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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Είναι παράξενο το γεγονός ότι μαθηματικές εικασίες  που μπορούν να γίνουν 

κατανοητές ακόμη και από μικρά παιδιά δεν μπορούν να αποδειχθούν ούτε και από 

τους μεγαλύτερους μαθηματικούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η εικασία του 

Collatz, ή αλλιώς εικασία 3n+1, που διατυπώθηκε το 1937 από τον Lothar Collatz, η 

οποία αποτελεί και το θέμα της παρούσης εργασίας. 

 Πάρε έναν οποιοδήποτε θετικό ακέραιο n. 

 Αν ο n είναι άρτιος, διαίρεσέ τον με το 2 και βρες το n/2. Αν ο n είναι περιττός 

πολλαπλασίασέ τον με το 3 και στο αποτέλεσμα πρόσθεσε 1, ώστε να πάρεις το 

3n+1. 

 Επανάλαβε τη διαδικασία επ’ αόριστον για τον αριθμό που προκύπτει κάθε 

φορά. 

Σύμφωνα με την εικασία, από όποιον αριθμό και να ξεκινήσει κάποιος, πάντα θα 

καταλήξει στο 1. Η εικασία Collatz παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα της θεωρίας 

αριθμών. Ο μεγάλος Ούγγρος μαθηματικός Paul Erdos ανέφερε κάποτε σχετικά με την 

εικασία αυτή: «Τα μαθηματικά μπορεί να μην είναι έτοιμα για τέτοια προβλήματα!» και 

προσέφερε 500$ για την απόδειξή της. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη 

μαθηματική στρατηγική που να οδηγεί στην απόδειξη. 

Στη παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε μέσα από επαγωγικούς συλλογισμούς να 

αναδείξουμε ορισμένες ιδιότητες και ιδιαιτερότητες της ακολουθίας καθώς και μια 

σειρά υποπροβλημάτων που μπορεί ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα σε μια πρώτη 

προσέγγιση του προβλήματος. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ένα μαθηματικό πρόβλημα είναι ανοικτό αν δεν έχουμε μια μαθηματική 

απόδειξη του ισχυρισμού και όχι μόνο. Υπάρχουν προβλήματα όπως το πρόβλημα της 

μηχανικής των ρευστών που είναι φυσικά ανοικτό αλλά δεν έχει κατανοηθεί πλήρως το 

μαθηματικό ερώτημα, όπως οι εξισώσεις Navier – Stokes πολύπλοκων φαινομένων, για 

παράδειγμα. Ένα τέτοιο πρόβλημα, όπως τουλάχιστον βεβαιώνουν μαθηματικοί του 

εύρους του Erdos ή του Conway, φαίνεται να είναι η εικασία του Collatz.  

Θα προσεγγίσουμε την εικασία με τη βοήθεια του επαγωγικού συλλογισμού. Μια 

διαδικασία δηλαδή εξαγωγής συμπερασμάτων και ιδιοτήτων από περιορισμένα 

εμπειρικά στοιχεία. Κάποιοι ισχυρισμοί που θα προκύψουν από την εμπειρική αυτή 

διαδικασία μπορούν να προσεγγιστούν χωρίς μαθηματική εμπειρία στη δύσκολη 

θεωρία αριθμών. Συγχρόνως, έχουμε τη δυνατότητα να διερευνούμε τον χώρο του 

προβλήματος, τι είναι δηλαδή αντιληπτό μέσα στο πρόβλημα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε 

στο αντικειμενικά δυνατό και να καθορίζουμε αυστηρότερους περιορισμούς στο 

επίπεδο των δυνατοτήτων μας. Τις περισσότερες φορές είναι πρόοδος το να είσαι σε 

θέση να χαράξεις  με αυτοπεποίθηση το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να 

κινηθεί το πρόβλημα.  

Θα διερευνήσουμε λοιπόν δύο παραμέτρους της συμπεριφοράς της ακολουθίας 

Collatz: τη σύγκλιση και την ύπαρξη κύκλων. 

