάλμα

 
 

Σχήμα 6.5: Δίκτυο με απλή FLN-είσοδο με σιγμοειδή νευρώνα παράκαμψης 
 

Στις περιπτώσεις που επίπεδο σφάλματος “0.005” θεωρείται ικανοποιητικό, το 

δίκτυο μοντελοποιεί τη λογιστική απεικόνιση στο διάστημα λ∈[3.92,9.94] πιο 

αποτελεσματικά από το δίκτυο χωρίς νευρώνα παράκαμψης. Για την περίπτωση 

που δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια, η εικόνα του δικτύου με νευρώνα 

παράκαμψης, δεν διαφέρει από αυτήν του προηγούμενου μοντέλου καθότι η 

γραμμή σφάλματος “0.01” παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, αγγίζει, δηλαδή, το 

0% στο διάστημα λ∈[3.9,3.96] ενώ ανεβαίνει στο 1.83% για λ=3.89.  

Στο σχήμα 6.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το τρίτο κατά σειρά 

δίκτυο του πίνακα 6.3 το οποίο διαθέτει διευρυμένη FLN είσοδο και δεν 

χρησιμοποιεί νευρώνα παράκαμψης. Το RMS σφάλμα είναι για λ=3.93, 0.00064. 

Η βελτίωση αυτή του μέσου τετραγωνικού σφάλματος αντανακλά σε 

αντίστοιχες, αξιοσημείωτες βελτιώσεις των καμπυλών του απόλυτου σφάλματος, 

που αφορούν όμως σε μια στενή περιοχή γύρω από την τιμή λ=3.93. Αναλυτικά 

παρατηρούνται τα παρακάτω: 

• Η γραμμή σφάλματος “0.01”, φανερώνει μικρή επιδείνωση της συμπεριφοράς 

παραμένοντας στο 0% όταν λ∈[3.9,3.96], ενώ για λ=3.97 παίρνει την τιμή 

3.39%. Συνεπώς για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται μεγάλη ακρίβεια, ενώ 

αντίθετα είναι επιθυμητό η μοντελοποίηση να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν 

περισσότερα μέλη της μονοπαραμετρικής απεικόνισης το δίκτυο υπολείπεται 

των δύο προηγουμένων. Καλύτερη επιλογή θεωρείται αυτή που υλοποιείται 



με την απλούστερη δομή, που αντιπροσωπεύεται από το πρώτο δίκτυο του 

πίνακα 6.3, το οποίο χρησιμοποιεί απλή FLN είσοδο, δεν διαθέτει νευρώνα 

παράκαμψης και μοντελοποιεί τη λογιστική απεικόνιση, στην περιοχή 

λ∈[3.89,3.96]. Το δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο χρησιμοποιείται για την 

χαμηλής ακρίβειας - μεγάλου εύρους μοντελοποίηση, στη θέση του 

προηγούμένου, μόνο στην περίπτωση που το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 

περιοχή λ∈[3.90,3.97] στην οποία ολισθαίνει, με μικρή επιδείνωση, η 

βέλτιστη λειτουργία. 
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Σχήμα 6.6: Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο χωρίς νευρώνα παράκαμψης 

• Η γραμμή σφάλματος “0.005” αγγίζει το 0% στο διάστημα λ∈[3.92,3.94], ενώ 

για λ=3.95 δεν υπερβαίνει το 4%. Συνεπώς το εξεταζόμενο δίκτυο 

παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα, έναντι του προηγουμένου (απλή FLN 

είσοδος και νευρώνας παράκαμψης), παρουσιάζοντας καλύτερη συμπεριφορά 

σε ευρύτερη περιοχή τιμών της παραμέτρου.. 

• Χωρίς αμφιβολία το δίκτυο με διευρυμένη FLN είσοδο είναι πολύ καλύτερο 

από τα δύο προηγούμενα όταν απαιτείται αυξημένη ακρίβεια, που 

περιορίζεται, ωστόσο, αναπόφευκτα, σε μια στενή περιοχή γύρω την τιμή 

λ=3.93. Πιο συγκεκριμένα για λ=3.93 η γραμμή σφάλματος “0.001” 

ελαχιστοποιείται στην τιμή 6.79%, ενώ αντίστοιχα η ελάχιστη τιμή της 



γραμμής σφάλματος “0.0005”, είναι 33.33%, μικρότερη, δηλαδή, ακόμα από 

τις ελάχιστες τιμές της γραμμής “0.001” των δύο προηγουμένων δικτύων.  

Η προσθήκη ενός ημιτονοειδούς νευρώνα παράκαμψης στο προηγούμενο 

δίκτυο, επιφέρει μικρές επιμέρους βελτιώσεις στη συμπεριφορά του νέου 

δικτύου. Πιο συγκεκριμένα το δίκτυο με διευρυμένη FLN είσοδο και 

ημιτονοειδή νευρώνα παράκαμψης παρουσιάζει την εξής εικόνα: 

• Η γραμμή σφάλματος “0.01” παραμένει στο 0% όταν λ∈[3.90,3.97]. 

Επιπρόσθετα η καμπύλη “0.01” απομακρύνεται από το 0% πιο ομαλά από τις 

αντίστοιχες όλων των υπολοίπων δικτύων (Παράρτημα 1). Συνεπώς όταν 

απαιτείται χαμηλή ακρίβεια και μεγάλο εύρος τιμών της παραμέτρου λ το εν 

λόγω δίκτυο παρουσιάζει, έστω και με μικρές διαφορές, τη βέλτιστη εικόνα. 

• Η γραμμή σφάλματος “0.005” είναι 0% στο διάστημα λ∈[3.92,3.95]. Ο 

μηδενισμός της γραμμής “0.005” στην τιμή λ=3.95, αποδίδει στο δίκτυο το 

χαρακτηρισμό του πλέον ευσταθούς στις διακυμάνσεις της παραμέτρου και 

στην περίπτωση αυτή που η στάθμη αποδεκτού σφάλματος οριοθετείται από 

την τιμή 0.005. 

• Οι γραμμές σφάλματος “0.001” και “0.0005” ελαχιστοποιούνται για λ=3.93 

στις τιμές 15% και 40% αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές των ελαχίστων 

υπογραμμίζουν την επιδείνωση της συμπεριφοράς του δικτύου, στην περιοχή 

γύρω από την τιμή λ=3.93, που αποδίδεται στην προσθήκη του νευρώνα 

παράκαμψης. Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό μόνο μετά από τη διεξοδική 

καταγραφή και μελέτη του απόλυτου σφάλματος, δεδομένου ότι το μέσο 

τετραγωνικό σφάλμα του συνόλου ελέγχου, εμφανίζεται ελαφρά χαμηλότερο 

(RMS=0.00063, για λ=3.93) από αυτό του προηγουμένου δικτύου 

(RMS=0.00064).    
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Σχήμα 6.7: Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο και ημιτονοειδή νευρώνα 
παράκαμψης 

 

Συμπερασματικά το δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο, χωρίς νευρώνα 

παράκαμψης, είναι το βέλτιστο όταν επιχειρείται μοντελοποίηση σε μια στενή 

περιοχή γύρω από την τιμή λ=3.93. Αντίστοιχα όταν η ευστάθεια στις 

διακυμάνσεις της παραμέτρου είναι το επιθυμητό χαρακτηριστικό, το δίκτυο με 

διευρυμένη FLN-είσοδο και ημιτονοειδή νευρώνα παράκαμψης, είναι το 

βέλτιστο μοντέλο.  

6.5.2 Εκπαίδευση σε συνεχή ροή δεδομένων. 

Το δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο, χωρίς νευρώνα παράκαμψης ήταν 

αυτό που ανταποκρίθηκε πιο ικανοποιητικά από όλα τα υπόλοιπα, στην 

εκπαίδευση συνεχούς ροής δεδομένων. Η συμπεριφορά του δικτύου δεν κρίνεται 

ικανοποιητική, συγκρινόμενη με το βέλτιστο κατά περίπτωση  μοντέλο 

συμβατικής εκπαίδευσης. Σε ότι αφορά τη συμπεριφορά γύρω από την τιμή 

λ=3.93, το RMS σφάλμα είναι 0.00086, ενώ οι γραμμές σφάλματος “0.001” και 

“0.005”, ελαχιστοποιούνται στις τιμές 24% και 55% αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές 

κάνουν φανερή την επιδείνωση της συμπεριφοράς του δικτύου, σε σχέση με τα 

δύο καλύτερα της περίπτωσης της συμβατικής εκπαίδευσης. 
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Σχήμα 6.8: Εκπαίδευση σε συνεχή ροή δεδομένων. Δίκτυο με διευρυμένη 

FLN-είσοδο χωρίς νευρώνα παράκαμψης 
 

Σε ότι αφορά την ευστάθεια στις διακυμάνσεις της παραμέτρου λ, οι περιοχές 

ικανοποιητικής συμπεριφοράς είναι και πάλι στενότερες τόσο από αυτές του 

βέλτιστου μοντέλου, όσο και από αυτές του δεύτερου στην κατάταξη, κατά 

περίπτωση, όπως φαίνεται από τα διαγράμματα των σχημάτων 6.8, 6.7 και 6.6 

καθώς και τους πίνακες 5, 4 και 3  του παραρτήματος 1. 

6.5.3 Μικτή εκπαίδευση 

Ως μικτή εκπαίδευση ορίζεται  η διαδικασία που χρησιμοποιεί σύνολα 

εκπαίδευσης αποτελούμενα από ομάδες σημείων, οι οποίες ανήκουν σε 

διαφορετικά μέλη της λογιστικής απεικόνισης, υπολογίζονται δηλαδή από την 

ίδια σχέση (την Xn+1=λXn(1-Xn)) για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου λ. 

Επιδίωξη της διαδικασίας αυτής είναι να “μάθει” το νευρωνικό δίκτυο 

περισσότερα του ενός μέλη της λογιστικής απεικόνισης, με στόχο την αυξημένη 

ευστάθεια του μοντέλου στις διαταραχές της παραμέτρου κατά την ανάκληση. 

Αν η υπόθεση, ότι η μικτή εκπαίδευση αυξάνει την ανοχή του μοντέλου στις 

μεταβολές της παραμέτρου είναι σωστή, τότε η αναμενόμενη συμπεριφορά ενός 

εκπαιδευμένου, με τον τρόπο αυτό, δικτύου, θα εμφανίζεται στα διαγράμματα 

της κατανομής του απόλυτου σφάλματος ως “εξομάλυνση” των γραμμών 

σφάλματος. Ο όρος εξομάλυνση αναφέρεται στη μείωση της κλίσης των 



καμπυλών σφάλματος, που οφείλεται είτε στην βελτίωση της συμπεριφοράς του 

δικτύου για τιμές λ≠3.93, είτε (και) στην επιδείνωση της συμπεριφοράς του για 

λ=3.93. Αν το ζητούμενο είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων των 

προτεινόμενων δικτύων, τότε ως αποτέλεσμα μιας πετυχημένης μικτής 

εκπαίδευσης αναμένεται ένα μοντέλο της λογιστικής απεικόνισης με θεωρητικά 

σταθερή, από άποψη ακρίβειας, συμπεριφορά για όλες τις τιμές της παραμέτρου 

στο διάστημα αναφοράς (λ∈[3.86,4]). Για να διαπιστωθεί αν η μικτή εκπαίδευση 

έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δοκιμάστηκαν πολλά σύνολα δεδομένων 

εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκαν με χρήση ποικίλων συνδυασμών των τιμών 

της παραμέτρου λ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η υποτιθέμενη συμπεριφορά 

δεν περιέχεται στις δυνατότητες των δικτύων. Χαρακτηριστικά παρουσιάζεται 

στο σχήμα 6.9, η περίπτωση όπου το ολοκληρωμένο δομικά δίκτυο του 

σχήματος 6.3 υποβλήθηκε σε μικτή εκπαίδευση. Το σύνολο εκπαίδευσης 

συνίσταται από δεδομένα που υπολογίστηκαν για τρεις τιμές της παραμέτρου, 

συγκεκριμένα τις λ=3.88, λ=3.93 και λ=3.98. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί ο 

τύπος της “γνώσης” που  
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Σχήμα 6.9: Μικτή εκπαίδευση. Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο και 
ημιτονοειδή νευρώνα παράκαμψης 

 

αποκομίζει το δίκτυο δεν ανταποκρίνεται στην επιθυμητή συμπεριφορά. 

Αντίθετα το δίκτυο “μαθαίνει” όπως ακριβώς και στη συμβατική εκπαίδευση. Το 



γεγονός της επιδείνωσης της συμπεριφοράς των δικτύων, οφείλεται στο ότι τα 

σύνολα εκπαίδευσης είναι ελλιπή σε σχέση με αντίστοιχα σύνολα της 

συμβατικής εκπαίδευσης. Η βελτίωση της μικτής εκπαίδευσης θεωρήθηκε 

περιττή, αφού παράγει συμπεριφορές του ίδιου τύπου με τη συμβατική, που είναι 

απλούστερη στην εφαρμογή της.  

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μικτής εκπαίδευσης σχετίζεται με 

τους μηχανισμούς “μάθησης” που ακολουθούνται από τα ΤΝΔ. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το δίκτυο καλείται να μάθει μια σχέση η οποία δεν 

είναι συνάρτηση. Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 6.4 το δίκτυο καλείται 

παράγει την τιμή εξόδου, που αντιστοιχεί σε μία είσοδο, όταν οι επιθυμητές 

τιμές εξόδου είναι περισσότερες από μία. Δεδομένου ότι κανένα άλλο στοιχείο, 

εκτός της τιμής εισόδου, δεν είναι διαθέσιμο, το δίκτυο αδυνατεί να επιλέξει μία 

από τις επιθυμητές τιμές που αντιστοιχούν στην ίδια είσοδο. Το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας εκπαίδευσης είναι η “γνώση” μια μέσης συμπεριφοράς του 

συστήματος, που εκφράζεται από το μέσο όρο των επιθυμητών εξόδων που 

αντιστοιχούν στην ίδια είσοδο. Προϋπόθεση φυσικά για την εκδήλωση,  

 

Πίνακας 6.4: Ενδεικτικά στοιχεία από το σύνολο εκπαίδευσης, 

Επιθυμητή εξοδος στην περίπτωση που: 
Είσοδος λ=3.88 λ=3.93 λ=3.98 
0.1     0.3492 0.3537 0.3582 
0.5     0.97 0.9825 0.995 
0.8     0.6208 0.6288 0.6368 

 

της προαναφερόμενης συμπεριφοράς είναι η επαρκής και ισοδύναμη 

παρουσίαση όλων των περιπτώσεων, στο δίκτυο, όπως αναφέρεται και στην 

ενότητα 6.3. Για την επιβεβαίωση του συμπεράσματος σχετικά με την 

καταγραφή της μέσης συμπεριφοράς του συστήματος το ίδιο δίκτυο, 

υποβλήθηκε σε μικτή εκπαίδευση με χρήση συνόλου εκπαίδευσης που περιείχε 

δεδομένα της απεικόνισης που υπολογίστηκαν για λ=3.86 και λ=4. Από την 

συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης εξαιρέθηκαν δεδομένα που ανήκουν στο  



μέλος της απεικόνισης που αντιστοιχεί στην τιμή λ=3.93. Αν οι υποθέσεις για το 

μηχανισμό της μικτής εκπαίδευσης είναι ορθές, τότε η εκδήλωση της βέλτιστης 

συμπεριφοράς αναμένεται για την τιμή λ=3.93, που είναι το μέσο της περιοχής 

[3.86,4], παρόλο που η τιμή αυτή είναι “άγνωστη” στο δίκτυο. Ο πίνακας 6.5 που 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου της απόκρισης του δικτύου σε 

μεγάλα, κατά περίπτωση, τμήματα της τροχιάς, πράγματι επιβεβαιώνει τα 

παραπάνω συμπεράσματα. Το δίκτυο συμπεριφέρεται καλύτερα στην τροχιά που 

αναδύεται για λ=3.93, παρόλο που έχει εκπαιδευτεί σε τροχιές απομακρυσμένες 

από αυτήν.  

Η σχεδόν συμμετρική δομή των γραμμών σφάλματος που παρατηρήθηκε 

και στη συμβατική και την μικτή εκπαίδευση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός 

της απώλειας της συμμετρίας όταν το δίκτυο εκπαιδεύεται με χρήση συνόλου 

που παράγεται από μια ακραία τιμή του λ στην περιοχή αναφοράς. 

 

Πίνακας 6.5: Μικτή εκπαίδευση για λ=4 & λ=3.86. Αποτελέσματα ελέγχου 
απόκρισης του δικτύου για λ=4, λ=3.93 και λ=3.86. 

Παράμετρος - λ  λ=4  λ=3.93 λ=3.86 
Μέσο-Σφάλμα 0.01004 0.0015 0.0095 
RMS-Σφάλμα 0.0117 0.0017 0.0113 

%Σφάλμα>0.1 0.00% 0.00% 0.00% 
% Σφάλμα >0.05 0.00% 0.00% 0.00% 
% Σφάλμα >0.01 45.93% 0.00% 49.25% 
% Σφάλμα >0.005 74.11% 0.00% 72.73% 
% Σφάλμα >0.001 94.54% 66.05% 81.22% 
% Σφάλμα >0.0005 97.16% 86.91% 90.07% 
 

Στο σχήμα 6.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου στον οποίο 

υποβλήθηκε το δίκτυο διευρυμένης FLN-εισόδου με ημιτονοειδή νευρώνα 

παράκαμψης, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκε σε σύνολο δεδομένων της απεικόνισης 

για λ=3.86.  
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Σχήμα 6.10:.Συμβατική εκπαίδευση γαι λ=3.86. Δίκτυο με διευρυμένη FLN-
είσοδο και ημιτονοειδή νευρώνα παράκαμψης 

 

Σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί, η απώλεια της συμμετρίας είναι 

αναμενόμενη καθώς τα ελάχιστα των καμπυλών σφάλματος εμφανίζονται είτε 

στη περιοχή της μοναδικής λ-τιμής που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία 

εκπαίδευσης, είτε στην περιοχή του μέσου όρου των τιμών της παραμέτρου που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του συνόλου εκπαίδευσης. 

 

6.6. Δίκτυα με αυξημένη πληροφορία εισόδου. 

Όπως έχει προαναφερθεί στην ενότητα 6.2, η χρήση της απαραίτητης 

μόνο πληροφορίας στη βασική μονάδα εισόδου των δικτύων, δεν εξασφαλίζει με 

βεβαιότητα τις βέλτιστες λύσεις, στο πρόβλημα της μοντελοποίησης της 

λογιστικής απεικόνισης. Για λόγους πληρότητας της έρευνας εξετάζονται και οι 

περιπτώσεις δικτύων με αυξημένη πληροφορία στη βασική μονάδα εισόδου. 

Στην απλούστερη περίπτωση, που εξετάζεται αμέσως παρακάτω, τα δίκτυα 

τροφοδοτούνται με δύο προηγούμενες τιμές της αναδρομικής σχέσης. Ο κορμός 

των δικτύων έχει παραμείνει, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, δομικά 

αμετάβλητος. Μικρές διαφοροποιήσεις αφορούν σε πρόσθετες μονάδες εισόδου, 

και στην αύξηση κατά ένα των νευρώνων του ενδιαμέσου επιπέδου. Αναλυτικά 

η νέες κατασκευές έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Μονάδες εισόδου: Η είσοδος αποτελείται από τη βασική μονάδα 

εισόδου και τις FLN-ενότητες. Η βασική μονάδα εισόδου περιέχει δύο νευρώνες 



που δέχονται τις τιμές Xn και Xn-1  (Lapedes A. 1987). Οι FLN-μονάδες εισόδου 

είναι οι εξής: 

• FLN-Αv: Ενότητα ενός νευρώνα που παράγει τον αριθμητικό μέσο όρο των 

Xn,Xn-1. 

• FLN-Pr: Ενότητα ενός νευρώνα που παράγει γινόμενο των Xn,Xn-1. 

• FLN-S1k: Ενότητα δύο νευρώνων που παράγει το sin(πXi), i=1,2 

• FLN-S2k: Ενότητα δύο νευρώνων που παράγει το sin(2πXi), i=1,2 

• FLN-ΕΧ1k: Ενότητα δύο νευρώνων που παράγει το γινόμενο Xisin(πXi), 

i=1,2. 

• FLN-ΕΧ2k: Ενότητα δύο νευρώνων που παράγει το γινόμενο Xisin(2πXi), 

i=1,2. 

• FLN-ΑΜP:  Ενότητα δύο νευρώνων όμοια με την κύρια είσοδο. Παρέχει στο 

ενδιάμεσο επίπεδο μία επανάληψη της εισόδου με διαφορετικά εκπαιδεύσιμα 

βάρη. 

Οι τέσσερις πρώτες FLN ενότητες χρησιμοποιούνται στα δίκτυα που 

αναφέρονται ως “δίκτυα με πλήρη-απλή FLN μονάδα εισόδου”. Ο επιθετικός 

προσδιορισμός “πλήρης” χρησιμοποιείται εδώ για να τονιστεί η διαφοροποίηση 

των νέων αυτών δικτύων από τα δίκτυα απλής FLN-εισόδου της ενότητας 6.2 

που δεν χρησιμοποιούν μονάδες FLN-Av και FLN-Pr.  Οι ενότητες FLN-ΕΧ1k, 

FLN-ΕΧ2k χρησιμοποιούνται, επιπρόσθετα, στα αναφερόμενα ως  “δίκτυα με 

διευρυμένη FLN μονάδα εισόδου”. Τέλος η FLN-ΑΜP χρησιμοποιείται στο 

δίκτυο που αναφέρεται ως “δίκτυο διευρυμένη και ενισχυμένη FLN μονάδα 

εισόδου”. Στο σχήμα 6.11 παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη δομή δικτύου, που 

περιέχει όλες τις μονάδες εισόδου εκτός της FLN-AMP. 

Ενδιάμεσο επίπεδο: Αποτελείται από 4 νευρώνες που συνδέονται πλήρως με τις 

μονάδες εισόδου, με εκπαιδεύσιμα συναπτικά βάρη. Η επιλογή του αριθμού των 

νευρώνων έγινε μετά από δοκιμές και με κριτήριο το RMS σφάλμα κατά την 

φάση της εκπαίδευσης. Σαν συνάρτηση μεταφοράς χρησιμοποιείται η 

σιγμοειδής. 
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Σχήμα 6.11: Δίκτυο με δύο νευρώνες στη βασική είσοδο, διευρυμένη FLN-

μονάδα. 
 

Νευρώνας παράκαμψης: Ο νευρώνας παράκαμψης έχει ακριβώς τον ίδιο 

χαρακτήρα και ρόλο που έχει και στα δικτυα της ενότητας 6.2. 

Μονάδα εξόδου : Η μονάδα εξόδου αποτελείται, οπως και στη 6.2, από 

ένα νευρώνα που συνδέεται πλήρως με το ενδιάμεσο επίπεδο και το νευρώνα 

παράκαμψης (όταν χρησιμοποιείται) και λειτουργεί γραμμικά. 

Η εκπαίδευση και ο έλεγχος των δικτύων έγινε με τους όρους που 

περιγράφονται στην ενότητα 6.3. Από τα αποτελέσματα του διεξοδικού ελέγχου 

που διενεργήθηκε στα καλύτερα από τα δίκτυα, συμπεραίνεται ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις η συμπεριφορά των δικτύων με δύο νευρώνες στη βασική μονάδα 

εισόδου, είναι κατά πολύ υποδεέστερη της αντίστοιχης των δικτύων της 



ενότητας 6.2. Στο σχήμα 6.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για ένα από τα 

καλύτερα [73] δίκτυα που εξετάστηκαν στη συγκριτική δοκιμή. 
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Σχήμα 6.12: Δίκτυο με πλήρη-απλή FLN-είσοδο και σιγμοειδή νευρώνα 
παράκαμψης 

 

Η γραμμές σφάλματος “0.001” και “0.0005” δίνουν την εικόνα δικτύου που 

αποτυγχάνει να μοντελοποιήσει την απεικόνιση με μεγάλη ακρίβεια έστω και σε 

μια πολύ στενή περιοχή γύρω από το λ=3.93, καθώς οι ελάχιστες τιμές τους είναι 

μεγαλύτερες του 75% και 85% αντίστοιχα. Το σφάλμα RMS του συνόλου 

ελέγχου είναι 0.0024. Σε ότι αφορά την ανοχή του δικτύου στις διακυμάνσεις της 

παραμέτρου, παρουσιάζεται επίσης εικόνα επιδείνωσης σε σχέση με τα δίκτυα 

απλής εισόδου. Πιο συγκεκριμένα η γραμμή σφάλματος “0.005”, μόλις που 

αγγίζει το 0% για λ=3.93 ενώ η γραμμή σφάλματος “0.01” περνάει από το 0% 

για τιμές του λ∈[3.91,3.94], περιοχή στενότερη από τις παρατηρούμενες στα 

προηγούμενα δίκτυα. 

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των δικτύων με δύο νευρώνες στη 

βασική είσοδο θα έπρεπε υπό φυσιολογικές συνθήκες να περατωθεί στο σημείο 

αυτό. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον η σύγκριση  των δικτύων μεταξύ τους, με σκοπό 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση των δομικών μεταβολών 

τους, στη συνολική απόδοση [38,40]. Επιπρόσθετα, έχει ενδιαφέρον η επίδραση 

του τύπου του συνόλου εκπαίδευσης. Τα δίκτυα που λαμβάνουν μέρος στην 



παρακάτω συγκριτική δοκιμή, εκπαιδεύτηκαν σε σύνολο δεδομένων, που 

αντιστοιχεί σε τμήμα 500 διαδοχικών σημείων της τροχιάς της απεικόνισης, για 

λ=3.93. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα δίκτυα που εκπαιδεύτηκαν με τον τρόπο 

αυτό έχουν χειρότερη απόδοση ως μοντέλα, από τα δίκτυα που εκπαιδεύτηκαν 

σε σύνολο που ομοιόμορφα καλύπτει το πεδίο ορισμού της συνάρτησης, όπως 

αυτό του σχήματος 6.12. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της συγκριτικής δοκιμής, 

είναι ίδια με αυτά της προηγούμενης δοκιμής στην ενότητα 6.4. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται συνοπτικά αμέσως παρακάτω: 

Το δίκτυο με την χειρότερη συμπεριφορά είναι αυτό που χρησιμοποιεί 

πλήρη-απλή FLN μονάδα εισόδου, χωρίς νευρώνα παράκαμψης (Διαγράμματα 

του σχήματος 6.13).  
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Σχήμα 6.13 Δίκτυο χωρίς νευρώνα παράκαμψης με πλήρη-απλή FLN-είσοδου. 

 

Το ποσοστό σημείων που προβλέπονται με σφάλμα μικρότερο του “0.01” 

δεν πλησιάζει το “0%”, ενώ το ποσοστό με σφάλμα μεγαλύτερο του “0.005” 

είναι άνω του 30% ακόμα και όταν λ=3.93. Η εικόνα του RMS σφάλματος 

κινείται στα ίδια πλαίσια, δίνοντας τη χαμηλότερη τιμή του, RMS=0.005201, 

όταν λ=3.93.  
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Σχήμα 6.14: Δίκτυο χωρίς νευρώνα παράκαμψης με διευρυμένη FLN μονάδα 

εισόδου. 
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Σχήμα 6.15: Δίκτυο με νευρώνα παράκαμψης tanh και πλήρη-απλή FLN-εισόδου. 
 

Σημαντική βελτίωση παρατηρείται στα επόμενα δύο δίκτυα. Το πρώτο 

διαθέτει διευρυμένη FLN μονάδα εισόδου χωρίς νευρώνα παράκαμψης ενώ το 

δεύτερο απλή με νευρώνα παράκαμψης. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα των 

σχημάτων 6.14 και 6.15 αντίστοιχα, το πρώτο υπερέχει όταν η προεπιλεγμένη 

ακρίβεια είναι “0.005”, ενώ το δεύτερο όταν είναι “0.01”. Αντίστοιχα το RMS 

σφάλμα παρουσιάζει ελάχιστο, για λ=3.93, ισο με 0.003137 και 0.003533 κατά 

περίπτωση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί η επίδραση του τρόπου εκπαίδευσης 

στη συμπεριφορά του δικτύου του σχήματος 6.15. Το δίκτυο αυτό υπό συνθήκες 



εκπαίδευσης με σύνολο που καλύπτει ομοιόμορφα το πεδίο ορισμού της 

απεικόνισης, παρουσιάζει σχεδόν ισοδύναμη συμπεριφορά με αυτό του 

σχήματος 6.12. Από τη σύγκριση των διαγραμμάτων των 6.11 και 6.15, 

συμπεραίνεται επιδείνωση της συμπεριφοράς, η οποία αποδίδεται στην επίδραση 

του τρόπου εκπαίδευσης. 

Η ταυτόχρονη εφαρμογή διευρυμένης FLN μονάδας εισόδου και νευρώνα 

παράκαμψης δεν φαίνεται παράγει δίκτυο με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. 

Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.16, η συμπεριφορά του δικτύου δεν είναι 

καλύτερη από την συμπεριφορά των δύο προηγουμένων. H  ελάχιστη τιμή για το 

RMS που παρατηρείται για λ=3.93 και είναι ίση με 0.003313.  
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Σχήμα 6.16: Δίκτυο με νευρώνα παράκαμψης tanh και διευρυμένη FLN μονάδα 
εισόδου. 

 

Μικρές βελτιώσεις ωστόσο επιτυγχάνονται αν στο δίκτυο με διευρυμένη 

FLN-είσοδο και νευρώνα παράκαμψης προστεθεί η ενότητα ενίσχυσης. Όπως 

παρατηρείται στα διαγράμματα του σχήματος 6.17, βελτιώνεται η θέση της 

καμπύλης σφάλματος “0.01” μια που το ποσοστό αποτυχίας είναι κοντά στο 0% 

για λ∈[3.91, 3.95].  
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Σχήμα 6.17: Δίκτυο με νευρώνα παράκαμψης tanh διευρυμένη και ενισχυμένη FLN 
μονάδα εισόδου 

 

Παρατηρείται επίσης βελτίωση της θέσης της καμπύλης σφάλματος “0.005”. Το 

ποσοστό αποτυχίας είναι πολύ κοντά στο 10% για δύο τιμές του λ (έναντι μιας 

στις προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ είναι κατω του 20% για 3 τιμές του λ, 

έναντι 2 των προηγουμένων περιπτώσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα δίκτυα με δύο νευρώνες, Χn&Χn-1, στη βασική 

μονάδα εισόδου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταγωνιστούν, ως προς 

την ακρίβεια πρόβλεψης, τα λιτά μοντέλα της ενότητας 6.2, που χρησιμοποιούν 

την θεωρητικά απαραίτητη, μία μόνο, προηγούμενη τιμή της αναδρομικής 

σχέσης. Η αποτυχία αυτή αποδίδεται στην αύξηση της πολυπλοκότητας των 

νέων μοντέλων. Το ερώτημα που τίθεται, είναι αν η βαθμιαία αύξηση της 

πληροφορίας εισόδου αντισταθμίζει σε κάποια οριακή τιμή της, την ολοένα 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα που προκαλεί. Με άλλα λόγια, πρέπει να εξεταστεί 

αν το πλεονέκτημα που θεωρητικά δίνει στο δίκτυο η πλεονάζουσα πληροφορία 

στην είσοδο, αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από το μειονέκτημα που 

εισάγει η πολυπλοκότητα. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν, εκ νέου, δίκτυα, με 

αριθμό νευρώνων στη βασική μονάδα εισόδου, σταδιακά αυξανόμενο, από 3-10. 

Οι δομή της εισόδου ήταν σε κάθε περίπτωση απλή - FLN, αφού η αύξηση των 

νευρώνων της βασικής μονάδας, αυξάνει δραματικά της πολυπλοκότητα των 



δικτύων με διευρυμένη FLN-είσοδο. Οι παράμετροι εκπαίδευσης και ελέγχου 

διατηρήθηκαν ίδιες με αυτές της ενότητας 6.3. Εξετάζοντας το RMS σφάλμα στη 

φάση της εκπαίδευσης, συμπεραίνεται ότι το στοιχείο της πολυπλοκότητας 

ισορροπεί το πλεονέκτημα της πλεονάζουσας πληροφορίας, προσδίδοντας στα 

δίκτυα, συμπεριφορές ισοδύναμες ή ελαφρά βελτιωμένες, σε λίγες περιπτώσεις, 

από αυτές των δικτύων με δύο νευρώνες στη βασική είσοδο. Σε καμία περίπτωση 

δεν παρατηρήθηκε συμπεριφορά συγκρίσιμη με αυτή των δικτύων απλής 

εισόδου της ενότητας 6.2. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω, τα 

αποτελέσματα του διεξοδικού ελέγχου, που έγινε για την ακραία περίπτωση, των 

βέλτιστων,  από τα δίκτυα με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου. Σε όλες 

τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται η συνάρτηση μεταφοράς του ενδιαμέσου 

επιπέδου είναι σιγμοειδής.  
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Σχήμα 6.18: Δίκτυο με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, πλήρη-απλή 

FLN-είσοδο και νευρώνα παράκαμψης με συνάρτηση μεταφοράς tanh.  
 

Τα δύο δίκτυα των οποίων η συμπεριφορά συνοψίζεται στα διαγράμματα των 

σχημάτων 6.18, 6.19 είναι σχεδόν ισοδύναμα με το πρώτο να υπερέχει ελαφρά 

ως προς την σταθερότητα σε μεγάλες διακυμάνσεις της παραμέτρου (γραμμή 

σφάλματος “0.01”) και το δεύτερο να εμφανίζεται ακριβέστερο όταν η 

παράμετρος μεταβάλλεται κοντά στην τιμή λ=3.93 (γραμμή σφάλματος 

“0.005”). 
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Σχήμα 6.19:. Δίκτυο με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, πλήρη-απλή 
FLN-είσοδο και νευρώνα παράκαμψης με ημιτονοειδή συνάρτηση μεταφοράς. 

 

Σε ότι αφορά τη σύγκριση τους, με το δίκτυο δύο νευρώνων στη βασική είσοδο, 

που παρουσιάζεται στα διαγράμματα του σχήματος 6.11, μπορεί να παρατηρηθεί 

ότι και τα δύο υστερούν ως προς την ακρίβεια στη στενή περιοχή γύρω από το 

λ=3.93 (γραμμή σφάλματος “0.005”), είναι ωστόσο σχεδόν ισοδύναμα ως προς 

της ευστάθεια σε μεγάλες διακυμάνσεις της παραμέτρου, με μικρή 

προαπαιτούμενη ακρίβεια (γραμμή σφάλματος “0.01”).  

Η εκπαίδευση σε συνεχή ροή δεδομένων, φαίνεται ότι ελαφρά επιδεινώνει 

τη συμπεριφορά των δικτύων όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.20, ενώ η μικτή 

εκπαίδευση (σχ.6.21) αναδεικνύει την υπεροχή της πολυπλοκότητας έναντι της 

πλεονάζουσας πληροφορίας. Η υπεροχή αυτή οφείλεται στη μειωμένη, σε σχέση 

με την αντίστοιχη της συμβατικής εκπαίδευσης, πυκνότητα κάλυψης του πεδίου 

ορισμού της απεικόνισης, με αποτέλεσμα να χάνεται μέρος του πλεονεκτήματος 

που προσφέρει η πλεονάζουσα πληροφορία. 
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Σχήμα 6.20: Εκπαίδευση συνεχούς ροής 
δεδομένων. Δίκτυο με 10 νευρώνες στη 
βασική μονάδα εισόδου, πλήρη-απλή 
FLN-είσοδο και νευρώνα παράκαμψης με 
σιγμοειδή συνάρτηση μεταφοράς.. 

 
Σχήμα 6.21: Μικτή εκπαίδευση. Δίκτυο 
με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα 
εισόδου, πλήρη-απλή FLN-είσοδο και 
νευρώνα παράκαμψης με σιγμοειδή 
συνάρτηση μεταφοράς.. 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα σύγκρισης, επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση της 

πληροφορίας στην είσοδο, δεν μπορεί να αναιρέσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της 

αύξησης της πολυπλοκότητας των δικτύων. Τα δίκτυα με ένα νευρώνα στη 

βασική μονάδα εισόδου, παραμένουν αδιαμφισβήτητα η βέλτιστη επιλογή. 

 

6.7 Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της διερεύνησης των προηγούμενων ενοτήτων 

συνάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα σχετικά με τη μοντελοποίηση του 

χαοτικού ελκυστή της λογιστικής απεικόνισης. 

1.  Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται ως μοντέλα επιβάλλεται να διαθέτουν FLN 

μονάδες εισόδου. Η διευρυμένη FLN μονάδα είναι απαραίτητη για τη 

βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς των δικτύων και ως προς την ακρίβεια 

πρόβλεψης και ως προς την ανοχή στις διαταραχές της παραμέτρου. 

2.  Τα δίκτυα με πλεονάζουσα πληροφορία εισόδου εισάγουν το μειονέκτημα της 

πρόσθετης πολυπλοκότητας στο δίκτυο. Το μειονέκτημα αυτό δεν 

αντισταθμίζεται από το πλεονέκτημα της αύξησης της πληροφορίας που 



εισάγεται στο δίκτυο. Έτσι τα δίκτυα που χρησιμοποιούν μία μόνο 

προηγούμενη τιμή της αναδρομικής σχέσης αποδεικνύονται βέλτιστα. 

3.  Τα δίκτυα “μαθαίνουν” καλύτερα όταν ακολουθείται η συμβατική διαδικασία 

εκπαίδευσης, που βασίζεται σε σύνολα αποτελούμενα από σημεία των οποίων 

η τετμημένη (δηλαδή η είσοδος του δικτύου) λαμβάνεται από το πεδίο 

ορισμού της απεικόνισης με δειγματοληψία σταθερού βήματος. Η συμβατική 

εκπαίδευση σε τμήμα της χαοτικής τροχιάς εμφανίζεται πιο αδύναμη, 

δεδομένου ότι η τροχιά κινείται με τρόπο μη ομοιόμορφο με αποτέλεσμα τα 

σύνολα εκπαίδευσης να αποτελούνται από σημεία που δεν κατανέμονται 

ομοιόμορφα στο χώρο της απεικόνισης. Η ανομοιόμορφη αυτή κατανομή των 

σημείων είναι υπεύθυνη για τα “κενά” που παρουσιάζει η “γνώση”  του 

δικτύου για το περιβάλλον που καλείται να αναπαράγει και να γενικεύσει.. 

Επιπρόσθετα, η εξάρτηση της κατανομής αυτής από το τμήμα της τροχιάς, 

καθιστά τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης εξαρτώμενα, ως ένα βαθμό, από 

το συγκεκριμένο σύνολο εκπαίδευσης. Η άρση αυτής της αδυναμίας με τη 

χρήση μεγάλου αριθμού σημείων (εκπαίδευση σε συνεχή ροή δεδομένων) δεν 

έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εξουδετέρωση, από την άλλη μεριά, 

της ευαισθησίας των δικτύων στις μεταβολές της παραμέτρου με τη χρήση 

μικτής εκπαίδευσης είναι αδύνατη, καθότι το δίκτυο αναπαράγει μια μέση 

συμπεριφορά που σχεδόν ταυτίζεται με αυτή της συμβατικής εκπαίδευσης. 

 

 



7.  ΑΠΛΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ HENON 

 

7.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η δυνατότητα μοντελοποίησης της 

απεικόνισης του Henon με την χρήση απλών MLP-μοντέλων. Η απεικόνιση του 

Henon εξελίσσεται σε δισδιάστατο χώρο φάσεων, σύμφωνα με το σύστημα των 

αναδρομικών σχέσεων 7.1a & 7.1b [26] 

 

Xn+1 = 1-a Xn
2 + Yn [7.1a]

Yn = bXn [7.1b]
 

Από τον υπολογισμό της Ιακωβιανής του συστήματος 7.1a & 7.1b απορρέει η 

συνθήκη απόσβεσης του δυναμικού συστήματος. Όπως συνάγεται από τη σχέση 

7.2, η απεικόνιση του Henon είναι μη διατηρητικό σύστημα (Κεφάλαιο 1, 

ενότητα 2) όταν |b|<1 καθότι: 

 

   -2aXn 1    
det   = b [7.2]

 b 0    
 

Η απεικόνιση  του Henon αποτελεί μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες 

περιπτώσεις δισδιάστατων αναδρομικών σχέσεων, που εκδηλώνουν χαοτική 

συμπεριφορά. Η μετάπτωση της στο χάος συμβαίνει για τις τιμές a=1.4, b=0.3. 

Ο χαοτικός ελκυστής του Henon, παρουσιάζεται στο σχήμα 7.1, το οποίο 

δημιουργήθηκε από την καταγραφή 350 τιμών της επαναληπτικής σχέσης. Η 

αναπαράσταση ωστόσο του ελκυστή είναι πλήρης, για την συγκεκριμένη 

κλίμακα, αφού ο ελκυστής ακολουθεί τη γεωμετρική δομή της αυτοομοιότητας, 

που σημαίνει, ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του εξαντλείται στην αναπαραγωγή του 

ίδιου προτύπου, σε μικρότερες κλίμακες, εντός του ηδη οριοθετημένου 

γεωμετρικού χώρου. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ανομοιογενής κατανομή του 

στο χώρο των φάσεων. Η ανομοιογένεια αυτή επιβάλλει την προσέγγιση του 



ελκυστή με εργαλείο την κατανομή του φάσματος ιδιομορφιών (κεφάλαιο 4). 

Μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι μέσα στους στόχους του παρόντος κεφαλαίου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η κυβομετρική διάσταση (κεφάλαιο 4) του ελκυστή 

που υπολογίζεται στην τιμή Dbox=1.26 [80]. 
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Σχήμα 7.1: Η δισδιάστατη απεικόνιση του Henon 

 

Η μοντελοποίηση της απεικόνισης στοχεύει στην πρόβλεψη του 

διανύσματος (Xn+1, Yn+1), δεδομένου του διανύσματος (Xn, Yn), όταν οι τιμές των 

παραμέτρων είναι a=1.4, b=0.3, όταν δηλαδή εκδηλώνεται η χαοτική 

συμπεριφορά. Σε μια πρώτη προσέγγιση υιοθετήθηκε η χρήση ενός δικτύου με 

δύο νευρώνες εισόδου και ισάριθμους νευρώνες εξόδου. Ένα τέτοιο δίκτυο 

αποδείχτηκε αρκετά δύσκαμπτο, στην πράξη, σε σχέση με τα δίκτυα-μοντέλα της 

λογιστικής απεικόνισης, εξαιτίας της πολυπλοκότητας που εισάγει ο δεύτερος 

νευρώνας εξόδου. Έτσι η προσπάθεια κατασκευής ενός τέτοιου δικτύου σύντομα 



εγκαταλείφθηκε και υιοθετήθηκε η ιδέα μοντελοποίησης της απεικόνισης του 

Henon με δίκτυα απλής εξόδου. Η υλοποίησή της προϋποθέτει τη θεώρηση ότι η 

απεικόνιση είναι μονοδιάστατη, με διπλή αναδρομικότητα. Με δεδομένο τον 

περιορισμό αυτό, το σύστημα των 7.1a & 7.1b μετασχηματίζεται στην μη 

γραμμική απεικόνιση διπλής αναδρομής που περιγράφει η σχέση 7.3 και 

παρουσιάζεται στο σχήμα 7.2: 

 

Xn+1 = 1-a Xn
2 + bXn [7.3]
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Σχήμα 7.2: Η απεικόνιση του Henon σαν σχέση διπλής αναδρομής. 
 

Όπως παρατηρείται, η αναπαράσταση του ελκυστή έχει υποστεί στροφή κατά 90 

μοίρες αφού χρησιμοποιούνται ως άξονες οι (Xn, Xn+1), σε αντιδιαστολή με τη 

χρήση των (Xn, Υn)= (Xn, bXn-1), δηλαδή ισοδύναμα των (Xn+1, bXn) στην 

παράσταση του σχήματος 7.1. Επιπρόσθετα ο νέος ρόλος του συντελεστή b στην 

παράσταση 7.2 δικαιολογεί την διεύρυνση του ελκυστή κατά τη διεύθυνση του 



άξονα των τετμημένων (ο οποίος είναι αντίστοιχος του άξονα των τεταγμένων 

του σχήματος 7.1). 

Για τη μοντελοποίηση της νέας μορφής της απεικόνισης, που 

περιγράφεται στην 7.3, τα δίκτυα του προηγούμενου κεφαλαίου, που 

χρησιμοποιούν δύο νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, αποτέλεσαν τη 

φυσική αφετηρία. Η ανεπάρκεια τους ωστόσο, δημιούργησε την ανάγκη 

κατασκευής νέων δικτύων. Η απαίτηση για δομική ομοιογένεια των μοντέλων 

των δύο ελκυστών, της λογιστικής και του Henon, αποτέλεσε το οδηγητικό νήμα 

για την παραλλαγή-προσαρμογή των βέλτιστων μοντέλων του προηγούμενου 

κεφαλαίου στις παρούσες απαιτήσεις. Οι δύο κατηγορίες μοντέλων, που 

χρησιμοποιήθηκαν, διαφοροποιούνται ως προς τη συμμετρία που εμφανίζει η 

ροή της πληροφορίας μέσα στα δίκτυα. Έτσι τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονται 

ως συμμετρικά, καθόσον τα κομμάτια της πληροφορίας που εισάγονται στη 

βασική μονάδα εισόδου (Xn, Xn-1) αξιοποιούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από 

πανομοιότυπα δομικά στοιχεία του δικτύου. Από την δεύτερη κατηγορία δικτύων 

λείπει το χαρακτηριστικό της συμμετρικής εκμετάλλευσης της πληροφορίας της 

βασικής μονάδας εισόδου. Για το λόγο αυτό τους αποδίδεται ο χαρακτηρισμός 

“μη συμμετρικά δίκτυα”. 