  

 

ΑΚΟΛΟΘΙΕΣ 3n+1 και ΕΙΚΑΣΙΑ  COLLATZ 

 

  Η εικασία Collatz είναι μια μαθηματική εικασία η οποία ήταν γνωστή στους 

μαθηματικούς κύκλους από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, ενώ διατυπώθηκε για πρώτη φορά 

επισήμως από τον μαθηματικό Lothar Collatz το 1937. Εξ αιτίας του μελετήθηκε με 

μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετούς μαθηματικούς της εποχής (αποτελούσε τότε ένα από 

τα πιο διάσημα μαθηματικά προβλήματα
1
), η εικασία Collatz έχει και άλλες ονομασίες, 

όπως εικασία Ulam (από τον μαθηματικό Stanislaw Ulam) και εικασία Kakutani (από 

τον μαθηματικό Shizuo Kakutani)
2
. 

 
Εικόνα 1: Lothar Collatz (1910-1990), Stanislaw Ulam (1909-1984), Shizuo Kakutani (1911-

2004) 

  Η εικασία προτείνει τον εξής αναδρομικό αλγόριθμο για έναν θετικό ακέραιο n. 

Τον αλγόριθμο αυτό χάριν συντομίας θα τον καλούμε στη συνέχεια 3n+1 αλγόριθμο. 

                                                 
1
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2
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https://www.math.uni-hamburg.de/home/collatz/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Ulam
https://en.wikipedia.org/wiki/Shizuo_Kakutani
https://en.wikipedia.org/wiki/Shizuo_Kakutani


       

 

 
                            

     αν   ε ναι περιττ ς

  

 

Στο πρώτο βήμα ο αλγόριθμος θα εκτελέσει τα εξής βήματα: 

 Πάρε έναν οποιοδήποτε θετικό ακέραιο n. 

 Αν ο n είναι άρτιος, διαίρεσέ τον με το 2 και βρες το n/2. Αν ο n είναι  περιττός 

πολλαπλασίασέ τον με το 3 και στο αποτέλεσμα πρόσθεσε 1, ώστε να πάρεις το 

3n+1. 

Στη συνέχεια ο αλγόριθμος θα επαναλάβει τη διαδικασία με n αυτή τη φορά το 

αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εφαρμογή της f(n). 

 

Η εικασία του Collatz συνίσταται στην διατύπωση του ισχυρισμού ότι όποιος και 

να είναι ο θετικός ακέραιος n της εισόδου, η παραγόμενη ακολουθία τερματίζει στο 1. 

Την ακολουθία που παράγει ο 3n+1 αλγόριθμος   για έναν ακέραιο n θα την 

ονομάσουμε ακολουθία Collatz. 

  Η εικασία μπορεί να είναι κατανοητή στο περιεχόμενό της και από έναν μαθητή 

του δημοτικού αλλά η ευκολία αυτή δεν συνεπάγεται και την αντίστοιχη ευκολία στην  

απόδειξή της. Πράγματι το γεγονός ότι παραμένει αναπόδεικτη επί 80 και πλέον έτη 

προϊδεάζει τον αναγνώστη για το γεγονός ότι η εικασία είναι ένα «δύσκολο» 

προβλήματα. Χαρακτηριστική είναι η φράση του διάσημου μαθηματικού Paul Erdos, 

την οποία χρησιμοποίησε αναφερόμενος στην εικασία: «Τα μαθηματικά μπορεί να μην 

είναι έτοιμα για τέτοια προβλήματα.». Επίσης, προσέφερε 500$ για την απόδειξη σε 

όποιον τυχόν κατάφερνε να τη βρει. 