 

7.2 Συμμετρικά δίκτυα 

Η ιδέα της χρήσης συμμετρικών δικτύων έχει ως αφετηρία τα δίκτυα με 

δύο νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, που χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλα 

της λογιστικής απεικόνισης για να καλύψουν την περίπτωση της πλεονάζουσας 

πληροφορίας εισόδου. Η δομή αυτών των δικτύων περιέχει τα αναγκαία στοιχεία 

για να μοντελοποιήσει τον χαοτικό ελκυστή του Henon, δεδομένου ότι η 

εξεταζόμενη εκδοχή της απεικόνισης, παράγει βαθμωτές εξόδους (συνεπώς είναι 

απαραίτητος ένας νευρώνας εξόδου), χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό διπλής 

αναδρομικότητας που προϋποθέτει δύο τιμές (και άρα δύο νευρώνες) στη βασική 

μονάδα εισόδου. Αρχικά δοκιμάστηκαν τα δίκτυα της ενότητας 6.6 χωρίς καμία 



μεταβολή στη δομή τους. Από το πρώτο αυτό στάδιο της διερεύνησης προέκυψε 

ότι τα δίκτυα με “πλήρη-απλή FLN μονάδα εσόδου” είναι τα πιο αποτελεσματικά. 

Η αποτυχία τους, ωστόσο, να αντεπεξέλθουν έστω και στοιχειωδώς στις 

απαιτήσεις ακριβείας, οδήγησε στη μερική μεταβολή της δομής τους, 

συγκεκριμένα της ενότητας των μονάδων εισόδου. Δύο κατηγορίες δικτύων 

προέκυψαν από τις βελτιωτικές αυτές επεμβάσεις. 

Η πρώτη κατηγορία δικτύων (σχήμα 7.3) χρησιμοποιεί μια επέκταση της 

μεθοδολογίας FLN διαφορετική από αυτή του προηγούμενου κεφαλαίου. Πιο 

συγκεκριμένα διοχετεύει στο ενδιάμεσο επίπεδο, επιπρόσθετα, ημιτονοειδείς 

συναρτήσεις των μονάδων FLN-Av και FLN-Pr. Συγκεντρωτικά, λοιπόν, οι 

μονάδες εισόδου έχουν ως εξής: 
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Σχήμα 7.3: Δίκτυο με πλήρη-απλή FLN μονάδα εισόδου που περιέχει πρόσθετες 

ημιτονοειδείς ενότητες  
 



• Xn&Xn-1: Ενότητα δύο νευρώνων που διοχετεύει τις τιμές των δύο 

προηγούμενων καταστάσεων του συστήματος στο δίκτυο. 

• FLN-S1k: Ενότητα δύο νευρώνων που παράγει το sin(πXi), i=1,2 

• FLN-S2k: Ενότητα δύο νευρώνων που παράγει το sin(2πXi), i=1,2 

• FLN-Αv: Ενότητα ενός νευρώνα που παράγει τον αριθμητικό μέσο όρο “Αv” 

των Xn&Xn-1. 

• FLN-: Ενότητα ενός νευρώνα που παράγει γινόμενο “Pr” Xn
.Xn-1. 

• sin(πAv): Ενότητα ενός νευρώνα που παράγει το ημίτονο του γινομένου 

“πΑv”. 

• sin(πPr): Ενότητα ενός νευρώνα που παράγει το ημίτονο του γινομένου 

“πPr”. 

Ως προς τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία το δίκτυο παρέμεινε αμετάβλητο. 

Το ενδιάμεσο επίπεδο περιέχει 4 νευρώνες με συνάρτηση μεταφοράς tanh. Ο 

νευρώνας παράκαμψης εφαρμόζει σιγμοειδή συνάρτηση μεταφοράς για το 

βέλτιστο δίκτυο. Ο νευρώνας εξόδου είναι γραμμικός σε όλες τις περιπτώσεις. 

Η δεύτερη κατηγορία δικτύων χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προβολής του χώρου 

των εισόδων σε χώρο της αμέσως μεγαλύτερης διάστασης, ενώ ταυτόχρονα 

κανονικοποιεί τα διανύσματα εισόδου. Η γεωμετρική εικόνα της διαδικασίας 

αυτής αποδίδεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την προβολή του 

δισδιάστατου χώρου των εισόδων στην επιφάνεια μιας μοναδιαίας σφαίρας. Η 

υλοποίηση της διαδικασίας διενεργείται με την προσθήκη ενός επιπέδου 

κανονικοποίησης, τριών νευρώνων, αμέσως μετά τη βασική μονάδα εισόδου, η 

οποία περιέχει δύο νευρώνες. Η τεχνική FLN εφαρμόζεται στις εξόδους του 

επιπέδου κανονικοποίησης. Δεδομένου ότι οι χρησιμοποιούμενες, στη FLN 

μέθοδο τιμές είναι πλέον τρεις και όχι δύο όπως στην προηγούμενη περίπτωση, η 

πολυπλοκότητα του δικτύου είναι μεγαλύτερη. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 

στα δίκτυα με πλήρη-απλή FLN μονάδα εισόδου, δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά, 

με συνέπεια να αναζητηθεί τρόπος απλοποίησης της δομής. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι η πολυπλοκότητα αυξάνεται, όχι μόνο ως συνέπεια της προσθήκης ενός 



νευρώνα που ακολουθείται από ανάλογη αύξηση του αριθμού των ημιτονοειδών 

ενοτήτων, αλλά και από τη χρήση νέων μονάδων που παράγουν μέσες τιμές και 

γινόμενα των εξόδων του επιπέδου κανονικοποίησης ανά δύο. Η εμπειρική 

έρευνα σηματοδότησε την κατάργηση όλων των μονάδων μέσων τιμών και 

γινομένων. Τα προτεινόμενα δίκτυα της κατηγορίας περιέχουν (σχήμα 7.4) τις 

παρακάτω μονάδες εισόδου. 
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Σχήμα 7.3: Δίκτυο με απλή FLN μονάδα εισόδου και επίπεδο κανονικοποίησης 

  

• Xn&Xn-1: Ενότητα δύο νευρώνων που διοχετεύει τις τιμές των δύο 

προηγούμενων καταστάσεων στο επίπεδο κανονικοποίησης. 

• Ν1&Ν2&Ν3: Ενότητα τριών νευρώνων που συνιστούν το επίπεδο 

κανονικοποίησης. 

• FLN-S1k: Ενότητα τριών νευρώνων που παράγει το sin(πΝi), i=1,2,3. 

• FLN-S2k: Ενότητα τριών νευρώνων που παράγει το sin(2πNi), i=1,2,3. 



 Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία της δομής του το δίκτυο είναι όμοιο με 

αυτό του σχήματος 7.2. Το βέλτιστο δίκτυο χρησιμοποιεί υπερβολική 

εφαπτομένη για το ενδιάμεσο επίπεδο και σιγμοειδή για τον νευρώνα 

παράκαμψης. Ο νευρώνας εξόδου είναι και εδώ γραμμικός όπως και σε όλα τα 

δίκτυα με ικανοποιητική συμπεριφορά. 

 Παράμετροι εκπαίδευσης και ελέγχου: Η εκπαίδευση των δικτύων έγινε 

με τη χρήση του αλγορίθμου Back Propagation-delta rule. Η τιμή του 

συντελεστή εκπαίδευσης (learning rate) επιλέχθηκε να είναι 0.1 ενώ η τιμή του 

συντελεστή αδράνειας (momentum) 0.85 όπως και σε όλες τις προηγούμενες 

περιπτώσεις. Η εκπαιδεύουσα δέσμη (epoch) επιλέχθηκε 10, ενώ o αριθμός των 

επαναλήψεων στη φάση εκπαίδευσης ήταν 30000. Τα δίκτυα εκπαιδεύτηκαν σε 

τμήμα της χαοτικής τροχιάς που αναδύεται από το αρχικό σημείο (0,0) και 

αντιστοιχεί σε 500 διαδοχικά σημεία. Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο τμήμα της 

τροχιάς που έπεται του τμήματος εκπαίδευσης και αντιστοιχεί σε 8500 διαδοχικά 

σημεία. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για τα δύο καλύτερα δίκτυα συνοψίζονται 

στον πίνακα 7.1 και το διάγραμμα του σχήματος 7.4. 

 

Πίνακας 7.1: Απόκριση συμμετρικών δικτύων στην απεικόνιση Henon  

Τύπος Δικτύου  
Τύπος σφάλματος 

↓ 

Πλήρης-απλή FLN  
με πρόσθετη  

ημιτονοειδή μονάδα 

Απλή FLN 
 με επίπεδο 

κανονικοποίησης 
Μέσο Σφάλμα 0.0208 0.0142 
Rms Σφάλμα 0.0280 0.0172 
% Σφάλμα>0.1 0% 0% 
% Σφάλμα>0.05 10% 0% 
% Σφάλμα>0.01 63% 63% 
% Σφάλμα>0.005 80% 80% 
% Σφάλμα>0.001 95% 97% 
%Σφάλμα>0.0005 97% 99% 
 

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί από τα αποτελέσματα το δίκτυο που διαθέτει 

επίπεδο κανονικοποίησης είναι σαφώς πιο αποτελεσματικό αφού το μέσο και 

RMS σφάλμα είναι μικρότερα κατά 32% και 39% κατ’αντιστοιχία, 



συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα σφάλματα του δικτύου με πλήρη-απλή FLN και 

πρόσθετη ημιτονοειδή μονάδα. Σε ότι αφορά την κατανομή του απόλυτου 

σφάλματος, το δεύτερο δίκτυο εμφανίζει ελαφρά καλύτερη συμπεριφορά όταν η  
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Σχήμα 7.4: Απόκριση συμμετρικών δικτύων στην απεικόνιση Henon 
 

προεπιλεγμένη ακρίβεια είναι “0.05”. Για όλες τις υπόλοιπες στάθμες η 

συμπεριφορά των δύο δικτύων είναι σχεδόν ισοδύναμη. Η μοντελοποίηση, 

ωστόσο, με τη χρήση των παραπάνω δικτύων απέχει πολύ από το να θεωρηθεί 

ικανοποιητική. Η χρήση πλεονάζουσας πληροφορίας στην βασική μονάδα 

εισόδου δεν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις (Παράρτημα 1, ενότητα 2).  

Μια ικανοποιητική προσέγγιση της απεικόνισης πετυχαίνουν τα μη συμμετρικά 

δίκτυα που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. 

  

 

7.3 Μη συμμετρικά δίκτυα 



Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η δυνατότητα βελτίωσης των μέχρι τώρα 

προτεινόμενων δικτύων που μοντελοποιούν τον ελκυστή του Henon. Για την 

κατασκευή αξιόπιστων μοντέλων διενεργήθηκαν τροποποιήσεις της δομής των 

δικτύων ενώ παράλληλα τα δεδομένα εκπαίδευσης και έλέγχου παρουσιάστηκαν 

στα δίκτυα, εξαρχής κανονικοποιημένα (σχήμα 7.5). Η κανονικοποίηση αυτή δεν 

σχετίζεται με την κανονικοποίηση στην οποία υποβάλλει, με βάση εσωτερικούς 

λειτουργικούς κανόνες, το προσομοιωμένο δίκτυο. Ο χαοτικός ελκυστής 

παρουσιάζεται στο δίκτυο κανονικοποιημένος στο διάστημα [0,1], και δίκτυο 

επιχειρεί να “μάθει” και να “γενικεύσει” αυτή την εικόνα του.      
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Σχήμα 7.5: Απεικόνιση του Henon σε πρωτότυπη (α) και κανονικοποιημένη 

μορφή (β). 
 

Η μεταβολή αυτή του γνωστικού περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθεται το 

δίκτυο, υιοθετήθηκε μετά από τη διαπίστωση ότι τα δίκτυα εκπαιδεύονται πιο 

αποτελεσματικά με τον τρόπο αυτό. Τα αποτελέσματα των ελέγχων 

παρουσιάζονται αρχικά για κανονικοποιημένα δεδομένα ενώ στη συνέχεια 

γίνεται αναγωγή των παραγόμενων από το δίκτυο και των επιθυμητών εξόδων, 

στην πρωτότυπη μορφή της απεικόνισης και υπολογίζονται εκ νέου οι τιμές των 

σφαλμάτων. 

7.3.1. Δομή μη συμμετρικών δικτύων. 



Στη ενότητα αυτή παρουσιάζεται η γενικευμένη δομή των μη 

συμμετρικών δικτύων, που μοντελοποιούν αποτελεσματικά το χαοτικό ελκυστή 

του Henon. Στο σχήμα 7.6 παρουσιάζεται το δίκτυο στην πληρέστερη (και 

βέλτιστη όπως αποδεικνύεται παρακάτω) δομικά, εκδοχή του. Παραλλαγές της 
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Σχήμα 7.6: Πλήρες μη συμμετρικό μοντέλο του ελκυστή τουHenon 
 

κατασκευής αυτής με υποδεέστερη κατά κανόνα συμπεριφορά, υλοποιούνται με 

τη χρήση απλής FLN-μονάδας εισόδου. Αναλυτικά τα δομικά στοιχεία του 

γενικευμένου δίκτύου παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω. 

Μονάδες εισόδου: Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.6 η είσοδος του δικτύου 

έχει παρόμοια μορφή με αυτή του δικτύου της ενότητας 6.2. Η διαφοροποίηση 

αφορά μόνο στην προσθήκη ενός νευρώνα στην βασική μονάδα εισόδου, που 

παραλαμβάνει την απαραίτητη, λόγω της διπλής αναδρομικότητας, τιμή Xn-1 της 



απεικόνισης. Ο χειρισμός της Xn-1, δεν είναι  ίδιος με αυτόν που υφίσταται η Χn. 

Συγκεκριμένα, ενώ η Χn συμμετέχει στη δημιουργία των FLN-μονάδων εισόδου 

η Χn-1 τροφοδοτεί απευθείας, με εκπαιδεύσιμα βάρη, τόσο ενδιάμεσο επίπεδο 

όσο και τον γραμμικό νευρώνα εξόδου [62,52]. Η δημιουργία FLN-εισόδων για 

την Xn-1, δεν κρίνεται αναγκαία, καθότι η είσοδος αυτή αντιστοιχεί στο γραμμικό 

όρο της απεικόνισης (Yn=bXn-1). Από την ασυμμετρία αυτή στο χειρισμό της 

πληροφορίας, απορρέει ο χαρακτηρισμός μη συμμετρικό δίκτυο.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι FLN-μονάδες εισόδου δεν διαφέρουν από αυτές 

του δικτύου που περιγράφεται στην ενότητα 6.2. Ο πίνακας 7.2 συνοψίζει τα 

χαρακτηριστικά των μονάδων εισόδου του δικτύου του σχήματος 7.6: 

 

Πίνακας 7.2: Μονάδες εισόδου 

Μονάδα 
Εισόδου 

Αριθμός 
Νευρώνων 

Είσοδος  
νευρώνων 

Έξοδος  
νευρώνων 

Βασική  2 Xn & Xn-1 Xn & Xn-1

FLN-Sk 4 Xn sin(kπXn), k=1,2,3,4 
FLN-ΕΧk 4 Xn Xnsin(kπXn), k=1,2,3,4 

 

Ενδιάμεσο επίπεδο: Το ενδιάμεσο επίπεδο αποτελείται από τρείς 

νευρώνες. Συνδέεται πλήρως, με εκπαιδεύσιμα βάρη, τόσο με το επίπεδο εξόδου 

όσο και με τον νευρώνα παράκαμψης (όταν χρησιμοποιείται). 

Νευρώνας παράκαμψης: Ο ρόλος του νευρώνα παράκαμψης, παραμένει 

στα λειτουργικά πλαίσια που προσδιορίστηκαν στο κεφάλαιο 6.  

Επίπεδο εξόδου: Αποτελείται από ένα γραμμικό νευρώνα που 

παραλαμβάνει την πληροφορία που εξέρχεται από το ενδιάμεσο επίπεδο, το 

νευρώνα παράκαμψης και το νευρώνα Xn-1 της βασικής εισόδου.  

 

7.3.2 Παράμετροι εκπαίδευσης και ελέγχου. 

Σχετικά με τις παραμέτρους εκπαίδευσης και ελέγχου ισχύουν όλα όσα 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 7.2 για τα συμμετρικά δίκτυα. Η μόνη 

διαφοροποίηση αφορά στα σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου τα οποία στην 



περίπτωση αυτή αποτελούνται από κανονικοποιημένα τμήματα της χαοτικής 

τροχιάς, που αναδύεται από το σημείο (0,0). 

 

7.3.3 Βέλτιστες δομές. 

Τα μοντέλα που συμμετέχουν στη συγκριτική δοκιμή που διενεργήθηκε 

στη φάση του ελέγχου, επιλέχθηκαν από την ομάδα δικτύων διευρυμένης FLN- 

εισόδου. Η δομική διαφοροποίηση αυτών των δικτύων ανακύπτει από την 

εφαρμογή διαφορετικών συναρτήσεων μεταφοράς στο ενδιάμεσο επίπεδο και το 

νευρώνα παράκαμψης (εφόσον χρησιμοποιείται). Η συμπεριφορά τους κατά τη 

φάση εκπαίδευσης παρουσιάζεται στον πίνακα 7.3 και το διάγραμμα του 

σχήματος 7.7. Ως κριτήριο επιλογής στη φάση αυτή, θεωρείται το RMS σφάλμα 

του συνόλου εκπαίδευσης, ενώ η εικόνα συμπληρώνεται από το αντίστοιχο μέσο 

σφάλμα που καταγράφεται επικουρικά, σαν επιβεβαίωση της συνέπειας της 

ταξινόμησης. 

Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 7.3 και το διάγραμμα του σχήματος 

7.7 τα καλύτερα μοντέλα είναι τέσσερα (αυτά για τα οποία ισχύει RMS<0.001) 

δύο εκ των οποίων χρησιμοποιούν νευρώνα παράκαμψης και δύο όχι.  

 
Πίνακας 7.3: Συμπεριφορά των μοντέλων του ελκυστή του Henon κατά τη φάση 

της εκπαίδευσης 
Συνάρτηση μεταφοράς Σφάλμα 

Ενδιαμέσου επ. Νευρ. παράκαμψης Μέσο RMS 
1 tanh - 0.000644 0.000863 
2 sigmoid - 0.001333 0.001644 
3 sine - 0.000486 0.000799 
4 sigmoid sine 0.001545 0.001963 
5 sigmoid sigmoid 0.001478 0.001917 
6 sigmoid tanh 0.002036 0.002663 
7 tanh sine 0.000656 0.000870 
8 tanh tanh 0.000868 0.001118 
9 tanh sigmoid 0.000520 0.000690 
10 sine sigmoid 0.000934 0.001255 
11 sine tanh 0.001186 0.001548 
12 sine sine 0.000934 0.001263 



0,000000

0,000500

0,001000

0,001500

0,002000

0,002500

0,003000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Αριθμός δικτύου (πίν.7.3)

Τι
μή

 σ
φ
άλ

μα
το
ς

Μέσο σφάλμα
RMS σφάλμα

 
Σχήμα 7.7: Συμπεριφορά των μοντέλων του ελκυστή του Henon κατά τη φάση 

της εκπαίδευσης 
 

7.3.4 Έλεγχος δικτύων και επιλογή του βέλτιστου μοντέλου. 

Ο έλεγχος της συμπεριφοράς των δικτύων διενεργήθηκε, όπως έχει 

προαναφερθεί, σε τμήμα 8500 σημείων της κανονικοποιημένης τροχιάς.. Για 

λόγους εύληπτης παρουσίασης των συμπερασμάτων της έρευνας, η συγκριτική 

δοκιμή που παρουσιάζεται συμπεριέλαβε τα τέσσερα δίκτυα με την καλύτερη 

απόκριση κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Για τα δίκτυα αυτά παρουσιάζονται 

αναλυτικά και σχολιάζονται τα αποτελέσματα για τα σφάλματα μέσο, RMS και 

απόλυτο. Οι αναλυτικοί πίνακες των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται για το 

σύνολο των δικτύων στην δεύτερη ενότητα του παραρτήματος 1. Στην παρούσα 

ενότητα γίνεται μόνο μια συνοπτική παρουσίαση των σφαλμάτων RMS και 

μέσου που περιέχεται, και για τα δώδεκα δίκτυα, στο διάγραμμα του σχήματος 

7.8. Η σειρά με την οποία εκτίθενται τα δίκτυα είναι αυτή του πίνακα του πίνακα 

7.3 και του σχήματος 7.7. 
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Σχήμα 7.8: RMS και μέσο σφάλμα κατά τη φάση ελέγχου. 

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνοψίζονται, για τα τέσσερα καλύτερα δίκτυα 

στον πίνακα 7.4. Το δίκτυο με συνάρτηση μεταφοράς “tanh” στο ενδιάμεσο  

  

Πίνακας 7.4: Αναλυτικά αποτελέσματα για τα καλύτερα μοντέλα της 
απεικόνισης του Henon. 

Ενδιάμεσο επίπεδο           tanh tanh tanh sine 
Νευρώνας παράκαμψης  όχι sigmoid sine όχι 

Μέσο σφάλμα 0.000649 0.000539 0.000660 0.000490
RMS σφάλμα 0.000878 0.000720 0.000881 0.000818

% σφάλμα >0.1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.05 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.005 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.001 21.66% 5.86% 16.37% 8.06% 
% σφάλμα >0.0005 47.39% 44.66% 53.44% 31.68% 
 

επίπεδο και σιγμοειδή νευρώνα παράκαμψης εμφανίζει την καλύτερη RMS 

απόκριση στο σύνολο ανάκλησης όπως φαίνεται και από το διάγραμμα του 

σχήματος 7.9. 
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Σχήμα 7.9: RMS και μέση απόκριση στο σύνολο ελέγχου.  

 

Η εικόνα που αναδύεται από την εξέταση της κατανομής του απόλυτου 

σφάλματος είναι διαφορετική. Πιο συγκεκριμένα, αν ως κριτήριο αξιολόγησης 

θεωρηθεί η στάθμη σφάλματος “0.001”, το προηγούμενο δίκτυο (με συνάρτηση 

μεταφοράς “tanh” στο ενδιάμεσο και σιγμοειδή νευρώνα παράκαμψης) κρίνεται 

βέλτιστο, όπως φαίνεται στον πίνακα 7.4 και στο διάγραμμα του σχήματος 7.10. 
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Σχήμα 7.10 Κατανομή απόλυτου σφάλματος κατά την ανάκληση.  

 

Η εντύπωση ωστόσο που αποκομίζεται από την μέχρι τώρα εξέταση των 

σφαλμάτων ανατρέπεται από την αξιολόγηση των δικτύων σε σχέση με τη 



στάθμη απόλυτου σφάλματος “0.0005”. Για το συγκεκριμένο αυτό επίπεδο 

ακριβείας, υπερτερεί το δίκτυο χωρίς νευρώνα παράκαμψης που εφαρμόζει  

ημιτονοειδή συνάρτηση μεταφοράς στο ενδιάμεσο επίπεδο (πίνακας 7.4, σχήμα 

7.10). Το δίκτυο αυτό εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό (31.68%) σημείων της 

τροχιάς που προβλέπονται με σφάλμα μεγαλύτερο του 0.0005. Το αρνητικό στην 

περίπτωση αυτή στοιχείο, είναι ότι σημαντικό τμήμα του ποσοστού αυτού 

(8.06% των σημείων της τροχιάς) προβλέπονται με σφάλμα μεγαλύτερο του 

0.001. Η διακύμανση αυτή του απόλυτου σφάλματος  επιβεβαιώνεται και από 

την τιμή του RMS σφάλματος (RMS=0.000818) που είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του δικτύου με σιγμοειδή νευρώνα παράκαμψης και συνάρτηση 

ενδιαμέσου επιπέδου “tanh”(RMS=0.000720).  

Η ρευστότητα αυτή που παρουσιάζει το απόλυτο σφάλμα στις χαμηλές 

στάθμες καθιστά το επίπεδο “0.0005” ακατάλληλο ως κριτήριο για την εξαγωγή 

αξιόπιστων συμπερασμάτων. Έτσι ως βέλτιστο μοντέλο χαρακτηρίζεται το 

δίκτυο με σιγμοειδή νευρώνα παράκαμψης και συνάρτηση μεταφοράς “tanh” 

στο ενδιάμεσο επίπεδο, με κριτήρια το RMS σφάλμα και τη στάθμη απόλυτου 

σφάλματος “0.001”. 

 

7.4 Σύγκριση συμμετρικών και μη συμμετρικών μοντέλων 

Στη ενότητα αυτή συγκρίνονται τα συμμετρικά μοντέλα της ενότητας 7.2 

με τα μή συμμετρικά της ενότητας 7.3. Για να πραγματοποιηθεί η σύγκριση 

αυτή, οι παραγόμενες από το βέλτιστο μη συμμετρικό δίκτυο έξοδοι 

αποκανονικοποιήθηκαν, για να πάρουν την πρωτότυπη μορφή τους, τη μορφή 

δηλαδή που επιτρέπει τη σύγκριση τους με τις τιμές του πραγματικού 

συστήματος. Από τη σύγκριση αυτή των αποκανονικοποιημένων εξόδων με τις 

πρωτότυπες επιθυμητές, υπολογίστηκαν εκ νέου τα σφάλματα, μέσο και RMS, 

καθώς και η κατανομή του απόλυτου σφάλματος. Στον πίνακα 7.5 

παρουσιάζονται οι τιμές των σφαλμάτων που υπολογίστηκαν για την πρωτότυπη 



τροχιά, σε αντιπαραβολή με τις ομόλογές τους που αναφέρονται στην 

κανονικοποιημένη. 

 

Πίνακας 7.5: Απόκριση βέλτιστου δικτύου 

Τύπος  
Σφάλματος 

Κανονικοποιημένη  
τροχιά 

Πρωτότυπη  
τροχιά  

Μέσο Σφάλμα 0.00053 0.00140  
RMS Σφάλμα 0.00072 0.00187 
% Σφάλμα > 0.1 0% 0% 
% Σφάλμα > 0.05 0% 0% 
% Σφάλμα > 0.01 0% 0% 
% Σφάλμα > 0.005 0% 3.47% 
% Σφάλμα > 0.001 5.43% 59.23% 
% Σφάλμα > 0.0005 43.28% 81.28% 
 

Από την αντιπαραβολή των τιμών των απόλυτων σφαλμάτων ανακύπτει η 
μετάπτωση της χαρακτηριζόμενης ως ικανοποιητικής συμπεριφοράς, από τη 
στάθμη “0.001” στη στάθμη “0.005”. Η επιδείνωση αυτή ήταν αναμενόμενη ως 
φυσική συνέπεια της αλλαγής κλίμακας. Η συμπεριφορά ωστόσο του μη 
συμμετρικού μοντέλου είναι πολύ καλύτερη από αυτή των μοντέλων της 
ενότητας 7.2 όπως φαίνεται από τον συγκριτικό πίνακα 7.6.   
 

Πίνακας 7.6: Συγκριτικός πίνακας αξιολόγησης συμμετρικών και μη 
συμμετρικών δικτύων 

Τύπος Δικτύου  
Τύπος σφάλματος 

↓ 

Πλήρης-απλή FLN  
με πρόσθετη  

ημιτονοειδή μονάδα 

Απλή FLN 
 με επίπεδο 

κανονικοποίησης 

Μη  
συμμετρικό 

 δίκτυο  
Μέσο Σφάλμα 0.0208 0.0142 0.00140  
Rms Σφάλμα 0.0280 0.0172 0.00187 
% Σφάλμα>0.1 0% 0% 0% 
% Σφάλμα>0.05 10% 0% 0% 
% Σφάλμα>0.01 63% 63% 0% 
% Σφάλμα>0.005 80% 80% 3.47% 
% Σφάλμα>0.001 95% 97% 59.23% 
%Σφάλμα>0.0005 97% 99% 81.28% 
 
Πιο συγκεκριμένα τα σφάλματα, μέσο και RMS, έχουν σχεδόν 
υποδεκαπλασιαστεί σε σχέση με τα αντίστοιχα του βέλτιστου συμμετρικού 
μοντέλου. Παράλληλα η κατανομή του απόλυτου σφάλματος, δίνει την εικόνα 



ενός δικτύου που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, όπως έχει προαναφερθεί, στην 
προαπαιτούμενη στάθμη ακρίβειας “0.005”. Η βελτίωση αυτή είναι σημαντική 
δεδομένου ότι τα συμμετρικά δίκτυα αποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε απαιτήσεις 
ακριβείας της τάξης του “0.05” Ο ρυθμός βελτίωσης της απόδοσης του μη 
συμμετρικού μοντέλου φθίνει καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για ακριβή 
πρόβλεψη. Ωστόσο, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 7.6 και το διάγραμμα του 
σχήματος 7.11, το μη συμμετρικό δίκτυο διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα 
έναντι των συμμετρικών ακόμα και όταν η προεπιλεγμένη ακρίβεια είναι “0.001” 
ή “0.0005” 
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Σχήμα 7.7: Συγκριτικό διάγραμμα αξιολόγησης συμμετρικών και μη 

συμμετρικών δικτύων 
  

7.5 Συμπεράσματα 

Από την συγκριτική δοκιμή των μοντέλων της απεικόνισης  του Henon, 

συμπεραίνεται ότι οι μη συμμετρικές δομές εμφανίζουν την καλύτερη 

συμπεριφορά. Η βελτιωμένες επιδόσεις τους σε σχέση με τις συμμετρικές, 

οφείλονται αφενός στη λιτότητα που απορρέει από την εύλογη κατάργηση των 

FLN μονάδων εισόδου, για την τιμή της εισόδου που αντιστοιχεί στο γραμμικό 

όρο της απεικόνισης, αφετέρου στη διαδικασία εκπαίδευσης με χρήση 

κανονικοποιημένου τμήματος του ελκυστή. Επιπρόσθετα τα μη συμμετρικά 



δίκτυα πλεονεκτούν, έναντι των συμμετρικών, ως προς το χαρακτηριστικό της 

δομικής συγγένειας με τα ομόλογα τους μοντέλα της λογιστικής απεικόνισης. 

Συγκρινόμενα με τα δίκτυα που μοντελοποιούν τη λογιστική απεικόνιση, τα 

δίκτυα παρούσας ενότητας μειονεκτούν αφού τόσο το RMS όσο και απόλυτο 

σφάλμα κινούνται σε αρκετά ψηλότερες στάθμες, γεγονός που αποδίδεται: 

• στη διπλή αναδρομικότητα της απεικόνισης του Henon, 

• στην συγκεκριμένη διαδικασία εκπαίδευσης η οποία χρησιμοποιεί σύνολα που 

απαρτίζονται από διαδοχικά σημεία της χαοτικής τροχιάς. Η εκπαίδευση σε 

τμήμα της τροχιάς είναι επιβεβλημένη, για την απεικόνιση του Henon, καθώς 

η δέσμευση της Χn από την Xn-1 καθιστά προβληματική την δημιουργία 

συνόλων εκπαίδευσης με ομοιόμορφη σάρωση του πεδίου εισόδων του 

δικτύου. 

Κλείνοντας την ενότητα θα πρέπει να αναφερθεί ότι το βέλτιστο μη 

συμμετρικό δίκτυο, πέρα από την αυτόνομη λειτουργία του, αποτελεί τη δομική 

μονάδα του σύνθετου νευρωνικού μοντέλου της απεικόνισης, που παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.   



8. ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΑΟΤΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΩΝ 

 

8.1 Εισαγωγή 

Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια εξετάστηκε η δυνατότητα 

μοντελοποίησης των χαοτικών ελκυστών της λογιστικής απεικόνισης και της 

απεικόνισης του Henon με χρήση απλών νευρωνικών δικτύων. Στο κεφάλαιο 

αυτό εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας πιο αποτελεσματικών κατασκευών 

με την χρήση σύνθετων νευρωνικών δικτύων.  

Ως σύνθετο νευρωνικό δίκτυο, ορίζεται αυτό που αποτελείται από ένα 

σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους απλών δικτύων που λειτουργούν όλα μαζί 

για τον ίδιο σκοπό. Κάθε απλό δίκτυο αναλαμβάνει να μοντελοποιήσει ένα 

επιμέρους χαρακτηριστικό του αντικειμένου της μοντελοποίησης. Το σύνολο 

των χαρακτηριστικών που περιγράφουν το αντικείμενο, μοντελοποιείται από τη 

συστοιχία των απλών δικτύων, των οποίων η επάλληλη λειτουργία, προσδιορίζει 

την έξοδο του σύνθετου δικτύου.  

Στην περίπτωση της μοντελοποίησης των ελκυστών, λογιστικής και 

Henon, τα επιμέρους χαρακτηριστικά που μοντελοποιούνται από τα απλά 

εξειδικευμένα δίκτυα, είναι τμήματα του ελκυστή που αντιστοιχούν σε 

υποσύνολα του πεδίου εισόδων των απλών δικτύων, που παρουσιάστηκαν στα 

δύο προηγούμενα κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα το αρχικό σύνολο εισόδων, αυτό 

δηλαδή που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ενός απλού δικτύου σε 

ολόκληρο τον ελκυστή, διαμερίζεται σε συμπληρωματικά μεταξύ τους 

υποσύνολα. Καθένα από τα απλά εξειδικευμένα δίκτυα “μαθαίνει” το κομμάτι 

του ελκυστή που αντιστοιχεί σε ένα υποσύνολο του πεδίου εισόδων, έτσι ώστε η 

πλήρης συστοιχία τους να  τον αναπαράγει ολοκληρωμένα. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία, υιοθετήθηκε μετά από παρατηρήσεις, που συνηγορούν στο ότι τα 

νευρωνικά δίκτυα συμπεριφέρονται πιο αποτελεσματικά όταν καλούνται να 

αναπαράγουν τη γενικευμένη εικόνα ενός τμήματος, στο οποίο και έχουν 

εκπαιδευτεί, του γνωστικού προτύπου που αποτελεί στόχο της μοντελοποίησης. 



Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει γενικό κανόνα, τόσο λόγω της 

πολυπαραμετρικότητας των νευρωνικών δικτύων όσο και εξαιτίας της 

ευαίσθητης (κεφ.11) εξάρτησης της φάσης εκπαίδευσης από τις αρχικές τιμές 

των συναπτικών βαρών. Η ισχύς του πάντως για τα δίκτυα που εξετάζονται στην 

παρούσα εργασία έχει επιβεβαιωθεί από αριθμητικούς ελέγχους. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ενδεικτικά ένας τέτοιος αριθμητικός έλεγχος που διενεργήθηκε, 

στη φάση εκπαίδευσης,  για το απλό μοντέλο της λογιστικής απεικόνισης που 

διαθέτει διευρυμένη FLN-είσοδο αλλά όχι νευρώνα παράκαμψης. Η 

συμπεριφορά του δικτύου αυτού, που είναι ένα από τα δύο βέλτιστα, 

συνοψίζεται, για την περίπτωση που εκπαιδεύεται σε ολόκληρο τον ελκυστή, 

στον πίνακα 8.1. Οι τιμές των σφαλμάτων αναφέρονται στο σύνολο εκπαίδευσης 

(500 σημεία ομοιόμορφα κατανεμημένα στο πεδίο ορισμού της απεικόνισης) και 

όχι στο σύνολο ελέγχου (8000 διαδοχικά σημεία χαοτικής τροχιάς) και για το 

λόγο αυτό διαφοροποιούνται από αυτές του κεφαλαίου 6. 

 

Πίνακας 8.1: Εκπαίδευση σε ολόκληρο το πεδίο εισόδων ([0,1])  

Μέσο  σφάλμα 0.00041  
RMS σφάλμα 0.00051 

% σφάλμα>0.1 0% 
% σφάλμα>0.05 0% 
% σφάλμα>0.01 0% 
% σφάλμα>0.005 0% 
% σφάλμα>0.001 1.4% 
% σφάλμα>0.0005 16.6% 

 

Στον πίνακα 8.2 παρουσιάζεται η συμπεριφορά του δικτύου, στη φάση 

εκπαίδευσης, όταν το εύρος του πεδίου των εισόδων  περιορίζεται στο μισό. Το 

σύνολο εκπαίδευσης διατηρεί σταθερό των αριθμό των στοιχείων του, 

αποτελούμενο και στην περίπτωση αυτή από 500 σημεία ομοιόμορφα  

κατανεμημένα στο πεδίο ορισμού της απεικόνισης. 

 

 



Πίνακας 8.2: Σφάλματα κατά την εκπαίδευση που προκύπτουν για εύρος 
διαστήματος εκπαίδευσης ίσο με “0.5” 

Εκπαίδευση στο  0-0.5 0.5-1 
Μέσο σφάλμα 0.0003 0.0002 
RMS σφάλμα 0.0004 0.0003 
%σφάλμα>0.1 0.00% 0.00% 
%σφάλμα>0.05 0.00% 0.00% 
%σφάλμα>0.01 0.00% 0.00% 
%σφάλμα>0.005 0.00% 0.00% 
%σφάλμα>0.001 1.40% 0.60% 
%σφάλμα>0.0005 4.50% 4.30% 
 

Τα δίκτυα φαίνεται να αναπαράγουν καλύτερα το τμήμα του ελκυστή στο οποίο 

εξειδικεύονται αφού παρατηρείται πτώση του μέσου, του RMS (σχήμα 8.1) και 

των απόλυτων σφαλμάτων. 
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Σχήμα  8.1:Μέσο και RMS σφάλματα κατά την εκπαίδευση για εύρος 
διαστήματος εκπαίδευσης ίσο με 0.5 

 

Η εικόνα της συμπεριφοράς των δικτύων βελτιώνεται σημαντικά όταν 

αυτά εξειδικεύονται σε ακόμα μικρότερα τμήματα του ελκυστή. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση που παρουσιάζεται στούς πίνακες 8.3α και 8.3β. Οι τιμές των 

σφαλμάτων αφορούν στο ίδιο δίκτυο το οποίο στην περίπτωση αυτή 

εκπαιδεύτηκε σε τμήματα του ελκυστή που αντιστοιχούν σε εύρος του πεδίου 



εισόδων ίσο με “0.1”. Το σύνολο εκπαίδευσης παρέμεινε αμετάβλητο και ως 

προς τον αριθμό των στοιχείων του και ως προς την διαδικασία κατασκευής του. 

 

Πίνακας 8.3α: Αποτελέσματα που προκύπτουν για εύρος διαστήματος 
εκπαίδευσης ίσο με “0.1”  

Εκπαίδευση στο  0-0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 
Μέσο σφάλμα 0.000100 0.000064 0.000046 0.000043 0.000029 
RMS σφάλμα 0.000124 0.000080 0.000077 0.000050 0.000042 

%σφάλμα>0.1 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.05 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.01 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.005 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.001 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.0005 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Πίνακας 8.3β: Αποτελέσματα που προκύπτουν για εύρος διαστήματος 

εκπαίδευσης ίσο με “0.1” 
Εκπαίδευση στο  0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.8 0.8-0.9 0.9-1 
Μέσο σφάλμα 0.000008 0.000034 0.000107 0.000042 0.000102 
RMS σφάλμα 0.000015 0.000046 0.000154 0.000052 0.000143 
%σφάλμα>0.1 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.05 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.01 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.005 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.001 0% 0% 0% 0% 0% 
%σφάλμα>0.0005 0% 0% 0.5% 0% 0.6% 
 

Τα αποτελέσματα που αναλυτικά παρουσιάζονται στους δύο παραπάνω πίνακες 

συνοψίζονται για τα σφάλματα μέσο και το RMS στο διάγραμμα του σχήματος 

8.2. 

Η προοδευτική βελτίωση της μέσης συμπεριφοράς των εξειδικευμένων 

δικτύων παρουσιάζεται στο διάγραμμα του σχήματος 8.3. Ως μέση συμπεριφορά 

μιας κατηγορίας εξειδικευμένων δικτύων, ορίζεται η συμπεριφορά ενός δικτύου 

για το οποίο παρατηρούνται κατά τη φάση εκπαίδευσης, μέσο και RMS 

σφάλματα ίσα με το μέσο όρο των μέσων και RMS σφαλμάτων όλων των 

εξειδικευμένων δικτύων της κατηγορίας. Η μέση συμπεριφορά, για παράδειγμα, 



των δικτύων που εκπαιδεύονται σε διάστημα εύρους “0.5”, αντιπροσωπεύεται 

από το δίκτυο με μέσο σφάλμα (0.0003+0.0002)/2 και RMS σφάλμα 

(0.0004+0.0003)/2 (πίνακας 8.2). Η χαρακτηριστική αυτή ιδιότητα, της 

βελτίωσης της συμπεριφοράς, που απορρέει από την εξειδίκευση του 

νευρωνικού μοντέλου σε τμήμα του γνωστικού περιβάλλοντος είναι 

αναμενόμενη, καθόσον απαιτείται από το δίκτυο η παραγωγή της γενικευμένης 

εικόνας ενός τμήματος μιας ολότητας, ενώ παράλληλα οι συνθήκες εκπαίδευσης 

διατηρούνται σταθερές. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη φάση της εκπαίδευσης το 

εξειδικευμένο δίκτυο τροφοδοτείται, συγκριτικά με το μη εξειδικευμένο, με 

μεγαλύτερο τμήμα του γνωστικού 
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Σχήμα  8.2:Μέσο και RMS σφάλματα για εύρος διαστήματος εκπαίδευσης ίσο 
με 0.1 

 
περιβάλλοντος που καλείται να αναπαράγει. (Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 

αύξηση της πληροφορίας οφείλεται στην πυκνότερη δειγματοληψία του πεδίου 

εισόδων για τη δημιουργία του συνόλου εκπαίδευσης). Αυτή η αιτιολόγηση της 

βελτίωσης της απόκρισης των δικτύων επιβεβαιώνεται και από την εικόνα που 

παρουσιάζει το απόλυτο σφάλμα όταν μετριέται για το σύνολο εκπαίδευσης. 
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Σχήμα 8.3:Μέση τιμή των σφαλμάτων “μέσο και RMS” σαν συνάρτηση του 

εύρους του διαστήματος εκπαίδευσης 
 
 

Η μέτρηση αυτή του απόλυτου σφάλματος δεν σχετίζεται με την 

ποσοστιαία κατανομή του που παρουσιάστηκε παραπάνω. Στη συγκεκριμένη 

αυτή περίπτωση μετριέται η απόλυτη τιμή του σφάλματος που παράγεται από το 

δίκτυο για κάθε τιμή του συνόλου εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται σαν 

είσοδος. Δεδομένου ότι το δίκτυο “μαθαίνει” ένα πεπερασμένο αριθμό ζευγών 

του συνόλου εκπαίδευσης [25,32], το απόλυτο σφάλμα αγγίζει το “0” σε 

μεμονωμένα σημεία, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα του σχήματος 8.4. 
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Σχήμα 8.4: Απόλυτο σφάλμα σαν συνάρτηση της τιμής εισόδου. Εύρος 
διαστήματος εισόδων ίσο με “1”  



Στα σχήματα 8.5α & 8.5β παρουσιάζεται το απόλυτο σφάλμα σε αντιστοιχία με 

τις εισόδους  όταν το εύρος διαστήματος εισόδου είναι “0.5” και “0.1” 

αντίστοιχα. Η ομοιότητα της μορφής των διαγραμμάτων 8.4, 8.5α & 8.5β 

επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία εκπαίδευσης εξελίσσεται υπακούοντας στους 

ίδιους μηχανισμούς. Η δραστική μείωση του σφάλματος αποδίδεται, συνεπώς, 

στην αυξημένη πληροφορία, που απορρέει από τη σταθερότητα του αριθμού των 

ζευγών εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση του εύρους του 

πεδίου εισόδων. 
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Σχήμα 8.5α: Απόλυτο σφάλμα σαν 
συνάρτηση της τιμής εισόδου. Εύρος 
διαστήματος εισόδων ίσο με “0.5” 

 
Σχήμα 8.5β: Απόλυτο σφάλμα σαν 
συνάρτηση της τιμής εισόδου. Εύρος 
διαστήματος εισόδων ίσο με “0.1” 

 
 

Με δεδομένο ότι μπορούν να κατασκευαστούν εξειδικευμένα δίκτυα με 

βελτιωμένη συμπεριφορά, επιχειρήθηκε η σύνθεσή τους με στόχο τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων σύνθετων μοντέλων των απεικονίσεων που να υπερέχουν των 

αντίστοιχων απλών. Στο σχήμα 8.6 απεικονίζεται η δομή ενός σύνθετου δικτύου 

που αποτελείται από “Μ” απλά, εκπαιδευμένα, δίκτυα. Καθένα από τα “Μ” απλά 

δίκτυα θα καλείται στο εξής υπομοντέλο, καθότι έχει εκπαιδευτεί σε ένα τμήμα 

του ολοκληρωμένου μοντέλου με τη χρήση ενός από τα “Μ” υποσύνολα του 

πεδίου εισόδων, και συνεπώς αναπαράγει την γενικευμένη εικόνα του 



αντίστοιχου τμήματος του ελκυστή. Η λειτουργία των υπομοντέλων είναι 

παράλληλη όχι όμως και ταυτόχρονη. Κατά τη φάση εκπαίδευσης 

τροφοδοτούνται όλα με τις τρέχουσες τιμές εισόδου, αλλά μόνο ένα από αυτά, το 

εξειδικευμένο στην τρέχουσα είσοδο, παράγει την βέλτιστη έξοδο. Η 

απομόνωση της βέλτιστης εξόδου διεκπεραιώνεται με τη συνδρομή ενός δικτύου 

LVQ [25,28,44,45,12] που παραλαμβάνει την τρέχουσα τιμή εισόδου και 

παράγει ένα διάνυσμα εξόδου με συνιστώσες τόσες, όσα τα υπομοντέλα που 

συνιστούν τον κορμό του σύνθετου δικτύου. Οι τιμές που παίρνουν οι έξοδοι του 

LVQ ελεγκτή είναι “+1” ή “0”. Ο ελεγκτής εκπαιδεύεται κατάλληλα, έτσι ώστε 

να τροφοδοτεί με “+1” τον πολλαπλασιαστή (σχήμα 8.6) στη έξοδο του δικτύου 

που έχει εκπαιδευτεί στο κομμάτι του ελκυστή που αντιστοιχεί στην τρέχουσα 

είσοδο. Ταυτόχρονα τροφοδοτεί όλους του υπόλοιπους πολλαπλασιαστές με την 

τιμή “0”. Έτσι οι έξοδοι των υπομοντέλων ενεργοποιούνται εναλλακτικά, μόνο 

όταν είναι απαραίτητη η συνεισφορά τους στην διαμόρφωση της εξόδου του 

σύνθετου δικτύου. 
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Σχήμα 8.6: Σύνθετο δίκτυο ελεγχόμενο από ένα LVQ ελεγκτή. 
Τόσο οι πολλαπλασιαστές όσο και ο αλγόριθμος απομόνωσης της θετικής 

εξόδου μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση νευρωνικών δομικών  μονάδων και 



να αποτελέσουν το τελικό τμήμα εξόδου του σύνθετου δικτύου, όπως φαίνεται 

παρακάτω στα σχήματα 8.7α και 8.7β. 
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Σχήμα 8.7α: Υλοποίηση πολλαπλασιαστών και 
αλγορίθμου απομόνωσης της βέλτιστης εξόδου 

 
Σχήμα 8.7β: Νευρώνας 
υλοποίησης πολλαπλασιαστή 

 

Το επίπεδο που υλοποιεί τους πολλαπλασιαστές αποτελείται από γραμμικούς 

νευρώνες που εφαρμόζουν στις εισόδους τους τη συνάρτηση υποδοχής 

(summation function) “γινόμενο” και όχι “άθροισμα” όπως οι τυπικοί νευρώνες 

του σύνθετου δικτύου. Ο γραμμικός νευρώνας εξόδου παραλαμβάνει τις εξόδους 

του επιπέδου των πολλαπλασιαστών που είναι όλες μηδενικές εκτός από τη 

βέλτιστη που επιλέχτηκε από τον LVQ ελεγκτή πολλαπλασιαζόμενη με “+1” και 

όχι με “0”. Συνεπώς η τελική έξοδος του σύνθετου δικτύου είναι η βέλτιστη κάθε 

φορά προσέγγιση της τιμής της μοντελοποιούμενης απεικόνισης. Εναλλακτικά οι 

πολλαπλασιαστές μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση ενός συμβατικού 

αλγορίθμου, που παραλαμβάνει τις εξόδους των υπομοντέλων και του ελεγκτή 

και τις πολλαπλασιάζει, μία προς μία, μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή τα 

γινόμενα παραλαμβάνονται από ένα επίσης συμβατικό αλγόριθμο που 

απορρίπτει τις μηδενικές τιμές και αποθηκεύει την μοναδική θετική τιμή. Η μόνη 

φαινομενικά προβληματική περίπτωση, είναι εκείνη κατά την οποία η τρέχουσα 

είσοδος του σύνθετου δικτύου της λογιστικής απεικόνισης είναι μηδέν. Το 

θεωρητικά αναμενόμενο διάνυσμα εξόδου του επιπέδου των πολλαπλασιαστών 



είναι το μηδενικό διάνυσμα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα δίκτυα εισάγουν 

σφάλματα, η έξοδος του βέλτιστου υπομοντέλου, η οποία οδηγείται στον 

πολλαπλασιαστή δεν είναι μηδενική, και συνεπώς είναι αναγνωρίσιμη και από 

τις δύο υλοποιήσεις της τελικής εξόδου του σύνθετου δικτύου. Ακόμα όμως και 

στην θεωρητική εκδοχή μηδενικού σφάλματος η συμπεριφορά του συστήματος 

είναι αναγνωρίσιμη καθότι η τιμή “0” είναι σημείο ισορροπίας της λογιστικής 

απεικόνισης. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα εμφανίζει στο εξής μηδενική 

τιμή για άπειρο βάθος χρόνου, εκτός και αν κάποια εξωτερική διέγερση το 

απεγκλωβίσει από το σημείο ισορροπίας. Για την απεικόνιση του Henon 

μηδενικό διάνυσμα εισόδου (Xn=0.5,Υn=0.5 στην κανονικοποιημένη μορφή) 

παράγει έξοδο Xn+1=1>0, (η κανονικοποιημένο Xn+1=0.884615>0), οπότε δεν 

παρουσιάζεται πρόβλημα στο τμήμα της εξόδου. 

Η λειτουργία του σύνθετου μοντέλου, έτσι όπως έχει περιγραφεί ως το 

σημείο αυτό, και πιο συγκεκριμένα η μηδενική πιθανότητα ταυτόχρονης 

λειτουργίας των μερών του, θέτει εύλογα, ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα 

υλοποίησης ενός απλού δικτύου ως μοντέλου μιας περιορισμένης περιοχής του 

μοντελοποιούμενου ελκυστή, για την περίπτωση που το σύστημα λειτουργεί 

αποκλειστικά στην περιοχή αυτή. Η αποφυγή της πολυπλοκότητας ενός 

σύνθετου νευρωνικού μοντέλου είναι επιθυμητή και ίσως εφικτή για τα μή 

χαοτικά συστήματα. Τα συστήματα όμως που εκδηλώνουν χαοτική 

συμπεριφορά, δεν περιορίζονται ποτέ σε μια συγκεκριμένη περιοχή λειτουργίας 

για πρακτικά ικανοποιητικό χρονικό διάστημα παρατήρησης, δεδομένου ότι 

είναι αδύνατο να διαμεριστούν σε λειτουργικά ανεξάρτητα μεταξύ τους 

υποσυστήματα. Η συμπεριφορά τους αυτή απορρέει από την ιδιότητα της 

τοπολογικής μεταβατικότητας, που εξ’ ορισμού διέπει κάθε χαοτικό σύστημα, 

όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2. (Το σύστημα g:V V είναι τοπολογικά 

μεταβατικό όταν: για κάθε ζευγάρι Α,Β, όπου Α,Β ανοιχτά υποσύνολα του V ∃ n 

έτσι ώστε  gn(A)∩B≠∅).  Έτσι η χρήση ενός σύνθετου δικτύου κρίνεται 

απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση των μοντέλων που κρίθηκαν ως 



βέλτιστα στα δύο προηγούμενα κεφάλαια. Στις επόμενες ενότητες εξετάζονται 

δύο σύνθετα δίκτυα ως μοντέλα της λογιστικής απεικόνισης και ένα, ως μοντέλο 

της απεικόνισης του Henon. 

 

8.2 Σύνθετα νευρωνικά μοντέλα της λογιστικής απεικόνισης 

Στο κεφάλαιο 6 μελετήθηκε διεξοδικά η δυνατότητα μοντελοποίησης της 

λογιστικής απεικόνισης με απλά MLP-δίκτυα, ενισχυμένα με FLN-μονάδες 

εισόδου. Στα δύο καλύτερα δίκτυα της συγκριτικής δοκιμής αποδόθηκε ο 

χαρακτηρισμός “βέλτιστο μοντέλο”,  στο καθένα για διαφορετικούς λόγους, που 

σχετίζονται με το πλαίσιο των απαιτήσεων που ικανοποιούνται από την 

εκάστοτε μοντελοποίηση. Το πρώτο δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο χωρίς 

νευρώνα παράκαμψης είναι το καλύτερο, όταν απαιτήσεις για ακριβή πρόβλεψη 

του συστήματος περιορίζονται σε μια στενή περιοχή τιμών της παραμέτρου, που 

περιβάλλει την τιμή της που χρησιμοποιήθηκε στη φάση της εκπαίδευσης. Η 

συγκεκριμένη αυτή τιμή της παραμέτρου είναι λ=3.93, το μέσο δηλαδή της 

περιοχής που έχει ως άκρα τα σημεία ενδοοριακής και οριακής κρίσης. Το 

δεύτερο δίκτυο, με διευρυμένη FLN-είσοδο και ημιτονοειδή νευρώνα 

παράκαμψης είναι περισσότερο ανεκτικό στις μεταβολές της παραμέτρου από το 

προηγούμενο. Το τίμημα αυτής της ευστάθειας είναι η σχετική επιδείνωση της 

συμπεριφοράς του γύρω από την τιμή λ=3.93.  

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η μοντελοποίηση της λογιστικής 

απεικόνισης για μια μόνο τιμή της παραμέτρου λ, συγκεκριμένα την τιμή λ=3.93. 

Έτσι το απλό δίκτυο που επιλέγεται ως δομική μονάδα των σύνθετων μοντέλων, 

είναι αυτό με διευρυμένη FLN-είσοδο, χωρίς νευρώνα παράκαμψης (σχήμα 8.8). 

Τα απλά δίκτυα - δομικές μονάδες του σύνθετου δικτύου - εκπαιδεύτηκαν 

αυτόνομα στα αντίστοιχα τμήματα του ελκυστή. Το ολοκληρωμένο σύνθετο 

μοντέλο αποτελείται από έτοιμα εκπαιδευμένα MLP-δίκτυα  και τον κατάλληλο, 
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Σχήμα 8.8:Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο, χωρίς νευρώνα παράκαμψης 
 

επίσης εκ των προτέρων εκπαιδευμένο, LVQ-ελεγκτή. Για τη μοντελοποίηση της 

λογιστικής απεικόνισης κατασκευάστηκαν δύο σύνθετα δίκτυα. Το πρώτο 

χρησιμοποιεί δύο απλά MLP-δίκτυα δομημένα κατά το πρότυπο του σχήματος 

8.8 ενώ το δεύτερο τρία. 

 

8.2.1 Σύνθετο μοντέλο δύο εισόδων 

Ο κορμός του σύνθετου δικτύου δύο εισόδων αποτελείται από δύο απλά 

δίκτυα-υπομοντέλα. Το πρώτο μοντελοποιεί τον ελκυστή, Xn+1=3.93 Xn(1- Xn) 

όταν Xn∈[0,0.5] ενώ το δεύτερο όταν Xn∈ (0.5,1].Τα δύο πανομοιότυπα από 

άποψη δομής δίκτυα, εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους της 

συμβατικής εκπαίδευσης του πίνακα 6.2 του κεφαλαίου 6. Οι τιμές των τυπικών 

σφαλμάτων που παρατηρήθηκαν κατά την φάση της εκπαίδευσης των δικτύων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 8.4. 

 

Πίνακας 8.4: Σφάλματα παρατηρούμενα κατά την εκπαίδευση  

Εκπαίδευση στο  0-0.5 0.5-1 
Μέσο σφάλμα 0.00031 0.00024 



RMS σφάλμα 0.00038 0.00034 
 

Η βελτίωση της απόκρισης των υπομοντέλων σε σχέση με την απόκριση του 

απλού δικτύου κατά τη φάση της εκπαίδευσης παρουσιάζεται στο διάγραμμα του 

σχήματος 8.9. 
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Σχήμα 8.9: Συγκριτικό διάγραμμα απλού δικτύου και υπομοντέλων κατά τη 
φάση της εκπαίδευσης. 

 

Για την κατασκευή του σύνθετου δικτύου δημιουργείται και εκπαιδεύεται 

ένας LVQ ελεγκτής, που αναλαμβάνει την απενεργοποίηση των εξόδων όλων 

των υπομοντέλων, εκτός του εξειδικευμένου στο υποσύνολο που ανήκει η 

τρέχουσα τιμή της εισόδου. Ο ελεγκτής υλοποιείται από το δίκτυο του σχήματος 

8.10. Η εκπαίδευση του δικτύου βασίζεται στον αλγόριθμο LVQ και η δομή του 

έχει ως ακολούθως: 

• Επίπεδο εισόδου: αποτελείται από ένα γραμμικό νευρώνα που παραλαμβάνει 

την τρέχουσα είσοδο της λογιστικής απεικόνισης. 

• Ενδιάμεσο επίπεδο: αποτελείται από δύο νευρώνες, ένα για κάθε πρότυπο 

προς αναγνώριση. Τροφοδοτείται με εκπαιδεύσιμα συναπτικά βάρη από το 

γραμμικό επίπεδο εισόδου. 
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Σχήμα 8.10:Δίκτυο LVQ δύο εξόδων ως οδηγός σήματος του σύνθετου 
δικτύου που χρησιμοποιεί δύο υπομοντέλα 

 

• Επίπεδο εξόδου: αποτελείται από δύο γραμμικούς νευρώνες που συνδέονται 

με σταθερά συναπτικά βάρη με τους ομόλογους τους μόνο νευρώνες του 

ενδιάμεσου επιπέδου (σχήμα 8.10). Καθένας από τους νευρώνες του επιπέδου 

εξόδου αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο (υποσύνολο του πεδίου εισόδων) και 

εξάγει την τιμή “+1” όταν η τρέχουσα είσοδος ανήκει σ’αυτό. Διαφορετικά 

εξάγει την τιμή “0”. Η συνάρτηση μεταφοράς που εφαρμόζεται από το 

επίπεδο εξόδου περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: 

     

f=1  όταν Ι > 0 
f=0  όταν Ι ≤ 0 

 

 

 

όπου f είναι η έξοδος και Ι η είσοδος των νευρώνων του επιπέδου εξόδου. Το 

διάνυσμα εξόδου τροφοδοτεί τα υπομοντέλα που συνιστούν τον κορμό του 

σύνθετου δικτύου με τον τρόπο που υποδεικνύει δίκτυο στο σχήμα 8.11 
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Σχήμα 8.11: Δομή του σύνθετου δικτύου δύο εισόδων 

 

 8.2.2 Σύνθετο μοντέλο τριών εισόδων 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 8.1, η 

εξειδίκευση των υπομοντέλων σε ολοένα μικρότερα τμήματα του ελκυστή, 

αυξάνει την απόδοσή τους, και κατά συνέπεια τη απόδοση του σύνθετου 

μοντέλου. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτέλεσαν το κίνητρο για την κατασκευή 

ενός σύνθετου δικτύου τριών υπομοντέλων, εκπαιδευμένων σε τμήματα του 

ελκυστή που αντιστοιχούν στον διαμερισμό του πεδίου εισόδων σε τρία 

υποσύνολα. Πιο συγκεκριμένα για την σύνθεση του ολοκληρωμένου μοντέλου 

εκπαιδεύτηκαν τρία απλά δίκτυα, στα διαστήματα Xn∈[0,0.3], Xn∈(0.3,0.7] και 

Xn∈(0.7,1] αντίστοιχα. Τα παρατηρούμενα σφάλματα στη φάση της 

εκπαίδευσης, έχουν τις αναμενόμενα μειωμένες τιμές που συνοψίζονται στον 

πίνακα 8.5. 

 

 

Πίνακας 8.5: Σφάλματα παρατηρούμενα κατά την εκπαίδευση 

Εκπαίδευση στο  0-0.3 0.3-0.7 0.7-1 
Μέσο σφάλμα 0.00008  0.00010  0.00016  
RMS σφάλμα 0.00013 0.00013 0.00019 

 



Η σύγκριση της συμπεριφοράς, κατά τη φάση της εκπαίδευσης, των 

υπομοντέλων που εκπαιδεύονται στο 1/3 περίπου του διαστήματος εισόδου, με 

το απλό δίκτυο που εκπαιδεύεται σε ολόκληρο το [0,1], παρουσιάζεται 

συνοπτικά στο διάγραμμα του σχήματος 8.12. Η εξειδίκευση των υπομοντέλων 

έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του RMS σφάλματος, το οποίο 

υποτετραπλασιάζεται για τα δύο πρώτα υπομοντέλα ενώ υποτριπλασιάζεται για 

το τελευταίο. 
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Σχήμα 8.12: Συγκριτικό διάγραμμα της συμπεριφοράς του απλού δικτύου και 

των τριών υπομοντέλων κατά τη φάση της εκπαίδευσης. 
 

Ο ελεγκτής LVQ, τριών εξόδων, κατασκευάστηκε και εκπαιδεύτηκε όπως 

και ο ελεγκτής δύο εξόδων της ενότητας 8.2.1. Το επίπεδο εισόδου αποτελείται 

και πάλι από ένα νευρώνα, αφού η πληροφορία στην είσοδο εξακολουθεί να 

είναι βαθμωτό μέγεθος. Το ενδιάμεσο επίπεδο και το επίπεδο εξόδου 

αποτελούνται από τρείς νευρώνες αφού τα πρότυπα προς αναγνώριση είναι τρία 

στην περίπτωση αυτή. Η αύξηση, σε σχέση με το προηγούμενο LVQ δίκτυο, του 

αριθμού των νευρώνων ανά πρότυπο στο ενδιάμεσο επίπεδο δεν κρίθηκε 

αναγκαία, καθότι το σφάλμα που εισάγεται από το προτεινόμενο δίκτυο είναι 

αμελητέο. Στα σχήματα 8.13 και 8.14 παρουσιάζονται αντίστοιχα το δίκτυο που 

υλοποιεί τον ελεγκτή LVQ  τριών εξόδων καιτο σύνθετο δίκτυο τριών εισόδων. 
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Σχήμα 8.13:Δίκτυο LVQ τριών εξόδων  
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Σχήμα 8.14: Σύνθετο δίκτυο τριών εισόδων 
  

8.2.3 Συγκριτικά αποτελέσματα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που 

διενεργήθηκαν για δύο σύνθετα δίκτυα, με στόχο την αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς τους ως μοντέλων της λογιστικής απεικόνισης και τη σύγκρισή 

τους με το βέλτιστο απλό δίκτυο που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 6. Οι έλεγχοι 

πραγματοποιήθηκαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τους αντίστοιχους  για το 

απλό βέλτιστο μοντέλο, χρησιμοποιήθηκε δηλαδή το ίδιο σύνολο (8500 

διαδοχικά σημεία  της χαοτικής τροχιάς) και τηρήθηκαν οι όροι της ενότητας 



6.3. Στον πίνακα 8.6 και τα διαγράμματα του σχήματος 8.15α & 8.15β 

παρουσιάζονται, για τα δύο σύνθετα δίκτυα τα αποτελέσματα των ελέγχων και 

αντιπαραβάλλονται με αυτά του απλού βέλτιστου μοντέλου. Ο αριθμός “n” στον 

άξονα των τετμημένων των διαγραμμάτων υποδηλώνει τον αριθμό των απλών 

δικτύων που συνιστούν τον κορμό του μοντέλου στο οποίο αναφέρονται τα 

αποτελέσματα. Η τιμή n=1 αναφέρεται στο απλό δίκτυο που κρίθηκε ως 

βέλτιστο στο κεφάλαιο 6, ενώ οι τιμές n=2 και n=3 στα σύνθετα δίκτυα δύο και 

τριών εισόδων αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 8.6: Συγκριτικά αποτελέσματα για απλά και σύνθετα μοντέλα της 
λογιστικής απεικόνισης 

Τύπος Δικτύου Απλό Σύνθετο δύο 
εισόδων 

Σύνθετο τριών 
εισόδων 

Μέσο σφάλμα 0.00045  0.00028  0.00013  
Rms σφάλμα 0.00063 0.00034 0.00017 

%Err>0.005 0% 0% 0% 
%Err>0.001 6.48% 0% 0.32% 
%Err>0.0005 32.65% 12.07% 0.65% 
 

Είναι φανερό ότι τα σύνθετα δίκτυα υπερτερούν κατά πολύ του βέλτιστου απλού 

δίκτυου. Το RMS σχεδόν υποδιπλασιάζεται καθώς τα δίκτυα - υπομοντέλα 

σταδιακά εξειδικεύονται.  
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Σχήμα 8.15α: Μέσο και RMS 

σφάλμα 

 
Σχήμα 8.15β: Κατανομή του 

απόλυτου σφάλματος. 



 

Η εικόνα της ποσοστιαίας κατανομής του απόλυτου σφάλματος είναι 

εξίσου ικανοποιητική. Το άνω όριο για το απόλυτο σφάλμα μειώνεται από την 

τιμή “0.005” στην τιμή “0.001” για το δίκτυο δύο εισόδων” και στην τιμή 

“0.0005” για το δίκτυο τριών εισόδων. 

Η εικόνα που παρουσιάζεται στον πίνακα 8.6 και στα διαγράμματα των 

σχημάτων 8.15α και 8.15β αφορά, όπως έχει προαναφερθεί, στον έλεγχο που 

υφίστανται τα δίκτυα σε συγκεκριμένο αν και μεγάλο τμήμα της χαοτικής 

τροχιάς. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η συμπεριφορά που συνάγεται ως 

συμπέρασμα από τον παραπάνω έλεγχο, είναι εξαρτημένη από το συγκεκριμένο 

σύνολο ελέγχου στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί το δίκτυο. Στη συνέχεια, 

επιχειρείται να αποσαφηνιστεί, η επίδραση των τοπικών χαρακτηριστικών της 

τροχιάς στην συμπεριφορά των δικτύων κατά τη διαδικασία ανάκλησης. Ως 

κριτήριο για την συναγωγή συμπερασμάτων θεωρείται το RMS σφάλμα του 

κατά περίπτωση συνόλου ελέγχου του δικτύου. 

Άμεση σχέση με την τελική συμπεριφορά του σύνθετου δικτύου έχει η 

κατανομή των σφαλμάτων στα υπομοντέλα δεδομένου ότι αυτά δεν αντιδρούν 

ισοδύναμα (με ίδιες τιμές σφαλμάτων) κατά την ανάκληση της τροχιάς. Το 

χαρακτηριστικό αυτό διαφαίνεται και στη φάση εκπαίδευσης κατά την οποία 

παρατηρούνται για τα υπομοντέλα διαφορετικές τιμές σφαλμάτων (πίνακες 

8.4&8.5 σχήματα 8.9&8.12). Στον πίνακα 8.9 παρουσιάζεται η κατανομή των 

σφαλμάτων στα υπομοντέλα και για τα δύο σύνθετα δίκτυα, ενώ στο διάγραμμα 

του σχήματος 8.16 παρέχεται μια συνοπτική εικόνα της κατανομής των RMS και 

μέσων σφαλμάτων αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 8.7:  Κατανομή σφαλμάτων στα υπομοντέλα στη φάση του ελέγχου 

Είσοδος στο  0-0.5 0.5-1 0-0.3 0.3-0.7 0.7-1 
Μέσο σφάλμα 0.00026 0.00029 0.00011 0.00010 0.00017 
RMS σφάλμα 0.00029 0.00038 0.00021 0.00013 0.00019 

%σφάλμα>0.005 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 



%σφάλμα>0.001 0.00% 0.00% 1.37% 0.00% 0.00% 
%σφάλμα>0.0005 1.36% 18.45% 2.78% 0.00% 0.00% 
 

 Από τον πίνακα 8.9 και διάγραμμα 8.16 φαίνεται ότι τα υπομοντέλα 

συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο το καθένα κατά τη φάση ανάκλησης, 

ανταποκρινόμενα, ίσως, στα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά του χαοτικού 

ελκυστή.  
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Σχήμα 8.16: Κατανομή RMS και μέσου σφάλματος στα υπομοντέλα της 
λογιστικής απεικόνισης κατά τη φάση του ελέγχου. 

 

Το θεμελιώδες συμπέρασμα που προκύπτει από τους υφιστάμενους 

αριθμητικούς ελέγχους είναι ότι υπάρχουν “καλύτερα” και “χειρότερα” 

υπομοντέλα και ότι η τελική συμπεριφορά του σύνθετου δικτύου εξαρτάται από 

το ποσοστό των σημείων της τροχιάς που “προωθείται” από τον LVQ-ελεγκτή 

στο καθένα από αυτά. (Ο όρος “προωθείται” χρησιμοποιείται επειδή θεωρήθηκε 

πιο παραστατικός για την παρούσα περιγραφή. Όπως έχει προαναφερθεί όλα τα 

σημεία είσοδοι τροφοδοτούν όλα τα υπομοντέλα. Η έξοδος, ωστόσο, όλων των 

υπομοντέλων πλήν του εξειδικευμένου, απενεργοποιείται από το LVQ ελεγκτή. 

Η ενεργοποίηση αυτή της εξόδου του υπομοντέλου αντικαθίσταται στην 

παρούσα περιγραφή από τον όρο “προώθηση”) Αν για παράδειγμα η πλειοψηφία 



των σημείων “προωθείται” προς το καλύτερο υπομοντέλο τότε η συμπεριφορά 

του σύνθετου δικτύου κινείται προς την βέλτιστη εκδοχή της. Αντιθέτως αν η 

πλειοψηφία των σημείων “προωθείται” στο χειρότερο υπομοντέλο τότε η 

συμπεριφορά του σύνθετου δικτύου επιδεινώνεται. Η βελτίωση ή η επιδείνωση 

της συμπεριφοράς σαν εξάρτηση της κατανομής των σημείων του ελκυστή στα 

υπομοντέλα υποβάλλει την ιδέα της ύπαρξης άνω και κάτω ορίου στη 

συμπεριφορά των δικτύων. Εύλογα διατυπώνεται η υπόθεση, ότι οι τιμές των 

σφαλμάτων του χειρότερου υπομοντέλου αποτελούν το άνω όριο και οι 

αντίστοιχες του καλύτερου υπομοντέλου το κάτω όριο για τα σφάλματα που 

παρατηρούνται κατά τη φάση ανάκλησης. Θα πρέπει ωστόσο να εξεταστεί κατά 

πόσο τα υπομοντέλα παρουσιάζουν σταθερή συμπεριφορά όταν υποβάλλονται 

σε έλεγχο με χρήση ποικίλων συνόλων ανάκλησης. Πιο συγκεκριμένα, 

επιβάλλεται να εξεταστεί η σταθερότητα του RMS σφάλματος που υπολογίζεται 

για τα υπομοντέλα, όταν υποβάλλονται στην ανάκληση διαφορετικών τμημάτων 

της τροχιάς. Για να είναι συνεπές το συμπέρασμα σχετικά με την ύπαρξη άνω 

και κάτω ορίων (έστω και μεταβλητών) θα πρέπει, τουλάχιστον με κριτήριο το 

RMS σφάλμα, η τελική αξιολόγηση των υπομοντέλων να είναι ανεξάρτητη του 

συνόλου ανάκλησης. Για να υπάρχουν σταθερά άνω και κάτω όρια θα πρέπει όχι 

μόνο η αξιολόγηση των υπομοντέλων αλλά και η τιμή του RMS σφάλματος να 

παραμένει σταθερή και ανεξάρτητη από το σύνολο ανάκλησης., στα πλαίσια της 

προαπαιτούμενης ακρίβειας  

Η παραπάνω τοποθέτηση θέτει ευθέως το ζήτημα του μεγέθους των συνόλων 

ανάκλησης. Και αυτό διότι για μικρά σύνολα ελέγχου το υπολογιζόμενο RMS 

σφάλμα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, σχεδόν ακολουθώντας τις 

διακυμάνσεις του απόλυτου σφάλματος. Θεωρώντας για παράδειγμα μια ακραία 

περίπτωση, που αφορά στα υπομοντέλα της λογιστικής απεικόνισης, 

υπολογίστηκε το RMS σφάλμα για σύνολα ανάκλησης των 15 σημείων. Στην 

περίπτωση αυτή η διακύμανση των τιμών του RMS σφάλματος γύρω από την 

μέση τιμή των RMS σφαλμάτων όλων των συνόλων ανάκλησης άγγιξε το 60%. 



(Στον αριθμητικό έλεγχο έλαβαν μέρος 546 σύνολα των 15 σημείων). Για την 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αξιόπιστα σύνολα ελέγχου θεωρούνται αυτά 

που περιέχουν τουλάχιστον όσα σημεία περιέχουν και τα αντίστοιχα σύνολα 

εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν σύνολα εκπαίδευσης 500 

σημείων. Για ίσου μεγέθους σύνολα ελέγχου-ανάκλησης η παρατηρούμενη 

διακύμανση γύρω από την μέση τιμή των RMS σφαλμάτων των συνόλων 

ανάκλησης είναι 12%. Αντίστοιχα η μέγιστη απόλυτη διακύμανση (|max(RMS)-

min(RMS)|) αποτελεί το 11% της μέγιστης και το 13% της ελάχιστης τιμής του 

RMS σφάλματος (Στον αριθμητικό έλεγχο έλαβαν μέρος 17 σύνολα των 500 

σημείων). Οι διακυμάνσεις αυτές δεν είναι αμελητέες δεν θίγουν ωστόσο την 

ισχύ των υποθέσεων για άνω και κάτω όριο στη συμπεριφορά του σύνθετου 

δικτύου δεδομένου ότι: 

• Τα σύνολα ανάκλησης που προτείνονται από την παρούσα μέθοδο είναι κατά 

πολύ μεγαλύτερα από τα απαιτούμενα 

ενώ συγχρόνως 

• διενεργείται καταγραφή της στάθμης του απόλυτου σφάλματος με 

αποτέλεσμα την σκιαγράφηση μιας εικόνας της συμπεριφοράς του δικτύου 

πιο ρεαλιστικής από αυτή που παρέχεται από το RMS. Η σταθερότητα της 

συμπεριφοράς των υπομοντέλων με κριτήριο την κατανομή του απόλυτου 

σφάλματος, υποστηρίζει την ιδέα της ύπαρξης άνω και κάτω ορίων. 

Συνεπώς ο πίνακας 8.7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων σχετικά με τη διακύμανση της συμπεριφοράς των σύνθετων 

δικτύων.  

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της 

δομής των σύνθετων δικτύων, που είναι αποτέλεσμα της σταδιακής εξειδίκευσης 

των υπομοντέλων, δεν έχει επιπτώσεις στην απόδοση των τελικά 

χρησιμοποιούμενων κατασκευών, αφού αυτές συναρμολογούνται από έτοιμα 

κομμάτια (προεκπαιδευμένα απλά δίκτυα), τα οποία λειτουργούν αυτόνομα. 

Έτσι είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σύνθετα μοντέλα που να προσεγγίζουν 



την λειτουργία του χαοτικού ελκυστή με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από αυτήν 

που παρουσιάστηκε στην παρούσα ενότητα. Μια εικόνα της προοδευτικής 

βελτίωσης που αναμένεται με την αύξηση της πολυπλοκότητας των σύνθετων 

δικτύων παρουσιάζεται στους πίνακες 8.3α και 8.3β καθώς και τα διαγράμματα 

των σχημάτων 8.2 και 8.3. Η περαιτέρω ανάπτυξη, ωστόσο, των σύνθετων 

δικτύων δεν αποτελεί στόχο της παρούσας έρευνας. Δεδομένης της 

μεθοδολογίας που προτείνεται σ’ αυτή την ενότητα, η βελτιστοποίηση των 

μοντέλων τόσο λογιστικής απεικόνισης όσο και της απεικόνισης του Henon που 

προσεγγίζεται με σύνθετα δίκτυα παρακάτω, οριοθετείται στα πλαίσια της 

υλοποίησης πρακτικών στόχων με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ακρίβειας. 

 

8.3 Σύνθετο νευρωνικό μοντέλο της απεικόνισης Henon 

Το σύνθετο νευρωνικό μοντέλο του ελκυστή του Henon, 

συναρμολογείται, όπως και τα αντίστοιχα της λογιστικής απεικόνισης, από 

εκπαιδευμένα απλά δίκτυα που λειτουργούν αυτόνομα και εναλλακτικά υπό την 

καθοδήγηση ενός ελεγκτή LVQ. Από τη συγκριτική δοκιμή που παρουσιάστηκε 

στο κεφάλαιο 7, προέκυψε ότι η δομή που λύνει ικανοποιητικά το πρόβλημα της 

μοντελοποίησης, είναι μη συμμετρική με διευρυμένη FLN-μονάδα εισόδου και 

νευρώνα παράκαμψης με συνάρτηση μεταφοράς “tanh” (σχήμα 8.17). 

 Για το δίκτυο αυτό τα παρατηρούμενα σφάλματα στη φάση εκπαίδευσης 

συνοψίζονται στον πίνακα 8.8.   

 

Πίνακας 8.8:Μέσο και RMS σφάλμα κατά την εκπαίδευση 

Μέσο σφάλμα 0.00052  
Rms σφάλμα 0.00069 

 

Οι τιμές των σφαλμάτων του πίνακα 8.8 αντιστοιχούν, όπως ήδη έχει 

προαναφερθεί στο κεφάλαιο 7, στον κανονικοποιημένο στο [0,1] ελκυστή. 
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Σχήμα 8.17: Απλό δίκτυο με τη βέλτιστη δομή που χρησιμόποείται ως 

δομική μονάδα για το σύνθετο μοντέλο του ελκυστή του Henon.  
 

Ο αριθμός των απλών δικτύων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

του σύνθετου, υπαγορεύεται από τον αριθμό των συμπληρωματικών 

υποσυνόλων εκπαίδευσης που ανακύπτουν από τον διαμερισμό του διαστήματος 

[0,1]. Δεδομένης της διπλής αναδρομικότητας της απεικόνισης η οποία 

επιβάλλει δισδιάστατο πεδίο εισόδων, ο αριθμός των συμπληρωματικών 

υποσυνόλων εκπαίδευσης, και συνεπώς των υπό εκπαίδευση απλών δικτύων, 

αυξάνεται ανάλογα με το τετράγωνο του αριθμού των τμημάτων διαμέρισης του 

[0,1]. Έτσι για διαμερισμό του [0,1] σε δύο υποσύνολα προκύπτουν 22 

υποσύνολα εκπαίδευσης, για διαμερισμό σε τρία προκύπτουν 32 κ.ο.κ. Στο 

σχήμα 8.18 παρουσιάζονται με γεωμετρικό τρόπο, τα τέσσερα συμπληρωματικά 

υποσύνολα εκπαίδευσης που προκύπτουν από το διαμερισμό του [0,1] σε δύο 

τμήματα. 

Η τετραγωνική αύξηση του αριθμού των απλών δικτύων που πρέπει να 

εκπαιδευτούν δεν περιορίζει την αξία της μεθόδου, καθόσον η πολυπλοκότητα 



που εισάγεται δεν επιδρά στην συμπεριφορά της τελικής κατασκευής, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί 
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Σχήμα 8.18: Γεωμετρική αναπαράσταση των συνόλων εισόδων 
των υπομοντέλων για διαμερισμό του [0,1] σε δύο τμήματα 

 

το σύνθετο μοντέλο που βασίζεται στην εκπαίδευση τεσσάρων απλών δικτύων, 

στα υποσύνολα του σχήματος 8.18. Η περαιτέρω ανάπτυξη σύνθετων δικτύων 

που περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό υπομοντέλων δεν κρίθηκε σκόπιμη για λόγους 

που αναφέρθηκαν στο τέλος της προηγούμενης ενότητας.  

Η εκπαίδευση των τεσσάρων υπομοντέλων έγινε κάτω από τις ίδιες 

ακριβώς συνθήκες που έγινε και η εκπαίδευση του απλού δικτύου και που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο 7. Η μοναδική διαφοροποίηση αφορά στην έννοια 

της διαδοχικότητας των σημείων που συνιστούν το σύνολο εκπαίδευσης. Για την 

εκπαίδευση του απλού δικτύου χρησιμοποιήθηκαν 500 διαδοχικά σημεία της 

τροχιάς που αναδύεται από το διάνυσμα αρχικών συνθηκών (0,0). Σε ότι αφορά 

όμως την εκπαίδευση των υπομοντέλων η διαδοχικότητα των σημείων στο 

υποσύνολο εκπαίδευσης χάνει το αρχικό της νόημα, αφού αυτό, εξαιτίας της 

τοπολογικής μεταβατικότητας, δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από διαδοχικά 

σημεία της χαοτικής τροχιάς. Για την περίπτωση αυτή η διαδοχικότητα ορίζεται 

ως εξής: 

Ορισμός 8.1: ένα σημείο “α” να είναι “διαδοχικό” του “β”, μέσα στο 

σύνολο εκπαίδευσης “C”, όταν: 

• α,β∈C και είναι διαδοχικά σημεία της χαοτικής τροχιάς (σχήμα 8.19α) 

     ή όταν 



• η τροχιά εξέρχεται του συνόλου εκπαίδευσης διερχόμενη από το σημείο της 

που διαδέχεται το “α” και εισέρχεται στο σύνολο ξανά περνώντας από το 

σημείο“β”. Όλα, δηλαδή, τα σημεία της τροχιάς μεταξύ “α” και “β” δεν 

ανήκουν στο σύνολο εκπαίδευσης (σχήμα 8.19β όπου α,x,y,z,β διαδοχικά, 

α,β∈C και x,y,z∉C ). 

 

Σύνολο 
εκπαίδευσης

α
β

Χαοτική
τροχιά

Σύνολο 
εκπαίδευσης

α
β

Χαοτική
τροχιά

x y

z

 
Σχήμα 8.19α: Διαδοχικά σημεία της 
χαοτικής τροχιάς μέσα στο σύνολο 
εκπαίδευσης 

 
Σχήμα 8.19β: Μη διαδοχικά σημεία 
της χαοτικής τροχιάς, που θεωρούνται 
“διαδοχικά” μέσα στο σύνολο 
εκπαίδευσης 

 

Η απόκριση των υπομοντέλων κατά τη φάση της εκπαίδευσης συνοψίζεται στον 

πίνακα 8.9 στον οποίο παρουσιάζονται τα παρατηρούμενα σφάλματα, μέσο και 

RMS. 

 

Πίνακας 8.9:Μέσο και RMS σφάλμα κατά την εκπαίδευση 

Εκπαίδευση όταν  Xn∈[0,0.5] 
Xn-1∈[0,0.5]

Xn∈(0.5,1] 
Xn-1∈(0.5,1] 

Xn∈[0,0.5] 
Xn-1∈(0.5,1] 

Xn∈(0.5,1] 
Xn-1∈[0,0.5]

Μέσο σφάλμα 0.00015  0.00021  0.00027  0.0003  
Rms σφάλμα 0.00018 0.00034 0.00038 0.0004 

 



Η εικόνα των υπομοντέλων συγκριτικά με την αντίστοιχη του απλού 

βέλτιστου δικτύου του κεφαλαίου 7, κατά τη φάση εκπαίδευσης, παρουσιάζεται 

στο διάγραμμα του σχήματος 8.20. Τα υπομοντέλα Υ1, Υ2, Υ3, και Υ4 του 

διαγράμματος αντιστοιχούν στις στήλες 2,3,4 και 5 του πίνακα 8.7. Με τα 

σύμβολα “Α.Δ”, χαρακτηρίζεται το απλό βέλτιστο δίκτυο του κεφαλαίου 7.  
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Σχήμα 8.20: Συγκριτικό διάγραμμα απλού δικτύου και υπομοντέλων κατά τη 
φάση της εκπαίδευσης. 

 

Η δραστική μείωση των τιμών των σφαλμάτων RMS και μέσου, είναι ενδεικτική 

της βελτίωσης της συμπεριφοράς των δικτύων εξαιτίας της εξειδίκευσης τους. 

Τα τέσσερα υπομοντέλα συνεισφέρουν ή όχι στην τελική έξοδο οδηγούμενα από 

τον ελεγκτή-LVQ του σχήματος 8.21. Ο ελεγκτής αυτός υλοποιείται από ένα 

LVQ δίκτυο δύο εισόδων και τεσσάρων εξόδων. Το ενδιάμεσο επίπεδο 

αποτελείται από οκτώ γραμμικούς νευρώνες, δύο για κάθε πρότυπο (pattern), 

που συνδέονται με εκπαιδεύσιμα συναπτικά βάρη με τους νευρώνες εισόδου με 

τον τρόπο που παρουσιάζεται στο σχήμα 8.21. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 

είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το σφάλμα που εισάγει ο ελεγκτής στην 

τελική κατασκευή σε αμελητέα στάθμη, στόχος που επιτυγχάνεται με χρήση 

διπλάσιου, από τον αντίστοιχο των προηγούμενων 
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Σχήμα 8.21:Δίκτυο LVQ τεσσάρων εξόδων ως οδηγός σήματος του σύνθετου 
δικτύου που χρησιμοποιεί τέσσερα υπομοντέλα  

 

περιπτώσεων, αριθμού νευρώνων ανά πρότυπο στο ενδιάμεσο επίπεδο.Η τελική 

κατασκευή που προκύπτει μετά τη συναρμολόγηση των εκπαιδευμένων 

υπομοντέλων και του ελεγκτή-LVQ (σχήμα 8.22) υποβάλλεται  
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Σχήμα 8.22: Σύνθετο μοντέλο της απεικόνισης του Henon, που 
αποτελείται από τέσσερα απλά δίκτυα-υπομοντέλα. 



 

σε διεξοδικό έλεγχο για την εκτίμηση των τιμών των σφαλμάτων μέσου και 

RMS καθώς και τον υπολογισμό της ποσοστιαίας κατανομής του απόλυτου 

σφάλματος. Η διαδικασία που ακολουθείται δεν διαφέρει καθόλου από την 

αντίστοιχη για τα απλά μοντέλα, που περιγράφεται στο κεφάλαιο 7. Η έννοια της 

διαδοχικότητας δεν υφίσταται στην περίπτωση αυτή καμία τροποποίηση, καθώς 

το σύνθετο δίκτυο καλύπτει ολόκληρο τον ελκυστή και συνεπώς κάθε σημείο της 

χαοτικής τροχιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος. 
 

Πίνακας 8.10: Συγκριτικά αποτελέσματα για απλά και σύνθετα μοντέλα της 
απεικόνισης Henon 

Τύπος Δικτύου  Απλό  
Δίκτυο 

Σύνθετο δίκτυο τεσσάρων 
εισόδων 

Μέσο σφάλμα 0.00052  0.00023  
Rms σφάλμα 0.00070 0.00036 

%Err>0.005 0.% 0.% 
%Err>0.001 5.43% 2.24% 
%Err>0.0005 43.28% 10.42% 

 

Από την σύγκριση του απλού βέλτιστου μοντέλου με αντίστοιχο σύνθετο 

(πίνακας 8.10 και διαγράμματα των σχημάτων 8.23α και 8.23β) είναι φανερή η 

υπεροχή του δεύτερου καθώς παρατηρείται υποδιπλασιασμός του RMS και του 

ποσοστού των σημείων που υπερβαίνουν τη στάθμη σφάλματος “0.001”. 

Αντίστοιχα το ποσοστό των σημείων που υπερβαίνουν τη στάθμη “0.0005” 

υποτετραπλασιάζεται. 
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Error
RMS Error

n=1 n=4
0%
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60%
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%Err>0,0005

Σχήμα 8.23α: Μέσο και RMS 
σφάλμα 

Σχήμα 8.23β: Κατανομή του 
απόλυτου σφάλματος. 



 

Στον πίνακα 8.11 παρουσιάζεται η κατανομή των σφαλμάτων στα 

τέσσερα υπομοντέλα της απεικόνισης Henon, ενώ το σχήμα 8.24 συνοψίζει τη 

συμπεριφορά τους με βάση τα σφάλματα RMS και μέσο. 
  
Πίνακας 8.11:  Κατανομή σφαλμάτων στα υπομοντέλα στη φάση του ελέγχου 

Υπομοντέλο  Y1 Y2 Y3 Y4

εκπαιδευμένο στο  Xn∈[0,0.5]
Xn-1∈[0,0.5]

Xn∈(0.5,1]
Xn-1∈(0.5,1]

Xn∈(0.5,1]
Xn-1∈[0,0.5]

Xn∈[0,0.5] 
Xn-1∈(0.5,1] 

Μέσο σφάλμα 0.00015 0.00019 0.00032 0.00027 
RMS σφάλμα 0.00018 0.00029 0.00050 0.00036 

%σφάλμα>0.005 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
%σφάλμα>0.001 0.18% 1.90% 3.70% 1.85% 
%σφάλμα>0.0005 0.18% 6.80% 18.70% 11.46% 

 

Από την κατανομή αυτή των σφαλμάτων γίνεται φανερό, ακολουθώντας την ίδια 

επιχειρηματολογία που χρησιμοποιήθηκε και για τα σύνθετα μοντέλα της 

λογιστικής απεικόνισης, ότι το άνω όριο των αναμενόμενων σφαλμάτων του 

σύνθετου δικτύου προσδιορίζεται από τη συμπεριφορά του υπομοντέλου Υ3 ενώ 

αντίστοιχα το κάτω όριο από τη συμπεριφορά του Υ1. 
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Σχήμα 8.24:  Κατανομή RMS και μέσου σφάλματος στα υπομοντέλα.του 

ελκυστή του Henon κατά τη φάση του ελέγχου  
 



 

 
Η μελέτη της συμπεριφοράς του σύνθετου δικτύου που παρουσιάστηκε στην 

παρούσα ενότητα αφορά, όπως και στο κεφάλαιο 7, στην κανονικοποιημένη 

μορφή του ελκυστή του Henon. Για λόγους πληρότητας των δεδομένων 

σύγκρισης των απλών και σύνθετων μοντέλων παρουσιάζεται στον πίνακα 8.12 

για κάθε τύπο σφάλματος η τιμή που υπολογίζεται, μετά από την αναγωγή των 

πραγματικών και επιθυμητών εξόδων των δικτύων στην πρωτότυπη κλίμακα του 

ελκυστή. 

Πίνακας 8.12: Αναγωγή των σφαλμάτων στην πρωτότυπη τροχιά 

Τύπος  
Σφάλματος 

Απλό  
δίκτυο  

Σύνθετο δίκτυο τεσσάρων 
εισόδων 

Μέσο Σφάλμα 0.00140  0.0004  
RMS Σφάλμα 0.00187 0.0009 
% Σφάλμα > 0.005 3.47% 0.25% 
% Σφάλμα > 0.001 59.23% 13.24% 
% Σφάλμα > 0.0005 81.28% 30.19% 
 

8.4 Συμπεράσματα 

Η μέθοδος των σύνθετων δικτύων οδηγεί σε αρκετά πολύπλοκες 

κατασκευές. Επιπρόσθετα η εκπαίδευση των απλών μοντέλων στα υποσύνολα 

του πεδίου εισόδων είναι μια επίπονη διαδικασία, δεδομένης της ευαίσθητης 

[!Kolen-90] εξάρτησης της φάσης εκπαίδευσης από τις αρχικές τιμές των 

συναπτικών βαρών. Η δραστική μείωση, ωστόσο, των τιμών των σφαλμάτων 

RMS, μέσου, και απόλυτου και η προοπτική κατασκευής ακριβέστερων 

μοντέλων καθιστούν την προτεινόμενη μέθοδο ικανοποιητική. 