Παρά το γεγονός ότι με τα σημερινά δεδομένα στα μαθηματικά, η ενασχόληση με 

την εικασία είναι μάλλον μάταιη, η γοητεία της διατύπωσης έστω και μιας εικασίας 

σχετική με το πρόβλημα τράβηξε πολλούς μαθηματικούς. Έτσι, στα 80 χρόνια ύπαρξής 

της, η εικασία Collatz έχει αποτελέσει το αντικείμενο περίπου 200 επιστημονικών 

μελετών από διαφόρους μαθηματικούς. Παρ’ όλ’ αυτά, καμιά από αυτές τις μελέτες δεν 

κάνει τίποτε διαφορετικό από το να ασχολείται με ιδιότητες της εικασίας, να 

αποδεικνύει διάφορες συνθήκες και να προσπαθεί να την αντιμετωπίσει διά της πλαγίας 

οδού, μελετώντας πρώτα κάποιον διαφορετικό αλγόριθμο. 

  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στην ίδια κατηγορία με τις παραπάνω 

μελέτες κατατάσσεται και αυτή του Lothar Collatz, ο οποίος ασχολείτο με το πρόβλημα 

9 χρόνια πριν το διατυπώσει επίσημα (ήδη από το 1928), η οποία δημοσιεύτηκε το 

1986. Ο ίδιος ο Collatz είχε δηλώσει πως ο λόγος που δεν είχε δημοσιεύσει τίποτα 

σχετικό με την εικασία για 50 χρόνια είναι ότι πολύ απλά δεν μπορούσε να τη λύσει. 

Πάντως, το 1952 τη συζήτησε με τον μαθηματικό Helmut Hasse, ο οποίος τη διέδωσε 

ευρέως μέσω των διαλέξεων που έδιδε ανά τον κόσμο
3
. 

                                                 
3
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Εικόνα 2: Helmut Hasse (1898-1979) 

 

  Μια πρόσφατη απόπειρα απόδειξης της εικασίας αποτελεί αυτή του 

μαθηματικού Gerhard Opfer του πανεπιστημίου του Αμβούργου, ο οποίος υπήρξε 

μαθητής του Lothar Collatz. Εκείνος δημοσίευσε το 2011 μια μελέτη του στην οποία 

παρουσίαζε μια απόδειξη της εικασίας Collatz, η οποία, όμως, όπως επιβεβαίωσαν 

πολλοί μαθηματικοί ανά τον κόσμο, ήταν λανθασμένη
4
. 

 
Εικόνα 3: Gerhard Opfer (γεν. 1935) 

 

Παραδείγματα  

 

  Ας δούμε κάποιες 3n+1 ακολουθίες θετικών ακεραίων, συγκεκριμένα των 

αριθμών  5, 6, 11, 15, 27 και 54: 

 

 5, 16, 8, 4, 2, 1 

 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 

 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 

 15, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 

 27, 82, 41, 124, 62, 31, 94, 47, 142, 71, 214, 107, 322, 161, 484, 242, 121, 364, 

182, 91, 274, 137, 412, 206, 103, 310, 155, 466, 233, 700, 350, 175, 526, 263, 

790, 395, 1186, 593, 1780, 890, 445, 1336, 668, 334, 167, 502, 251, 754, 377, 

1132, 566, 283, 850, 425, 1276, 638, 319, 958, 479, 1438, 719, 2158, 1079, 3238, 

1619, 4858, 2429, 7288, 3644, 1822, 911, 2734, 1367, 4102, 2051, 6154, 3077, 

9232, 4616, 2308, 1154, 577, 1732, 866, 433, 1300, 650, 325, 976, 488, 244, 122, 

61, 184, 92, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2,  

                                                 
4
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http://faculty.evansville.edu/ck6/bstud/hasse.html
https://www.math.uni-hamburg.de/home/iske/opfer80.html