 

 

 



9.  ΧΑΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

9.1 Εισαγωγή 

Στα τέσσερα προηγούμενα κεφάλαια εξετάστηκε η ικανότητα μιας 

κατηγορίας ΤΝΔ να μοντελοποιούν χαοτικά συστήματα. Στα επόμενα κεφάλαια 

γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης των χαοτικών χαρακτηριστικών MLP - δικτύων 

που εκπαιδεύονται με χρήση του αλγορίθμου Back Propagation. 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αποτελούν, όπως προαναφέρεται στο κεφάλαιο 5 

μια ιδιαίτερη κατηγορία μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων, που έχουν την 

δυνατότητα να αναπαράγουν μια γενικευμένη εικόνα γνωστικού περιβάλλοντος 

το οποίο έχουν μερικώς “απομνημονεύσει”. Η “γνώση” αποκτάται από το δίκτυο 

στην περίοδο εκείνη της λειτουργίας του που καλείται φάση εκπαίδευσης. Η 

φάση αυτή είναι χρονικά οριοθετημένη στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντίθετα 

η φάση ανάκλησης, η περίοδος δηλαδή της λειτουργίας του αντιστοιχεί στην 

παραγωγή της γενικευμένης “γνώσης”, μπορεί να συνεχίζεται, θεωρητικά, για 

άπειρο βάθος χρόνου. Η εκδήλωση χαοτικής συμπεριφοράς φυσιολογικά 

αναμένεται κατά τη φάση της εκπαίδευσης, κατά την οποία το δίκτυο διενεργεί, 

με οδηγό αλγόριθμο εκπαίδευσης, συνεχείς μεταβολές στις εσωτερικές του 

παραμέτρους. Κατά τη φάση ανάκλησης, εφόσον ο αλγόριθμος εκπαίδευσης έχει 

οδηγήσει το δίκτυο στη σύγκλιση δεν αναμένεται, μέσα στα όρια της 

απαιτούμενης ακρίβειας, εκδήλωση οποιασδήποτε ιδιομορφίας. 

Στο κεφάλαιο 10 γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτούν χαοτικά 

χαρακτηριστικά που εκδηλώνονται κατά τη φάση ανάκλησης. Στην περίπτωση 

αυτή δεν εξετάζονται καθόλου τα συστατικά στοιχεία του δικτύου - δυναμικού 

συστήματος, δεδομένης της σύγκλισης του κατά τη φάση εκπαίδευσης. Η μελέτη 

περιορίζεται στην εξέταση στοιχείων της εξόδου των δικτύων όταν η είσοδος 

είναι χαοτική. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διερεύνηση αυτή έχει σαφείς 

επιπτώσεις στη σχηματοποίηση του πλαισίου των δυνατοτήτων που παρέχονται 



από τα MLP-δίκτυα για τη μοντελοποίηση χαοτικών συστημάτων. Με βάση τα 

συμπεράσματα που αναλυτικά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 10, καθίσταται 

επιβεβλημένη, σε συνάρτηση με την προαπαιτούμενη στάθμη ακριβείας, η 

ιεράρχηση των στόχων της μοντελοποίησης σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: 

• αναπαράσταση των γεωμετρικών στοιχείων του ελκυστή. Ο ελκυστής 

θεωρείται στην περίπτωση αυτή ως ένα σύνολο σημείων του χώρου των 

φάσεων. Η χρονική αλληλουχία των σημείων (χαοτική τροχιά) είναι 

αδιάφορη. 

• αναπαράσταση της χαοτικής τροχιάς. Στην περίπτωση αυτή το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην χρονική αλληλουχία των σημείων του ελκυστή. Η απαίτηση 

αυτή είναι ισχυρότερη από την προηγούμενη, αφού μια πετυχημένη 

μοντελοποίηση της τροχιάς, αναδεικνύει πειστικά και τη γεωμετρική εικόνα 

του συστήματος στο χώρο των φάσεων. 

Η εκ των προτέρων αποκρυστάλλωση των στόχων της μοντελοποίησης, σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διερεύνησης των χαοτικών 

χαρακτηριστικών της ανάκλησης, διευκολύνει στη διαδικασία επιλογής η 

σχεδιασμού του κατάλληλου μοντέλου.  

Επιπρόσθετα στο κεφάλαιο 11 διενεργείται η ανίχνευση των χαοτικών 

χαρακτηριστικών μικρών MLP-δικτύων κατά την φάση εκπαίδευσης. 

 

9.2  Ερευνητικό πλαίσιο - σχετικές δημοσιευμένες εργασίες 

Η ανίχνευση χαοτικών χαρακτηριστικών των ΤΝΔ έχει γίνει αντικείμενο 

πολλών ερευνητικών εργασιών, οι οποίες διαφωτίζουν διαφορετικές πλευρές του 

προβλήματος. Οι σημαντικότερες από αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά 

παρακάτω: 

Οι Steve Renals and Richard Rohwer [70], μελέτησαν διεξοδικά τη 

δυναμική συμπεριφορά διακριτών νευρωνικών δικτύων που αποτελούνται  από 

σιγμοειδείς νευρώνες οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός μη 

συμμετρικού, στη γενική περίπτωση, πίνακα συναπτικών βαρών. Θεωρώντας την 



κλίση (r) της συνάρτησης μεταφοράς και το συντελεστή  συμμετρίας του πίνακα 

(a) ως τις μεταβαλλόμενες παραμέτρους του συστήματος, υπολόγισαν το φάσμα 

ισχύος για κάθε νευρώνα αναδεικνύοντας τον πλούτο της δυναμικής 

συμπεριφοράς δικτύων που αποτελούνται από 2 έως 25 νευρώνες. Για ένα 

συγκεκριμένο δίκτυο (αυτό των οχτώ νευρώνων) παρουσίασαν ολοκληρωμένα 

την εικόνα της χαοτικής συμπεριφοράς  και των μηχανισμών εκδήλωσής της.  Η 

παρουσίαση έγινε με χρήση διαγραμμάτων διακλάδωσης στα οποία ο άξονας 

των τετμημένων απεικονίζει τιμές της παραμέτρου και ο άξονας των τεταγμένων 

τις αντίστοιχες τιμές του συστήματος (bifurcation diagrams).  

Οι John F. Kolen and Jordan B. Pollack [46] πειραματίστηκαν με απλά 

δίκτυα Back Propagation, για να καταδείξουν την ευαίσθητη εξάρτηση της 

σύγκλισης του αλγορίθμου, από τις αρχικές τιμές των συναπτικών βαρών καθώς 

και τους συντελεστές εκπαίδευσης (learning rate) και αδράνειας (momentum). 

Συγκεκριμένα κατασκεύασαν δίκτυα 2-2-1 (είσοδος: 2 νευρώνες, ενδιάμεσο 

επίπεδο: 2 νευρώνες, έξοδος: 1 νευρώνας) τα οποία εκπαίδευσαν κατ’ 

επανάληψη επιτρέποντας μόνο σε ένα ζευγάρι συναπτικών βαρών να 

μεταβάλλεται κάθε φορά. Στόχος της διαδικασίας ήταν η ανίχνευση περιοχών 

αρχικών συνθηκών που οδηγούν σε t-σύγκλιση (t-convergence: σύγκλιση μετά 

από t εποχές εκπαίδευσης). Η ίδια  μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δίκτυα 3-3-1 

για την καταγραφή των επιδράσεων στην t-σύγκλιση της μεταβολής των 

συντελεστών εκπαίδευσης και αδράνειας. 

Οι Han L.J Van der Maas Paul F.M.J Verschure and Peter C.M 

Molenaar [85] διερεύνησαν την εκδήλωση χαοτικής συμπεριφοράς του 

αθροίσματος των συναπτικών βαρών σε ένα δίκτυο αυτοσυσχέτισης, τριών 

νευρώνων (3-cell autoassosiator), που εκπαιδεύτηκε με χρήση των αλγορίθμων 

Back Propagation και Hebian. Από τα διαγράμματα διακλάδωσης, τους 

συντελεστές Lyapunov και τα φάσματα ισχύος συνάγεται ότι η χαοτική 

συμπεριφορά της συνάρτησης “άθροισμα συναπτικών βαρών” εκδηλώνεται για 



συγκεκριμένα διαστήματα τιμών του συντελεστή εκπαίδευσης που ενέχει το 

ρόλο της μεταβαλλόμενης παραμέτρου του συστήματος. 

Οι Thomas B. Kepler, Sumeet Datt, Robert B. Meyer and L.F Abbot [37] 

υλοποίησαν ένα νευρωνικό δίκτυο τεσσάρων νευρώνων με σκοπό τη διερεύνηση 

των μηχανισμών που οδηγούν το σύστημα στο χάος. Συμπεραίνεται ότι η 

διακλάδωση διπλασιασμού των περιόδων, η διαλειπτότητα και η διάσπαση των 

αναλλοίωτων σχεδόν περιοδικών τροχιών είναι πιθανοί  μηχανισμοί μέσω των 

οποίων αναδύεται η χαοτική συμπεριφορά.  

Ο Paul F.M.J Verschure [86], εκμεταλλευόμενος τη μετάπτωση της 

συμπεριφοράς των ΤΝΔ στο χάος, δημιούργησε ένα νέο αλγόριθμο εκπαίδευσης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση εκπαίδευσης και μετά τη σταθεροποίηση της 

συνάρτησης σφάλματος (error function), το δίκτυο οδηγείται σε χαοτική περιοχή 

λειτουργίας μέσω της βαθμιαίας αύξησης του συντελεστή εκπαίδευσης. Στη 

συνέχεια χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος τύπου Metropolis που οδηγεί το 

δίκτυο, σταδιακά, σε κατάσταση ισορροπίας (εικονικά, σε κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας). 

Οι Francois Chapeau-Blondeau and Gilbert Chauvet [9], μελέτησαν τη 

συμπεριφορά απλών δικτύων δύο και τριών νευρώνων με ολική η μερική 

χρονική καθυστέρηση. Για το δίκτυο των τριών νευρώνων με μερική 

καθυστέρηση, η χαοτική απόκριση τεκμηριώθηκε με διαγράμματα διακλάδωσης 

και εκτίμηση των συντελεστών Lyapunov. Στην περίπτωση αυτή το ρόλο της 

μεταβαλλόμενης παραμέτρου του συστήματος αναλαμβάνει το συναπτικό βάρος 

w13. Για το ίδιο δίκτυο, όταν εφαρμόζεται ολική καθυστέρηση και το ρόλο της 

παραμέτρου αναλαμβάνει η κλίση της σιγμοειδούς συνάρτησης μεταφοράς, η 

έξοδος έχει δομή μορφοκλασματικού συνόλου (fractal). 

Οι K.Aihara,T.Takabe and M.Toyoda [1], πρότειναν ένα νέο μοντέλο 

νευρώνα, βασισμένο στο πρότυπο των Nagumo-Sato [1,63]. Στο νέο αυτό 

μοντέλο ο νευρώνας εμφανίζει χαοτική απόκριση. Τα δίκτυα που 

κατασκευάζονται με τέτοιου είδους δομικές μονάδες καλούνται “χαοτικά 



νευρωνικά δίκτυα” και περιλαμβάνουν τα συμβατικά νευρωνικά δίκτυα, 

McCulloch-Pitts [60] και Back Propagation, ως ειδικές περιπτώσεις.  

Οι E. K. Blum and Xin Wang [8], με εργαλείο τις εξισώσεις διαφορών 

που προκύπτουν από την θεώρηση διακριτού χρόνου λειτουργίας, διερεύνησαν 

τη δυναμική συμπεριφορά μικρών νευρωνικών δικτύων, που εφαρμόζουν 

σιγμοειδή συνάρτηση μεταφοράς στους νευρώνες τους. 

Οι G. Randons, H. G. Schuster and D. Werner [69], μελετώντας τη 

συμπεριφορά της επαναληπτικής σχέσης που διέπει την ανανέωση των 

συναπτικών βαρών κατά τη φάση εκπαίδευσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

αναλλοίωτη κατανομή των συναπτικών βαρών P(w), έχει δομή 

μορφοκλασματικού συνόλου ισοδύναμου με το τριαδικό σύνολο Cantor. Ως 

μεταβαλλόμενη παράμετρος του συστήματος θεωρήθηκε ο συντελεστής 

εκπαίδευσης.  

 

9.3 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Τα νευρωνικά δίκτυα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα δυναμικά συστήματα 

και συνεπώς η προσέγγιση της συμπεριφοράς τους με αναλυτικές μεθόδους είναι 

πολύ δύσκολή αν όχι αδύνατη. Στην παρούσα εργασία ως μέθοδος μελέτης των 

χαοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων, υιοθετήθηκε η ανάλυση εμπειρικών 

δεδομένων που προκύπτουν από άμεση παρατήρηση. Σε κάθε περίπτωση που το  

σύστημα τίθεται υπό παρακολούθηση, καταγράφεται μια ακολουθία τιμών της 

υπό εξέταση μεταβλητής ποσότητας του συστήματος. Στη συνέχεια επιχειρείται 

η ανακατασκευή του υποτιθέμενου ελκυστή με τη μέθοδο των καθυστερούμενων 

συνιστωσών (delay coordinates) [66]. Η μέθοδος αυτή προτείνει την αναδόμηση 

ενός πολυδιάστατου συστήματος από μια ακολουθία βαθμωτών τιμών μια 

μεταβλητής και βασίζεται στο θεώρημα του Takens [82] που αποδεικνύει ότι 

ένας  ελκυστής με διάσταση D ανακατασκευάζεται διατηρώντας τα αναλλοίωτα 

χαρακτηριστικά του πραγματικού συστήματος, σε χώρο διάστασης De≥2[D]+1. 

Το θεώρημα αυτό εξασφαλίζει την ανάπτυξη (ξεδίπλωμα) του ελκυστή στο χώρο 



De χωρίς τον κίνδυνο της τομής με τον εαυτό του [48].  Πιο συγκεκριμένα 

δεδομένης μιας ακολουθίας τιμών Χ=(x1, x2,… xN) τα διανύσματα στο χώρο 

διάστασης De του ανακατασκευασμένου ελκυστή έχουν τη μορφή: 

 

Χk=( xk, xk-τ,… xk-(De-1)τ)Τ [9.1]
 

Στη σχέση 9.1 η μεταβλητή τ αντιπροσωπεύει τη χρονική καθυστέρηση και είναι 

ακέραιο πολλαπλάσιο του χρόνου δειγματοληψίας ts για τα συστήματα συνεχούς 

χρόνου (τ=λts, λ∈Ζ+) και πολλαπλάσιο του 1 (δηλ. τ∈Ζ+) για συστήματα που 

εκφράζονται από αναδρομικές σχέσεις. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας 

αναδόμησης του ελκυστή προϋποθέτει την επιτυχή επιλογή τόσο της διάστασης 

De του χώρου ενσωμάτωσης όσο και της χρονικής καθυστέρησης τ. Η 

διαδικασία επιλογής των εν λόγω παραμέτρων θα συζητηθεί αργότερα στην 

παρούσα ενότητα. 

Η αναδόμηση του ελκυστή δεν αφορά μόνο τα γεωμετρικά του στοιχεία, 

την κατανομή δηλαδή των σημείων του στο χώρο των φάσεων. Η διαδικασία 

που ακολουθείται εξασφαλίζει τη γνώση της χρονικής αλληλουχίας των 

ανακατασκευασμένων διανυσμάτων. Δεδομένης, λοιπόν, της πληροφορίας για 

την εξέλιξη των τροχιών στον αναδομημένο χώρο των φάσεων είναι εφικτή 

αφενός η προσέγγιση των χαοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος  (αν 

υπάρχουν) αφετέρου η ανίχνευση του εύρους των χαρακτηριστικών αυτών. Και 

οι δύο αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται με τον υπολογισμό των συντελεστών 

Lyapunov. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά η διαδικασία 

υπολογισμού του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov (δηλαδή του ρυθμού 

μεταβολής του πρωτεύοντος άξονα του ελλειψοειδούς) του 

ανακατασκευασμένου ελκυστή, που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στα δύο 

επόμενα κεφάλαια. Η κεντρική ιδέα της διαδικασίας είναι ο ορισμός μιας 

βασικής τροχιάς και ο υπολογισμός, στη συνέχεια, της εκθετικής απόκλισης των 

τροχιών που εκκινούν από γειτονικά της, με την ευκλείδεια έννοια, σημεία. Στο 



σχήμα 9.1 παρουσιάζεται μια απλοποιημένη εκδοχή της όλης διαδικασίας που 

ακολουθεί τα παρακάτω βήματα: 

 

L(t0)

L(t1)
L´(t1)

θ1

L´(t2)

θ2

L(t2)

L´(t3)

t0

t1
t2

t3

Βασική τροχιά

 
 

Σχήμα 9.1: Υπολογισμός του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov.  
 

1.  Επιλέγεται ένα σημείο γειτονικό του αρχικού σημείου της βασικής τροχιάς. Η 

ευκλείδεια απόστασή τους είναι L(t0) όπως φαίνεται στο σχήμα 9.1. 

2.  Οι τροχιά που αναδύεται από το εν λόγω σημείο παρακολουθείται για χρονικό 

διάστημα t1-t0. Τη χρονική στιγμή t1 καταγράφεται η απόσταση των δύο 

τροχιών L΄(t1) και υπολογίζεται η παράσταση  log2 [L΄(t1)/L(t0)] που εκφράζει 

σε bits/sec (ή bits/επανάληψη για συστήματα αναδρομικών σχέσεων) την 

απώλεια πληροφορίας που οφείλεται στη μεταβολή του πρωτεύοντος άξονα 

από L(t0) σε L΄(t1). 

3.  Στη συνέχεια επιλέγεται νέο σημείο του ελκυστή γειτονικό του τρέχοντος 

σημείου της βασικής τροχιάς. Ο προσανατολισμός του πρωτεύοντος άξονα 

υφίσταται μεταβολή κατά τη γωνία θ1 (σχήμα 9.1). Επαναλαμβάνεται το βήμα 

2 για το χρονικό διάστημα t2-t1.  

Η διαδικασία συνεχίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τα επόμενα χρονικά 

σημεία μέχρι να περατωθεί η βασική τροχιά. Ο πρωτεύων συντελεστής 

Lyapunov υπολογίζεται από τη σχέση 9.2: 

 

                                                                   M     
λ = 1/(tM-t0) ∑ log2 [L΄(tk)/L(tk-1)] [9.2]



                                                                 k=1  
 

Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο την κεντρική ιδέα 

του αλγορίθμου που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του πρωτεύοντος 

συντελεστή Lyapunov, δεν ανταποκρίνεται ωστόσο στις ανάγκες της πρακτικής 

υλοποίησης μιας υπολογιστικής μεθόδου. Η παρουσίαση μιας τέτοιας μεθόδου 

απαιτεί την αναλυτική αναφορά, αφενός στο σύνολο των βασικών παραμέτρων 

του αλγορίθμου, αφετέρου στη διαδικασία επιλογής των τιμών που αυτές οι 

παράμετροι παίρνουν, κατά περίπτωση, όταν εφαρμόζεται ο αλγόριθμος. 

 

9.3.1 Παρουσίαση των παραμέτρων του αλγορίθμου 

Δεδομένου ότι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov επιχειρεί αρχικά, την αναδόμηση του 

υποτιθέμενου ελκυστή στο χώρο ενσωμάτωσης, σημαντικό ρόλο ανάμεσα στις 

παραμέτρους του αλγορίθμου κατέχουν η διάσταση De του χώρου ενσωμάτωσης 

και η χρονική καθυστέρηση τ που αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας 9.2. Οι 

παράμετροι του αλγορίθμου περιγράφονται συνοπτικά αμέσως παρακάτω ενώ τα 

κριτήρια επιλογής των τιμών που λαμβάνουν κατά την εφαρμογή του 

αλγορίθμου παρουσιάζονται στην ενότητα 9.2.2  

1.  Διάσταση χώρου ενσωμάτωσης De (Embedding dimension): Είναι η 

διάσταση του αναδομημένου ελκυστή, που σύμφωνα με το θεώρημα του 

Takens [82] οφείλει να είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια της διάστασης του 

πραγματικού ελκυστή. 

2.  Χρονική καθυστέρηση (Delay time) τ: Τα διανύσματα που αντιπροσωπεύουν 

τον αναδομημένο ελκυστή, κατασκευάζονται σύμφωνα με την 9.1. Γίνεται 

φανερό ότι ο χρόνος (αριθμός επαναλήψεων) τ, αντιστοιχεί στον αριθμό των 

τιμών της μονοδιάστατης ακολουθίας των εμπειρικών δεδομένων, που 

παραλείπονται κατά την δημιουργία των διανυσμάτων του χώρου De. 

3.  Χρόνος τοπικών υπολογισμών te (evolution time): Εκφράζει το χρόνο (αριθμό 

επαναλήψεων) για τον οποίο τίθενται υπό παρατήρηση οι τροχιές με σκοπό 



τον υπολογισμό των τοπικών συνιστωσών του συντελεστή  Lyapunov. Στην 

απλή εκδοχή του αλγορίθμου που παρουσιάζεται στο σχήμα 9.1, ο χρόνος te 

συμπίπτει με το χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών ανιχνεύσεων νέου σημείου, 

γειτονικού στη βασική τροχιά, που σηματοδοτεί την εκκίνηση και εξέταση 

νέας τροχιάς δίπλα στη βασική (σχήμα 9.1), εισάγοντας τη σχετική απώλεια 

προσανατολισμού του πρωτεύοντος άξονα. Στον υλοποιούμενο αλγόριθμο η 

αντικατάσταση αυτή της εξεταζόμενης τροχιάς δεν είναι αναγκαία με την 

εκπνοή του te. Η συνθήκη αντικατάστασης της τροχιάς απορρέει και από την 

τιμή της παρακάτω παραμέτρου. 

4.  Μέγιστη απόσταση τροχιών, dmax: Είναι η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση 

μεταξύ τροχιών που εκκινούν από γειτονικές αρχικές συνθήκες. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί στη μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μιας 

τροχιάς από τη βασική. Η υπέρβαση της προεπιλεγμένης τιμής της dmax, 

σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ανίχνευσης νέας τροχιάς που θα 

τεθεί υπό παρακολούθηση παράλληλα με τη βασική. Ο έλεγχος, ωστόσο, για 

την υπέρβαση της  dmax διενεργείται αφού ολοκληρωθεί ο τρέχων τοπικός 

υπολογισμός που εξαρτάται από την παράμετρο te. Συνεπώς και οι δύο 

παράμετροι te& dmax παίζουν καθοριστικό ρόλο αφενός στην καταγραφή των 

τοπικών χαρακτηριστικών του ελκυστή αφετέρου στην διόγκωση του 

σφάλματος προσανατολισμού. 

5.  Σφάλμα προσανατολισμού: Αναφέρεται στην αλλαγή προσανατολισμού του 

πρωτεύοντος άξονα, κατά τις διαδοχικές αντικαταστάσεις της τροχιάς που 

εξετάζεται μαζί με τη βασική (στο σχήμα 9.1 οι γωνίες  θ1, θ2). Η μέγιστη 

επιτρεπτή τιμή του σφάλματος προσανατολισμού είναι 30 deg. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το σφάλμα προσανατολισμού δεν συσσωρεύεται [89]. 

6.  Μήκος ακολουθίας εμπειρικών δεδομένων Ν: Η παράμετρος αυτή 

αναφέρεται στην ποσότητα των δεδομένων μέτρησης που είναι αναγκαία για 

την παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Η ποσότητα αυτή εξαρτάται 

άμεσα από τη διάσταση του πραγματικού ελκυστή ελκυστή. 



 

9.3.2. Επιλογή τιμών για τις παραμέτρους του αλγορίθμου. 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία επιλογής βέλτιστων τιμών 

για τις παραμέτρους του αλγορίθμου που περιγράφτηκαν στην ενότητα 9.2.1. 

• Διάσταση χώρου ενσωμάτωσης De: Η διάσταση του χώρου ενσωμάτωσης 

οφείλει να είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια της ακέραιας διάστασης στην 

οποία εμβυθίζεται ο πραγματικός ελκυστής [88,82,49). Η υπερβολική αυτή 

επιλογή μπορεί συχνά να αποφεύγεται καθώς είναι δυνατή η εξαγωγή 

αξιόπιστων αποτελεσμάτων ακόμα και αν De επιλεγεί ίση με [D]+1, όπου [D] 

το ακέραιο μέρος της διάστασης του πραγματικού ελκυστή [48]. Η διαδικασία 

υπολογισμού του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov για τον ελκυστή του 

Lorentz, για παράδειγμα, καταλήγει στην τιμή 2.2041 έναντι της 

αναμενόμενης 2.2 όταν De=4 αντί του θεωρητικά ορθού De=7. Όταν η 

διάσταση De επιλέγεται μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη 

ανακύπτουν προβλήματα που αφορούν αφενός στη διαδικασία ανίχνευσης 

σημείων γειτονικών στη βασική τροχιά, αφετέρου στην διατήρηση του 

σφάλματος προσανατολισμού εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων [89]. 

• Χρονική καθυστέρηση τ (Delay time): Η διαδικασία επιλογής της χρονικής 

καθυστέρησης είναι η πλέον δυσχερής και αμφιλεγόμενη. Η χρονική 

καθυστέρηση μπορεί να επιλεγεί σε σχέση με τη μέση περίοδο τροχιάς (Mean 

orbital period) που ορίζεται ως η μέση χρονική απόσταση τμ μεταξύ δύο 

αιχμών στην ακολουθία δεδομένων μέτρησης [47]. Αν το χρονικό παράθυρο 

που καλύπτει ένα ανακατασκευασμένο διάνυσμα έχει εύρος τw=(De-1)τ 

(σχέση 9.1), η τιμή της χρονικής καθυστέρησης υπαγορεύεται από τη σχέση 

τw≥ τμ [47]. Ωστόσο η τιμή του γινομένου Deτ δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά 

πολύ την μέση περίοδο τροχιάς [89]. Μία διαφορετική προσέγγιση της 

βέλτιστης τιμής της χρονικής καθυστέρησης προτείνεται σε σχέση με τη 

συνάρτηση αυτοσυσχέτισης που περιγράφεται από την εξίσωση 9.3 [29]: 
 
 



g(n)=∑xkxk+n / ∑ |xk|2 [9.3]
  k                        k  

 

 Στην περίπτωση αυτή, η χρονική καθυστέρηση τ λαμβάνεται ίση με το χρόνο 

εμφάνισης του πρώτου μηδενικού της g(n) [48]. Δεδομένου ότι πολλά 

συστήματα που εμφανίζουν χαοτική συμπεριφορά παρουσιάζουν εκθετική 

μείωση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης η επιλογή αυτή φαίνεται λογική. Στο 

σχήμα 9.2 παρουσιάζεται η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης των συστημάτων 

συνεχούς χρόνου, Lorenz και Rosler. Η εκθετική μείωση της συνάρτησης g(n) 

είναι φανερή για τα δύο αυτά συστήματα. Η επιλογή ωστόσο της τιμής της 

παραμέτρου δεν υπαγορεύεται αναγκαστικά από το αποτέλεσμα της 

διερεύνησης της g(n), όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους πίνακες 9.1 & 9.2 

στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. Πολύ λιγότερο δεσμευτική είναι η g(n), 

όταν τα εξεταζόμενα συστήματα δεν εμφανίζουν σύντομα κάποιο μηδενικό ή 

όταν οι διαδοχικές τιμές της δεν φαίνεται να υπακούουν σε κάποιο κανόνα 

σύγκλισης. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της λογιστικής απεικόνισης 

και της απεικόνισης του Henon για τις οποίες παρουσιάζονται τα διαγράμματα 

της g(n) στο σχήμα 9.3 
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Σχήμα 9.2: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. α) Eλκυστής του Lorenz β) Ελκυστής 

του Rosler.  
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Σχήμα 9.3 Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. α) Eλκυστής της λογιστικής 

απεικόνισης β) Ελκυστής του Henon.  
 

Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται στα επόμενα κεφάλαια μια τέτοια 

επιλογή, με βάση τη g(n), είναι προβληματική, καθότι η μορφή της 

συνάρτησης αυτοσυσχέτισης που υπολογίζεται για τις ακολουθίες εμπειρικών 

δεδομένων, φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο της g(n) των αναδρομικών 



σχέσεων (σχήμα 9.3). Από τις παραπάνω προσεγγίσεις γίνεται σαφές ότι η 

επιλογή της βέλτιστης τιμής για τη χρονική καθυστέρηση δεν είναι πάντα 

εφικτή. Η αδυναμία αυτή αντιμετωπίζεται, όπως περιγράφεται αργότερα στην 

ενότητα με την κατασκευή διαγραμμάτων ευστάθειας. 

• Χρόνος τοπικών υπολογισμών te (evolution time): Η ολοκληρωμένη 

διαδικασία υπολογισμού του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov συνίσταται 

από μικρότερα, όμοια υπολογιστικά, τμήματα τα οποία προσδιορίζονται από 

το χρόνο te. Η επιλογή της παραμέτρου te είναι καθοριστικής σημασίας αφού 

αποτελεί το ανιχνευτικό βήμα για την καταγραφή των τοπικών 

χαρακτηριστικών του ελκυστή που συμβάλλουν στην μετάπτωση του 

συστήματος στο χάος. . Η βέλτιστη επιλογή της, ωστόσο,  φαίνεται ότι είναι 

ανέφικτη αφού απαιτεί την πρότερη γνώση της λεπτομερούς γεωμετρικής 

δομής του ελκυστή, πληροφορία που συνήθως δεν είναι διαθέσιμη. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι αν η παράμετρος επιλεγεί σε τιμή μεγαλύτερη από την 

επιθυμητή, είναι πιθανή η ενσωμάτωση στην υπολογιστική διαδικασία 

αναδιπλώσεων του ελκυστή, που συμβαίνουν μετά το πέρας της κατά 

περίπτωση οριοθετημένης μέσης εκθετικής διεύρυνσης του. Αυτό είναι 

δυνατόν να συμβεί αφού ο έλεγχος της dmax, διενεργείται μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας που διαρκεί te. Στην περίπτωση αυτή ο τοπικός 

συντελεστής Lyapunov υποτιμάται με αποτέλεσμα την υποτίμηση του 

τελικού μέσου συντελεστή. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η 

παράμετρος te επιλεγεί μικρότερη από τη βέλτιστη και σε συνδυασμό με 

εσφαλμένη εκτίμηση (μικρότερη της επιθυμητής) της dmax, είναι πιθανή η 

αύξηση του σφάλματος προσανατολισμού, καθώς συμβαίνουν πολύ 

συχνότερα  αντικαταστάσεις της εξεταζόμενης τροχιάς.  

• Μέγιστη απόσταση τροχιών, dmax: Για τη μέγιστη επιτρεπτή απόσταση 

μεταξύ των τροχιών επιλέγεται η τιμή 5%-20% του μέγιστου εύρους των 

δεδομένων παρατήρησης. 



• Σφάλμα προσανατολισμού: Όπως έχει προαναφερθεί το σφάλμα 

προσανατολισμού δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει τους 30deg. Αυτός ο 

περιορισμός έχει συνέπειες στην αναζήτηση σημείων αντικατάστασης, τα 

οποία πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις εγγύτητας προς στο ομόλογό 

τους σημείο της βασικής τροχιάς και επιπρόσθετα να ορίζουν με αυτό νέο 

άξονα με αποδεκτή τιμή απόκλισης από τον προηγούμενο άξονα. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένας επιπλέον υπολογισμός για το σφάλμα 

προσανατολισμού, που αφορά στην καταγραφή, για κάθε συγκεκριμένη 

εφαρμογή του αλγορίθμου, του ποσοστού των αντικαταστάσεων τροχιάς, που 

διενεργούνται με σφάλμα μεγαλύτερο των 10deg. Τα αποτελέσματα των 

υπολογισμών αυτών χρησιμοποιούνται ως ένα επιπρόσθετο, πιο αυστηρό, 

κριτήριο στη διαδικασία επιλογής του βέλτιστου συνδυασμού παραμέτρων. 

Στο εξής οποιαδήποτε αναφορά στο σφάλμα προσανατολισμού αφορά στο 

αποτέλεσμα του πρόσθετου αυτού υπολογισμού και όχι στην πρωτότυπη τιμή 

του σφάλματος. 

• Μήκος ακολουθίας εμπειρικών δεδομένων Ν: Το μήκος της ακολουθίας 

δεδομένων που είναι απαραίτητο για την αξιόπιστη εφαρμογή της μεθόδου 

είναι συνάρτηση της διάστασης του πραγματικού ελκυστή. Πιο συγκεκριμένα 

αν D είναι η διάσταση του ελκυστή τότε το μήκος N της ακολουθίας 

δεδομένων προσδιορίζεται από τη σχέση 9.4 [89]: 

 
10D ≤ N ≤ 30D [9.4]

 

Η οριοθέτηση αυτή της ποσότητας των εμπειρικών δεδομένων 

αποδεικνύεται ικανοποιητική για πολλούς από τους γνωστούς ελκυστές [89]. 

Σαν παράδειγμα αναφέρεται ο ελκυστής του Henon (D=1.26), για τον οποίο 

υπολογίζεται ο πρωτεύων συντελεστής Lyapunov με σφάλμα μόλις 5%, όταν 

Ν=128. Για άγνωστους ελκυστές, όπως αυτοί που εξετάζονται στα επόμενα 

κεφάλαια, δεν είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχες 

θεωρητικά αναμενόμενες τιμές. Βασικό κριτήριο της ορθότητας της επιλογής 



του απαιτούμενου μήκους ακολουθίας είναι, στην περίπτωση αυτή, η 

σύγκλιση της τιμής του συντελεστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

υπολογισμού του. Ενδεικτικά διαγράμματα για την επιβεβαίωση της τελικής 

ευστάθειας του συντελεστή Lyapunov παρουσιάζονται κατά περίπτωση στις 

αντίστοιχες ενότητες. 

Η έλλειψη σαφών κριτηρίων για την βέλτιστη επιλογή των παραμέτρων, 

κάνει αναγκαία την εξέταση της ευστάθειας του συντελεστή Lyapunov όταν 

αυτές μεταβάλλονται [88,89]. Πιο συγκεκριμένα ελέγχεται η διαφοροποίηση του 

συντελεστή όταν μεταβάλλονται οι παράμετροι De, τ, te, dmax. Το μέγιστο 

σφάλμα προσανατολισμού που έχει για κάθε περίπτωση τη σταθερή τιμή που 

προαναφέρθηκε και το μήκος της ακολουθίας δεδομένων το οποίο επίσης 

θεωρείται κατά περίπτωση σταθερό δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.  

Για μια ολοκληρωμένη διερεύνηση, κατά την οποία όλες οι παράμετροι 

μεταβάλλονται ταυτόχρονα,  είναι απαραίτητη η θεώρηση χώρου τεσσάρων 

διαστάσεων που προϋποθέτει την χρήση τετραδιάστατων διαγραμμάτων και 

πινάκων, κάτι που πρακτικά είναι ανεφάρμοστο. Έτσι η μελέτη ευστάθειας 

πραγματοποιείται θεωρώντας μεταβολές της τιμής μιας και μόνο παραμέτρου 

κάθε φορά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι υπόλοιπες παράμετροι 

διατηρούνται σταθερές  λαμβάνοντας συγκεκριμένες τιμές που ονομάζονται 

τιμές αναφοράς. Οι τιμές αναφοράς επιλέγονται μετά από δοκιμές που 

περιλαμβάνουν δεκάδες συνδυασμών των πιθανών τιμών των παραμέτρων. 

Δεδομένου ότι το σύνολο των συνδυασμών αυτών δεν είναι παρά ένα μικρό 

υποσύνολο των χώρου των παραμέτρων, οι τιμές αναφοράς δεν αποτελούν με 

βεβαιότητα τη βέλτιστη  επιλογή. Εξασφαλίζουν όμως μια μέθοδο προσέγγισης 

χωρίς εσωτερικές αντιθέσεις ή ασυμβατότητες. Η αξιοπιστία και η ομοιογένεια 

της μεθόδου αξιολογείται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια 

που υπαγορεύει η συγκεκριμένη εφαρμογή της.  

Μια τυπική εφαρμογή του αλγορίθμου διενεργείται παρακάτω για τους 

ελκυστές της λογιστικής απεικόνισης του Lorenz και του Rosler. Ο πίνακας 9.1 



παρουσιάζει  τις τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εφαρμογή του αλγορίθμου κατά περίπτωση ενώ στον πίνακα 9.2 

παρουσιάζονται, συγκριτικά, τα αποτελέσματα των υπολογισμών και οι 

αναμενόμενες θεωρητικά τιμές. 

 

 
Πίνακας 9.1: Τιμές των παραμέτρων 

 De τ te dmax

Logistic 2 1 3 5% 
Lorenz 4 3 4 15% 
Rosler 3 5 6 15% 

 
 

Πίνακας 9.2 Αποτελέσματα υπολογιστικής διαδικασίας 
 (%)Σφάλμα Συντελεστής Συντελεστής 
 προσανατολισμού>10deg από υπολογισμό αναμενόμενος 
Logistic 11.83% 0.9814 1 
Lorenz 5.08% 2.2041 2.2 
Rosler 3.24% 0.1233 0.13 
 
 



10. ΧΑΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 

10.1 Εισαγωγικά στοιχεία  

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η εμφάνιση χαοτικών χαρακτηριστικών, 

στη φάση της ανάκλησης, νευρωνικών δικτύων που εκπαιδεύτηκαν ως μοντέλα 

χαοτικών ελκυστών. Πιο συγκεκριμένα διερευνάται η συμπεριφορά της 

ακολουθίας τιμών του απόλυτου σφάλματος, που παράγεται από τα βέλτιστα 

μοντέλα της λογιστικής απεικόνισης και της απεικόνισης του Ηenon όταν 

καλούνται να αναπαράγουν, ένα προς ένα, τα σημεία τμήματος της χαοτικής 

τροχιάς που, κατά περίπτωση,  τροφοδοτεί τις  εισόδους τους. Τα νευρωνικά 

αυτά μοντέλα (σχήματα 10.1α&β) παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα κεφάλαια 6 

και 7. 
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Σχήμα 10.1α : Βέλτιστο νευρωνικό 
μοντέλο της λογιστικής απεικόνισης. 

 
Σχήμα 10.1β : Βέλτιστο νευρωνικό 
μοντέλο της απεικόνισης Henon. 

 

Η ακολουθία των τιμών του απόλυτου σφάλματος παράγεται ως ακολούθως: 

• Παρουσιάζεται στο εκπαιδευμένο δίκτυο το σημείο Xk της χαοτικής τροχιάς 

και το δίκτυο παράγει την τιμή Υk. H τιμή Υk αποτελεί μια προσέγγιση της 



τιμής Xk+1 που είναι η επιθυμητή έξοδος και αντιστοιχεί στο διαδοχικό του Xk 

σημείο της χαοτικής τροχιάς. 

• Υπολογίζεται ο όρος Ek της ακολουθίας τιμών του απόλυτου σφάλματος από 

την σχέση Εk=| Χk+1 -Υk | 

• Στη συνέχεια παρουσιάζεται στο δίκτυο ο όρος Xk+1 της χαοτικής τροχιάς και 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον υπολογισμό του Εk+1. Το δίκτυο 

δηλαδή δεν ανατροφοδοτείται από τις τιμές που παράγει στην έξοδό του αλλά 

από τα πρωτότυπα σημεία της τροχιάς. Συνεπώς οι όροι της ακολουθίας Εk, 

αντιστοιχούν στο σφάλμα μιας απλής πρόβλεψης και είναι απαλλαγμένοι από 

την αναπόφευκτη  συσσώρευση των σφαλμάτων που θα προκαλούσε η 

πλήρης και αυτόνομη αναπαραγωγή της χαοτικής τροχιάς από το νευρωνικό 

μοντέλο. 

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς του απόλυτου σφάλματος 

πραγματοποιείται με εργαλείο τον πρωτεύοντα συντελεστή Lyapunov, ο οποίος 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Alan Wolf [89] που 

παρουσιάστηκε συνοπτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι τιμές των 

παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν ως τιμές αναφοράς για την μελέτη 

ευστάθεια του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov παρουσιάζονται στον πίνακα 

10.1: 

Πίνακας 10.1: Τιμές αναφοράς των παραμέτρων 

De τ te dmax

2 1 3 5% 
 

Το κριτήριο αποδοχής της ομάδας αυτής των τιμών των παραμέτρων 

σχετίζεται αφενός με το σφάλμα προσανατολισμού (ενότητα 9.3.2), το οποίο 

πρέπει να έχει αποδεκτή τιμή για όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις αφετέρου με 

την εκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε παραμέτρου. Εναλλακτικά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικό κριτήριο επιλογής των τιμών αναφοράς, η 

εγγύτητα της υπολογιζόμενης τιμής Lyapunov, στην μέση τιμή των εκτιμώμενων 

συντελεστών σε συνδυασμό με ένα αποδεκτό σφάλμα προσανατολισμού. Στο 



παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιείται το πρώτο κριτήριο ενώ παράλληλα 

συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις των επιλογών των τιμών των παραμέτρων στην 

ανακατασκευή του ελκυστή, όταν είναι αναγκαίο. Θα πρέπει ωστόσο να 

υπογραμμιστεί ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ύπαρξη και ευστάθεια 

θετικών συντελεστών Lyapunov. Η συγκεκριμένη τιμή τους θεωρείται για την 

παρούσα εργασία στοιχείο δευτερεύουσας σημασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο 

γίνεται, για αντίστοιχες περιπτώσεις, χρήση του εναλλακτικού δεύτερου 

κριτηρίου με αποδεκτά αποτελέσματα και χωρίς προβλήματα εφαρμογή της 

μεθόδου. 

 

10.2 Υπολογισμός και διερεύνηση ευστάθειας του πρωτεύοντος συντελεστή 

Lyapunov για τις ακολουθίες τιμών του απόλυτου σφάλματος 

10.2.1 Μεταβολή της διάστασης του χώρου ενσωμάτωσης. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 9 η διάσταση που εξασφαλίζει 

την διατήρηση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών του πραγματικού ελκυστή 

στον αναδομημένο, οφείλει να είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια της διάστασης 

στην οποία εμβυθίζεται ο πραγματικός ελκυστής (De≥2D+1). Στις περισσότερες 

όμως περιπτώσεις η χρησιμοποιούμενη διάσταση De είναι μικρότερη ακόμα και 

από την τιμή 2D. Η ακολουθία τιμών απόλυτου σφάλματος αποτελείται από 

όρους βαθμωτούς. Επιπρόσθετα από την παρουσία ενός μόνο νευρώνα στο 

επίπεδο εξόδου των νευρωνικών μοντέλων, συνάγεται ότι η ακολουθία αυτή 

αποτελεί τη μοναδική εκδοχή (συνιστώσα) του απόλυτου σφάλματος. Συνεπώς ο 

χώρος εμβύθισης του συνόλου σύγκλισης του απολύτου σφάλματος έχει 

διάσταση D=1. Μια τυπική επιλογή σύμφωνα με το θεώρημα του Takens [82] θα 

ήταν η De=3 ή τουλάχιστον De=2 [29]. Στον πίνακα 10.2 παρουσιάζονται οι 

τιμές που προκύπτουν για τον πρωτεύοντα συντελεστή Lyapunov όταν η 

διάσταση του χώρου ενσωμάτωσης παίρνει τις τιμές De=1,2,3. Παράλληλα 

παρουσιάζεται και το σφάλμα προσανατολισμού για κάθε μια από τις 

εξεταζόμενες περιπτώσεις. Στις στήλες με τίτλους “Λογιστική” και “Henon” 



καταγράφονται τα αποτελέσματα για τις ακολουθίες τιμών του απόλυτου 

σφάλματος που παράγεται από τα νευρωνικά μοντέλα της λογιστικής 

απεικόνισης και της απεικόνισης Henon αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 10.2: Πίνακας ευστάθειας για μεταβολή της De

Διάσταση Συντελεστής Lyapunov Σφάλμα προσανατολισμού 
De bits/επανάληψη > 10 deg (%) 

 Λογιστική Henon Λογιστική Henon 
1 1.0132 0.9982 0.00% 0.00% 
2 0.8842 0.8387 7.44% 3.84% 
3 0.7606 0.6074 17.24% 21.90% 

 

Η τιμή De=3 που αποτελεί την τυπική επιλογή εμφανίζει πολύ μεγαλύτερο 

σφάλμα προσανατολισμού από την τιμή De=2, που επιλέχτηκε ως τιμή 

αναφοράς.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 2 3

Διάσταση χώρου ενσωμάτωσης

Συ
ντ
ελ
εσ
τή
ς 

Ly
ap

un
ov

0%

5%

10%

15%

20%

25%Logistic
Henon
Logistic
Henon

 
Σχήμα 10.2: Συντελεστές Lyapunov και σφάλματα προσανατολισμού για 

μεταβολή της De
 

Η τιμή De=1 παρουσιάζεται για λόγους πληρότητας της διερεύνησης. Δεν 

θεωρείται αξιόπιστη επιλογή μια και βρίσκεται πολύ κοντά στην διάσταση του 



πραγματικού ελκυστή. Στο σχήμα 10.2 παρουσιάζονται με πιο παραστατικό 

τρόπο τα αποτελέσματα του πίνακα 10.1.  

Οι τιμές των συντελεστών Lyapunov παρουσιάζονται από κατακόρυφες 

στήλες που αντιστοιχούν στον αριστερό κατακόρυφο άξονα. Τα σημεία που 

υποδεικνύονται επάνω στις τεθλασμένες γραμμές απεικονίζουν τα αντίστοιχα 

σφάλματα προσανατολισμού. Οι τιμές τους λαμβάνονται από τον δεξιό 

κατακόρυφο άξονα.  Στον πίνακα 10.3 παρουσιάζονται, για τις ακολουθίες τιμών 

απόλυτου σφάλματος των δύο νευρωνικών μοντέλων, οι συντελεστές Lyapynov 

του πίνακα 10.2 όταν ως μονάδα μέτρησης θεωρείται ο αριθμός των 

 

Πίνακας 10.3: Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση της De

 Λογιστική Henon 
De Συντελεστής Lyapunov 

digits/επανάληψη 
Αριθμός 

επανάληψης
Συντελεστής Lyapunov 

digits/επανάληψη 
Αριθμός 

επανάληψης.
1 0.305 20 0.3005 20 
2 0.2662 23 0.2525 24 
3 0.229 26 0.1828 33 

 

δεκαδικών ψηφίων που χάνονται ανά επανάληψη, εξαιτίας της απώλειας 

πληροφορίας που επιβάλλει η μετάπτωση του συστήματος στο χάος. Παράλληλα 

στις στήλες με τίτλο “αριθμός επανάληψης” καταγράφεται ο αριθμός των 

επαναλήψεων που απαιτούνται, κατά περίπτωση για ολοκληρωτική απώλεια της 

πληροφορίας. Πιο παραστατικά η πορεία της ολικής απώλειας πληροφορίας σαν 

συνάρτηση της διάστασης του χώρου ενσωμάτωσης απεικονίζεται στο 

διάγραμμα του σχήματος 10.3.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επεξηγήσεις και παρατηρήσεις που 

αναφέρονται τόσο στα διαγράμματα όσο και τους πίνακες της ενότητας αυτής 

αφορούν και στα αντίστοιχα διαγράμματα και πίνακες των ενοτήτων 10.2.2, 

10.2.3 και  10.2.4 στις οποίες εξετάζονται οι επιπτώσεις της μεταβολής των 

υπόλοιπων παραμέτρων. 
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Σχήμα 10.3: Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση της De
 

10.2.2 Μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης 

Η επιλογή του χρόνου καθυστέρησης είναι μεγάλης σημασίας για την κατασκευή 

των διανυσμάτων του αναδομημένου ελκυστή και αποτελεί την δυσχερέστερη 

διαδικασία για τους εξής λόγους: 

• Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δεν εμφανίζει μηδενικά μετά από εύλογο 

αριθμό επαναλήψεων ούτε και φαίνεται να υπακούει σε κάποιο εμφανή 

κανόνα σύγκλισης (σχήμα 10.4). Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα που 

εξετάζεται δεν είναι χαοτικό ή έστω έντονα χαοτικό. Υπογραμμίζει όμως την 

αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου για την επιλογή 

κατάλληλης τιμής του χρόνου καθυστέρησης. 

Στην παρούσα εργασία ξεπεράστηκαν τα παραπάνω κωλύματα απλώς 

εξετάζοντας ένα μεγάλο αριθμό τιμών της παραμέτρου. Στον πίνακα 10.4 και το 

διάγραμμα του σχήματος 10.5 παρουσιάζονται οι τιμές των συντελεστών 

Lyapunov και τα αντίστοιχα σφάλματα προσανατολισμού όταν η παράμετρος τ 

μεταβάλλεται από 1 έως 10. Στην πραγματικότητα εξετάστηκαν 

δειγματοληπτικά πολύ περισσότερες τιμές της παραμέτρου τ. Το συμπέρασμα 

που συνάγεται από την όλη διερεύνηση είναι ότι οι τιμές του συντελεστή 



Lyapunov παλινδρομούν μέσα στην περιοχή που οριοθετείται από τη χρήση των 

τιμών τ=1 μέχρι 10.   
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Σχήμα 10.4: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ακολουθίας απόλυτου σφάλματος. 
α)Νευρωνικό μοντέλο λογιστικής απεικόνισης. β)Νευρωνικό μοντέλο Henon. 
 

Πίνακας 10.4: Πίνακας ευστάθειας για μεταβολή της τ 

Παράμετρος Συντελεστής Lyapunov Σφάλμα προσανατολισμού 
τ bits/επανάληψη > 10 deg (%) 
 Logistic Henon Logistic Henon 

1 0.8842 0.8387 7.44% 3.85% 
2 0.9168 0.8657 5.20% 2.97% 
3 0.7747 0.7403 3.27% 2.49% 
4 0.9834 0.952 5.86% 4.54% 
5 0.9978 0.9872 5.53% 4.91% 
6 1.0387 1.0068 4.65% 4.03% 
7 1.1508 1.0107 5.57% 3.99% 
8 1.1659 1.0668 5.68% 3.70% 
9 1.2007 1.1232 6.49% 3.81% 
10 1.2437 1.1395 6.19% 4.33% 
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Σχήμα 10.5: Συντελεστές Lyapunov και σφάλματα προσανατολισμού για 

μεταβολή του τ 
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Σχήμα 10.6 : Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση του τ 
 

Ο πίνακας 10.5 και το διάγραμμα του σχήματος 10.6 παρουσιάζουν την 

εξέλιξη του μεγέθους “ολική απώλεια πληροφορίας” σαν συνάρτηση του τ. Η 

επιλογή της τιμής αναφοράς τ=1 είναι μια τυπική επιλογή για αναδρομικές 

σχέσεις. Το σφάλμα προσανατολισμού (για τ=1) είναι μέσα στα αποδεκτά 



πλαίσια όπως φαίνεται τόσο από τον πίνακα 10.4 όσο και από τους υπόλοιπους 

αντίστοιχους πίνακες των ενοτήτων 10.2.1, 10.2.3 και 10.2.4. 

 

Πίνακας 10.5: Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση της τ 

 Λογιστική Henon 
 
τ 

Συντελεστής Lyapunov 
digits/επανάληψη 

Αριθμός 
επανάληψης 

Συντελεστής Lyapunov 
digits/επανάληψη 

Αριθμός 
επανάληψης. 

1 0.2662 23 0.2525 24 
2 0.276 22 0.2606 23 
3 0.2332 26 0.2229 27 
4 0.296 20 0.2866 21 
5 0.3004 20 0.2972 20 
6 0.3127 19 0.3031 20 
7 0.3464 17 0.3043 20 
8 0.351 17 0.3211 19 
9 0.3614 17 0.3381 18 

10 0.3744 16 0.343 17 
 

10.2.3 Μεταβολή του χρόνου τοπικών υπολογισμών te

Ο χρόνος τοπικών υπολογισμών te αποτελεί το οδηγητικό νήμα για την 

ανίχνευση, μέσω της υπολογιστικής διαδικασίας που ακολουθείται, των 

γεωμετρικών ιδιομορφιών του αναδομημένου ελκυστή. Πιο συγκεκριμένα, η 

κατάλληλη επιλογή του te, οδηγεί τον αλγόριθμο στην καταγραφή των τοπικών 

διαστολών του ελκυστή αποφεύγοντας τις αντίστοιχες επακόλουθες συστολές 

του, με αποτέλεσμα την ορθή εκτίμηση τόσο των τοπικών όσο και του μέσου 

συντελεστή Lyapunov. Παράλληλα το σφάλμα προσανατολισμού κινείται σε 

αποδεκτά πλαίσια όπως αναφέρεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Ο πίνακας 10.6 και το διάγραμμα του σχήματος 10.7 παρουσιάζουν την 

μεταβολή του συντελεστή Lyapunov σε συνάρτηση με το χρόνο te. Παρατηρείται 

μια σταδιακή μείωση του συντελεστή καθώς αυξάνεται ο χρόνος te. η οποία 

αποδίδεται στη εισροή, στους υπολογισμούς, σημείων του ελκυστή από 

συστελλόμενη περιοχή του.  

Πίνακας 10.6:  Πίνακας ευστάθειας για μεταβολή της te



Χρόνος Συντελεστής Lyapunov Σφάλμα προσανατολισμού 
te bits/επανάληψη > 10 deg (%) 
2 0.9532 1.01 2.90% 1.66% 
3 0.8842 0.8387 7.44% 3.84% 
4 0.7936 0.744 8.46% 3.96% 
5 0.7235 0.662 9.41% 4.77% 
6 0.6489 0.5685 10.12% 5.64% 
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Σχήμα 10.7: Συντελεστές Lyapunov και σφάλματα προσανατολισμού για 

μεταβολή του te
 

Στον πίνακα 10.7 και το διάγραμμα 10.8 παρουσιάζεται η ολική απώλεια 

πληροφορίας σαν συνάρτηση του χρόνου τοπικών υπολογισμών. Ο αριθμός των 

επαναλήψεων που σηματοδοτεί την ολική απώλεια πληροφορίας κυμαίνεται σε 

περιοχές με εύρος 10 ή 15 επαναλήψεις αντίστοιχα για ακολουθίες που 

παράγονται από το μοντέλο της λογιστικής ή του Henon. Το εύρος αυτό είναι 

σημαντικό και επισημαίνει την συρρίκνωση της δυνατότητας ελέγχου των 

μοντέλων εξαιτίας μιας άστοχης  επιλογής του χρόνου τοπικών υπολογισμών. 

 



Πίνακας10.7  : Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση της te

Λογιστική  Henon 
te Συντελεστής Lyapunov 

digits/επανάληψη 
Αριθμός 

επανάληψης
Συντελεστής Lyapunov 

digits/επανάληψη 
Αριθμός 

επανάληψης
2 0.2869 21 0.304 20 
3 0.2662 23 0.2525 24 
4 0.2389 25 0.224 27 
5 0.2178 28 0.1993 30 
6 0.1953 31 0.1711 35 
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Σχήμα 10.8: Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση του te
 

10.2.4 Μεταβολή της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης τροχιών dmax. 

Η επιλογή της παραμέτρου dmax έχει σαφείς επιπτώσεις αφενός στην 

καταγραφή των τοπικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ελκυστή αφετέρου 

στην πυκνότητα των αντικαταστάσεων της εξεταζόμενης τροχιάς με αρνητικά 

για το σφάλμα προσανατολισμού συνεπακόλουθα.  Στον πίνακα 10.8 και το 

διάγραμμα του σχήματος 10.9 παρουσιάζονται οι μεταβολές που υφίστανται οι 

πρωτεύοντες συντελεστές Lyapunov, ενώ ο πίνακας 10.9 και το διάγραμμα του 

σχήματος 10.10 αναφέρονται στην εξέλιξη της ολικής απώλειας πληροφορίας.  

 

Πίνακας 10.8:  Πίνακας ευστάθειας για μεταβολή της dmax



dmax Συντελεστής Lyapunov Σφάλμα προσανατολισμού 
(%) bits/επανάληψη > 10 deg (%) 
5% 0.8842 0.8387 7.44% 3.85% 
10% 0.8078 0.7164 4.62% 1.65% 
15% 0.7166 0.5683 4.83% 1.46% 
20% 0.6117 0.4291 5.05% 1.39% 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

5% 10% 15% 20%

Μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ των τροχιών

Συ
ντ
ελ
εσ
τή
α 

L
ya

pu
no

v

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%Λογιστική
Henon
Λογιστική
Henon

 
Σχήμα 10.9: Συντελεστές Lyapunov και σφάλματα προσανατολισμού για 

μεταβολή του dmax
 

Σε όλες τις περιπτώσεις η dmax μεταβάλλεται από  5%-20% του εύρους της 

ακολουθίας τιμών των εμπειρικών δεδομένων. Οι προτεινόμενες τιμές για την 

dmax είναι 5%-15% του εύρους της ακολουθίας [89]. Η τιμή 20% 

συμπεριλήφθηκε στην παρούσα διερεύνηση για λόγους επιβεβαίωσης της 

σχετικής ευστάθειας του συντελεστή. Η μείωση του εκτιμώμενου συντελεστή 

Lyapunov αυξανόμενης της dmax είναι αναμενόμενη καθώς συμπεριλαμβάνονται 

στους υπολογισμούς σημεία από περιοχές συστολής του ελκυστή. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι διαδοχικές διευρύνσεις και συρρικνώσεις του ελκυστή είναι 

πιθανόν να συμβαίνουν σχεδόν απρόβλεπτα και με ρυθμούς μεταβλητούς για ένα 



πραγματικό σύστημα. Η επιλογή μιας σταθερής τιμής για την dmax (όπως και για 

την te στην προηγούμενη ενότητα), 

Πίνακας10.9: Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση της dmax

dmax Συντελεστής Lyapunov 
digits/επανάληψη 

Αριθμός 
επανάληψης

Συντελεστής Lyapunov 
digits/επανάληψη 

Αριθμός 
επανάληψης

5% 0.2662 23 0.2525 24 
10% 0.2432 25 0.2157 28 
15% 0.2157 28 0.1711 35 
20% 0.1841 33 0.1292 46 
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Σχήμα 10.10: Ολική απώλεια πληροφορίας σαν συνάρτηση του dmax
 

αναπόφευκτα οδηγεί στην εισροή μη επιθυμητών στοιχείων στην υπολογιστική 

διαδικασία. Από την διαπίστωση αυτή συμπεραίνεται ότι η μικρότερη δυνατή 

τιμή αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή τόσο για την dmax όσο και για το χρόνο te,  

αφού αποτρέπει την εισαγωγή ανεπιθύμητων σημείων του ελκυστή στον 

αλγόριθμο. Ωστόσο μια τέτοια επιλογή πιθανώς θα προκαλούσε, όπως 

αναφέρεται και στο κεφάλαιο 9, δραματική αύξηση του σφάλματος 

προσανατολισμού. Έτσι για την dmax επιλέγεται, ως τιμή αναφοράς, η ελάχιστη 

δυνατή τιμή (5%) ενώ ο χρόνος τοπικών υπολογισμών λαμβάνει την τιμή 3. Θα 

ήταν επίσης σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι το σφάλμα προσανατολισμού που 

αναφέρεται στους πίνακες και τα διαγράμματα αφορά ποσοστιαίες μετρήσεις και 

δεν εκφράζει το απόλυτο σφάλμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιλογή 



dmax=5%. te=2 οδηγεί σε μικρότερο (ποσοστιαίο) σφάλμα προσανατολισμού από 

την επιλογή αναφοράς dmax=5%, te=3 (πίνακας 10.6). Ωστόσο στην πρώτη 

περίπτωση το μέγιστο παρατηρούμενο σφάλμα προσανατολισμού (29 deg) 

εμφανίζεται με μεγαλύτερη συχνότητα (3 φορές). Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

επίπεδα σφάλματος 27 deg (8 φορες) και 25 deg (23 φορές).  

 

10.2.5 Μήκος ακολουθίας εμπειρικών δεδομένων Ν 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η σύγκλιση των συντελεστών Lyapunov 

κατά τη διάρκεια της υπολογιστικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα 

υπολογίζεται και καταγράφεται η τιμή του τρέχοντος μέσου συντελεστή, κάθε 

φορά. μετά από την εκπνοή του χρόνου τοπικών υπολογισμών te, μέχρι τον 

τερματισμό του αλγορίθμου. Στη συνέχεια καταρτίζονται διαγράμματα τα οποία 

φέρουν στον άξονα των τετμημένων τον αύξοντα αριθμό του εξεταζόμενου 

σημείου της βασικής τροχιάς (πολλαπλάσιο του χρόνου te) και στον άξονα των 

τεταγμένων την αντίστοιχη τιμή του τρέχοντος μέσου συντελεστή Lyapunov. Αν 

ο αριθμός των σημείων του αναδομημένου ελκυστή είναι επαρκής για την 

αξιόπιστη προσέγγιση του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov, αναμένεται 

σύκγλιση των τιμών του τρέχοντος μέσου συντελεστή μετά από εξέταση N 

σημείων, όταν το Ν οριοθετείται από τη σχέση 10D ≤ N ≤ 30D ( σχέση 9.4 στην 

ενότητα 9.3.2 του προηγούμενου κεφαλαίου). Δεδομένου ότι ο αριθμός των 

σημείων που χρησιμοποιήθηκαν υπερβαίνει κατά πολύ το αναγκαίο μήκος Ν της 

ακολουθίας δεδομένων, παρατηρήθηκε σύγκλιση του συντελεστή σε όλες τις 

εξεταζόμενες περιπτώσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά από δύο 

διαγράμματα για κάθε νευρωνικό μοντέλο. Τα διαγράμματα με την ένδειξη (α) 

αντιστοιχούν στον υπολογισμό του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov από τις 

ακολουθίες απόλυτου σφάλματος, με χρήση των τιμών αναφοράς για τις 

παραμέτρους. Τα διαγράμματα με την ένδειξη (β) αντιστοιχούν στην ακραία 

περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται η τιμή dmax=20%Ε, όπου Ε το εύρος 



τιμών της ακολουθίας δεδομένων, ενώ όλες οι υπόλοιπες παράμετροι λαμβάνουν 

τις τιμές αναφοράς.   
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Σχήμα 10.11: Σύγκλιση του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapynov της ακολουθίας 
απόλυτου σφάλματος του νευρωνικού μοντέλου της Λογιστικής απεικόνισης. 
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Σχήμα 10.11: Σύγκλιση του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapynov της ακολουθίας 
απόλυτου σφάλματος του νευρωνικού μοντέλου της απεικόνισης Henon 
 

10.3 Ερμηνευτικά σχόλια. 



Τα MLP-δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να απομνημονεύσουν και να 

αναπαράγουν ικανοποιητικά, ποικίλα δυναμικά συστήματα, στα πλαίσια των 

προϋποθέσεων που θέτει το θεώρημα γενικευμένης προσέγγισης (Universal 

approximation theorem [32]. Η διαδικασία “κατανόησης” εκ μέρους του δικτύου, 

εξαντλείται στην εκμάθηση πεπερασμένου πλήθους συγκεκριμένων σημείων του 

συστήματος, στα οποία βασίζεται η κατά προσέγγιση αναπαραγωγή της 

γενικευμένης εικόνας του κατά τη φάση ανάκλησης. Η συμπεριφορά αυτή 

συνοψίζεται για το νευρωνικό μοντέλο της λογιστικής απεικόνισης στο σχήμα 

10.12. Ο άξονας των τετμημένων φέρει όλες τις πιθανές τιμές εισόδου του 

νευρωνικού μοντέλου, ενώ ο άξονας των τεταγμένων το σφάλμα που εισάγεται 

από το δίκτυο κατά την παραγωγή του επόμενου σημείου της λογιστικής 

απεικόνισης. Είναι εμφανής η ύπαρξη σημείων μηδενικού (ή σχεδόν μηδενικού) 

σφάλματος. Τα σημεία αυτά συνιστούν τη “γνώση” του δικτύου για το 

μοντελοποιούμενο σύστημα. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται όταν τον άξονα 

των τετμημένων καταλαμβάνουν οι πιθανές τιμές εξόδου στην πρωτότυπη 

μορφή τους (χωρίς σφάλμα, επιθυμητές έξοδοι). 
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Σχήμα 10.12: Απόλυτο σφάλμα που παράγεται από το νευρωνικό μοντέλο 

της λογιστικής απεικόνισης, σαν συνάρτηση της τιμής εισόδου.  
 

Η συμπεριφορά του απόλυτου σφάλματος συνοψίζεται για την περίπτωση 

αυτή στο διάγραμμα του σχήματος 10.13 το οποίο πλεονεκτεί του 10.12, αφού 



παρέχει μια πλήρη εικόνα της εξόδου του δικτύου. Η κατασκευή του όμως 

προϋποθέτει τη εκ των προτέρων γνώση όλων των πιθανών επιθυμητών τιμών 

εξόδου του συστήματος.  
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Σχήμα 10.13: Απόλυτο σφάλμα που παράγεται από το νευρωνικό μοντέλο 
της λογιστικής απεικόνισης, σαν συνάρτηση της επιθυμητής τιμής εξόδου.  

 

Στο διάγραμμα του σχήματος 10.14 παρουσιάζεται το απόλυτο σφάλμα σαν 

συνάρτηση της εισόδου για ένα απλό δίκτυο αυτοσυσχέτισης. 
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Σχήμα 10.14: Απόλυτο σφάλμα που παράγεται από ένα απλό δίκτυο 
αυτοσυσχέτισης, ως συνάρτηση της τιμής εισόδου. 
Ο μηχανισμός απομνημόνευσης σημείων του συστήματος φαίνεται όμοιος και 

στην περίπτωση αυτή που το σύστημα δεν μεταπίπτει σε χαοτική συμπεριφορά.  



Τα παραπάνω συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την 

σχηματοποίηση ερμηνείας σχετικά με τη συμπεριφορά της ακολουθίας του 

απόλυτου σφάλματος που εισάγεται από τα νευρωνικά μοντέλα χαοτικών 

ελκυστών. 

Η ακολουθία τιμών των απεικονίσεων (λογιστική, Henon) που συνιστούν 

μια χαοτική τροχιά περιορίζεται εξ’ορισμού στο διάστημα [0,1]. Η συμπεριφορά 

του απόλυτου σφάλματος είναι άμεση συνέπεια της οργάνωσης της παρουσίασης 

των δεδομένων εισόδου στο δίκτυο κατά τη φάση ανάκλησης.   Η οργάνωση 

αυτή είναι χαοτική και αντιστοιχεί στην  χαοτική κίνηση ενός σημείου που 

διαγράφει την τροχιά στο διάστημα [0,1]. Από την χαοτική υφή της κίνησης 

αυτής φαίνεται ότι αναδύεται η χαοτικότητα του απόλυτου σφάλματος. Πιο 

συγκεκριμένα αν ένα σημείο που ακολουθεί, με διακριτά βήματα, τη χαοτική 

τροχιά της εξεταζόμενης απεικόνισης, τεθεί υπό παρακολούθηση παρατηρείται η 

αναμενόμενη απεριοδικότητα της κίνησής του. Η προβολή αυτής της 

απεριοδικότητας στον άξονα των τετμημένων των διαγραμμάτων στα σχήματα 

10.12 & 10.13 συνεπάγεται την απεριοδικότητα της ακολουθίας τιμών του 

απόλυτου σφάλματος. Η απεριοδικότητα αυτή δεν σημαίνει ότι κάποιες τιμές 

σφάλματος δεν επαναλαμβάνονται. Η επανεμφάνιση τιμών του απόλυτου 

σφάλματος, είναι άμεση συνέπεια της πεπερασμένης ακρίβειας των έξι 

δεκαδικών ψηφίων που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Συνέβαλε 

επίσης και το σχετικά μεγάλο μέγεθος της ακολουθίας σημείων της χαοτικής 

τροχιάς που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των δικτύων και τον υπολογισμό 

των σφαλμάτων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι στην προκείμενη περίπτωση θα 

ήταν ορθότερο να χρησιμοποιείται ο όρος “ζώνη σφάλματος” στη θέση του όρου  

“τιμή σφάλματος”. Επιλέχτηκε ωστόσο η χρήση των όρων “τιμή απόλυτου 

σφάλματος” και “ακολουθία τιμών απόλυτου σφάλματος” αφενός για λόγους 

απλότητας, αφετέρου διότι στην αντίθετη  περίπτωση θα έπρεπε να δοθούν 

διευκρινήσεις για την υφή του σφάλματος από την αρχή του κεφαλαίου, γεγονός 

που θα ανέτρεπε τη γραμμική ροή της παρουσίασης. 



Η παραπάνω επιχειρηματολογία ερμηνεύει την εκδήλωση 

απεριοδικότητας στις εξεταζόμενες ακολουθίες. Η ευαισθησία στις αρχικές 

συνθήκες δεν είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί με βάση την μορφή της κατανομής 

του απόλυτου σφάλματος. Για το λόγο αυτό και διενεργήθηκαν ενδελεχείς 

αριθμητικές προσεγγίσεις στην ενότητα 10.2. Τα αποτελέσματα τους είναι σε 

ικανοποιητικό βαθμό πειστικά για την ύπαρξη χαοτικότητας στις ακολουθίες 

τιμών του απόλυτου σφάλματος.  

Η υπόθεση ότι η χαοτική κίνηση στον άξονα των τετμημένων (σχήματα 

10.12&10.13) είναι υπεύθυνη για την απεριοδικότητα και κατ’επέκταση για τη 

χαοτικότητα των ακολουθιών του απόλυτου σφάλματος επιβεβαιώνεται και από 

τη εξέταση μη χαοτικών συστημάτων. Η μέθοδος της προηγούμενης ενότητας 

(10.2) δεν απέδωσε θετικό συντελεστή Lyapunov σε καμία περίπτωση 

περιοδικού συστήματος. Δεδομένου ότι ο μηχανισμός απομνημόνευσης είναι 

όμοιος σε όλες τις περιπτώσεις, τα συμπεράσματα για την συμπεριφορά του 

απόλυτου σφάλματος μπορούν να επεκταθούν και σε άλλα νευρωνικά μοντέλα 

χαοτικών ελκυστών. Πριν από τη εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων 

απαιτείται η εφαρμογή της μεθόδου που περιγράφτηκε στο παρόν κεφάλαιο. Η 

σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων της μελέτης του απόλυτου σφάλματος 

αξιολογείται με βάση τα συμπεράσματα της επόμενης ενότητας σχετικά με την 

οριοθέτηση των δυνατοτήτων μοντελοποίησης χαοτικών ελκυστών. 

 

10.4 Συνέπειες της συμπεριφοράς του απόλυτου σφάλματος   

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της συμπεριφοράς του απόλυτου 

σφάλματος στην μοντελοποίηση χαοτικών ελκυστών προϋποθέτει την θεώρηση 

δύο βασικών ιδιοτήτων των χαοτικών συστημάτων που αναφέρονται και στο 

κεφάλαιο 2: 

• Ιδιότητα 1:Θεωρείται ένα δυναμικό σύστημα g:Α Α. Αν το g είναι χαοτικό 

τότε το σύνολο σύγκλισης του Ω (χαοτικός ελκυστής), είναι πυκνό στο Α. 



Αυτό σημαίνει ότι τυχαία κοντά σε οποιοδήποτε σημείο του Α υπάρχει σημείο 

του ελκυστή Ω. 

• Ιδιότητα 2:Θεωρείται ένα δυναμικό σύστημα g:Α Α. Αν το g είναι χαοτικό 

τότε υπακούει στον κανόνα της τοπολογικής μεταβατικότητας που σημαίνει 

ότι: 

     Για κάθε ζευγάρι Α,Β, όπου Α,Β ανοιχτά υποσύνολα του Α ∃ n έτσι ώστε  

     gn(A)∩B≠∅.  

Στη συνέχεια εξετάζεται η ακολουθία τιμών που παράγονται στην έξοδο 

ενός νευρωνικού μοντέλου, κάτω από το πρίσμα των παραπάνω ιδιοτήτων. 

Θεωρείται το χαοτικό σύστημα g: Α Α. Το σύστημα g μοντελοποιείται από ένα 

νευρωνικό δίκτυο που υλοποιεί την συνάρτηση G:Α Α. H G αποτελεί μια 

προσέγγιση της g. Η υπόθεση ότι η G δέχεται εισόδους κοινές με τη g (δηλ. από 

το σύνολο Α) είναι εύλογη καθώς η επιλογή του πεδίου εισόδων ενός 

νευρωνικού μοντέλου καθορίζεται κατά την κατασκευή του. Η υπόθεση ότι το 

πεδίο εξόδων της G ταυτίζεται με αυτό της g εξαρτάται από την επιτυχία της 

μοντελοποίησης. Για τις περιπτώσεις νευρωνικών μοντέλων όπως αυτά που 

εξετάζονται στην παρούσα εργασία η υπόθεση G:Α Α αποτελεί φυσική 

συνέπεια της χαμηλής στάθμης του σφάλματος προσομοίωσης. Όταν μια τιμή Xk 

της g παρουσιάζεται στο νευρωνικό δίκτυο παράγεται η τιμή:  

 

G(Xk)= Yk   [10.1]
 

Η τιμή Υk είναι η προσέγγιση της τιμής g(Xk)= Xk+1. Αν Εk είναι ο όρος της 

ακολουθίας απόλυτου σφάλματος που αντιστοιχεί στην έξοδο Υk  τότε η σχέση 

 

Yk= Xk+1± Εk [10.2]
 

εκφράζει την προσέγγιση τυχαίου όρου του μοντέλου G στον αντίστοιχο όρο του 

πρωτότυπου συστήματος g. Από τις ιδιότητες 1&2 απορρέουν τα δύο παρακάτω 

συμπεράσματα: 



• Η τιμή Υk ανήκει στο σύνολο σύγκλισης (χαοτικό ελκυστή) Ω του πρωτότυπου 

συστήματος g. Το συμπέρασμα αυτό απορρέει την πρώτη ιδιότητα καθώς και 

από την θεώρηση ότι η G παράγει τιμές εντός του συνόλου Α με βάση το 

ακόλουθο συλλογισμό:      

Εφόσον  G:A Α  ισχύει ότι  G(Xk)∈A. Σύμφωνα με την ιδιότητα 1, τυχαία 

κοντά σε οποιοδήποτε σημείο του Α υπάρχει σημείο του ελκυστή Ω. Συνεπώς 

τυχαία κοντά στο σημείο Yk υπάρχει σημείο του Ω. Δεδομένης της 

πεπερασμένης στάθμης ακρίβειας στην προσέγγιση των σημείων του ελκυστή, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι το σημείο Yk είναι σημείο του ελκυστή Ω. 

• Η πεπερασμένη στάθμη ακριβείας που είναι αποδεκτή για την κατασκευή 

διερεύνηση των νευρωνικών μοντέλων επιτρέπει την αντικατάσταση των 

συγκεκριμένων τιμών των μεταβλητών με ανοιχτά σύνολα (Το ανοιχτό 

σύνολο (3.14,3.15) για παράδειγμα είναι μια καλή προσέγγιση του “π” όταν η 

στάθμη ακριβείας 2 δεκαδικών ψηφίων θεωρείται ικανοποιητική). Η 

αντικατάσταση αυτή επιτρέπει την άμεση εφαρμογή της ιδιότητας 2 για τις 

τιμές Χk και Yk του πρωτότυπου συστήματος και του μοντέλου αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τη [10.2] Yk≠ Χk+1 αφού μεσολαβεί το σφάλμα Εk. Ωστόσο η 

τιμή Yk∈Ω είναι δηλαδή σημείο του ελκυστή. Λαμβάνοντας υπόψη την 

προαπαιτούμενη στάθμη ακρίβειας και με την θεώρηση ότι οι Χk και Yk είναι 

ανοιχτά σύνολα, η εφαρμογή της ιδιότητας 2 παραπέμπει στη σχέση 10.3: 

 

Yk= Χk
(n), n∈Z [10.3]

 

Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ότι η Yk αντιπροσωπεύει κάποιον όρο της 

ακολουθίας τιμών της πρωτότυπης αναδρομικής σχέσης. Ο όρος αυτός μπορεί 

να έπεται (n∈Z+) ή να προηγείται του Χk (n∈Z-), αποτελεί πάντως σημείο της 

χαοτικής τροχιάς. Η προαπαιτούμενη ακρίβεια των έξι δεκαδικών ψηφίων, 

που χρησιμοποιείται στη παρούσα εργασία, δεν αποκλείει την περίπτωση να 

είναι Yk= Χk+1 αφού το σφάλμα μηδενίζεται πρακτικά αν τα πρώτα έξι ψηφία 



του είναι μηδέν (4-5 φορές στη ακολουθία των 8000 σημείων). Για την 

θεωρητική περίπτωση του απεριόριστου βάθους προσέγγισης η εξίσωση 10.4 

παρέχει μια αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής κατάστασης: 

 

Yk= Χm. m ≠ k+1 [10.4]
 

όπου Χm= Χk
(n). Ο δείκτης m είναι κατά κανόνα άγνωστος. Η πρόβλεψή του 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη εξαιτίας της χαοτική υφής του απόλυτου σφάλματος. 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το νευρωνικό μοντέλο αποκρίνεται στην χαοτική 

είσοδο παράγοντας όχι το επιθυμητό σημείο αλλά κάποιο σημείο που 

καταλαμβάνει άγνωστη γενικά θέση στην ακολουθία τιμών της χαοτικής 

τροχιάς. Η δράση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως “χαοτική οργάνωση των 

επιθυμητών εξόδων” ή “χαοτική ολίσθηση του δείκτη της επιθυμητής εξόδου” 

στην έξοδο του νευρωνικού μοντέλου. Και οι δύο αυτοί χαρακτηρισμοί 

αναφέρονται στην περίπτωση που το νευρωνικό δίκτυο επιχειρεί να αναπαράγει 

αυτόνομα τη χαοτική τροχιά ανατροφοδοτώντας την είσοδο του με τις τιμές που 

παράγει στην έξοδο. Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία του μοντέλου κάτω 

από αυτές τις συνθήκες θεωρείται το παρακάτω παράδειγμα. 

Έστω ότι το δίκτυο διεγείρεται από την τιμή Χ1 της χαοτικής τροχιάς. Η 

παραγόμενη τιμή στην έξοδό του, σύμφωνα με την προηγούμενη 

επιχειρηματολογία, θα είναι ίση με Χk, όπου k≠2 στη γενική περίπτωση. Η Χk 

ανατροφοδοτεί το δίκτυο και παράγει την τιμή Xm, m≠k+1 όπως και 

προηγουμένως. Ακολουθώντας τη διαδικασία για n βήματα παρατηρείται η 

παραγωγή από το δίκτυο της ακολουθίας τιμών (Χ1, Χk, … Χm, …Χp) η οποία 

είναι διαφορετική από την επιθυμητή ακολουθία (Χ1, Χ2, … Χλ, … Χn).  

Από την παραπάνω ανάλυση συνάγεται ότι τα νευρωνικά δίκτυα ως μοντέλα των 

συγκεκριμένων χαοτικών ελκυστών που εξετάστηκαν, αδυνατούν να 

αναπαράγουν αυτόνομα την χρονική ακολουθία των σημείων του ελκυστή, 

αποτυγχάνοντας έτσι να ικανοποιήσουν την απαίτηση της μακροπρόθεσμης 



πρόβλεψης. Λειτουργούν ωστόσο πολύ καλά αφενός όταν απαιτείται βραχεία 

πρόβλεψη του συστήματος, αφετέρου για την αναπαράσταση της γεωμετρικής 

δομής του ελκυστή. 

Με βάση τα προαναφερόμενα επιχειρήματα έχει γίνει σαφές ότι η 

ακολουθία τιμών που παράγεται από νευρωνικό μοντέλο διαφέρει από την 

επιθυμητή. Δεν προσδιορίστηκε όμως το μέγεθος της μεταξύ τους απόστασης. 

Αν το μέγεθος αυτής της απόστασης είναι αποδεκτό, στα πλαίσια της 

προαπαιτούμενης ακριβείας, τότε η παραγόμενη ακολουθία αποτελεί μια καλή 

προσέγγιση του συστήματος. Η υπόθεση αυτή σχετίζεται με το απόλυτο σφάλμα 

και την υπόνοια ότι ένα τμήμα του δρα ως παράγοντας εξομάλυνσης της 

απόκλισης των ακολουθιών. Για την ανίχνευση μια τέτοιας πιθανότητας είναι 

αναγκαία η αναλυτική διατύπωση της σχέσης των παραγόμενων από το δίκτυο 

τιμών με τις εξόδους του πρωτότυπου συστήματος. Για την καλύτερη κατανόηση 

της σχέσης αυτής ακολουθούνται και σχολιάζονται τα πρώτα βήματα 

λειτουργίας του νευρωνικού μοντέλου κατά τη φάση ανάκλησης. 

Βήμα 1ο: Παρουσιάζεται στο δίκτυο η τιμή Χ1. Το δίκτυο παράγει την 

τιμή G(Χ1)=Y1=Χ2±Ε1. Παράλληλα το πρωτότυπο σύστημα παράγει την τιμή Χ2. 

Βήμα 2ο: Παρουσιάζεται στο δίκτυο η τιμή Y1=Χ2±Ε1. Παράλληλα το 

πρωτότυπο σύστημα δέχεται ως είσοδο την τιμή Χ2. Δεδομένης της χαμηλής 

στάθμης του απόλυτου σφάλματος, οι τιμές Y1=Χ2±Ε1 και Χ2 μπορούν να 

θεωρηθούν ως γειτονικές αρχικές συνθήκες. Το γεγονός όμως ότι δεν εισάγονται 

σε πανομοιότυπα συστήματα δεν επιτρέπει την υπόθεση ότι στο εξής 

εκδηλώνεται εκθετική απόκλιση των εξόδων των δύο συστημάτων. Αντίθετα 

πρέπει να προσδιοριστεί η αναλυτική σχέση μεταξύ των εξόδων των 

συστημάτων πριν τη διατύπωση κρίσεων για τη συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με 

τη σχέση 10.4 Y1= Χ2±Ε1=Χk, k≠2. Η τιμή δηλαδή που εισάγεται στο δίκτυο 

είναι κάποιο σημείο του ελκυστή. Συνεπώς η νέα παραγόμενη από το δίκτυο τιμή 

προσδιορίζεται από τις σχέσεις: 

 



G(Χ2±Ε1) = G(Xk) = Χk+1±Ek [10.5]
 

Θεωρούνται  δύο σημεία Χλ και Χμ του ελκυστή και η απόσταση τους d= Χλ-Xμ. 

Αν R είναι το εύρος του ελκυστή ισχύει η σχέση |d|≤R. Είναι φανερό ότι το 

καθένα από τα σημεία Χλ και Χμ εκφράζεται σαν γραμμικός συνδυασμός του 

άλλου και της μεταξύ τους απόστασης. Ισχύει δηλαδή : 

 

Χλ = Χμ+d [10.6]

Χλ = Χμ-d. [10.7]

 

Οι σχέσεις 10.6 & 10.7 μπορούν να εφαρμοστούν για να εκφράσουν την 

εξάρτηση του σημείου Xκ+1 που αποτελεί γραμμική συνιστώσα της τρέχουσας 

εξόδου του νευρωνικού μοντέλου από την Χ3 που είναι η τρέχουσα έξοδος του 

πρωτότυπου συστήματος.  

 

Χk+1 = Χ3+d3 [10.8]
 

Στη σχέση 10.8 χρησιμοποιείται κατά σύμβαση το σύμβολο “+” χωρίς να 

βλάπτεται η γενικότητα των συμπερασμάτων που θα προκύψουν. Αντίστοιχα η 

απόσταση είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός, όταν είναι βαθμωτή, ή έχει την τον 

κατάλληλο προσανατολισμό όταν είναι διανυσματικό μέγεθος. Ο δείκτης 

προσδίδεται στην d από τον τρέχουσα έξοδο του πρωτότυπου συστήματος. Η 

παραγόμενη από το δίκτυο έξοδος παίρνει τη μορφή που παρουσιάζεται στη 

σχέση 10.9: 

 

G(Χ2±Ε1) = G(Xk) = Χ3+d3±Ek [10.9]
 

Βήμα 3ο: Παρουσιάζεται στο δίκτυο η τιμή Χk+1±Ek= Χ3+d3±Ek. 

Αντίστοιχα το σύστημα δέχεται ως είσοδο την τιμή Χ3. Επαναλαμβάνονται οι 

διαδικασίες του δεύτερου βήματος για τον προσδιορισμό μιας γραμμικής σχέσης 



μεταξύ του σημείου Χ4, της εξόδου δηλαδή του πρωτότυπου συστήματος και της 

εξόδου του νευρωνικού μοντέλου. Η σχέση G(Χk+1±Εk)=G(Xm)=Χ4+d4±Em στην 

οποία καταλήγει η διαδικασία είναι όμοια με την 10.9. 

Επαναλαμβάνοντας τον αλγόριθμο για τον επιθυμητό αριθμό βημάτων 

μπορεί να καταρτιστεί ένας πίνακας αντιστοιχίας (πίνακας 10.10) των εξόδων 

του πρωτότυπου συστήματος και του νευρωνικού μοντέλου. Στον πίνακα 10.10 

τόσο η ακολουθία τιμών των σφαλμάτων Εj όσο και η ακολουθία των 

αποστάσεων di αποτελούνται από όρους που δεν μπορούν στη γενική περίπτωση 

να προβλεφτούν εξαιτίας της χαοτικής ολίσθησης των δεικτών στην έξοδο του 

νευρωνικού μοντέλου. Η αδυναμία αυτή σχετικά με τη γνώση των Εj και di δεν  

 

Πίνακας 10.10: Αντιστοιχία εξόδων πρωτότυπου συστήματος με τις εξόδους του 
νευρωνικού μοντέλου. Η τιμή Χ1 αποτελεί τη κοινή αρχική είσοδο. 

Έξοδος πρωτότυπου συστήματος Έξοδος νευρωνικού μοντέλου 
Χ2 Χ2±Ε1
Χ3 Χ3+d3±Εk
Χ4 Χ4+d4±Εm
. . . . . .

Χn Χn+dn±Εq
 

αποτελεί εμπόδιο για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την γενική εικόνα των 

εξόδων των συστημάτων που παρέχει ο πίνακας 10.10. Όπως φαίνεται από τις 

αντίστοιχες τιμές, η έξοδος του νευρωνικού μοντέλου αποτελείται από τον 

γραμμικό συνδυασμό τριών συνιστωσών (σχήμα 10.15).  

 



Ανατροφοδότηση

g: Πρωτότυπο
Σύστημα

di: Εκθετική
      απόκλιση

Ej: Aπόλυτο
    Σφάλμα

Χk G(Χk)

 
Σχήμα 10.15: Συνιστώσες της εξόδου του νευρωνικού δικτύου. 

 

Η πρώτη είναι ίση με την έξοδο του πρωτότυπου συστήματος, η δεύτερη 

εκφράζει την τοπική απόκλιση (ή σύγκλιση) των εξόδων των δύο συστημάτων 

και η τρίτη το σφάλμα που εισάγεται σε κάθε βήμα από το νευρωνικό μοντέλο. 

Υπογραμμίζεται ότι η μεταβλητή di δεν αντιστοιχεί στην εκθετική απόκλιση που 

παρατηρείται σε δύο όμοια συστήματα εξαιτίας μιας μικρής διαφοράς στις 

αρχικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει διότι σε κάθε βήμα, μετά το δεύτερο, το 

σύστημα G(X) επιβαρύνεται επιπρόσθετα με το απόλυτο σφάλμα που ανέκυψε 

στο προηγούμενο βήμα πρόβλεψης. Επίσης, δεδομένου ότι η di συνεισφέρει στη 

διαμόρφωση της εισόδου του G(X) για το βήμα i+1, το απόλυτο σφάλμα του 

βήματος i+1, είναι εξαρτημένο από την τιμή που λαμβάνει η di, αφού εξαρτάται 

άμεσα από την τιμή της εισόδου του δικτύου (ενότητα 10.2.5 σχήμα 10.12). Η 

αλληλεξάρτηση αυτή των δύο μεταβλητών κάνει δύσκολη την μοντελοποίηση 

της παράλληλης συμπεριφοράς του πρωτότυπου συστήματος και του νευρωνικού 

του μοντέλου. Ωστόσο η χαμηλή στάθμη του απόλυτου σφάλματος εξασφαλίζει, 



για τα εξεταζόμενα δίκτυα, την εκθετική απόκλιση (τοπικά) μεταξύ των εξόδων 

του πρωτότυπου συστήματος και του νευρωνικού μοντέλου, ενώ η σχετική 

επιτάχυνση ή επιβράδυνση αυτής της απόκλισης εξαιτίας της συνδυασμένης 

δράσης των di και Ej, κρίνεται αμελητέα. Στα διαγράμματα των σχημάτων 

10.16α, 10.16.β και 10.17α, 10.17.β παρουσιάζεται ενδεικτικά η τοπική 

απόκλιση των εξόδων του νευρωνικού μοντέλου της λογιστικής απεικόνισης από 

τις εξόδους της πρωτότυπης λογιστικής απεικόνισης (Χn+1= 3.93Χn(1- Χn)) για 

αρχικές συνθήκες 0.1 και 0.3 αντίστοιχα. Στα διαγράμματα με την ένδειξη (α) 

παρουσιάζονται οι τροχιές των εξόδων των δύο συστημάτων, ενώ στα 

διαγράμματα με την ένδειξη (β) η εξέλιξη της απόλυτης τιμής της διαφοράς τους. 

Μικρές επιπτώσεις της συνδυασμένης δράσης των di  και Ej στο ρυθμό της 

τοπικής απόκλισης των εξόδων φαίνονται από τη σύγκριση των προηγούμενα 

αναφερόμενων διαγραμμάτων με τα διαγράμματα 10.18α, 10.18.β και 10.19α, 

10.19.β, που παρουσιάζουν την εκθετική απόκλιση αντίστοιχων γειτονικών 

τροχιών του πρωτότυπου συστήματος της λογιστικής απεικόνισης. 
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Σχήμα 10.16α:Πρωτότυπη τροχιά. και 
ακολουθία εξόδων του νευρωνικού  
μοντέλου Αρχική συνθήκη X0=0.1 

Σχήμα 10.16β: Τοπική εκθετική από-
κλίση πρωτότυπης τροχιάς. και ακο-
λουθίας εξόδων του νευρωνικού  
μοντέλου Αρχική συνθήκη X0=0.1 
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Σχήμα 10.17α: Πρωτότυπη τροχιά. και 
ακολουθία εξόδων του νευρωνικού  
μοντέλου Αρχική συνθήκη X0=0.3 

 
Σχήμα 10.17β: Τοπική εκθετική από-
κλιση πρωτότυπης τροχιάς. και ακο-
λουθίας εξόδων του νευρωνικού  
μοντέλου Αρχική συνθήκη X0=0.3 
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Σχήμα 10.18α: Αποκλίνουσες πρωτό-
τυπες τροχιές που αναδύονται από τις 
αρχικές συνθήκες g(0.1), g(0.1)+E1

 
Σχήμα 10.18β: Τοπική εκθετική από-
κλιση για πρωτότυπες τροχιές που 
αναδύονται από τις αρχικές συνθήκες 
g(0.1), g(0.1)+E1
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Σχήμα 10.19 α:Αποκλίνουσες πρωτό-
τυπες τροχιές που αναδύονται από τις 
αρχικές συνθήκες g(0.3), g(0.3)+E1

 
Σχήμα 10.19β: Τοπική εκθετική από-
κλιση για πρωτότυπες τροχιές που 
αναδύονται από τις αρχικές συνθήκες 
g(0.3), g(0.3)+E1

 

10.4 Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε η ύπαρξη χαοτικών χαρακτηριστικών 

κατά τη φάση ανάκλησης, νευρωνικών δικτύων που μοντελοποιούν χαοτικούς 

ελκυστές. Τα συγκεκριμένα νευρωνικά μοντέλα που υποβλήθηκαν στον έλεγχο 

αυτό κρίθηκαν βέλτιστα κατά περίπτωση μοντέλα των ελκυστών της λογιστικής 

απεικόνισης και της απεικόνισης του Henon. Τα χαοτικά χαρακτηριστικα που 

ανιχνεύτηκαν αφορούν στο απόλυτο σφάλμα πρόβλεψης ενός βήματος,  

εντοπίστηκαν μετά από την εφαρμογή της υπολογιστικής διαδικασίας εκτίμησης 

του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov [89] και επιβεβαιώθηκαν με την 

κατάρτιση λεπτομερών διαγραμμάτων ευστάθειας του. 