 54, 27, 82, 41, 124, 62, 31, 94, 47, 142, 71, 214, 107, 322, 161, 484, 242, 121, 

364, 182, 91, 274, 137, 412, 206, 103, 310, 155, 466, 233, 700, 350, 175, 526, 

263, 790, 395, 1186, 593, 1780, 890, 445, 1336, 668, 334, 167, 502, 251, 754, 

377, 1132, 566, 283, 850, 425, 1276, 638, 319, 958, 479, 1438, 719, 2158, 1079, 

3238, 1619, 4858, 2429, 7288, 3644, 1822, 911, 2734, 1367, 4102, 2051, 6154, 

3077, 9232, 4616, 2308, 1154, 577, 1732, 866, 433, 1300, 650, 325, 976, 488, 

244, 122, 61, 184, 92, 46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 

 

  Παρατηρούμε ότι οι τροχιές Collatz του 5, του 6 και του 11 έχουν μικρότερο 

μήκος (δηλαδή φτάνουν στο 1 με λιγότερες επαναλήψεις του αλγορίθμου) από τις 

τροχιές του 27 και του 54 (=2*27). Επίσης, με έντονη γραφή έχει σημειωθεί ο 

μεγαλύτερος ακέραιος μιας τροχιάς, τον οποίο θα τον ονομάσουμε το ύψος της τροχιάς. 

Διαπιστώνουμε ότι ακόμα και αν ο αρχικός αριθμός είναι σχετικά μικρός, το ύψος της 

τροχιάς Collatz του μπορεί να είναι πολύ μεγάλο (π.χ. το ύψος της τροχιάς του 27 είναι 

το 9232). Εξ αιτίας, λοιπόν, των αυξομειώσεων που παρατηρούνται στις τροχιές Collatz 

μέχρι να καταλήξουν στο 1, η ακολουθία 3n+1 ονομάστηκε διαφορετικά και ακολουθία 

χαλαζίου, αφού και οι κόκκοι του χαλαζιού μέσα σε ένα σύννεφο υπόκεινται σε 

πολλαπλές αναβάσεις και καταβάσεις. 

  Πράγματι, λοιπόν, όποιον αριθμό και να διαλέξουμε στην είσοδο του 

αλγορίθμου η ακολουθία Collatz φαίνεται να καταλήγει πάντα στο 1. Άραγε, αυτή είναι 

μια μοναδική ιδιότητα της ακολουθίας Collatz; Ας δούμε έναν άλλο αλγόριθμο. 

Εικόνα 4: Οι ακολουθίες 3n+1 και (5n+1)/2 των φυσικών 5, 6, 11, 15, 27, 54 και 99 

 

Θεωρούμε τον παρακάτω αλγόριθμο: 

 Έστω φυσικός αριθμός n. 

 

 

 



 Αν ο n είναι άρτιος τον διαιρούμε με το 2. Αν είναι περιττός, πολλαπλασιάζουμε 

τον n με το 5, προσθέτουμε το 1 και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 2. 

 Επαναλαμβάνουμε επ’ αόριστον τη διαδικασία από το πρώτο βήμα έχοντας στη 

θέση του n το 
 

 
 αν n άρτιος ή το 

    

 
 αν n περιττός, σχηματίζοντας έτσι μια 

ακολουθία φυσικών. 
  

Για να αποφύγουμε τη χειροκίνητη εύρεση των ακολουθιών μπορούμε να 

υλοποιήσουμε τους αλγορίθμους στο Microsoft Excel ώστε αυτόματα να δίνονται οι 

ακολουθίες  3n+1 και 
    

 
 ενός τυχαίου φυσικού που εμείς εισάγουμε. Αυτό είναι 

αρκετά εύκολο και διευκολύνει τη μελέτη μας γύρω από τις δύο αυτές ακολουθίες. 

 

Έχοντας μεταφέρει τους αλγορίθμους 3n+1 και 5n+1/2 στο Microsoft Excel, 

μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα διάγραμμα για τις δύο παραπάνω ακολουθίες για να 

δούμε πως διαμορφώνεται το ύψος των τροχιών για τους αριθμούς 5, 12, 20, 27, 37, 47, 

57, 67, 77, 87.  

 
Εικόνα 5: Το διάγραμμα για την ακολουθία 3n+1 

 

Παρατηρώντας τα διαγράμματα, Εικόνα 5 και Εικόνα 6, για καθεμιά από τις δύο 

ακολουθίες, διαπιστώνουμε πως οι μεν τροχιές για την ακολουθία 3n+1 συγκλίνουν 

αφού καταλήγουν στο 1, οι δε τροχιές για την ακολουθία 
    

 
 φαίνεται να αποκλίνουν. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η σύγκλιση είναι χαρακτηριστικό της ακολουθίας 3n+1. Μάλιστα, 

ο αλγόριθμος 
    

 
 μοιάζει να μην υπακούει σε κάποιον κανόνα. Μπορεί όμως αυτό να 

τεκμηριωθεί μαθηματικά; Η απάντηση είναι  αρνητική μέχρι σήμερα, ωστόσο έχουμε 

κάποιες αριθμητικές ενδείξεις. 



 
Εικόνα 6: Το διάγραμμα για την ακολουθία (5n+1)/2 

 

  Παρατηρήστε ότι και στους δύο αλγορίθμους κάθε φορά που εμφανίζεται άρτιος 

αριθμός, ο n παρουσιάζει μείωση κατά 
 

 
 ενώ όταν εμφανίζεται περιττός αριθμός, ο 

αριθμός που προκύπτει στο επόμενο βήμα για την ακολουθία 3n+1 είναι περίπου ο 
 

 
  

και για την ακολουθία 
    

 
 ο 

 

 
 . Επομένως, μετά από πολλά βήματα, για παράδειγμα 

μετά από      βήματα, ο αριθμός που θα παραχθεί θα είναι περίπου
5
: 

 Για την ακολουθία 3n+1         
 

 
 
  

  
 

 
 

 
 
  

  
 

   
 

 
 
  

  
 

 , το οποίο τείνει 

στο μηδέν όταν το n είναι αρκετά μεγάλο  αφού 3/4  <1. Επομένως η τροχιά 

συγκλίνει. 

 Για την ακολουθία 
    

 
          

 

  
 
  

  
 

 
 

 
 
  

  
 

   
 

 
 
  

  
 

 , το οποίο όταν 

το n είναι αρκετά μεγάλο τείνει στο άπειρο αφού 5/4 > 1, επομένως η τροχιά 

αποκλίνει. 

  Η παραπάνω προσέγγιση εξηγεί εν μέρει την παρατήρησή μας από τα 

διαγράμματα των ακολουθιών. 

 

Ας δούμε τώρα μια άλλη ιδιότητα της ακολουθίας 3n+1. Την ύπαρξη κύκλων. 

 

ΚΥΚΛΟΙ 

  Αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο Collatz χωρίς να σταματήσουμε στο 1, θα 

παρατηρήσουμε ότι οι αριθμοί που δοκιμάζουμε καταλήγουν σε μια κυκλική τροχιά, 

                                                 
5
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τον κύκλο 4, 2, 1. Ας εξετάσουμε για παράδειγμα την ακολουθία 3n+1 με αρχικό 

αριθμό τον 5: 

5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1,… 

Πάντα οι τρεις τελευταίοι αριθμοί μιας τροχιάς Collatz (σταματώντας μόλις 

φτάσουμε στο 1, είναι οι 4, 2 και 1. Το 1 προφανώς θα προέκυψε από διαίρεση με το 2, 

αφού κάθε φορά προκύπτει φυσικός, άρα ο προηγούμενός του στην τροχιά είναι το 2. 

Ομοίως, το 2 προκύπτει μόνο από τη διαίρεση του 4 με το 2 αφού δεν υπάρχει     

τέτοιο ώστε 3n+1=2. 