Δεδομένου ότι η χαοτική οργάνωση των εισόδων που παρουσιάζονται στο 

δίκτυο κατά την ανάκληση (χαοτική τροχιά) και ο μηχανισμός απομνημόνευσης 

του γνωστικού περιβάλλοντος, αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά των 

νευρωνικών μοντέλων των χαοτικών ελκυστών τα συμπεράσματα μπορούν να 

επεκταθούν και άλλα χαοτικών ελκυστών. Το μέτρο ωστόσο της χαοτικότητας 

του απόλυτου σφάλματος πρέπει να εξετάζεται διεξοδικά για κάθε μοντέλο. 



Οι συνέπειες της χαοτικής απόκρισης του απόλυτου σφάλματος σε μια 

βήμα προς βήμα πρόβλεψη έχει σοβαρές συνέπειες όταν το μοντέλο 

χρησιμοποιείται για την αναδόμηση του ελκυστή, αυτόνομα, με μόνο δεδομένο 

την αρχική συνθήκη που θα πυροδοτήσει την λειτουργία του. Η χαοτική 

ολίσθηση του δείκτη της επιθυμητής εξόδου, προκαλεί τη χαοτική οργάνωση της 

διατεταγμένης ακολουθίας των σημείων του πραγματικού ελκυστή που 

συνιστούν τη χαοτική τροχιά. Έτσι είναι μεν δυνατή η βραχεία πρόβλεψη του 

συστήματος και η αναπαράσταση της γεωμετρικής δομής του ελκυστή, είναι 

όμως αδύνατη η πρόβλεψη μιας πλήρους χαοτικής τροχιάς, αφού οι έξοδοι του 

πρωτότυπου συστήματος και οι αντίστοιχες του δικτύου υφίστανται, τοπικά, 

εκθετική απόκλιση.   

 



 11. ΧΑΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

11.1 Εισαγωγικά στοιχεία. 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η εκδήλωση χαοτικών χαρακτηριστικών, 

σε απλά MLP-νευρωνικά δίκτυα αυτοσυσχέτισης, κατά τη φάση της 

εκπαίδευσης. Στόχος της διερεύνησης είναι, κατά κύριο λόγο, η ανίχνευση μιας 

πιθανής χαοτικής μετάπτωσης της ακολουθίας τιμών εισόδου που αντιστοιχούν 

στην έξοδο με το ελάχιστο απόλυτο σφάλμα. (best learned inputs [42]). Η 

ακολουθία αυτή (στο εξής ακολουθία εισόδων ελάχιστου σφάλματος) 

αποτελείται από τις τιμές εισόδου ελαχίστου σφάλματος που ανιχνεύονται μετά 

από κάθε επανάληψη (εποχή) κατά τη διάρκεια πρόσθετης εκπαίδευσης. Η 

γνώση της συμπεριφοράς της ακολουθίας εισόδων ελαχίστου σφάλματος (best 

learned inputs, [42]) είναι ουσιώδης καθόσον παραπέμπει στην εκδήλωση ή όχι 

ανταγωνισμού μεταξύ των “προτύπων” που παρουσιάζονται στο δίκτυο, ως 

αντιπροσωπευτικό τμήμα του υπό μοντελοποίηση γνωστικού περιβάλλοντος. 

Η παρούσα έρευνα καλύπτει τόσο τις περιπτώσεις δικτύων για τα οποία ο 

αλγόριθμος εκπαίδευσης δεν συγκλίνει μετά από προκαθορισμένο αριθμό 

κύκλων εκπαίδευσης (t-convergence) όσο και αυτές των “πετυχημένων”, 

δεδομένης της προαπαιτούμενης στάθμης μέγιστου σφάλματος, δικτύων.  

Ο υπολογισμός του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov από τις 

ακολουθίες των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους όρους που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η διαφοροποίηση της 

μεθοδολογίας αφορά μόνο στην επιλογή των τιμών αναφοράς των παραμέτρων 

του αλγορίθμου και σαφώς αναφέρεται κατά περίπτωση. Αποτελεί ωστόσο 

δευτερεύον χαρακτηριστικό αφού η ύπαρξη, η θετικότητα και η ευστάθεια των 

συντελεστών εξασφαλίζεται από ποικίλους συνδυασμούς τιμών των 

παραμέτρων. 

 



11.2 Μη συγκλίνοντα δίκτυα 

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας εξετάστηκε ένα αντιπροσωπευτικό δίκτυο, 

για το οποίο δεν παρατηρήθηκε σε καμία περίπτωση σύγκλιση του αλγορίθμου 

κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Για το δίκτυο αυτό μελετήθηκε διεξοδικά 

αφενός η συμπεριφορά της ακολουθίας των συναπτικών βαρών αφετέρου η 

ακολουθία εισόδων και εξόδων ελαχίστου σφάλματος. Το υπό συζήτηση δίκτυο 

είναι ένα απλό αυτοσυσχετιστικό μοντέλο αποτελούμενο από τρεις μόνο 

νευρώνες όπως  φαίνεται στο σχήμα 11.1. 

 

Επίπεδο εξόδου
(Γραμμικό)

Ενδιάμεσο επίπεδο
(Σιγμοειδές)

W1

W2

Επίπεδο εισόδου
(Γραμμικό)

 
 

Σχήμα 11.1: Απλό δίκτυο αυτοσυσχέτισης που δεν συγκλίνει κατά τη φάση 
της εκπαίδευσης. 

 

Μια πλήρης, συνοπτική περιγραφή του δικτύου και των παραμέτρων 

εκπαίδευσής του παρουσιάζεται στον πίνακα 11.1  

 

Πίνακας 11.1: Παράμετροι εκπαίδευσης 
Τύπος δικτύου Δίκτυο αυτοσυσχέτισης-Back propagation  
Επίπεδο εισόδου Ένας γραμμικός νευρώνας 
Ενδιάμεσα επίπεδα Ένα με ένα σιγμοειδή νευρώνα 
Επίπεδο εξόδου Ένας γραμμικός νευρώνας. 
Συντελεστής εκπαίδευσης 0.1 



Συντελεστής αδράνειας 0.85 
Αρχικές τιμές των βαρών  Wi∈[-0.1,0.1] 

Δεδομένα εκπαίδευσης
500 ζεύγη ομοιόμορφα κατανεμημένα στο 
πεδίο εισόδων 

Εκπαιδεύουσα δέσμη (Epoch) 1  
Τρόπος παρουσίασης των 
δεδομένων εκπαίδευσης. 

Τυχαία σειρά παρουσίασης στο επίπεδο 
εισόδου 

Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων. 10000  
 

Το δίκτυο δεν «μαθαίνει» μετά από την προδιαγεγραμμένου μήκους 

εκπαίδευση των 10000 κύκλων διατηρώντας την στάθμη του μέσου και του 

RMS σφάλματος στις τιμές 0.01784 και 0.2066 αντίστοιχα. Το συμπέρασμα 

αυτό επιβεβαιώθηκε από πολυάριθμες απόπειρες εκπαίδευσης του δικτύου με 

διαφοροποίηση της τιμής εκκίνησης των συναπτικών βαρών του χρόνου 

εκπαίδευσης. Έτσι μπορεί να θεωρηθεί ότι το δίκτυο εμφανίζει μια σταθερή 

συμπεριφορά που δεν βελτιώνεται μετά τους 10000 κύκλους εκπαίδευσης. Με 

αυτό το δεδομένο υποβάλλεται σε πρόσθετη εκπαίδευση 120 κύκλων. Κατά την 

διάρκειά της καταγράφονται οι ακολουθίες  τιμών των συναπτικών βαρών W1, 

W2 και των εισόδων ελαχίστου σφάλματος Xmin. Πιο συγκεκριμένα μετά από τον 

κύκλο εκπαίδευσης Μ όπου M=10000+j, καταγράφονται οι όροι W1
j , W2

j και X 

j
min των ακολουθιών 

 
11.2.1 Διερεύνηση της συμπεριφοράς της ακολουθίας των βαρών κατά τη 

φάση εκπαίδευσης 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι δύο ακολουθίες των συναπτικών βαρών 

που προέκυψαν από την παρακολούθηση του δικτύου κατά την πρόσθετη 

εκπαίδευση. Το πλεονέκτημα της καταγραφής των τιμών δύο παραμέτρων αντί 

μιας που προτείνεται για την αναδόμηση χαοτικών ελκυστών, αφενός επιτρέπει 

τη χρήση περιορισμένου αριθμού δεδομένων μέτρησης αφετέρου διευκολύνει 

την επιλογή των τιμών αναφοράς των παραμέτρων και κατά συνέπεια την 

εκτίμηση του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov.   



Μήκος ακολουθίας δεδομένων: Όπως έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 9 

(σχέση 9.4), το μήκος της ακολουθίας δεδομένων κυμαίνεται από 10D έως 30D 

σημεία, όπου D είναι η διάσταση του εξεταζόμενου ελκυστή. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ο ελκυστής (W1
j , W2

j) περιβάλλεται από χώρο με διάσταση d=2 (D≤ 

d). Δεδομένου ότι η κλασματική διάσταση D είναι άγνωστη, χρησιμοποιείται για 

την προσέγγιση του κάτω ορίου για το μήκος της ακολουθίας δεδομένων η d. 

Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα αφού είναι D≤ d. Έτσι ο ελάχιστος αριθμός 

δεδομένων που απαιτείται, προκύπτει Nmin=100.  
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Σχήμα 11.2α : Καμπύλη σύγκλισης 
του συντελεστή Lyapunov για την 
ακολουθία δεδομένων W1. 

 
Σχήμα 11.2β : Καμπύλη σύγκλισης 
του συντελεστή Lyapunov για την 
ακολουθία δεδομένων W2

 

Στην περίπτωση που εξετάζεται, το μήκος ακολουθίας δεδομένων είναι πολύ 

κοντά στο κάτω όριο (N=120) χωρίς να θεωρείται αυτό μειονέκτημα, καθότι η 

σχέση 9.4 που οριοθετεί το μήκος Ν αναφέρεται στις περιπτώσεις που είναι 

διαθέσιμη μία μόνο μέτρηση του συστήματος. Στην προκείμενη περίπτωση 

καταγράφονται οι τιμές και για τα δύο συναπτικά βάρη και κατά συνέπεια είναι 

δυνατή η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των υπολογισμών. Στα σχήματα 11.2α 

και 11.2β παρουσιάζεται η εξέλιξη του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov κατά 



τη διαδικασία υπολογισμού του από τις ακολουθίες δεδομένων W1
n , W2

n. Το 

εύρος του ελκυστή είναι 0.299 ως προς τον άξονα W1, και 0.021 ως προς τον 

άξονα W2. 

Μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης (td): Στον πίνακα 11.2 και το 

διάγραμμα 11.3 συνοψίζεται η συμπεριφορά του πρωτεύοντος συντελεστή 

Lyapunov όταν ο χρόνος καθυστέρησης td μεταβάλλεται από 1 μέχρι 5. Οι τιμές 

αναφοράς για τις υπόλοιπες παραμέτρους είναι De=4, te=3 και dmax=15%. 

 

Πίνακας 11.2 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του td

td Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού

 W1  W2 W1 W2

1 0.468 0.695 23.6% 5.4% 
2 0.441 0.453 5.7% 8.3% 
3 0.209 0.218 2.8% 0.0% 
4 0.383 0.407 2.9% 2.9% 
5 0.481 0.463 6.0% 3.0% 

 

Οι τιμές αυτές μαζί με την τιμή td=2 είναι οι τιμές αναφοράς για τους 

υπολογισμούς, καθώς ικανοποιούν την απαίτηση της εσωτερικής συνέπειας που 

προσδιορίζεται από τα κριτήρια (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) αμέσως παρακάτω.  

I)  Το γεγονός ότι είναι διαθέσιμες δύο ακολουθίες δεδομένων επιτρέπει την 

επιβεβαίωση της ακρίβειας των υπολογισμών. Έτσι θεωρείται ότι ο πρωτεύων 

συντελεστής Lyapunov βρίσκεται στο διάστημα που ορίζουν οι εκτιμώμενοι,  

από τους δύο ξεχωριστούς υπολογισμούς, συντελεστές με την μικρότερη 

απόλυτη διαφορά. Πιο συγκεκριμένα αν L(Wn1) και L(Wn2) αντιπροσωπεύουν 

τα δεδομένα των στηλών 2 και 3 του πίνακα 11.2, τότε ο συντελεστής 

Lyapunov θεωρείται ότι ανήκει στο διάστημα [L(Wk1), L(Wk2)] όταν ισχύει η 

σχέση |L(Wk1)-L(Wk2)| = min |[L(Wn1)-L(Wn2)] |. 
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Σχήμα 11.3: Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του td

 

ΙΙ) Το σφάλμα προσανατολισμού πρέπει να έχει αποδεκτή τιμή. 

ΙΙΙ) Η επιλεγμένη τιμή του συντελεστή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο μέσο     

όρο των εκτιμώμενων τιμών του. 

Το κριτήριο (I) είναι ο κυρίαρχος παράγοντας επιλογής για την διερεύνηση που 

ακολουθεί ενώ τα κριτήρια (ΙΙ) και (ΙΙΙ) έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

Για το χρόνο καθυστέρησης td προκύπτει ότι η τιμή td=2 οδηγεί στον υπολογισμό 

του αντιπροσωπευτικού συντελεστή, ο οποίος βρίσκεται στο διάστημα 

[0.441,0.453]. 

Μεταβολή της διάστασης χώρου ενσωμάτωσης (De): Για τη διάσταση 

του χώρου αναδόμησης του ελκυστή (W1,W2) εξετάζονται οι περιπτώσεις 

De=2d+1 και  De=2d όπου d η διάσταση εμβύθισης του ελκυστή. Στον πίνακα 

11.3 και το διάγραμμα του σχήματος 11.4 παρουσιάζεται η συμπεριφορά του 

συντελεστή ως συνάρτηση της De.  

Πίνακας 11.3 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της De

De Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 
 W1 W2 W1 W2

4 0.441 0.453 5.7% 8.3% 
5 0.395 0.408 2.9% 0.0% 

 



Η τιμή De=2d=4 που είναι αποδεκτή ως επιλογή (Hilborn) ικανοποιεί το 

κριτήριο της μέγιστης εγγύτητας των εκτιμώμενων συντελεστών. Η αποδεκτή 

από τη διαδικασία τιμή του συντελεστή Lyapunov βρίσκεται στο διάστημα 

[0.441,0.453] όπως και στον προηγούμενο υπολογισμό. 
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Σχήμα 11.4: Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της De

 
Μεταβολή του χρόνου τοπικών υπολογισμών (te): Η ευστάθεια του 

συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του χρόνου τοπικών υπολογισμών 

παρουσιάζεται στον πίνακα 11.4 και το διάγραμμα του σχήματος 11.5. 

 

Πίνακας 11.4 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του te

te Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 

 W1 W2 W1 W2

1 0.931 1.257 8.1% 8.1% 
2 0.272 0.408 5.5% 1.8% 
3 0.441 0.453 5.7% 8.3% 
4 0.252 0.309 7.4% 3.8% 
5 0.330 0.367 9.5% 4.8% 

 



Η επιθυμητή μέγιστη εγγύτητα των εκτιμώμενων τιμών ανακύπτει από την 

επιλογή te=3, που επιβεβαιώνει την ορθότητα των προηγούμενων υπολογισμών. 
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Σχήμα 11.5 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του te
 

Μεταβολή της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης (dmax): Η ευστάθεια του 

συντελεστή Lyapunov εξετάζεται για μεταβολή της μέγιστης επιτρεπτής 

απόστασης dmax από 10% έως και 20%. Ο πίνακας 11.5 και το διάγραμμα του 

σχήματος 11.6 συνοψίζουν την συμπεριφορά του συντελεστή. 

 
Πίνακας 11.5 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της dmax

dmax Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 

 W1 W2 W1 W2

10% 0.446 0.457 0.0% 5.6% 
15% 0.441 0.453 5.7% 8.3% 
20% 0.420 0.419 22.2% 5.6% 
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Σχήμα 11.6 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της dmax
 

Οι τιμές που προκύπτουν από τους παράλληλους υπολογισμούς εμφανίζουν 

ικανοποιητική εγγύτητα για όλες τις περιπτώσεις. Η τιμές ωστόσο που 

αντιστοιχούν στην επιλογή dmax=20% απορρίπτονται εξαιτίας του συγκριτικά 

μεγάλου σφάλματος προσανατολισμού. Από τις δύο περιπτώσεις που απομένουν 

επιλέγεται αυτή που αντιστοιχεί στην τιμή dmax=15%. Δεδομένης της 

ικανοποιητικής εγγύτητας των τιμών των συντελεστών και του αποδεκτού 

σφάλματος , η τιμή dmax=15% υπερισχύει αφού ικανοποιεί το κριτήριο (ΙΙ). 

 

11.2.2 Διερεύνηση της συμπεριφοράς της ακολουθίας εισόδων με το 

ελάχιστο απόλυτο σφάλμα κατά τη φάση εκπαίδευσης. 

Η χαοτική κίνηση του διανύσματος των συναπτικών βαρών που 

διαπιστώθηκε στην προηγούμενη ενότητα αποτελεί σαφή ένδειξη για την 

εκδήλωση ανταγωνισμού μεταξύ των προτύπων που παρουσιάζονται στο δίκτυο 

ως αντιπροσωπευτικό δείγμα του περιβάλλοντος γνωστικού χώρου. Η 

διερεύνηση μιας πιθανής χαοτικής συμπεριφοράς του ανταγωνισμού αυτού 

αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας ενότητας. Για την καταγραφή της 

ανταγωνιστικής κίνησης, ανιχνεύεται μετά από κάθε κύκλο πρόσθετης 

εκπαίδευσης η είσοδος ελαχίστου σφάλματος, υποβάλλοντας το δίκτυο σε 



έλεγχο με χρήση του συνόλου εκπαίδευσης στη θέση του συνόλου ανάκλησης. 

Έτσι δημιουργείται  μια ακολουθία η οποία περιέχει την πληροφορία για την 

χρονική εξέλιξη της εισόδου ελαχίστου σφάλματος. Από μια άλλη οπτική γωνία 

η ακολουθία αυτή περιγράφει την τροχιά που διαγράφει η είσοδος ελάχιστου 

σφάλματος στο πεδίο εισόδων κατά την πρόσθετη εκπαίδευση. Το ζητούμενο 

είναι να χαρακτηριστεί η κίνηση που περιγράφεται από την εν λόγω τροχιά. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η καμπύλη απόλυτου σφάλματος, όταν εκφράζεται ως 

συνάρτηση της εισόδου του δικτύου, παρουσιάζει για την εξεταζόμενη 

περίπτωση ένα ελάχιστο. Για το λόγο αυτό και αναζητήθηκε μία μόνο είσοδος 

ελάχιστου σφάλματος μετά από κάθε κύκλο εκπαίδευσης. Συμπεραίνεται επίσης 

ότι ο υπό εξέταση ελκυστής έχει διάσταση D≤1.    

Οι τιμές των παραμέτρων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις εσωτερικής 

συνέπειας είναι td=1, De=2, te=1 και dmax=15%. To εύρος του ελκυστή είναι 

0.338 έτσι όπως υπολογίζεται από την ακολουθία δεδομένων. Για την επιλογή 

της βέλτιστης προσέγγισης του συντελεστή Lyapunov, χρησιμοποιήθηκαν ως 

κριτήρια τα παρακάτω: 

I. η εγγύτητα των εκτιμώμενων συντελεστών στο μέσο όρο όλων των κατά 

περίπτωση προσεγγίσεων  

II. το μέγεθος του σφάλματος προσανατολισμού. 

Μήκος ακολουθίας δεδομένων: Το μήκος της ακολουθίας δεδομένων 

είναι Ν=120 όπως και στην προηγούμενη περίπτωση της ενότητας 11.2.1. Στην 

παρούσα περίπτωση δεν υπάρχει διαθέσιμη δεύτερη μέτρηση για την 

επιβεβαίωση των υπολογισμών. Ο αριθμός των δεδομένων είναι ωστόσο αρκετά 

μεγαλύτερος από τον ελάχιστο απαιτητό σύμφωνα με την σχέση 9.4. Στο 

διάγραμμα του σχήματος 11.7 παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής του 

πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov κατά τη διαδικασία υπολογισμού του. Η 

σχετική ευστάθεια της τιμής του είναι φανερή. 
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Σχήμα 11.7: Καμπύλη σύγκλισης του συντελεστή Lyapunov για την ακολουθία 

εισόδων ελαχίστου σφάλματος. 
 

Μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης td: Στον πίνακα 11.6 και το 

διάγραμμα του σχήματος 11.8 παρουσιάζεται η συμπεριφορά του συντελεστή 

Lyapunov όταν ο χρόνος καθυστέρησης μεταβάλλεται από 1 μέχρι 5. 

 

Πίνακας 11.6 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του td

td Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 
1 0.916 17.5% 
2 0.680 21.1% 
3 1.089 29.8% 
4 0.990 24.6% 
5 0.879 17.5% 
 

Η τιμή του συντελεστή όταν td=1 ικανοποιεί τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν 

στην 11.2.2 και επιλέγεται ως αντιπροσωπευτική από τον πίνακα 11.6. 
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Σχήμα 11.8 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του td
 

Μεταβολή της διάστασης του χώρου  ενσωμάτωσης De: Η διάσταση 

του χώρου ενσωμάτωσης επιλέγεται ανάμεσα στις τιμές 1,2 και 3. Στον πίνακα 

11.7 και το διάγραμμα του σχήματος 11.9 συνοψίζεται η συμπεριφορά του 

συντελεστή κατά την μεταβολή της διάστασης του χώρου που περιβάλλει τον 

αναδομημένο ελκυστή. Η τιμή De=1 βρίσκεται πολύ κοντά στη διάσταση του 

πραγματικού ελκυστή και δεν θεωρείται αξιόπιστη επιλογή. Από τον πίνακα 

11.7, φαίνεται άλλωστε ότι με τη χρήση της τιμής De=1 προκύπτει συντελεστής 

που διατηρεί την μεγαλύτερη απόσταση από τη μέση τιμή των εκτιμώμενων 

τιμών.  

Πίνακας 11.7 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του De

De Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 
1 1.337 0.0% 
2 0.916 17.5% 
3 0.910 21.1% 

 

Ως αντιπροσωπευτική τιμή επιλέγεται και πάλι η τιμή 0.916 που 

αντιστοιχεί στο δισδιάστατο χώρο ενσωμάτωσης, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα 



την εσωτερική συνέπεια που επιβάλλεται από τις τιμές αναφοράς των 

παραμέτρων. 
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Σχήμα 11.9 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της De
 

Μεταβολή του χρόνου τοπικών υπολογισμών te: Τα αποτελέσματα των 

υπολογισμών σχετικά με την ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov όταν 

μεταβάλλεται ο χρόνος te, παρουσιάζονται στον πίνακα 11.8 και το διάγραμμα 

11.10. Ως αντιπροσωπευτική τιμή του συντελεστή επιλέγεται και πάλι  η τιμή 

0.916 που αντιστοιχεί στην τιμή te=2. Η επιλογή αυτή φαίνεται αυθαίρετη αφού 

η τιμή 0.755 που αντιστοιχεί στην te=3 είναι πιο κοντά στο μέσο όρο των 

εκτιμώμενων συντελεστών όπως προκύπτει από τον πίνακα 11.8.   

 

 Πίνακας 11.8 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του χρόνου 
τοπικών υπολογισμών te

te Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 
1 1.076 19.0% 
2 0.916 17.5% 
3 0.755 28.9% 
4 0.590 17.9% 
5 0.480 27.3% 
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Σχήμα 11.10 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του te
 

Υπάρχουν ωστόσο σοβαροί λόγοι για την απόρριψη της τελευταίας περίπτωσης. 

1) Το σφάλμα προσανατολισμού είναι αρκετά μεγαλύτερο στην περίπτωση te=3. 

2)  Η αποδοχή της τιμής te=3 ως τιμής αναφοράς καθιστά υποχρεωτική την 

εξαρχής αναζήτηση νέου συνόλου τιμών αναφοράς. Οι νέες τιμές αναφοράς 

για τις παραμέτρους προκύπτουν td=4, De=2, te=3 και dmax=15%. H 

αντιπροσωπευτική τιμή του συντελεστή που προκύπτει για το νέο σύνολο 

τιμών αναφοράς των παραμέτρων είναι 0.708 ενώ το αντίστοιχο σφάλμα 

προσανατολισμού ανέρχεται στο 24.3%. Από αυτά τα αποτελέσματα 

αναδύονται δύο μειονεκτήματα. Το πρώτο αφορά το σφάλμα 

προσανατολισμού που εμφανίζεται μεγαλύτερο και το δεύτερο την υποτίμηση 

του μεγέθους του συντελεστή Lyapunov εξαιτίας της πιθανής συμμετοχής, 

στην υπολογιστική διαδικασία, των τοπικών αναδιπλώσεων του ελκυστή, 

εξαιτίας της αύξησης του χρόνου τοπικών υπολογισμών te από 2 σε 3. 

3)  Τέλος η αποδοχή του νέου συνόλου αναφοράς παραπέμπει, με βάση τα ίδια 

κριτήρια, πίσω στην επιλογή te=2, για τους ίδιους λόγους που το πρώτο 

σύνολο αναφοράς παραπέμπει στην τιμή te=3. Η κυκλική αυτή αναφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στις τιμές te=2 και  te=3 καθιστά υποχρεωτική την 

παράκαμψη του κριτηρίου της μέσης τιμής και υιοθέτηση του κριτηρίου που 



αναφέρεται στο σφάλμα προσανατολισμού, για την επιλογή μιας από τις δύο 

τιμές. 

Μεταβολή της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης dmax.: Η μέγιστη 

επιτρεπτή απόσταση μεταξύ της βασικής και της εξεταζόμενης τροχιάς είναι η 

τελευταία παράμετρος που εξετάζεται. Τα αποτελέσματα της μελέτης ευστάθειας 

του συντελεστή Lyapunov παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 11.9 και το 

διάγραμμα 11.11. 

Πίνακας 11.9 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της 
μέγιστης επιτρεπτής απόστασης dmax

dmax Συντελεστής Lyapunov  (%) Σφάλμα προσανατολισμού 
10% 1.089 35.1% 
15% 0.916 17.5% 
20% 0.781 22.8% 
 

Η τιμή 0.916 αποτελεί και στην περίπτωση αυτή τη βέλτιστη επιλογή 

επιβεβαιώνοντας την εσωτερική συνέπεια του συνόλου τιμών αναφοράς των 

παραμέτρων. 
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Σχήμα 11.11 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της dmax
 

11.2.3 Ακολουθία εξόδων ελάχιστου σφάλματος 



Η ακολουθία εξόδων ελάχιστου σφάλματος (best estimation, [42]) 

εκδηλώνει συμπεριφορά παρόμοια με τη συμπεριφορά της ακολουθίας εισόδων 

ελαχίστου σφάλματος. Το συμπέρασμα αυτό, αν και διαισθητικά αποδεκτό, δεν  
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Σχήμα 11.12: Καμπύλη σύγκλισης του συντελεστή Lyapunov για την ακολουθία 

εξόδων ελαχίστου σφάλματος. 
 

είναι προφανές όπως συμπεραίνεται και από την επιχειρηματολογία της ενότητας 

11.3.2. Αποδεικνύεται ωστόσο (ενότητα 11.3.2) ότι οι δύο ακολουθίες 

περιγράφουν συστήματα τοπολογικά ισοδύναμα. Στην παρούσα ενότητα η 

χαοτική κίνηση της εξόδου ελάχιστου σφάλματος παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα 

αριθμητικών ελέγχων και συνοψίζεται στο διάγραμμα του σχήματος 11.12. 

 

11.3 Συγκλίνοντα δίκτυα 

Στη συνέχεια εξετάζονται δίκτυα που συγκλίνουν μετά από επιθυμητό 

αριθμό επαναλήψεων. Η ακολουθία εισόδων και εξόδων ελαχίστου σφάλματος, 

το απόλυτο και το RMS σφάλμα υποβάλλονται σε έλεγχο και εξετάζονται στη 

συνέχεια οι συνέπειες της συμπεριφοράς τους. 

Μια από τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την μελέτη της 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των προτύπων εκπαίδευσης, σχετίζεται με τον 

προσδιορισμό της διάστασης του ελκυστή των εισόδων (ή εξόδων) ελάχιστου 



σφάλματος. Στην προηγούμενη περίπτωση (ενότητα 11.2) ο έντονος 

ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την κακή απόδοση του δικτύου ευθύνονται για 

την ύπαρξη ενός και μόνο ελαχίστου στην καμπύλη του απόλυτου σφάλματος, 

γεγονός που σηματοδοτεί την μονοδιάστατη εξέλιξη της εισόδου (εξόδου) 

ελάχιστου σφάλματος. Ο αριθμός των ελαχίστων δεν είναι προφανής συνέπεια 

κάποιων ελεγχόμενων παραγόντων για τα δίκτυα που συγκλίνουν αλλά μπορεί 

να μεταβάλλεται καθώς η διαδικασία εκπαίδευσης βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού η 

δημιουργία νέων ελαχίστων είναι απαραίτητη προϋπόθεση βελτίωσης του 

δικτύου, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι ένα 

νευρωνικό δίκτυο μαθαίνει συγκεκριμένο, πεπερασμένο αριθμό σημείων [32] 

του συνόλου εκπαίδευσης. Τα ελάχιστα στην καμπύλη του απόλυτου σφάλματος 

αντιστοιχούν στα σημεία που έχουν «απομνημονευτεί» από το δίκτυο. Μια 

εικόνα του απόλυτου σφάλματος και της εξέλιξης των ελαχίστων παρουσιάζεται 

στα διαγράμματα του σχήματος 11.13. Το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή των διαγραμμάτων αυτών είναι το βέλτιστο μοντέλο (χωρίς νευρώνα 

παράκαμψης) της λογιστικής απεικόνισης που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6. Ο 

αριθμός των ελαχίστων σταθεροποιείται μετά από 5000 επαναλήψεις (500 

εποχές-κύκλους εκπαίδευσης). Η διαδικασία εκπαίδευσης, βέβαια, συνεχίζεται 

και η απόκριση του δικτύου βελτιώνεται αλλά αυτό έχει αντίκτυπο μόνο στην 

κλίση των καμπυλών που παίρνει τις κατάλληλες τιμές για να μειωθεί τόσο το 

RMS όσο και το απόλυτο σφάλμα. 
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Σχήμα 11.13 : Ανταγωνισμός των εξόδων πριν από τη θεωρούμενη σύγκλιση κατά τη 

φάση της εκπαίδευσης. 



Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας το αυτοσυσχετιστικό δίκτυο της 

ενότητας 11.2 υποβλήθηκε σε διαδοχικές βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις προέκυψαν 

είτε από μετατροπή της δομής του (προσθήκη δεύτερου νευρώνα στο ενδιάμεσο 

επίπεδο) είτε από τη συρρίκνωση του πεδίου εισόδων σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του κεφαλαίου 8. Οι διαδοχικές αυτές βελτιώσεις και τα 

αποτελέσματα τους παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 11.10 

 
Πίνακας 11.10 Βελτιωμένες εκδοχές του απλού δικτύου αυτοσυσχέτισης. 

Δίκτυο με ένα νευρώνα στο ενδιάμεσο επίπεδο 

Διάστημα Εκπ.  1 0.5 0.25 0.1 0.05 
Μέσο σφάλμα 0.1784 0.0940 0.0492 0.0183 0.0092 
RMS σφάλμα 0.2066 0.1093 0.0590 0.0211 0.0106 

Δίκτυο με δύο νευρώνες στο ενδιάμεσο επίπεδο 

Διάστημα Εκπ. 1 0.5 0.25 0.1 0.05 
Μέσο σφάλμα 0.0102 0.0032 0.0015 0.0007 0.0004 
RMS σφάλμα 0.0115 0.0039 0.0019 0.0008 0.0004 
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Σχήμα 11.14 : Κατανομή του απόλυτου σφάλματος  κατά τη φάση της 
εκπαίδευσης του βελτιωμένου δικτύου αυτοσυσχέτισης 

 



Το δίκτυο που επιλέχτηκε ως αντιπροσωπευτικό και μελετήθηκε η 

συμπεριφορά του κατά τη φάση της εκπαίδευσης έχει δύο νευρώνες στο 

ενδιάμεσο επίπεδο και εκπαιδεύεται στο διάστημα 0.05 (πίνακας 11.10). Το 

δίκτυο αυτό παρουσιάζει ικανοποιητικό RMS σφάλμα κατά την εκπαίδευση και 

επιπλέον εμφανίζει στην ευσταθή του (μετά τη σύγκλιση) κατάσταση δύο 

ελάχιστα στην καμπύλη του απόλυτου σφάλματος, όπως φαίνεται στο σχήμα 

11.14. Η εμφάνιση δύο μόνο ελαχίστων (στο δίκτυο του σχήματος 11.13 τα 

ελάχιστα είναι 4) είναι αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του πεδίου εισόδων. 

 

11.3.1 Μελέτη συμπεριφοράς της ακολουθίας εισόδων με το ελάχιστο 

σφάλμα κατά τη φάση της εκπαίδευσης. 

Το δίκτυο που επιλέχτηκε από τον πίνακα 11.10 εκπαιδεύεται 

χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που παρουσιάζονται στον πίνακα 11.1. Στη 

συνέχεια υποβάλλεται σε πρόσθετη εκπαίδευση 120 κύκλων και καταγράφονται 

οι ακολουθίες MIN1 και MIN2 που αντιπροσωπεύουν την κίνηση των δύο 

εισόδων ελαχίστου σφάλματος. Ο υπολογισμός και η μελέτη ευστάθειας του 

συντελεστή Lyapunov διενεργείται και για τις δύο ακολουθίες, όπως και στην 

περίπτωση των ακολουθιών των συναπτικών βαρών της ενότητας 11.2. Ως 

κριτήρια επιλογής του αντιπροσωπευτικού συντελεστή χρησιμοποιούνται αυτά 

που περιγράφονται στην ενότητα 11.2.1β. Οι τιμές αναφοράς των παραμέτρων 

του αλγορίθμου είναι td=4, De=4, te=3 και dmax=15%. To εύρος του ελκυστή 

είναι 0.0084 κατά τον άξονα MIN1 και 0.0072 κατά τον άξονα ΜΙΝ2. 

Μήκος ακολουθίας δεδομένων: Για το μήκος της ακολουθίας δεδομένων 

ισχύει ότι και στην περίπτωση του ελκυστή των συναπτικών βαρών για το δίκτυο 

που δεν συγκλίνει (ενότητα 11.2.2.α). Ο αριθμός των δεδομένων είναι πολύ 

κοντά στο κάτω όριο που απαιτείται σύμφωνα με τον κανόνα του Wolf [89], η 

δυνατότητα όμως επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων από μια δεύτερη μέτρηση 

του συστήματος αναιρεί το μειονέκτημα και μορφοποιεί ταυτόχρονα το βασικό 

κριτήριο επιλογής του αντιπροσωπευτικού συντελεστή. Τα διαγράμματα 11.15α 



και 11.15β παρουσιάζουν τις μεταβολές του συντελεστή κατά τη διάρκεια του 

υπολογισμού του από τα δεδομένα των ακολουθιών MIN1 και MIN2. 
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Σχήμα 11.15α : Καμπύλη σύγκλισης 
του συντελεστή Lyapunov για την 
ακολουθία δεδομένων MIN1. 

Σχήμα 11.15β : Καμπύλη σύγκλισης 
του συντελεστή Lyapunov για την 
ακολουθία δεδομένων MIN2

 
Μεταβολή του χρόνου καθυστέρησης td: Ο πίνακας 11.11 και το 

διάγραμμα 11.16 παρουσιάζουν την μεταβολή των συντελεστών Lyapunov, όταν 

ο χρόνος καθυστέρησης μεταβάλλεται από 1 έως και 5. Η αντιπροσωπευτική 

τιμή του συντελεστή που επιλέγεται για td=4, σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια, 

βρίσκεται στο διάστημα [0.328,0.329]. 

 
Πίνακας 11.11 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του 

χρόνου καθυστέρησης td. 
td Συντελεστής Lyapunov (%) Σφάλμα προσανατολισμού 

 MIN1 MIN2 MIN1 MIN2

1 0.305 0.269 2.7% 8.1% 
2 0.331 0.305 2.8% 5.6% 
3 0.180 0.209 5.7% 2.9% 
4 0.329 0.328 2.9% 0.0% 
5 0.419 0.382 0.0% 3.0% 
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Σχήμα 11.16 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του td
 

Μεταβολή της διάστασης του χώρου ενσωμάτωσης De: Ο πίνακας 

11.12 και το διάγραμμα 11.17 παρουσιάζουν την μεταβολή των συντελεστών 

Lyapunov, όταν η διάσταση του αναδομημένου ελκυστή παίρνει τις τιμές 4 και 

5. Το κυρίαρχο κριτήριο της εγγύτητας των συντελεστών που προκύπτουν για τις 

δύο ακολουθίες επιβάλλει την επιλογή De=4, δεδομένου ότι το σφάλμα 

προσανατολισμού έχει αποδεκτή τιμή. Η αντιπροσωπευτική τιμή του συντελεστή 

βρίσκεται και πάλι εντός του διαστήματος [0.328, 0.329].  

 
Πίνακας 11.12 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της 

διάστασης του χώρου ενσωμάτωσης De

De Συντελεστής Lyapunov (%) Σφάλμα προσανατολισμού 
 MIN1 MIN2 MIN1 MIN2

4 0.329 0.328 2.9% 0.0% 
5 0.327 0.310 0.0% 0.0% 
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Σχήμα 11.17 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της De
 

Μεταβολή του χρόνου τοπικών υπολογισμών te.: Η ευστάθεια του 

συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του χρόνου τοπικών υπολογισμών 

παρουσιάζεται στον πίνακα 11.13 και το διάγραμμα 11.18. Η αντιπροσωπευτική 

του τιμή βρίσκεται μεταξύ 0.328 και 0.329 όπως και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις. Ο χρόνος τοπικών υπολογισμών που αντιστοιχεί στις τιμές αυτές 

είναι te=3. 

 
Πίνακας 11.13 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του 

χρόνου τοπικών υπολογισμών te

te Συντελεστής Lyapunov (%) Σφάλμα προσανατολισμού 

 MIN1 MIN2 MIN1 MIN2

1 1.102 1.037 0.0% 0.0% 
2 0.495 0.453 3.8% 0.0% 
3 0.329 0.328 2.9% 0.0% 
4 0.152 0.138 0.0% 0.0% 
5 0.247 0.240 0.0% 0.0% 
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Σχήμα 11.18 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση του te
 

Μεταβολή της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης τροχιών dmax: Όπως 

φαίνεται από τα αποτελέσματα των υπολογισμών που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 11.14 και το διάγραμμα 11.19 οποιαδήποτε τιμή της dmax είναι αποδεκτή. 

Συνεπώς είναι αποδεκτή και η τιμή αναφοράς dmax=15%, αφού το αντίστοιχο 

σφάλμα προσανατολισμού κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Με τη διερεύνηση της 

ευστάθειας του συντελεστή Lyapunov σε συνάρτηση με την dmax, επιβεβαιώνεται 

η εσωτερική συνέπεια του συνόλου τιμών αναφοράς των παραμέτρων, ενώ η 

τιμή του συντελεστή προσδιορίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων εντός 

του διαστήματος [0.328, 0.329]. 

Πίνακας 11.14 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της 
μέγιστης επιτρεπτής απόστασης τροχιών dmax

dmax Συντελεστής Lyapunov (%) Σφάλμα προσανατολισμού 

 MIN1 MIN2 MIN1 MIN2

10% 0.329 0.328 0.0% 0.0% 
15% 0.329 0.328 2.9% 0.0% 
20% 0.329 0.328 8.8% 0.0% 
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Σχήμα 11.19 : Ευστάθεια του συντελεστή Lyapunov ως συνάρτηση της dmax
 

11.3.2 Χαοτική συμπεριφορά της εξόδου ελαχίστου σφάλματος.  

Η χαοτική απόκριση των εξόδων ελάχιστου σφάλματος (best estimation, 

[42]) δεν αποτελεί προφανή συνέπεια της συμπεριφοράς των αντίστοιχων 

εισόδων. Η αμφισβήτηση της αντιστοιχίας των συμπεριφορών εισόδων και 

εξόδων ελάχιστου σφάλματος θεμελιώνεται και από παρατηρήσεις που 

σχετίζονται με το απόλυτο σφάλμα. Στο κεφάλαιο 10 εξετάστηκαν δίκτυα των 

οποίων η χαοτική είσοδος σηματοδοτεί την χαοτική μετάπτωση του απόλυτου 

σφάλματος στην έξοδο. Μια παρόμοια κατάσταση φαίνεται ότι κυριαρχεί και 

στην παρούσα περίπτωση, καθώς η χαοτική απόκριση της εισόδου ελάχιστου 

σφάλματος, οδηγεί το απόλυτο σφάλμα στην έξοδο, σε χαοτική συμπεριφορά 

(σχήματα 20α και 20β).  
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Σχήμα 20α : Καμπύλη σύγκλισης του 
συντελεστή Lyapunov για την ακολουθία 
τιμών  απολύτου σφάλματος που 
αντιστοιχούν στην MIN1. 

 
Σχήμα 20β : Καμπύλη σύγκλισης του 
συντελεστή Lyapunov για την ακολουθία 
τιμών απολύτου σφάλματος που 
αντιστοιχούν στην MIN2. 

 

Ως άμεση συνέπεια της συμπεριφοράς του απόλυτου σφάλματος 

εμφανίζεται η ασάφεια σχετικά με την συμπεριφορά της εξόδου ελάχιστου 

σφάλματος, καθώς η επαλληλία δύο χαοτικών σημάτων (εισόδου και απόλυτου 

σφάλματος) δεν παράγει αναγκαστικά χαοτικό σήμα.  

Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των εξόδων ελάχιστου σφάλματος 

διενεργείται με εργαλείο την τοπολογική συζυγία μεταξύ δύο συστημάτων, από 

την οποία συνάγεται η ισοδύναμη δυναμική συμπεριφορά τους.   

 

Ορισμός 11.1: Μια συνεχής συνάρτηση h(z):A B λέγεται 

ομοιομορφική, όταν είναι αμφιρριπτική (one-to-one), επιρριπτική (onto) και η 

αντίστροφή της h-1(z) είναι επίσης συνεχής.  

 

Ορισμός 11.2: Θεωρούνται δύο απεικονίσεις f:A A και g:B B. Οι 

απεικονίσεις f, g είναι τοπολογικά συζυγείς αν υπάρχει μια ομοιομορφική 

απεικόνιση h:A B, τέτοια ώστε ∀x∈A να ισχύει η εξίσωση h(f(x)=g(h(x). [13]. 



Η απεικόνιση h:A B υλοποιεί ουσιαστικά μια άμεση  αντιστοίχηση 

μεταξύ των f και g, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 11.21  
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Σχήμα 11.21 : Σχηματική αναπαράσταση της τοπολογικής συζυγίας μεταξύ f και 

g. 
 

Στη συνέχεια αποδεικνύεται για το δίκτυο που εξετάστηκε στην ενότητα 

11.3.1 ότι η είσοδος και έξοδος ελάχιστου σφάλματος είναι τοπολογικά συζυγείς. 

 Θεώρημα 11.3:Θεωρείται Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο που αποτελείται 

από τέσσερις συνολικά νευρώνες δύο εκ των οποίων, σιγμοειδείς, αποτελούν το 

ενδιάμεσο επίπεδο (σχήμα 11.22). Οι νευρώνες στην είσοδο και την έξοδο 

θεωρούνται γραμμικοί  Αποδεικνύεται ότι η είσοδος και η έξοδος ελάχιστου 

σφάλματος είναι τοπολογικά συζυγείς. 

Δεδομένου ότι η σιγμοειδής και η γραμμική είναι συναρτήσεις 

ομοιομορφικές εξετάζεται πρώτα η τοπολογική συζυγία μεταξύ των εισόδων και 

εξόδων ενός νευρώνα. Για την διαδικασία απόδειξης είναι αναγκαίος ο ορισμός 

των παρακάτω απεικονίσεων 
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Σχήμα 11.22 :Δομή δικτύου αυτοσυσχέτισης με δύο σιγμοειδείς (S) νευρώνες 
στο ενδιάμεσο επίπεδο και γραμμικούς (L) νευρώνες στην είσοδο και την έξοδο 
 

: 

• Θεωρείται απεικόνιση f: A A, f(xn)=xn+1. Το σύνολο Α είναι το πεδίο 

ορισμού των εισόδων ελάχιστου σφάλματος. Η απεικόνιση f παράγει τον όρο 

xn+1 της ακολουθίας εισόδων ελάχιστου σφάλματος, μετά από την n+1 εποχή 

(κύκλο εκπαίδευσης), ως συνάρτηση του όρου xn. 

• Θεωρείται απεικόνιση g: B B, g(yi
n)= yi

n+1. Το σύνολο B είναι το πεδίο 

ορισμού των εξόδων (του νευρώνα) ελάχιστου σφάλματος. Η απεικόνιση g 

παράγει τον όρο yi
n+1 της ακολουθίας εξόδων ελάχιστου σφάλματος, μετά από 

την n+1 εποχή (κύκλο εκπαίδευσης), ως συνάρτηση του όρου yi
n. Ο δείκτης i 

υποδηλώνει τον τοπικό χαρακτήρα της θεωρούμενης εξόδου Στο δίκτυο του 

σχήματος 11.22 οι τοπικές έξοδοι συμβολίζονται με  y1
n και  y2

n αντίστοιχα. 

• Θεωρείται η απεικόνιση h:A B, όπου h(w,x) είναι η συνάρτηση μεταφοράς 

του νευρώνα, σιγμοειδής ή γραμμική. 

Η εφαρμογή των απεικονίσεων στις εισόδους και εξόδους (τοπικές) ελάχιστου 

σφάλματος οδηγεί στις σχέσεις 11.1 και 11.2, 

 

h(f(xn) = h(xn+1) = yi
n+1                     [11.1]



g(h(w,xn)) = g(yn) = yi
n+1 [11.2]

 

Στη σχέση 11.1 η f παράγει τον όρο n+1 τάξεως της ακολουθίας εισόδων 

ελάχιστου σφάλματος. Η συνάρτηση h τον προβάλλει στον αντίστοιχο όρο της 

ακολουθίας εξόδων τον yi
n+1. Στη σχέση 11.2 πρώτα προβάλλεται ο όρος xn στον 

αντίστοιχό του yi
n και στη συνέχεια η g υπολογίζει τον όρο yi

n+1. 

Από τις 11.1 και 11.2 συνάγεται η σχέση 11.3 που αποδεικνύει, σύμφωνα με τον 

ορισμό 11.2 την τοπολογική συζυγία της εισόδου και της εξόδου ελάχιστου 

σφάλματος, ενός νευρώνα σιγμοειδούς ή γραμμικού. 

 

h(f(xn)=g(h(xn) [11.3]
 

Από τη σχέση 11.3 συνάγονται τα εξής συμπεράσματα σχετικά με το δίκτυο του 

σχήματος 11.22 

1)  Η είσοδος xn είναι τοπολογικά συζυγής με τις y1
n και y2

n. 

2)  Η είσοδος του νευρώνα εξόδου I=w3 y1
n+w4 y2

n είναι τοπολογικά συζυγής με 

την έξοδο του δικτύου yn. 

3)  Για να αποδειχτεί η τοπολογική συζυγία μεταξύ xn και yn απαιτείται α) η 

απόδειξη της τοπολογικής συζυγίας μεταξύ xn και Ι και β) να αποδειχτεί ότι 

για την τοπολογική συζυγία ισχύει η μεταβατική ιδιότητα. 

 

α) Τοπολογική συζυγία των xn και Ι 
• Θεωρείται η απεικόνιση f: A A, f(xn)=xn+1 (η ίδια όπως και προηγουμένως 
στην παρούσα ενότητα) 

• Θεωρείται η απεικόνιση G:I I,G(In) = In+1 όπου I το πεδίο εισόδων του 
νευρώνα εξόδου του δικτύου στο σχήμα 11.22 και G η απεικόνιση που 
υπολογίζει τη βέλτιστη (ελάχιστου σφάλματος) εκτίμηση In+1, που τροφοδοτεί 
το επίπεδο εξόδου μετά την  n+1εποχή (κύκλο εκπαίδευσης). 

• Θεωρείται η απεικόνιση H: A I, H(w,x)=h1(w1,x)w3+h2(w2,x)w4 . Οι h1 και 
h2 είναι οι αντίστοιχες σιγμοειδείς συναρτήσεις των νευρώνων του ενδιαμέσου 
επιπέδου στο σχήμα 11.22. 



 
Τότε ισχύει: 
 
H(f(xn)) =h1(w1, f(xn))w3+ h2(w2, f(xn))w4

 =h1(w1, xn+1)w3+ h2(w2, xn+1)w4

 =y1
n+1

 w3+y2
n+1w4  

 = In+1

 
και 
 
G(H(x)) = G(h1(w1, xn)w3+ h2(w2, xn)w4) 

= G(y1
n

 w3+y2
nw4) = G(In) = In+1. 

 

Συνεπώς: 

 

H(f(xn))= G(H(x)) 

 

σχέση που εξασφαλίζει την τοπολογική συζυγία μεταξύ της xn και In. 

β) Μεταβατικότητα της τοπολογικής συζυγίας 

Θεωρείται απεικόνιση p τοπολογικά συζυγής της απεικόνισης q δια της u. Η 

απεικόνιση q είναι επίσης τοπολογικά συζυγής της r  δια της v. Προφανώς θα 

ισχύουν οι σχέσεις: 

u(p)=q(u) και v(q)=r(v) 

Εφαρμόζοντας την v στην πρώτη από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι: 

v(u(p))=v(q(u))=r(v(q(u)))=r(v(u(p))).  

Αν τεθεί v(u)=z τότε ισχύει ότι z(p)=r(z) που αποδεικνύει την τοπολογική 

συζυγία μεταξύ των p και r και άρα την μεταβατικότητα της τοπολογικής 

συζυγίας 

 

Η απόδειξη των α) και β) άμεσα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι είσοδος και η 

έξοδος ελάχιστου σφάλματος του δικτύου του σχήματος 11.22 είναι 



τοπολογικά συζυγείς και άρα παρουσιάζουν ίδια δυναμική συμπεριφορά. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι τοπικές έξοδοι yi
n επιλέγονται με τρόπο που να μη 

θίγεται η αντιστοιχία των εισόδων και εξόδων ελάχιστου σφάλματος. Οι 

πραγματικές τιμές τους δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία καθώς 

χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την θεμελίωση της σχέσης εισόδων και 

εξόδων.  

Τα παραπάνω συμπεράσματα, σχετικά με την χαοτικότητα της εξόδου 

ελάχιστου σφάλματος επιβεβαιώθηκαν και από την υπολογιστική διαδικασία 

υπολογισμού του πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov. Η διαδικασία 

εφαρμόστηκε στις ακολουθίες εξόδων ελάχιστου σφάλματος που προέκυψε κατά 

την πρόσθετη εκπαίδευση και αντιστοιχούν στις ακολουθίες εισόδων που 

εξετάστηκαν στην ενότητα 11.3.1. Στα σχήματα 11.23α και 11.23β 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράμετροι και τα αποτελέσματα των 

υπολογισμών ενσωματωμένα στα διαγράμματα σύγκλισης του συντελεστή. Οι 

εκτιμώμενες τιμές του συντελεστή είναι πολύ κοντά στις αντίστοιχες που 

υπολογίστηκαν για την είσοδο ελάχιστου σφάλματος. 

Η τοπολογική συζυγία μπορεί υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί και 

για την εξέταση άλλων χαρακτηριστικών μεγεθών των δικτύων κατά τη φάση 

εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά εφαρμόζεται για τη μελέτη της συμπεριφοράς των 

επιθυμητών εξόδων που αντιστοιχούν στις εξόδους ελάχιστου σφάλματος (best 

learned outputs, [42]). Πιο συγκεκριμένα η αναδρομική σχέση που παράγει την 

είσοδο ελάχιστου σφάλματος (f(xn)=xn+1) εύκολα αποδεικνύεται συζυγής της 

απεικόνισης  d(yn+)=yn+1, όπου d η αναδρομική σχέση που παράγει την 

ακολουθία των εν λόγω επιθυμητών εξόδων. Διαμεσολαβητικό ρόλο 

αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση Y(x)=y, που παράγει τις 

επιθυμητές εξόδους, η συνάρτηση δηλαδή που προσεγγίζει το υπό εκπαίδευση 

δίκτυο. 
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Σχήμα 11.23α: Καμπύλη σύγκλισης του 
συντελεστή Lyapunov για την ακολουθία 
εξόδων ελαχίστου σφάλματος που 
αντιστοιχούν στην MIN1.

Σχήμα 11.23β : Καμπύλη σύγκλισης του 
συντελεστή Lyapunov για την ακολουθία 
εξόδων ελαχίστου σφάλματος που 
αντιστοιχούν στην MIN2.

 

Η συνάρτηση Y(x)=y πρέπει να είναι ομοιομορφική για να ισχύουν τα 

συμπεράσματα σχετικά με τη συζυγία των f και d. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

του δικτύου του σχήματος 11.22 η Y(x) είναι γραμμική (Y(x)=x) και συνεπώς η 

τοπολογική συζυγία των f και d υφίσταται, αποδεικνύοντας τη χαοτική υφή της 

ακολουθίας των επιθυμητών εξόδων που αντιστοιχούν στις εξόδους ελάχιστου 

σφάλματος. Στη γενική περίπτωση όμως η Y(x) δεν είναι γνωστή καθιστώντας 

απαγορευτική τη γενίκευση της χρήσης της μεθόδου. 

Τους ίδιους περιορισμούς υφίσταται και η διαδικασία προσέγγισης της 

συμπεριφοράς του ελάχιστου απόλυτου σφάλματος, του σφάλματος δηλαδή που 

αντιστοιχεί σε κάθε κύκλο πρόσθετης εκπαίδευσης στην είσοδο (ή έξοδο) 

ελάχιστου σφάλματος. Η τοπολογική συζυγία της υποτιθέμενης απεικόνισης E: 

S S, E(en)=en+1, με την f(xn), υφίσταται μέσω της συνάρτησης απόλυτου 

σφάλματος he: A S, he(x)=|F(x)-Y(x)|, όπου Y(x) η συνάρτηση που παράγει τις 

επιθυμητές εξόδους και F(x) η προσέγγιση της που πετυχαίνει το δίκτυο κατά 

την εκπαίδευση. Η συγκεχυμένη γνώση της Y(x) αλλά και η δυσκολία 

αναλυτικής έκφρασης της F(x), επιβάλλουν τη χρήση αριθμητικών προσεγγίσεων 



της συμπεριφοράς του υπό συζήτηση χαρακτηριστικού μεγέθους (σχήματα 20α 

και 20β). 

 

11.3.3 Χαοτική απόκριση του RMS σφάλματος. 

Κατά τη διάρκεια της πρόσθετης εκπαίδευσης υπολογίστηκε η ακολουθία 

των RMS σφαλμάτων του συνόλου εκπαίδευσης. Η ακολουθία αυτή αποτελείται 

από 120 όρους που αντιστοιχούν ο καθένας στην τιμή του σφάλματος μετά το 

τέλος του τρέχοντος κύκλου εκπαίδευσης. Η διακύμανση του RMS αποδείχτηκε 

πολύ μικρή καλύπτοντας ένα διάστημα με μέγιστο εύρος 0.000088. Πιο 

συγκεκριμένα το RMS σφάλμα κινείται μέσα στο διάστημα [0.00043,0.000522]. 

Παρόλο το μικροσκοπικό του μέγεθος, ο ελκυστής εμφανίζει αξιοσημείωτους 

ρυθμούς εκθετικής απόκλισης των γειτονικών τροχιών. Η εξέλιξη του 

πρωτεύοντος συντελεστή Lyapunov, κατά τη διαδικασία υπολογισμού του 

παρουσιάζεται στο σχήμα 11.24. Η τιμή 0.378 (bits/iter.) είναι μια καλή 

προσέγγιση με δεδομένη τη χρήση του συνόλου τιμών αναφοράς που 

αναφέρονται στο σχήμα 11.24. 
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Σχήμα 11.24 : Καμπύλη σύγκλισης του συντελεστή Lyapunov για την ακολου-
θία τιμών του RMS σφάλματος. 
 



Παρόλο που το μέγεθος του ελκυστή είναι μικρό, οι συνέπειες της 

συμπεριφοράς του RMS σφάλματος είναι σημαντικές. Στον πίνακα 11.15 

παρουσιάζονται η διακύμανση του RMS σφάλματος σε αντιστοιχία με τη 

διακύμανση των τιμών που χαρακτηρίζουν την κατανομή του απόλυτου 

σφάλματος κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα ο πίνακας παρουσιάζει μαζί με 

το RMS σφάλμα το ποσοστό των εξόδων του δικτύου που προβλέπονται με 

απόλυτο σφάλμα μεγαλύτερο από μια προκαθορισμένη τιμή. 

 

Πίνακας 11.15: Αντιστοιχία RMS και κατανομής απόλυτου σφάλματος  

Μέσο σφάλμα 0.000369 0.000372 0.000377 0.000459
RMS σφάλμα 0.000434 0.000436 0.000437 0.000522

% σφάλμα >0.005 0% 0% 0% 0% 
% σφάλμα >0.001 1% 1% 1% 0% 
% σφάλμα >0.0005 8% 12% 15% 24% 
 

Είναι φανερό ότι η διακύμανση του RMS σφάλματος ακολουθείται από 

μεταβολές στο απόλυτο σφάλμα. Μια μικρή διαταραχή της τάξεως του 0.000001 

στο RMS σφάλμα προκαλεί διακύμανση της τάξης του 3-4% στο ποσοστό των 

εξόδων για τις οποίες το απόλυτο σφάλμα υπερβαίνει τη στάθμη 0.0005. Για τη 

μέγιστη διαταραχή του RMS (από 0.000434 στην τιμή 0.000522 στον πίνακα) το 

αντίστοιχο ποσοστό εξόδων, των οποίων το σφάλμα είναι μεγαλύτερο του 

0.0005, ανέρχεται στο 24%, τιμή τριπλάσια της αρχικής. Πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί ότι στη τελευταία αυτή περίπτωση (RMS=0.000522) το απόλυτο 

σφάλμα διατηρείται κάτω από τη στάθμη 0.001για ολόκληρο το σύνολο, κάτι 

που δεν παρατηρείται στις άλλες τρεις περιπτώσεις («%σφάλμα>0.001» =1%). 

   

 

11.3.4 Απόκριση των συναπτικών βαρών 

Η εξέλιξη του διανύσματος των συναπτικών βαρών κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, αποτελεί μια ενδιάμεση, μη αντιληπτή από τον τελικό χρήστη, 



λειτουργική διαδικασία του δικτύου, η οποία οδηγεί ή όχι στη σύγκλιση του 

αλγορίθμου εκπαίδευσης. Η χαοτική κίνηση των βαρών του δικτύου 

αυτοσυσχέτισης της ενότητας 11.2 θεωρήθηκε υπεύθυνη για τον χαοτικό 

ανταγωνισμό που ανέκυψε μεταξύ των υπό εκμάθηση προτύπων. Στη παρούσα 

ενότητα δεν εξετάστηκε η συμπεριφορά των βαρών. Η αύξηση της 

πολυπλοκότητας του δικτύου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της αναγκαίας για 

την αναδόμηση του ελκυστή διάστασης ενσωμάτωσης σε βαθμό που  να 

καθίσταται δυσχερής η ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. Ο παρατηρούμενος 

χαοτικός ανταγωνισμός των υπό εκμάθηση προτύπων δεν συνάδει αναγκαστικά 

με την υπόθεση ότι το διάνυσμα των συναπτικών βαρών κινείται στα πλαίσια 

κάποιου χαοτικού ελκυστή, καθότι η σχεδόν περιοδική ή και η τυχαία κίνηση 

αποτελούν σοβαρές πιθανότητες. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας το ενδιαφέρον 

εστιάστηκε στα αποτελέσματα της συμπεριφοράς των συναπτικών βαρών και 

έτσι δεν έγιναν περαιτέρω προσπάθειες για την ανίχνευση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τόσο ο ανταγωνισμός 

των προτύπων όσο και η διακύμανση του RMS και του απόλυτου σφάλματος 

βρίσκονται σε συμφωνία με την υπόθεση ότι η κατάσταση του δικτύου είναι 

ευαίσθητη στις αρχικές τιμές των συναπτικών βαρών. 

 

11.4 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν χαοτικά χαρακτηριστικά που αναδύονται 

κατά τη φάση της εκπαίδευσης απλών νευρωνικών δικτύων. Η χαοτική 

μετάπτωση στη φάση αυτή που οι εσωτερικές παράμετροι του δικτύου 

μεταβάλλονται, αποτελεί πραγματικότητα για απλά Back Propagation δίκτυα 

αυτοσυσχέτισης, όταν ο αλγόριθμος εκπαίδευσης  δεν συγκλίνει μετά από 

προκαθορισμένο αριθμό κύκλων εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή τόσο τα 

συναπτικά βάρη όσο και οι ακολουθίες εισόδων και εξόδων ελάχιστου 

σφάλματος συμπεριφέρονται χαοτικά.  



Χαοτικός ανταγωνισμός μεταξύ των υπό εκμάθηση προτύπων συμβαίνει 

επίσης και σε δίκτυα που συγκλίνουν αφού οι ακολουθίες ελάχιστου σφάλματος 

αναδεικνύουν θετικό πρωτεύοντα συντελεστή Lyapunov. Οι έξοδοι ελάχιστου 

σφάλματος ακολουθούν παρόμοιες χαοτικές οδεύσεις αφού αποδεικνύονται 

τοπολογικά συζυγείς με τις ομόλογες τους εισόδους. 

Τέλος διαδοχικές μετρήσεις του RMS σφάλματος κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το RMS κινείται μέσα στα στενά όρια 

ενός μικροσκοπικού χαοτικού ελκυστή. Η κίνηση αυτή φαίνεται αμελητέα όταν 

το σφάλμα RMS χρησιμοποιείται ως μέγεθος αναφοράς για την αξιολόγηση του 

δικτύου. Η χρήση ωστόσο της κατανομής του απόλυτου σφάλματος επιβάλλει 

μια πιο προσεκτική θεώρηση του ελκυστή αφού μικρές διαταραχές του RMS 

εντός των ορίων του, προκαλούν σημαντικές διακυμάνσεις στα ποσοστά που 

εκφράζουν το απόλυτο σφάλμα. 

 



12. ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στα πλαίσια της εργασίας που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, ολοκληρώθηκαν δύο βασικοί στόχοι α) Η κατασκευή αξιόπιστων 

νευρωνικών μοντέλων γνωστών χαοτικών ελκυστών και β) η διερεύνηση 

χαοτικών χαρακτηριστικών των νευρωνικών δικτύων τόσο κατά τη φάση 

ανάκλησης όσο και κατά τη φάση εκπαίδευσης. 

Η κατασκευή νευρωνικών μοντέλων των χαοτικών ελκυστών της 

Λογιστικής απεικόνισης και της απεικόνισης του Henon, παρουσιάστηκε στα 

κεφάλαια 6, 7 και 8. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν 

για την αξιολόγηση των δικτύων δεν περιορίστηκαν στον υπολογισμό του RMS 

ή του μέσου σφάλματος. Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης ήταν η ποσοστιαία 

κατανομή του απόλυτου σφάλματος. Η κατανομή αυτή προκύπτει από τον 

υπολογισμό του ποσοστού των πραγματικών εξόδων του δικτύου που 

προβλέπονται με απόλυτο σφάλμα μεγαλύτερο από την κατά περίπτωση 

προαπαιτούμενη στάθμη. 

Για τα μοντέλα της λογιστικής απεικόνισης (κεφ.6) διενεργήθηκαν 

αναλυτικοί έλεγχοι σε ποικίλες δομές και καταρτίστηκαν πλήρη διαγράμματα 

της κατανομής του απόλυτου σφάλματος, για να απομονωθούν τα δύο καλύτερα 

δίκτυα [73] που καλύπτουν τις περιπτώσεις σταθερής και μεταβαλλόμενης 

παραμέτρου αντίστοιχα. 

Για τα μοντέλα της απεικόνισης Henon (κεφ.7) εφαρμόστηκε η ίδια 

διαδικασία ελέγχου και βελτίωσης των κατασκευών [73]. Το καταληκτικό 

μοντέλο [39] που αποτελεί και τη βέλτιστη προσέγγιση ικανοποιεί σχεδόν 

απόλυτα την απαίτηση για ομοιογενή δομή των νευρωνικών μοντέλων των δύο 

απεικονίσεων.  

Δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης των νευρωνικών μοντέλων των δύο 

απεικονίσεων (κεφ.8) παρέχεται από τη μεθοδολογία που προτείνει την 

εκπαίδευση υπομοντέλων σε τμήματα του συστήματος [39]. Η τοπολογική 



μεταβατικότητα των χαοτικών συστημάτων καθιστά αναγκαία τη χρήση όλων 

των υπομοντέλων σε κάθε περίπτωση, αφού δεν αφήνει περιθώρια 

τμηματοποίησης του συστήματος σε λειτουργικά ανεξάρτητα υποσυστήματα. Το 

πρόβλημα αυτό λύνεται με τη χρήση ενός LVQ ελεγκτή ειδικά εκπαιδευμένου 

στη δρομολόγηση του σήματος εισόδου στο κατάλληλα εκπαιδευμένο 

υπομοντέλο [39]. 

Η ανίχνευση χαοτικών χαρακτηριστικών στη φάση ανάκλησης (κεφ 10) 

αφορά στο απόλυτο σφάλμα που παράγεται από την λειτουργία των βέλτιστων 

μοντέλων της λογιστικής απεικόνισης και της απεικόνισης του Henon που 

παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 6 και 7. Η ακολουθίες απόλυτου σφάλματος 

εμφανίζουν θετικό πρωτεύοντα συντελεστή Lyapunov [41] με ευσταθή 

χαρακτηριστικά. Η χαοτικότητα του απόλυτου σφάλματος έχει σοβαρές 

συνέπειες στη μοντελοποίηση χαοτικών ελκυστών καθώς συμπεραίνεται [41] ότι 

η αυτόνομη παραγωγή χαοτικής τροχιάς (με εισαγωγή μόνο της αρχικής 

συνθήκης) από νευρωνικό μοντέλο του ελκυστή είναι αδύνατη. Είναι ωστόσο 

εφικτή η πειστική αναπαράσταση των γεωμετρικών στοιχείων του ελκυστή. 

Τέλος κατά τη φάση εκπαίδευσης (κεφ.11) ανιχνεύτηκαν χαοτικές 

μεταπτώσεις για τις εισόδους ελάχιστου σφάλματος τόσο για συγκλίνοντα όσο 

και για μη συγκλίνοντα δίκτυα [42]. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

περιλαμβάνει τον υπολογισμό και τη μελέτη ευστάθειας του πρωτεύοντος 

συντελεστή Lyapunov, όπως και στο κεφάλαιο 10. Από τη  χαοτική 

συμπεριφορά των εισόδων ελάχιστου σφάλματος εξάγονται συμπεράσματα 

σχετικά με τον ανταγωνισμό των υπό «εκμάθηση» προτύπων του συνόλου 

εκπαίδευσης. Η τοπολογική συζυγία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τον 

εντοπισμό και άλλων μεγεθών του δικτύου (έξοδοι ελάχιστου σφάλματος, RMS 

κ.λ.π) που συμπεριφέρονται χαοτικά. Παράλληλα διενεργήθηκαν και 

αριθμητικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων.  

 



Η εργασία που παρουσιάστηκε καλύπτει ένα μικρό τμήμα της 

ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στο κοινό γνωστικό πεδίο της 

θεωρίας του χάους και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Δίνει ωστόσο το 

έναυσμα για την διαμόρφωση νέων ερευνητικών στόχων, όπως αυτοί που 

συνοπτικά περιγράφονται. παρακάτω 

1.  Μοντελοποίηση χαοτικών συστημάτων: Αποτελεί συνέχεια και διεύρυνση 

της διαδικασίας που ακολούθησε η παρούσα έρευνα και αφορά στην 

μοντελοποίηση θεωρητικά γνωστών ή εμπειρικά θεμελιωμένων χαοτικών 

ελκυστών. Η παρούσα εργασία δεν δεσμεύει την προτεινόμενη προδικάζοντας 

τη δομή των δικτύων. Θεμελιώνει όμως μια μεθοδολογία αξιολόγησης των 

δικτύων βασισμένη σε μεγάλα σύνολα ελέγχου και στην μελέτη της 

κατανομής του απόλυτου σφάλματος. Με βάση την ίδια μεθοδολογία 

παρέχεται μια ικανοποιητική εικόνα της απόκρισης των δικτύων σε 

διαταραχές μιας παραμέτρου του συστήματος. Κάτω από αυτό το πρίσμα είναι 

ακόμα δυνατόν να εξεταστούν και να βελτιωθούν, αν χρειάζεται, μοντέλα 

ελκυστών που προτείνονται από προηγούμενες ερευνητικές εργασίες. 

2.  Έλεγχος της χαοτικής συμπεριφοράς [65]: Στην περίπτωση αυτή προτείνεται 

να χρησιμοποιηθεί ένα αξιόπιστο νευρωνικό μοντέλο του χαοτικού 

συστήματος που λειτουργεί παράλληλα με το φυσικό σύστημα αλλά ταχύτερα 

από αυτό. Η έξοδός του τροφοδοτεί, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο, ένα 

νευρωνικό δίκτυο που στην κατάλληλη χρονική στιγμή, παράγει την 

κατάλληλη διέγερση, ικανή να προκαλέσει μετάθεση της λειτουργικής 

κατάστασης του συστήματος σε επιθυμητή περιοχή περιοδικότητας ή 

σύγκλισης. 

3.  Διερεύνηση χαοτικών χαρακτηριστικών: Η περιοχή αυτή ενδείκνυται για τη 

διαμόρφωση ποικίλων ερευνητικών στόχων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παρακάτω α) Διερεύνηση των μηχανισμών που δρομολογούν τη χαοτική 

συμπεριφορά του απόλυτου σφάλματος. Προτείνεται η μελέτη της 

συμπεριφοράς του απόλυτου σφάλματος σε δίκτυο που διαδοχικά 



εκπαιδεύεται και ανακαλεί ένα δυναμικό σύστημα το οποίο οδηγείται στο 

χάος μέσω των γνωστών μηχανισμών. β) Ανίχνευση της γεωμετρικής δομής 

του απόλυτου σφάλματος, προσδιορισμός των κλασματικών διαστάσεων και 

συσχετισμός με την γεωμετρική δομή του μοντελοποιούμενου ελκυστή. γ) 

Προσέγγιση της συμπεριφοράς, κατά τη φάση της εκπαίδευσης, περισσότερο 

πολύπλοκών δομών από αυτές του κεφαλαίου 11. Προσπάθεια θεμελίωσης 

ενός γενικού σχήματος που διέπει την συμπεριφορά της εξεταζόμενης ομάδας 

δικτύων. δ) Διερεύνηση της δομής των διαγραμμάτων του απόλυτου 

σφάλματος που προκύπτουν από την εκπαίδευση σε ολοένα μικρότερα 

τμήματα του συνόλου εκπαίδευσης (κεφ.8-υπομοντέλα). Κατανόηση των 

κανόνων που διέπουν τη διαμόρφωση των διαγραμμάτων (λ.χ σχέση του 

τελικού RMS του συνόλου εκπαίδευσης με τον αριθμό των σημείων 

μηδενικού σφάλματος). Ανίχνευση πιθανού μορφοκλασματικού συνόλου η 

πολυμορφοκλασματικής κατανομής, δεδομένου ότι τα διαγράμματα φαίνεται 

ότι συγκροτούνται ακολουθώντας κάποιο ασαφή κανόνα αυτοομοιότητας. 





















ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟY HENON. 
 
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
 

Α) Δίκτυα με ένα νευρώνα στη βασική μονάδα εισόδου 

Πίνακας 1: Δίκτυο με απλή FLN-είσοδο χωρίς νευρώνα παράκαμψης (Σχήμα 6.4) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:   Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 56.86% 71.07% 99.98% 99.96% 0.010422 0.011658
3.87 0.00% 0.00% 52.31% 71.16% 99.98% 99.96% 0.008977 0.010040
3.88 0.00% 0.00% 37.54% 67.35% 99.23% 99.96% 0.007659 0.008519
3.89 0.00% 0.00% 0.00% 61.84% 89.62% 94.76% 0.005979 0.006748
3.9 0.00% 0.00% 0.00% 55.13% 84.07% 89.35% 0.004436 0.005065

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 10.18% 80.81% 88.91% 0.003157 0.003580
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 4.72% 75.78% 87.41% 0.001948 0.002353
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 5.12% 59.41% 71.52% 0.001516 0.002090
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 6.57% 77.82% 86.40% 0.002459 0.002978
3.95 0.00% 0.00% 0.00% 25.09% 97.49% 98.97% 0.003906 0.004356
3.96 0.00% 0.00% 0.00% 48.90% 95.37% 99.11% 0.005421 0.006002
3.97 0.00% 0.00% 18.14% 64.82% 95.26% 97.62% 0.006620 0.007342
3.98 0.00% 0.00% 36.71% 83.20% 97.16% 98.51% 0.008163 0.008972
3.99 0.00% 0.00% 41.48% 84.59% 97.33% 98.73% 0.009471 0.010466

4 0.00% 0.00% 50.49% 86.69% 97.57% 98.75% 0.010836 0.011952
 
 

Πίνακας 2: Δίκτυο με απλή FLN-είσοδο και ημιτονοειδή νευρώνα παράκαμψης 
(Σχήμα 6.5) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 59.00% 73.53% 99.98% 99.96% 0.010929 0.012034
3.87 0.00% 0.00% 53.77% 73.46% 99.98% 99.96% 0.009517 0.010433
3.88 0.00% 0.00% 49.26% 71.85% 99.98% 99.96% 0.008183 0.008890
3.89 0.00% 0.00% 1.83% 63.75% 99.98% 99.96% 0.006555 0.007128
3.9 0.00% 0.00% 0.00% 56.72% 99.98% 99.96% 0.004964 0.005398

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 13.26% 87.27% 99.96% 0.003481 0.003798
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 71.63% 82.43% 0.001991 0.002349
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 47.98% 71.48% 0.001195 0.001648
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 4.38% 67.02% 78.79% 0.001817 0.002322
3.95 0.00% 0.00% 0.00% 21.36% 95.65% 97.84% 0.003233 0.003702
3.96 0.00% 0.00% 0.00% 42.56% 93.52% 96.58% 0.004712 0.005332
3.97 0.00% 0.00% 13.47% 49.58% 93.47% 96.89% 0.005933 0.006725



3.98 0.00% 0.00% 30.46% 74.56% 96.52% 98.06% 0.007413 0.008328
3.99 0.00% 0.00% 35.76% 79.34% 96.64% 98.35% 0.008696 0.009814

4 0.00% 0.00% 44.46% 82.69% 96.75% 98.34% 0.009941 0.011200
 

Πίνακας 3: Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο χωρίς νευρώνα παράκαμψης 
 (Σχήμα 6.6) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:   Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 51.30% 72.26% 99.60% 99.60% 0.010410 0.011873
3.87 0.00% 0.00% 46.71% 74.25% 99.60% 99.60% 0.009197 0.010323
3.88 0.00% 0.00% 33.33% 73.65% 99.60% 99.60% 0.007612 0.008571
3.89 0.00% 0.00% 10.98% 64.47% 99.60% 99.60% 0.006287 0.006958
3.9 0.00% 0.00% 0.00% 47.31% 91.82% 99.60% 0.004611 0.005174

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 11.78% 85.23% 91.22% 0.003088 0.003455
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.65% 82.04% 0.001615 0.001803
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.79% 33.33% 0.000459 0.000645
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.64% 97.01% 0.001753 0.001871
3.95 0.00% 0.00% 0.00% 3.99% 95.41% 98.00% 0.003205 0.003459
3.96 0.00% 0.00% 0.00% 43.91% 96.21% 97.80% 0.004539 0.005002
3.97 0.00% 0.00% 3.39% 49.10% 95.21% 98.20% 0.005698 0.006446
3.98 0.00% 0.00% 35.73% 61.48% 94.01% 95.81% 0.007216 0.008157
3.99 0.00% 0.00% 42.71% 70.06% 96.01% 98.00% 0.008446 0.009619

4 0.00% 0.00% 41.12% 70.46% 96.21% 98.20% 0.009128 0.010636
 
 
Πίνακας 4: Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο και ημιτονοειδή νευρώνα παράκαμψης 

(Σχήμα 6.7) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 58.09% 75.27% 99.98% 99.96% 0.011049 0.012451
3.87 0.00% 0.00% 50.79% 75.36% 99.98% 99.96% 0.009586 0.010738
3.88 0.00% 0.00% 35.48% 75.45% 99.98% 99.96% 0.008121 0.009009
3.89 0.00% 0.00% 15.77% 65.18% 99.98% 99.96% 0.006521 0.007221
3.9 0.00% 0.00% 0.00% 54.05% 99.96% 99.96% 0.004906 0.005460

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 18.32% 91.06% 99.96% 0.003334 0.003727
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.65% 87.13% 0.001814 0.002041
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.75% 40.51% 0.000486 0.000630
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 67.59% 92.30% 0.001375 0.001530
3.95 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.43% 96.92% 0.002821 0.003131
3.96 0.00% 0.00% 0.00% 39.51% 94.64% 97.40% 0.004052 0.004592
3.97 0.00% 0.00% 0.00% 48.06% 90.94% 95.01% 0.005332 0.006152
3.98 0.00% 0.00% 34.14% 58.60% 93.99% 96.91% 0.006788 0.007810
3.99 0.00% 0.00% 39.38% 65.82% 95.39% 97.78% 0.008034 0.009275

4 0.00% 0.00% 42.16% 70.79% 95.41% 97.74% 0.009107 0.010573



Πίνακας 5: Εκπαίδευση συνεχούς ροής δεδομένων.Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο 
χωρίς νευρώνα παράκαμψης (Σχήμα 6.8) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 52.18% 75.08% 99.98% 99.96% 0.010382 0.011955
3.87 0.00% 0.00% 47.71% 69.60% 99.98% 99.96% 0.009007 0.010306
3.88 0.00% 0.00% 41.18% 66.37% 99.98% 99.96% 0.007599 0.008637
3.89 0.00% 0.00% 10.28% 63.14% 91.03% 99.96% 0.006055 0.006877
3.9 0.00% 0.00% 0.01% 47.58% 83.73% 96.48% 0.004436 0.005120

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 16.09% 72.56% 83.74% 0.002947 0.003489
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.52% 83.05% 0.001677 0.001937
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.75% 55.13% 0.000687 0.000868
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.79% 79.75% 0.001566 0.001863
3.95 0.00% 0.00% 0.00% 9.49% 93.13% 96.95% 0.003087 0.003456
3.96 0.00% 0.00% 0.00% 50.57% 93.75% 96.97% 0.004675 0.005255
3.97 0.00% 0.00% 12.05% 65.14% 94.37% 97.31% 0.006203 0.007025
3.98 0.00% 0.00% 36.75% 66.61% 95.37% 97.80% 0.007669 0.008741
3.99 0.00% 0.00% 43.89% 71.41% 95.86% 97.83% 0.009280 0.010671

4 0.00% 0.00% 60.43% 78.46% 96.95% 98.46% 0.011915 0.014019
 
Πίνακας 6: Μικτή εκπαίδευση. Δίκτυο με διευρυμένη FLN-είσοδο και ημιτονοειδή 

νευρώνα παράκαμψης (Σχήμα 6.9) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 66.41% 74.02% 99.98% 99.96% 0.012103 0.013920
3.87 0.00% 0.00% 57.00% 74.00% 99.98% 99.96% 0.010628 0.012205
3.88 0.00% 0.00% 49.14% 74.04% 99.98% 99.96% 0.009106 0.010406
3.89 0.00% 0.00% 41.42% 68.15% 87.72% 99.96% 0.007515 0.008666
3.9 0.00% 0.00% 9.53% 55.74% 82.81% 93.33% 0.005883 0.006896

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 10.02% 75.77% 84.43% 0.002434 0.002957
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 41.91% 57.45% 0.001139 0.001567
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 62.91% 80.34% 0.001315 0.001518
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.29% 92.41% 0.002454 0.002804
3.95 0.00% 0.00% 0.00% 30.30% 90.89% 97.90% 0.003844 0.004375
3.96 0.00% 0.00% 0.00% 44.19% 96.13% 97.86% 0.004960 0.005753
3.97 0.00% 0.00% 21.05% 51.85% 92.43% 96.06% 0.006176 0.007190
3.98 0.00% 0.00% 37.96% 64.57% 95.68% 97.89% 0.007704 0.008833
3.99 0.00% 0.00% 39.38% 65.82% 95.39% 97.78% 0.008034 0.009275

4 0.00% 0.00% 42.16% 70.79% 95.41% 97.74% 0.009107 0.010573
 
 
 
 
 



Β) Δίκτυα με δύο νευρώνες στην βασική μονάδα εισόδου 
 

Πίνακας 7:Δίκτυο με απλή FLN-είσοδο και σιγμοειδή νευρώνα παράκαμψης  
(σχήμα 6.12). 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:   Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 44.11% 57.01% 97.73% 98.93% 0.008507 0.010432
3.87 0.00% 0.00% 43.11% 54.05% 93.69% 99.00% 0.007438 0.009150
3.88 0.00% 0.00% 25.58% 56.60% 90.55% 94.60% 0.006630 0.008084
3.89 0.00% 0.00% 18.58% 52.69% 80.77% 90.67% 0.005468 0.006872
3.9 0.00% 0.00% 7.15% 42.03% 79.11% 90.62% 0.004313 0.005455

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 25.22% 85.62% 93.59% 0.003279 0.003972
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 8.64% 78.53% 88.08% 0.002486 0.002982
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 2.15% 78.54% 89.76% 0.002096 0.002464
3.94 0.00% 0.00% 0.00% 11.63% 75.08% 87.44% 0.002527 0.003159
3.95 0.00% 0.00% 2.49% 33.51% 80.42% 86.44% 0.003675 0.004559
3.96 0.00% 0.60% 11.98% 55.29% 96.41% 98.40% 0.005993 0.007109
3.97 0.00% 0.72% 23.75% 63.07% 96.21% 97.41% 0.007199 0.008384
3.98 0.00% 0.87% 36.93% 70.06% 98.20% 99.00% 0.008749 0.010233
3.99 0.00% 0.96% 42.51% 72.85% 97.80% 99.40% 0.009593 0.011504

4 0.00% 1.29% 61.88% 82.83% 97.80% 99.00% 0.012877 0.015690
 

Πίνακας 8: Δίκτυο χωρίς νευρώνα παράκαμψης με απλή FLN μονάδα εισόδου 
(Εκπαίδευση σε τμήμα της τροχιάς, σχήμα 6.13) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 40.73% 46.05% 91.65% 95.37% 0.009178 0.012124
3.87 0.00% 0.00% 39.70% 48.82% 89.59% 97.31% 0.008258 0.010725
3.88 0.00% 0.00% 38.21% 57.36% 87.22% 91.00% 0.007613 0.009396
3.89 0.00% 0.00% 36.28% 61.57% 91.31% 95.87% 0.006829 0.008099
3.9 0.00% 0.00% 11.26% 61.85% 92.85% 96.52% 0.006052 0.006895

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 57.87% 93.47% 96.85% 0.005305 0.005837
3.92 0.00% 0.00% 2.55% 46.45% 90.39% 95.34% 0.004689 0.005276
3.93 0.00% 0.00% 6.02% 32.44% 91.59% 96.13% 0.004341 0.005201
3.94 0.00% 0.00% 12.32% 42.06% 78.50% 86.02% 0.004750 0.006286
3.95 0.00% 0.00% 14.85% 46.31% 80.76% 88.32% 0.005607 0.007490
3.96 0.00% 0.00% 33.74% 59.37% 98.28% 99.08% 0.008863 0.011090
3.97 0.00% 0.00% 35.27% 79.90% 98.08% 98.72% 0.009557 0.011547
3.98 0.00% 0.00% 43.67% 92.54% 98.63% 99.34% 0.011553 0.013862
3.99 0.00% 1.38% 65.41% 92.48% 98.41% 99.18% 0.013393 0.016205

4 0.00% 6.53% 77.62% 93.43% 98.88% 99.40% 0.017636 0.022077
 
 
 



Πίνακας 9: Δίκτυο χωρίς νευρώνα παράκαμψης με διευρυμένη FLN μονάδα εισόδου 
(Εκπαίδευση σε τμήμα της τροχιάς,σχήμα 6.14) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 42.46% 77.94% 99.00% 99.45% 0.009671 0.011144 
3.87 0.00% 0.00% 38.93% 75.62% 87.71% 89.32% 0.008333 0.009741 
3.88 0.00% 0.00% 22.50% 76.22% 91.75% 96.35% 0.007388 0.008513 
3.89 0.00% 0.00% 19.28% 62.21% 92.58% 95.79% 0.006302 0.007387 
3.9 0.00% 0.00% 9.73% 39.38% 92.71% 96.72% 0.005029 0.005934 

3.91 0.00% 0.00% 2.92% 21.61% 86.41% 96.50% 0.003540 0.004300 
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 14.52% 78.05% 89.07% 0.002757 0.003432 
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 11.67% 80.10% 90.15% 0.002520 0.003137 
3.94 0.00% 0.00% 2.73% 23.48% 73.45% 88.29% 0.003283 0.004326 
3.95 0.00% 0.00% 8.03% 41.29% 81.37% 89.53% 0.004622 0.006095 
3.96 0.00% 0.00% 28.75% 63.17% 92.87% 98.27% 0.007867 0.009951 
3.97 0.00% 0.00% 38.86% 66.11% 96.50% 98.23% 0.008679 0.010872 
3.98 0.00% 0.00% 49.86% 72.95% 96.75% 98.52% 0.010553 0.013495 
3.99 0.00% 2.60% 59.37% 77.77% 96.50% 98.35% 0.012814 0.016460 

4 0.00% 9.08% 68.83% 82.38% 97.12% 98.57% 0.018089 0.024701 
 

Πίνακας 10:Δίκτυο με νευρώνα παράκαμψης tanh και απλή FLN μονάδα εισόδου 
(Εκπαίδευση σε τμήμα της τροχιάς,σχήμα 6.15) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 43.19% 53.72% 86.36% 93.37% 0.008664 0.011136 
3.87 0.00% 0.00% 43.11% 52.19% 91.31% 95.81% 0.007740 0.009834 
3.88 0.00% 0.00% 43.85% 54.80% 88.34% 97.17% 0.007165 0.008788 
3.89 0.00% 0.00% 22.34% 51.09% 85.69% 92.04% 0.006103 0.007481 
3.9 0.00% 0.00% 9.58% 47.19% 89.55% 94.63% 0.005079 0.006054 

3.91 0.00% 0.00% 0.00% 34.04% 89.81% 95.17% 0.004061 0.004648 
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 18.63% 88.30% 96.03% 0.003346 0.003791 
3.93 0.00% 0.00% 0.01% 15.79% 81.76% 91.56% 0.002935 0.003533 
3.94 0.00% 0.00% 2.80% 27.51% 78.02% 90.33% 0.003507 0.004512 
3.95 0.00% 0.00% 10.02% 44.66% 85.01% 91.92% 0.004784 0.006025 
3.96 0.00% 0.00% 24.28% 67.00% 98.10% 98.99% 0.007983 0.009618 
3.97 0.00% 0.00% 29.72% 75.55% 97.79% 98.82% 0.008701 0.010296 
3.98 0.00% 0.00% 45.29% 89.05% 98.12% 99.05% 0.010675 0.012504 
3.99 0.00% 0.00% 55.29% 90.37% 98.11% 98.95% 0.012309 0.014641 

4 0.00% 2.58% 67.79% 92.41% 98.36% 99.16% 0.015648 0.018921 
 
 
 
 
 



Πίνακας 11: Δίκτυο με νευρώνα παράκαμψης tanh και διευρυμένη FLN μονάδα 
εισόδου (Εκπαίδευση σε τμήμα της τροχιάς,σχήμα 6.16) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 44.24% 78.15% 99.01% 99.44% 0.009281 0.010823 
3.87 0.00% 0.00% 35.22% 61.98% 89.20% 94.93% 0.008005 0.009529 
3.88 0.00% 0.00% 28.84% 60.80% 87.89% 93.18% 0.007219 0.008603 
3.89 0.00% 0.00% 20.56% 52.72% 90.48% 93.83% 0.006095 0.007495 
3.9 0.00% 0.00% 15.39% 40.01% 86.85% 95.36% 0.004826 0.006069 

3.91 0.00% 0.00% 3.55% 24.64% 80.49% 90.72% 0.003639 0.004608 
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 18.39% 80.60% 88.57% 0.003013 0.003701 
3.93 0.00% 0.00% 0.01% 11.54% 82.58% 91.76% 0.002719 0.003313 
3.94 0.00% 0.00% 3.11% 22.83% 80.33% 90.77% 0.003341 0.004351 
3.95 0.00% 0.00% 6.78% 40.45% 77.87% 88.96% 0.004610 0.006185 
3.96 0.00% 0.00% 29.07% 60.37% 88.11% 96.13% 0.007931 0.010261 
3.97 0.00% 0.00% 37.70% 65.29% 96.75% 98.36% 0.008681 0.011094 
3.98 0.00% 0.00% 46.50% 71.47% 96.57% 98.44% 0.010526 0.013705 
3.99 0.00% 2.97% 56.59% 76.36% 96.83% 98.51% 0.012711 0.016630 

4 0.00% 9.02% 67.51% 81.31% 97.40% 98.80% 0.017924 0.024672 
 
Πίνακας 12: Δίκτυο με νευρώνα παράκαμψης tanh διευρυμένη και ενισχυμένη FLN 

μονάδα εισόδου (Εκπαίδευση σε τμήμα της τροχιάς, σχήμα 6.17) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 43.35% 79.44% 98.78% 99.41% 0.009637 0.011042 
3.87 0.00% 0.00% 42.71% 74.85% 98.06% 98.94% 0.008356 0.009693 
3.88 0.00% 0.00% 28.04% 64.47% 89.45% 94.82% 0.007302 0.008517 
3.89 0.00% 0.00% 18.26% 56.62% 87.07% 94.88% 0.006141 0.007356 
3.9 0.00% 0.00% 10.28% 39.81% 91.86% 96.47% 0.004866 0.005891 

3.91 0.00% 0.00% 1.93% 23.97% 82.79% 87.86% 0.003476 0.004273 
3.92 0.00% 0.00% 0.00% 10.56% 78.35% 89.26% 0.002723 0.003338 
3.93 0.00% 0.00% 0.00% 9.05% 75.68% 87.88% 0.002254 0.002801 
3.94 0.00% 0.00% 2.27% 15.71% 73.95% 84.84% 0.002783 0.003643 
3.95 0.00% 0.00% 3.53% 37.19% 78.92% 92.19% 0.003992 0.005170 
3.96 0.00% 0.00% 16.15% 60.92% 93.65% 98.25% 0.006928 0.008568 
3.97 0.00% 0.00% 32.85% 65.06% 95.96% 98.16% 0.007825 0.009593 
3.98 0.00% 0.00% 44.12% 70.99% 95.85% 98.03% 0.009554 0.012002 
3.99 0.00% 0.00% 57.11% 76.85% 96.94% 98.36% 0.011720 0.014696 

4 0.00% 7.17% 68.15% 81.44% 97.30% 98.64% 0.016404 0.021896 
 
 
 
 
 



 
Γ) Δίκτυα με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου 
 
Πίνακας 13: Δίκτυο με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, απλή FLN-είσοδο 

και νευρώνα παράκαμψης με συνάρτηση μεταφοράς tanh. (Σχήμα 6.18) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 48.37% 57.18% 86.18% 92.96% 0.008179 0.010111
3.87 0.00% 0.00% 38.09% 56.71% 84.52% 92.42% 0.007036 0.008709
3.88 0.00% 0.00% 29.21% 60.44% 85.86% 92.75% 0.006587 0.007846
3.89 0.00% 0.00% 12.29% 50.38% 85.70% 92.88% 0.005306 0.006417
3.9 0.00% 0.00% 1.67% 36.20% 84.78% 91.48% 0.004044 0.004936

3.91 0.00% 0.00% 0.02% 25.14% 84.84% 92.70% 0.003375 0.003972
3.92 0.00% 0.00% 0.02% 15.00% 83.12% 91.70% 0.002980 0.003543
3.93 0.00% 0.00% 0.21% 16.62% 79.26% 89.39% 0.002878 0.003573
3.94 0.00% 0.00% 0.43% 32.02% 82.66% 91.22% 0.003708 0.004490
3.95 0.00% 0.00% 5.43% 43.40% 90.48% 95.42% 0.004783 0.005614
3.96 0.00% 0.00% 15.21% 56.51% 93.96% 97.19% 0.006036 0.007058
3.97 0.00% 0.00% 26.41% 68.06% 93.91% 96.87% 0.007425 0.008651
3.98 0.00% 0.00% 36.30% 75.74% 96.04% 98.16% 0.008941 0.010475
3.99 0.00% 0.00% 46.32% 80.82% 97.55% 98.62% 0.010518 0.012431

4 0.00% 0.26% 59.86% 87.66% 97.94% 98.95% 0.013532 0.016437
 

Πίνακας 14: Δίκτυο με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, απλή FLN-είσοδο 
και νευρώνα παράκαμψης με ημιτονοειδή συνάρτηση μεταφοράς.(Σχήμα 6.19) 

Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 
λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  

3.86 0.00% 0.00% 45.34% 55.95% 88.71% 94.62% 0.008415 0.010475
3.87 0.00% 0.00% 37.27% 53.06% 86.46% 93.05% 0.007047 0.008791
3.88 0.00% 0.00% 28.19% 56.46% 87.85% 94.04% 0.006465 0.007831
3.89 0.00% 0.00% 14.03% 47.86% 85.25% 92.66% 0.005252 0.006483
3.9 0.00% 0.00% 2.28% 35.64% 84.50% 92.60% 0.004110 0.005028

3.91 0.00% 0.00% 0.35% 21.19% 85.00% 92.42% 0.003287 0.003926
3.92 0.00% 0.00% 0.20% 15.83% 79.81% 89.94% 0.002924 0.003528
3.93 0.00% 0.00% 0.56% 17.92% 78.42% 89.15% 0.002914 0.003668
3.94 0.00% 0.00% 1.93% 29.36% 80.42% 89.68% 0.003565 0.004449
3.95 0.00% 0.00% 6.06% 43.51% 92.15% 96.47% 0.004895 0.005787
3.96 0.00% 0.00% 12.48% 56.82% 95.13% 97.96% 0.006053 0.007122
3.97 0.00% 0.00% 22.74% 69.99% 93.86% 96.96% 0.007293 0.008581
3.98 0.00% 0.00% 36.74% 80.32% 96.97% 98.28% 0.009075 0.010504
3.99 0.00% 0.00% 52.13% 86.24% 97.67% 98.94% 0.011067 0.012916

4 0.00% 1.43% 66.22% 88.50% 97.72% 98.96% 0.014269 0.017584
 
 



 
Πίνακας 15: Εκπαίδευση σε συνεχή ροή δεδομένων. Δίκτυο με 10 νευρώνες στη 
βασική μονάδα εισόδου, απλή FLN-είσοδο και νευρώνα παράκαμψης με σιγμοειδή 

συνάρτηση μεταφοράς.(Σχήμα 6.20) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 46.50% 58.36% 91.82% 95.71% 0.008386 0.005270
3.87 0.00% 0.00% 37.93% 57.25% 89.12% 94.88% 0.007182 0.004565
3.88 0.00% 0.00% 24.58% 59.22% 86.38% 92.63% 0.006460 0.003785
3.89 0.00% 0.00% 11.09% 50.36% 87.12% 93.51% 0.005227 0.003094
3.9 0.00% 0.00% 1.27% 35.50% 83.95% 92.03% 0.003971 0.002393

3.91 0.00% 0.00% 0.20% 22.01% 81.65% 90.70% 0.003167 0.001774
3.92 0.00% 0.00% 0.16% 9.06% 81.80% 91.05% 0.002702 0.001371
3.93 0.00% 0.00% 0.13% 12.42% 74.08% 86.90% 0.002505 0.001582
3.94 0.00% 0.00% 2.12% 26.28% 80.95% 90.11% 0.003441 0.002112
3.95 0.00% 0.00% 7.18% 44.22% 92.35% 95.40% 0.005027 0.002471
3.96 0.00% 0.00% 12.48% 64.86% 95.67% 97.66% 0.006331 0.002565
3.97 0.00% 0.00% 25.67% 75.77% 96.25% 98.10% 0.007799 0.003166
3.98 0.00% 0.00% 42.67% 80.38% 96.95% 98.60% 0.009302 0.003723
3.99 0.00% 0.00% 54.52% 86.77% 98.01% 98.95% 0.010935 0.004148

4 0.00% 0.00% 70.55% 89.83% 98.11% 99.08% 0.013935 0.005794
 
 

Πίνακας 16: Μικτή εκπαίδευση. Δίκτυο με 10 νευρώνες στη βασική μονάδα εισόδου, 
απλή FLN-είσοδο και νευρώνα παράκαμψης με σιγμοειδή συνάρτηση 

μεταφοράς.(Σχήμα 6.21) 
Ποσοστό εξόδων με σφάλμα μεγαλύτερο από:  Σφάλμα 

λ 0.1 0.05 0.01 0.005 0.001 0.0005 Μέσο  RMS  
3.86 0.00% 0.00% 17.06% 50.10% 89.43% 94.73% 0.005800 0.003433
3.87 0.00% 0.00% 14.04% 45.79% 88.89% 93.55% 0.005377 0.003236
3.88 0.00% 0.00% 16.99% 45.95% 89.16% 94.40% 0.005620 0.003449
3.89 0.00% 0.00% 11.17% 43.96% 87.36% 93.82% 0.005009 0.002968
3.9 0.00% 0.00% 4.87% 36.19% 87.13% 93.86% 0.004359 0.002490

3.91 0.00% 0.00% 3.70% 37.94% 86.58% 93.93% 0.004313 0.002410
3.92 0.00% 0.00% 6.86% 44.28% 88.98% 94.59% 0.004824 0.002578
3.93 0.00% 0.00% 8.36% 44.11% 88.66% 94.16% 0.004907 0.002717
3.94 0.00% 0.00% 9.80% 46.14% 89.18% 94.64% 0.005143 0.002947
3.95 0.00% 0.00% 13.09% 45.86% 88.13% 93.93% 0.005374 0.003217
3.96 0.00% 0.00% 16.80% 49.63% 88.98% 93.93% 0.005976 0.003628
3.97 0.00% 0.00% 21.88% 58.61% 92.77% 96.35% 0.006862 0.003815
3.98 0.00% 0.00% 29.20% 63.75% 92.86% 96.47% 0.007710 0.004250
3.99 0.00% 0.00% 35.87% 68.87% 93.72% 96.68% 0.008613 0.004666

4 0.00% 0.00% 40.40% 72.93% 94.49% 97.09% 0.009481 0.005076
 



 
 

2.  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΕΝΟΝ  
 
Α) ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
 

Πίνακας 17: Απόκριση δικτύου με επίπεδο κανονικοποίησης που διαθέται 
βασική μονάδα εισόδου 10 νευρώνων. 

Συνάρτηση μεταφοράς RMS συνόλου % Απόλυτο σφάλμα > από… 
Ενδιαμέσου Νευρ.Παρ. Εκπαίδευσης Ελέγχου 0.1 0.05 0.01 0.005 

Sigmoid sigmoid 0.013034 0.01429 0.00% 0.68% 45.58% 71.21%
Sigmoid sine 0.012335 0.013087 0.00% 0.20% 43.31% 70.22%

tanh sine 0.015336 0.018035 0.00% 1.39% 54.68% 76.09%
sine tanh 0.013765 0.015323 0.00% 0.62% 51.44% 73.77%

 



 
 
Β) ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
 
 
 
 
Πίνακας 17: Συμπεριφορά των μοντέλων του ελκυστή του Henon κατά τη φάση 

της εκπαίδευσης 
Συνάρτηση μεταφοράς Σφάλμα 

Ενδιαμέσου επ. Νευρ. παράκαμψης Μέσο RMS 
1 tanh - 0.000644 0.000863 
2 sigmoid - 0.001333 0.001644 
3 sine - 0.000486 0.000799 
4 sigmoid sine 0.001545 0.001963 
5 sigmoid sigmoid 0.001478 0.001917 
6 sigmoid tanh 0.002036 0.002663 
7 tanh sine 0.000656 0.000870 
8 tanh tanh 0.000868 0.001118 
9 tanh sigmoid 0.000520 0.000690 
10 sine sigmoid 0.000934 0.001255 
11 sine tanh 0.001186 0.001548 
12 sine sine 0.001124 0.001530 

 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 18: Αναλυτικά αποτελέσματα για δίκτυα χωρίς νευρώνα παράκαμψης 

Ενδιάμεσο επίπεδο        tanh sigmoid sine 
Νευρώνας παράκαμψης  όχι όχι όχι 

Μέσο σφάλμα 0.000649 0.001335 0.000490 
RMS σφάλμα 0.000878 0.001688 0.000818 
% σφάλμα >0.1 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.05 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.01 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.005 0.00% 0.71% 0.00% 
% σφάλμα >0.001 21.66% 55.75% 8.06% 
% σφάλμα >0.0005 47.39% 77.07% 31.68% 

 
 



Πίνακας 19: Αναλυτικά αποτελέσματα για δίκτυα με νευρώνα παράκαμψης και 
σιγμοειδή συνάρτηση μεταφοράς στο ενδιάμεσο επίπεδο  

Ενδιάμεσο επίπεδο        sigmoid sigmoid sigmoid 
Νευρώνας παράκαμψης  sine sigmoid tanh 

Μέσο σφάλμα 0.001557 0.001458 0.002024 
RMS σφάλμα 0.002010 0.001921 0.002665 
% σφάλμα >0.1 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.05 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.01 0.00% 0.00% 0.56% 
% σφάλμα >0.005 3.04% 1.71% 7.91% 
% σφάλμα >0.001 63.90% 55.23% 70.13% 
% σφάλμα >0.0005 83.52% 81.00% 82.53% 

 
 

Πίνακας 20: Αναλυτικά αποτελέσματα για δίκτυα με νευρώνα παράκαμψης και 
συνάρτηση μεταφοράς “tanh” στο ενδιάμεσο επίπεδο  

Ενδιάμεσο επίπεδο        tanh tanh tanh 
Νευρώνας παράκαμψης  sine tanh sigmoid 

Μέσο σφάλμα 0.000660 0.000856 0.000539 
RMS σφάλμα 0.000881 0.001120 0.000720 
% σφάλμα >0.1 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.05 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.01 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.005 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.001 16.37% 32.46% 5.86% 
% σφάλμα >0.0005 53.44% 63.96% 44.66% 
 

 
 
 

Πίνακας 21: Αναλυτικά αποτελέσματα για δίκτυα με νευρώνα παράκαμψης και 
συνάρτηση μεταφοράς “sine” στο ενδιάμεσο επίπεδο  

Ενδιάμεσο επίπεδο        sine sine sine 
Νευρώνας παράκαμψης  sigmoid tanh sine 

Μέσο σφάλμα 0.000953 0.001155 0.000950 
RMS σφάλμα 0.001287 0.001539 0.001299 
% σφάλμα >0.1 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.05 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.01 0.00% 0.00% 0.00% 
% σφάλμα >0.005 0.11% 0.84% 0.00% 
% σφάλμα >0.001 35.81% 49.06% 34.97% 
% σφάλμα >0.0005 66.54% 73.58% 61.64% 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Πρωτότυπος Κώδικας σε «C» για τον υπολογισμό του πρωτεύοντος 
συντελέστή Lyapunov από βαθμωτή ακολουθία δεδομένων. 

 
/**********************************************************************/ 
/*  basgen.6.c:  Same variable typing, array subscripting and control 
flow   */ 
/*               as original fortran code (line for line translation).       
*/ 
/*               Uses different calculation for boxlen resulting in          
*/ 
/*               a different 'database.' file but identical fet.out          
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*  BASGEN.C --  Works with FET.C to determine Lyapunov exponents.           
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*               Basgen takes an input data file and rearranges the data     
*/ 
/*               according to the algorithm in MAIN LOOP.                    
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*       USAGE:  basgen [infile] [npts tau dim gres]                         
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*           1)  Command line 'infile' is ascii floating-point data.         
*/ 
/*               Output files are 'database.' and 't.1' (binary float 
data). */ 
/*           2)  Default 'infile' is 't.1' (binary floating-point data).     
*/ 
/*               Output file is 'database'.                                  
*/ 
/*           3)  Will prompt for npts, tau, dim, and gres if not 
supplied    */ 
/*                                                                           
*/ 
/**********************************************************************/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
/* Define fopen argument strings for binary file I/O.  ANSI C requires 
that 
these include "b"; older (UNIX) versions will not accept the ANSI forms. 
*/ 
#ifdef __STDC__ 
#define RB "rb" 
#define WB "wb" 
#else 
#define RB "r" 
#define WB "w" 
#endif 



 
#define     max(a,b)   (a<b ? b: a) 
#define     min(a,b)   (a>b ? b: a) 
 
#define     MAXDAT     32000 
#define     MAXBOX     6000 
#define     MAXDIM     8 
 
char bindata[] = "t.1"; 
char database[] = "database."; 
 
 
main(argc, argv) 
int argc; 
char *argv[]; 
{ 
    static short int nxtbox[MAXBOX+1][MAXDIM+1], 
where[MAXBOX+1][MAXDIM+1]; 
    static short int datptr[MAXBOX+1], nxtdat[MAXDAT+1], 
target[MAXDIM+1]; 
 
    /* the first element of the array (array[0]) is unused */ 
    /* array[1] is used as the first element as in fortran code */ 
 
    int tau, datcnt, boxcnt, runner, chaser, used; 
    static float data[MAXDAT+1]; 
 
    int ndim, ires, i, j, k, n; 
    float datmin, datmax, boxlen; 
 
/**/    float datdiff; 
 
 
    FILE      *fp1, *fp2, *fp3; 
 
 
    if (argc != 1 && argc != 2 && argc != 5 && argc != 6) { 
        fprintf(stderr, "Usage: %s [infile] [npts tau dim gres]\n", 
argv[0]); 
        exit(1); 
    } 
 
    if (argc == 1 || argc == 2) { 
        do {  
            printf("Number of data points (<= %d): ", MAXDAT);  
            scanf("%d", &datcnt); 
            if (datcnt > MAXDAT) { 
                printf("# of data points must be <= %d\n", MAXDAT); 
     } 
        } while (datcnt > MAXDAT); 
    } 
    else if (argc == 5) 
        datcnt = atoi(argv[1]); 
    else if (argc == 6) 
        datcnt = atoi(argv[2]); 
    if (datcnt > MAXDAT) { 
        fprintf(stderr, "# of data points must be <= %d\n", MAXDAT); 
        exit(2); 
    }  
 



    if (argc == 2 || argc == 6) { 
        if ((fp1 = fopen(argv[1], "r")) == NULL) { 
     fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", argv[1]); 
            exit(3); 
 } 
 if ((fp2 = fopen(bindata, WB)) == NULL) { 
     fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", bindata); 
     exit(4); 
        } 
 argc--; 
        *argv++; 
 
        for (i=1; i<=datcnt && fscanf(fp1, "%f", &data[i]) == 1; i++) 
            ; 
        if (--i != datcnt) { 
            fprintf(stderr, "Short data count %d\n", i);         
            datcnt = i; 
 } 
 
        if (fwrite(&data[1], sizeof(float), datcnt, fp2) != datcnt) { 
     fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", bindata); 
            exit(5); 
 } 
 
        fclose(fp1); 
        fclose(fp2); 
  
    } 
 
    else { 
        if ((fp1 = fopen(bindata, RB)) == NULL) { 
            fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", bindata); 
            exit(6); 
        } 
        if ((i = fread(&data[1], sizeof(float), datcnt, fp1)) != datcnt) 
{ 
            fprintf(stderr, "Short data count %d\n", i); 
            datcnt = i; 
 } 
        fclose(fp1); 
    } 
 
    if (argc == 5) { 
        tau = atoi(argv[2]); 
        ndim = atoi(argv[3]); 
        ires = atoi(argv[4]); 
    } 
    else { 
        printf("time delay (samples): "); 
        scanf("%d", &tau); 
        printf("embedding dimension (<= %d): ", MAXDIM); 
        scanf("%d", &ndim); 
        printf("grid resolution (maxbox = %d): ", MAXBOX); 
        scanf("%d", &ires); 
      } 
 
    datmin=data[1];               /* Find Min and Max Values */ 
    datmax=data[1]; 
    for (i=1; i<=datcnt; ++i) { 
 datmin = min(datmin,data[i]); 



 datmax = max(datmax,data[i]); 
    } 
 
    /* ENLARGE GRID SO NO POINTS ON OUTER BOUNDARY */ 
 
/**/                                       /* Shane's code */ 
 datdiff=datmax-datmin; 
 datmin -= .01 * datdiff; 
 datmax += .01 * datdiff; 
 datdiff = datmax - datmin; 
 boxlen = datdiff / (float)ires; 
/**/ 
 
/*                                         Wolf's original code 
    datmin -= .01 * (datmax-datmin); 
    datmax += .01 * (datmax-datmin); 
 
    boxlen = (datmax-datmin) / (float)ires; 
*/ 
 
    /* INITIALIZE THE GRID */  
 
    boxcnt=1; 
    for (i=1; i <= MAXBOX; ++i) { 
        datptr[i] = 0; 
        for (j=1; j <= ndim; ++j) { 
            nxtbox[i][j] = 0; 
            where[i][j] = 0; 
        } 
    } 
    for (i=1; i <= MAXDAT; ++i) { 
         nxtdat[i] = 0; 
    } 
 
    /* MAIN LOOP */ 
        
    for (i = 1; i <= datcnt-(ndim-1) * tau; ++i) { 
 
        /* DETERMINE TARGET COORDINATES */ 
 
        for (j=1; j<=ndim; ++j) { 
            target[j]=(short int)((data[(i)+(j-1)*tau] - 
datmin)/boxlen); 
        } 
 
        /* GO TO TARGET BOX, DIMENSION BY DIMENSION */ 
        /* IF BOX DOESN'T EXIST, CREATE IT */  
 
        runner=1; 
        chaser=0; 
        for (j=1; j<=ndim; ++j) { 
 
L90:        if ((n = where[runner][j]-target[j]) < 0) 
                goto L100; 
            else if (n == 0) 
                goto L130; 
            else if (n > 0) 
                goto L110; 
 
L100:       chaser = runner; 



            runner = (int)nxtbox[runner][j]; 
            if (runner != 0) { goto L90; } 
 
L110:       ++boxcnt; 
            if (boxcnt == MAXBOX) { 
                fprintf(stderr, "Grid overflow at i = %d\n", i); 
                exit(7); 
     } 
            for (k=1; k<=ndim; ++k) { 
                where[boxcnt][k] = where[chaser][k]; 
     } 
            where[boxcnt][j] = target[j]; 
            nxtbox[chaser][j] = (short int)boxcnt; 
            nxtbox[boxcnt][j] = (short int)runner; 
            runner = boxcnt; 
 
L130:       ; 
        } 
 
        /* RUNNER is target box - add data point to this box */ 
       
        nxtdat[i] = datptr[runner]; 
        datptr[runner] = (short int)i; 
    } 
 
    /* End of MAIN LOOP */ 
 
    used = 0; 
    for (i=1; i <= boxcnt; ++i) { 
        if (datptr[i] != 0) {  
            ++used; 
 } 
    } 
 
    if (argc != 5) { 
        printf("# boxes allocated : %d\n", MAXBOX); 
        printf("# boxes created   : %d\n", boxcnt); 
        printf("# boxes non-empty : %d\n", used); 
        printf("\nEnter '1' if OK : "); 
        scanf("%d", &i); 
        if (i != 1) { 
            exit(8); 
 } 
    } 
 
    /* WRITE OUT DATA BASE */ 
    /* EMPTY BOXES WRITTEN OUT - WASTES SOME STORAGE SPACE */ 
 
    if ((fp3 = fopen(database, WB)) == NULL) { 
        fprintf(stderr, "Cannot open file '%s'\n", database); 
 exit(9); 
    } 
 
    if (fwrite(&ndim, sizeof(int), 1, fp3) != 1 || 
        fwrite(&ires, sizeof(int), 1, fp3) != 1 || 
        fwrite(&tau, sizeof(int), 1, fp3) != 1 || 
        fwrite(&boxcnt, sizeof(int), 1, fp3) != 1 || 
        fwrite(&datcnt, sizeof(int), 1, fp3) != 1 || 
        fwrite(&datmax, sizeof(float), 1, fp3) != 1 || 
        fwrite(&datmin, sizeof(float), 1, fp3) != 1 || 



        fwrite(&boxlen, sizeof(float), 1, fp3) != 1) { 
 
        fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", database); 
        exit(10); 
    } 
 
    for (i=1; i<=boxcnt; ++i) { 
        if (fwrite(&datptr[i], sizeof(short int), 1, fp3) != 1 || 
            fwrite(&nxtbox[i][1], sizeof(short int), ndim, fp3) != ndim 
|| 
            fwrite(&where[i][1], sizeof(short int), ndim, fp3) != ndim) 
{ 
 
            fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", database); 
            exit(10); 
 } 
    } 
 
    if (fwrite(&nxtdat[1], sizeof(short int), datcnt, fp3) != datcnt) { 
        fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", database); 
        exit(10); 
    } 
 
    fclose(fp3); 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/**********************************************************************/ 
/*  fet.6.c:  Same variable typing, array subscripting and control flow      
*/ 
/*            as Wolf's original fortran code (line for line 
translation).   */ 
/*                                                                           
*/ 
/*  FET.C --  Works with BASGEN.C to determine Lyapunov exponents.           
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*            Fet takes an input data file from basgen and calculates        
*/ 
/*            principle Lyapunov exponents from the data                     
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*    USAGE:  fet [dt evolv scalmn scalmx thmax]                             
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*        1)  defaults are: input - 'database.', 't.1'.                      
*/ 



/*                          output - 'fet.out', 'graphic.dat'.              
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/* ROUTINES:  search().                                                      
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/***********************************************************************
******/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
 
/* Define fopen argument strings for binary file I/O.  ANSI C requires 
that 
these include "b"; older (UNIX) versions will not accept the ANSI forms. 
*/ 
#ifdef __STDC__ 
#define RB "rb" 
#define WB "wb" 
#else 
#define RB "r" 
#define WB "w" 
#endif 
 
#define     min(a,b)   (a>b ? b: a) 
 
 
#define     MAXDAT     32000 
#define     MAXBOX     6000 
#define     MAXDIM     8 
 
#define     SCREENX    600      /* For DRAW drawing routine scaling */ 
#define     SCREENY    500 
 
 
char database[] = "database."; 
char bindata[] = "t.1"; 
char fetout[] = "fet.out"; 
char graphout[] = "graphic.dat"; 
 
static float data[MAXDAT+1]; 
static short int nxtbox[MAXBOX+1][MAXDIM+1], where[MAXBOX+1][MAXDIM+1]; 
static short int datptr[MAXBOX+1], nxtdat[MAXDAT+1], delay[MAXDIM+1]; 
 
/* the first element of the array (array[0]) is unused */ 
/* array[1] is used as the first element as in fortran code */ 
 
static int tau, boxcnt, datcnt, datuse, evolve; 
static int oldpnt, newpnt, bstpnt, runner; 
 
static int ndim, ires; 
static float datmax, datmin, boxlen; 
static float dismin, dismax, bstdis, thmax, thbest; 
 
 
 
main(argc, argv) 
int argc; 



char *argv[]; 
{ 
    int search(); 
    int i, k; 
    int its, iang, indo, indn; 
    short int coords[4], ocoords[4]; 
 
    float savmax; 
    float scalex, scaley; 
    float dt, sum, disold, disnew, p1, p2, zlyap; 
 
    double    sqrt(), log(), pow(), cos(); 
    FILE      *fp1, *fp2, *fp3, *fp4; 
 
 
    if (argc != 1 && argc != 6) { 
        fprintf(stderr, "Usage: %s [dt evolv scalmn scalmx thmax]\n", 
argv[0]); 
        exit(1); 
    } 
 
    /* READ IN DATABASE */ 
 
    if ((fp1 = fopen(database, RB)) == NULL) { 
        fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", database); 
        exit(2); 
    } 
    if (argc == 1) 
        printf("\nreading the database...\n"); 
 
    if ((fread(&ndim, sizeof(int), 1, fp1) != 1) || 
 (fread(&ires, sizeof(int), 1, fp1) != 1) || 
 (fread(&tau, sizeof(int), 1, fp1) != 1) || 
 (fread(&boxcnt, sizeof(int), 1, fp1) != 1) || 
 (fread(&datcnt, sizeof(int), 1, fp1) != 1) || 
 (fread(&datmax, sizeof(float), 1, fp1) != 1) || 
 (fread(&datmin, sizeof(float), 1, fp1) != 1) || 
        (fread(&boxlen, sizeof(float), 1, fp1) != 1)) { 
            fprintf(stderr, "Error reading from file '%s'\n", database); 
            exit(3); 
    } 
 
    for (i = 1; i <= boxcnt; ++i) { 
        if (fread(&datptr[i], sizeof(short int), 1, fp1) != 1 || 
            fread(&nxtbox[i][1], sizeof(short int), ndim, fp1) != ndim 
|| 
            fread(&where[i][1], sizeof(short int), ndim, fp1) != ndim) { 
                fprintf(stderr, "Error reading from file '%s'\n", 
database); 
                exit(3); 
        } 
    } 
    if (fread(&nxtdat[1], sizeof(short int), datcnt, fp1) != datcnt) { 
        fprintf(stderr, "Error reading from file '%s'\n", database); 
        exit(3); 
    } 
     
    fclose(fp1); 
      
    if (argc == 1) { 



        printf("ndim = %d\nires = %d\ntau = %d\n", ndim,ires,tau); 
        printf("boxcnt = %d\ndatcnt = %d\ndatmax = 
%f\n",boxcnt,datcnt,datmax); 
        printf("datmin = %f\nboxlen = %f\n", datmin,boxlen); 
      } 
 
    /* READ IN ORIGINAL TIME SERIES DATA */ 
  
    if ((fp2 = fopen(bindata, RB)) == NULL) { 
        fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", bindata); 
        exit(4); 
    } 
 
    if (argc == 1) 
        printf("\nreading the time series...\n"); 
 
    if (fread(&data[1], sizeof(float), datcnt, fp2) != datcnt) { 
        fprintf(stderr, "Error reading from file '%s'\n", bindata); 
        exit(5); 
    } 
 
    fclose(fp2); 
 
    /* INPUT PARAMETERS */ 
  
    if (argc == 6) { 
        dt = atof(argv[1]); 
        evolve = atoi(argv[2]); 
        dismin = atof(argv[3]); 
        dismax = atof(argv[4]); 
        thmax = atof(argv[5]); 
    } 
    else { 
        printf("Time-step (seconds or iterations): ");  
        scanf("%f",&dt); 
        printf("Evolution time (number of samples): "); 
        scanf("%d",&evolve); 
        printf("Minimum separation at replacement: "); 
        scanf("%f",&dismin); 
        printf("Maximum separation for replacement: "); 
        scanf("%f",&dismax); 
        printf("Maximum orientation error: "); 
        scanf("%f",&thmax); 
    } 
 
    /* OPEN GRAPHICS TEMP FILE FOR `DRAW` TO READ */ 
 
    if ((fp4 = fopen(graphout, WB)) == NULL) { 
        fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", graphout); 
    } 
    if (fwrite(&evolve, sizeof(int), 1, fp4) != 1) { 
        fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", graphout); 
    } 
     
    /* INITIALIZE GRAPHICS ROUTINES, INSERT SCREEN LIMITS */ 
 
    scalex = SCREENX/(datmax-datmin); 
    scaley = SCREENY/(datmax-datmin); 
 
    if ((fp3 = fopen(fetout, "w")) == NULL) { 



        fprintf(stderr, "Can't open file '%s'\n", fetout); 
        exit(6); 
    } 
    for (i=1;i <= ndim ; ++i) { 
         delay[i] = (short int)((i-1) * tau); 
    } 
    datuse = datcnt - (ndim-1) * tau - evolve; 
    its = 0; 
    sum = 0.0; 
    savmax = dismax; 
    oldpnt = 1; 
    newpnt = 1; 
 
    /* SEARCH FOR NEAREST NEIGHBOR - IGNORE ORIENTATION */ 
 
L50:  
    search(0); 
    if (bstpnt == 0) {  
        dismax *= 2.0; 
        goto L50;       
    } 
    dismax = savmax; 
    newpnt = bstpnt; 
    disold = bstdis; 
    iang = -1; 
 
    /* EVOLVE POINTS, FIND FINAL SEPARATION, UPDATE EXPONENT */ 
 
L60:  
    oldpnt += evolve; 
    newpnt += evolve; 
 
    /* GRAPHICS INTERFACE */ 
    /* Calculate coords and write to temp file for 'DRAW' to read & 
display */ 
 
    for (i = 0; i <= evolve; ++i) { 
        indo = (oldpnt - evolve + i); 
        indn = (newpnt - evolve + i); 
        for (k = 0; k < 4; ++k) { ocoords[k] = coords[k]; } 
        
        /* SCALE DATA TO FIT SCREEN */ 
 
        coords[0] = (short int)((data[indo] - datmin) * scalex); 
        coords[1] = (short int)((data[indo+tau] - datmin) * scaley); 
        coords[2] = (short int)((data[indn] - datmin) * scalex); 
        coords[3] = (short int)((data[indn+tau] - datmin) * scaley); 
        if (fwrite(&coords[0], sizeof(short int), 4, fp4) != 4) { 
            fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", graphout); 
        }    
        if (i > 0) { 
           if (fwrite(&ocoords[0], sizeof(short int), 2, fp4) != 2 || 
               fwrite(&coords[0], sizeof(short int), 2, fp4) != 2 || 
               fwrite(&ocoords[2], sizeof(short int), 2, fp4) != 2 || 
               fwrite(&coords[2], sizeof(short int), 2, fp4) != 2) { 
                   fprintf(stderr, "Error writing to file '%s'\n", 
graphout); 
           } 
 } 
    } 



 
    /* CALCULATION FINISHED */ 
 
    if (oldpnt >= datuse) { 
        if (argc == 1) { 
            printf("\nLyapunov exponent calculated to be %f\n", zlyap); 
 } 
        else 
            printf("%f\n", zlyap); 
 
        fclose(fp3); 
        fclose(fp4); 
        exit(0); 
    } 
 
    /* FELL OFF TIME SERIES - DESPERATE - FIND NEAREST NEIGHBOR */ 
 
    if (newpnt >= datuse) { 
        oldpnt -= evolve; 
        goto L50; 
    } 
    disnew = 0.0; 
    for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
        p1 = data[oldpnt + delay[i]]; 
        p2 = data[newpnt + delay[i]]; 
        disnew += ((p2 - p1) * (p2 - p1)); 
    } 
    disnew = (float)sqrt((double)disnew); 
    if (disnew < 0.1*dismin) { 
        disnew = 0.1*dismin; 
    } 
    ++its; 
    sum += (float)log((double)(disnew/disold)); 
 
    zlyap = sum / (evolve * its * dt * (float)log(2.0)); 
 
    /* POSITION TEXT CURSOR WHILE IN GRAPHICS MODE */ 
    /* Not fully implemented */ 
 
    if (iang == -1) { 
        fprintf(fp3, "%9d%18.4f%15.4f%18.4f\n", 
  evolve*its, disold, disnew, zlyap); 
    } 
    else { 
        fprintf(fp3, "%9d%18.4f%15.4f%18.4f%13d\n", 
  evolve*its, disold, disnew, zlyap, iang); 
    } 
 
    /* LOOK FOR REPLACEMENT ONLY IF FINAL DISTANCE > DISMAX */ 
 
    if (disnew <= dismax) { goto L90; } 
    search(1); 
    if (bstpnt != 0) { goto L100; } 
     
    /* NO ACCEPTABLE REPLACEMENT - TAKE NEAREST NEIGHBOR */ 
 
    goto L50; 
 
    /* NO NEED FOR REPLACEMENT - KEEP EVOLVING */ 
 



L90: 
    disold = disnew; 
    iang = -1; 
    goto L60; 
 
    /* REPLACEMENT SUCCESSFUL - START NEW EVOLUTION */ 
 
L100: 
    newpnt = bstpnt; 
    disold = bstdis; 
    iang = (int)thbest; 
    goto L60; 
} 
  
 
 
int search(iflag) 
int iflag; 
{ 
    float oldcrd[MAXDIM+1], newcrd[MAXDIM+1], bstcrd[MAXDIM+1]; 
    int igcrds[MAXDIM+1], target[MAXDIM+1]; 
 
    int i, icnt, irange, icounter, ipower, ioff, iskip; 
 
    float     oldist, abc, abc1, abc2, tdist, dot, ctheta, theta; 
    double    fabs(), sqrt(), pow(), log(), cos(); 
    
 
    /* If bstpnt < or > 0 on return a replacement has been found */ 
    /* bstpnt points to it */ 
    /* thbest is the change in orientation */ 
    /* bstdis is the change in separation from the fiducial point */ 
    /* bstcrd has its coordinates (not passed back to main */ 
 
    /* SET UP GRID COORDINATES */ 
 
    for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
        oldcrd[i] = data[oldpnt + delay[i]]; 
        newcrd[i] = data[newpnt + delay[i]]; 
        igcrds[i] = (int)((oldcrd[i]-datmin) / boxlen); 
    } 
 
    /* FIND DISTANCE FROM OLDPNT TO NEWPNT (NOT NECESSARILY 'disnew') */ 
 
    oldist = 0.0; 
    for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
       abc = oldcrd[i] - newcrd[i]; 
       oldist += abc * abc; 
    } 
    oldist = (float)sqrt((double)oldist); 
     
    /* SKIP BOXES CLOSER THAN DISMIN, INITIALIZE 'BEST' VARIABLES */ 
 
    irange = (int)(dismin / boxlen); 
    if (irange == 0) {irange = 1;} 
    thbest = thmax; 
    bstdis = dismax; 
    bstpnt = 0; 
 
L30: 



    for (icnt = 0; icnt <= pow((double)(2*irange + 1), (double)ndim) - 
1;  
                                                                      
++icnt) { 
        icounter = icnt; 
        for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
           ipower = (int)pow((double)(2*irange + 1),(double)(ndim-i)); 
           ioff = icounter/ipower; 
           icounter -= ioff * ipower; 
           target[i] = igcrds[i] - irange + ioff; 
           if (target[i] < 0) { goto L140; } 
           if (target[i] > ires-1) { goto L140; } 
        } 
  
        /* CHECK ALL BOXES ON OUTER PERIMETER OF SEARCH AREA */ 
        /* EXCEPT FIRST TIME */  
 
        if (irange == 1) { goto L60; } 
        iskip = 1; 
        for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
     if ((int)(fabs((double)(target[i]-igcrds[i])))==irange) 
{iskip=0;} 
        } 
        if (iskip == 1) { goto L140; } 
 
        /* SEARCH FOR TARGET BOX */ 
L60: 
        runner = 1; 
        for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
 
L70:   
            if ((int)where[runner][i] == target[i]) { goto L80; } 
            runner = (int)nxtbox[runner][i]; 
            if (runner != 0) { goto L70; } 
            goto L140; 
     
L80: 
            ; 
        } 
 
        if (runner == 0) { goto L140;} 
        runner = (int)datptr[runner]; 
        if (runner == 0) { goto L140;} 
    
        /* FOR POINTS IN THIS BOX CHECK DISTANCE, ANGLE, NON-ADJACENCY 
*/    
 
L90: 
        if ((int)(fabs((double)(runner-oldpnt))) < evolve) { goto L130; 
} 
        if ((int)(fabs((double)(runner-datuse))) < 2*evolve) { goto 
L130; } 
       
        for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 
            bstcrd[i] = data[runner+delay[i]]; 
        } 
 
        tdist = 0.0; 
        dot = 0.0; 
        for (i = 1; i <= ndim; ++i) { 



           abc1 = oldcrd[i] - bstcrd[i]; 
           abc2 = oldcrd[i] - newcrd[i]; 
           tdist += abc1 * abc1; 
           dot += abc1 * abc2; 
        } 
        tdist = (float)sqrt((double)tdist); 
 
        if (tdist < dismin) { goto L130; } 
        if (tdist >= bstdis) { goto L130; } 
        if (tdist == 0) { goto L130; } 
        if (iflag == 0) { goto L120; }    
 
        ctheta = (float)min(fabs((double)(dot/(tdist * oldist))),1.0); 
        theta = 57.3 * (float)(acos((double)ctheta));  
 
        if (theta >= thbest) { goto L130; } 
        thbest = theta; 
 
L120:  
        bstdis = tdist; 
        bstpnt = runner;  
 
        /* GOTO NEXT POINT IN BOX */ 
 
L130: 
        runner = (int)nxtdat[runner]; 
        if (runner != 0) { goto L90; } 
 
L140: 
        ; 
    }  /* End of for (icnt = 0; etc. ) */ 
 
    /* RETURN IF POINT FOUND, ELSE CHECK NEXT LAYER */ 
    /* note dependence of # of boxes searched on dismax */ 
    /* dismax < 1.5 * boxlen -> 3 ** ndim boxes (1 layer) */ 
    /* dismax < 2.5 * boxlen -> 5 **ndim boxes (2 layers)  etc... */ 
 
    ++irange;  
    if (irange <= (int)(0.5+(dismax/boxlen))) { goto L30; } 
    return; 
} 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/**********************************************************************/ 
/*                                                                           
*/ 
/*  DRAW.C -- Used in conjunction with BASGEN & FET to display 
attractors.   */ 
/*                                                                           
*/ 



/*             Draw takes a graphics data file as input (graphic.dat)        
*/ 
/*             and displays the data in a pop-up window.                     
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*     USAGE:  draw [infile]                                                 
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*         1)  default input file is 'graphic.dat'.                          
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/*  ROUTINES:  draw_attractor()  -  reads in graphics data & displays.       
*/ 
/*                                                                           
*/ 
/**********************************************************************/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <suntool/sunview.h>    /** Include files for sunview graphics 
**/ 
#include <suntool/panel.h> 
#include <suntool/canvas.h> 
#include <suntool/icon.h> 
#include <sunwindow/cms_rainbow.h> 
#include <math.h> 
 
#define MAXSTRLEN   256 
#define CMS_SIZE    16 
 
#ifndef ERR 
#define ERR     (-1) 
#endif 
 
#define ITIMER_NULL    ((struct itimerval *)0) 
 
static Window frame, panel, tty, canvas; 
static Pixwin *pw; 
static Icon   icon; 
static int    cmssize; 
static int    color; 
static struct pixrect *mpr; 
 
static Notify_value draw_attractor(); 
static void         quit_proc(); 
 
                /** Icon image can be found in this directory **/ 
 
static short     icon_image[] = { 
#include </files/home/users/shanega/bin/draw.icon> 
}; 
 
mpr_static(draw, 64, 64, 1, icon_image); 
 
static short int colornum = 0, refresh; 
static long int  evolve;     /** Read from the beginning of graphic.dat 
**/ 
char             graphic_file[] = "graphic.dat"; 



FILE             *fp1;       /**       Points to graphic.dat file       
**/ 
 
 
main(argc, argv) 
int  argc; 
char *argv[]; 
{ 
     short int temp, cnt, i; 
 
/**    INITIALIZE GRAPHICS WINDOW -- MADE OF FRAME SURROUNDING CANVAS      
**/ 
 
     printf("\n\nScreen refresh? (1 = yes, 0 = no): "); 
     scanf("%d", &refresh); 
 
     icon = icon_create(ICON_IMAGE, &draw, 0);   /** Make icon **/ 
     frame = window_create(NULL, FRAME, 
                           FRAME_LABEL,     "Attractor Display Window", 
                           FRAME_ICON,      icon, 
                           FRAME_INHERIT_COLORS,   TRUE,  
                           0);                   /** Make main window 
frame **/ 
     canvas = window_create(frame, CANVAS, 
                            WIN_HEIGHT,      500, 
                            WIN_WIDTH,       600, 
       0);                  /** Make canvas to draw on 
**/ 
     pw = (Pixwin *)canvas_pixwin(canvas); 
     window_fit(frame);                          /** Fit canvas in frame 
**/ 
 
/**           OPEN GRAPHICS FILE -- READ LOOP VARIABLE FROM IT              
**/ 
     if (argc == 2) { 
         if ((fp1 = fopen(argv[1], "r")) == NULL) { 
             fprintf(stderr, "Cannot open file %s.\n", argv[1]); 
             exit(1); 
  } 
     } 
     else if ((fp1 = fopen(graphic_file, "r")) == NULL) { 
         fprintf(stderr, "Cannot open graphic.dat.\n"); 
         exit(1); 
     }      
     if (fread(&evolve, sizeof(long int), 1, fp1) == NULL) { 
          printf("\nCannot read from graphic.dat -- Use FET to 
create."); 
          exit(1); 
     } 
 
/**       THIS HANDLES WINDOW INPUT FROM MOUSE (RESIZE, CLOSE, ETC)         
**/ 
/**      (continually calls draw_attractor while checking for events)       
**/ 
 
     (void) notify_set_itimer_func(frame, draw_attractor, 
               ITIMER_REAL, &NOTIFY_POLLING_ITIMER, ITIMER_NULL); 
 
/**                      SETS UP FOR COLOR DRAWING                          
**/ 



 
     cmssize = setuprainbowcolormap(pw); 
     mpr = mem_create(16, (int)window_get(canvas, CANVAS_HEIGHT), 
                      pw->pw_pixrect->pr_depth); 
 
/**              DRAW WINDOW, START CALLING draw_attractor().               
**/ 
 
     window_main_loop(frame); 
 
/**                        CLOSE & EXIT WHEN DONE                           
**/ 
     fclose(fp1); 
     exit(1); 
} 
 
 
static Notify_value 
draw_attractor(client, itimer_type) 
Notify_client  client; 
int            itimer_type; 
{ 
 
     short int coords1[4]; 
     short int temp, cnt, i; 
 
             /** Read previous fet coords and display graphics   **/ 
             /** (after Fet has completed running and            **/         
             /**  the user has decided it's worth seeing)        **/ 
    
     for (temp = 0; temp <= evolve; ++temp) { 
          if ((cnt = fread(&coords1[0], sizeof(short int), 4, fp1)) == 
ERR) {  
               printf("\nCannot read from temp.file"); 
               goto draw; 
          } 
          for (i = 0; i < 4; ++i) { 
               if (coords1[i] <= 0) coords1[i] = 1; 
   } 
 
          pw_vector(pw,coords1[0],coords1[1],coords1[2],coords1[3], 
                    PIX_SRC, 1); 
          if (temp > 0) { 
              if ((cnt = fread(&coords1[0],sizeof(short int),4,fp1)) == 
ERR) {  
                   printf("\nCannot read from temp.file"); 
                   goto draw; 
              } 
              for (i = 0; i < 4; ++i) { 
                   if (coords1[i] <= 0) coords1[i] = 1; 
       } 
              pw_vector(pw,coords1[0],coords1[1],coords1[2],coords1[3], 
                        PIX_SRC,1); 
       if ((cnt = fread(&coords1[0],sizeof(short int),4,fp1)) == 
ERR) { 
     printf("\nCannot read from temp.file"); 
                   goto draw; 
       } 
              for (i = 0; i < 4; ++i) { 
                   if (coords1[i] <= 0) coords1[i] = 1; 



       } 
              pw_vector(pw,coords1[0],coords1[1],coords1[2],coords1[3], 
                        PIX_SRC, 1); 
    } 
      } 
 
      if (refresh == 1) pw_writebackground(pw, 0, 0, 600, 500, PIX_SRC); 
 
draw: return(NOTIFY_DONE); 
} 
 
 
static int 
setuprainbowcolormap(pw)    /** Concept from spheres.c in SUNVIEW manual 
**/ 
Pixwin *pw; 
{ 
     int i;     
  
     register u_char red[CMS_SIZE]; 
     register u_char green[CMS_SIZE]; 
     register u_char blue[CMS_SIZE]; 
 
/***  Initialize to 2-color colormap.  The rest (2-15) are unused  ***/ 
 
     red[0] = 0; green[0] = 0; blue[0] = 0;      /** Background is black 
**/ 
     red[1] = 0; green[1] = 122; blue[1] = 255;  /** Foreground is blue  
**/ 
 
     pw_setcmsname(pw, "mycolormap");            /** Name my colormap    
**/ 
  
                /** Stick my colors into the window colormap **/ 
 
     pw_putcolormap(pw, 0, CMS_SIZE, red, green, blue);  
 
                       /** Return this for mpr_size **/ 
 
     return(CMS_SIZE); 
} 
 
 
static void 
quit_proc() 
{ 
     window_destroy(frame); 
} 
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