  Από την παρατήρηση αυτή καταλαβαίνουμε ότι οι ακολουθίες  των θετικών 

ακεραίων μπορούν να αναπαρασταθούν σε δενδροδιάγραμμα με βάση τον κύκλο 4, 2, 

1, όπως είναι το παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 7:Δενδροδιάγραμμα με τις τροχιές Collatz των αριθμών: 15, 18, 24, 25, 44, 56, 68, 

84, 92, 104, 116, 128, 140, 152, 176, 212, 320 

 



Ως κύκλος μήκους k νοείται μια σειρά k ψηφίων της 3n+1 ακολουθίας    a1, 

a2, a3 , … , ak, a1 … που επαναλαμβάνονται μετά την εμφάνιση του ψηφίου ak. 

 

Αν εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο 3n+1 αλλά σε αρνητικούς αριθμούς τότε το 

αποτέλεσμα είναι διαφορετικό.  

 

Ας μελετήσουμε τη συμπεριφορά του 3n+1 αλγορίθμου στους αρνητικούς 

ακεραίους -2, -3, -4, -5, -6, - 7  και -17: 

 -2, -1, -2, -1… 

 -3, -8, -4, -2, -1, -2, -1… 

 -4, -2, -1, -2, -1… 

 -5, -14, -7, -20, -10, -5, -14, -7, -20, -10… 

 -6, -3, -8, -4, -2, -1, -2, -1… 

 -7, -20, -10, -5, -14, -7, -20, -10, -5, -14… 

 -17, -50, -25, -74, -37, -110, -55, -164, -82, -41, -122, -61, -182, -91, -272, -36, -

68, -34, -17, -50, -25, -74, -37, -110, -55, -164, -82, -41, -122, -61, -182, -91, -

272, -36, -68, -34… 

  Παρατηρούμε ότι στις ακολουθίες Collatz των αρνητικών ακεραίων 

σχηματίζονται επίσης κύκλοι, όμως αυτοί είναι περισσότεροι του ενός. Για παράδειγμα 

υπάρχουν οι κύκλοι  

 Μήκους 2 για τους -2, -3 και -4. Ο κύκλος: -2, -1 

 Μήκους 5 για τον αριθμό -5. Ο κύκλος: -5, -14, -7, -20, -10 

 Μήκους 18 για τον αριθμό  -17. Ο κύκλος: -17, -50, -25, -74, -37, -110, -55, -164, 

-82, -41, -122, -61, -182, -91, -272, -36,-68, -34 

 

Ένα εύλογο λοιπόν ερώτημα είναι: για τους θετικούς ακεραίους ο αλγόριθμος 

3n+1 δίνει κύκλους μήκους 4 ή 5 ή μεγαλύτερο του 5, για παράδειγμα; 

 

  Όσον αφορά στους κύκλους, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι εμφανίζονται και 

στον αλγόριθμο 
    

 
. Ας θεωρήσουμε τις παρακάτω τροχιές: 

 5, 13, 33, 83, 208, 104, 52, 26, 13, 33, 83, 208, 104, 52, 26, 13… 

 6, 3, 8, 4, 2, 1, 3, 8, 4, 2, 1… 

 11, 28, 14, 7, 18, 9, 23, 58, 29, 73, 183, 458, 229, 573, 1433, 3583, 8958, 4479, 

11198, 5599, 13998, 6999, 17498, 8749, 21873, 54683, 136708, 68354, 34177, 

85443, 213608, 106804, 53402, 26701, 66753, 166883, 417208, 208604, 104302, 

52151, 130378, 65189, 162973, 407433, 1018583, 2546458, 1273229, 3183073, 

7957683, 19894208, 9947104, 4973552, 2486776, 1243388, 621694, 310847, 

777118, 388559, 971398, 485699, 1214248, 607124, 303562, 151781, 379453, 

948633, 2371583, 5928958, 2964479, 7411198, 3705599, 9263998, 4631999… 

 15, 38, 19, 48, 24, 12, 6, 3, 8, 4, 2, 1, 3, 8, 4, 2, 1… 

 27, 68, 34, 17, 43, 108, 54, 27, 68, 34, 17, 43, 108, 54… 

 54, 27, 68, 34, 17, 43, 108, 54, 27, 68, 34, 17, 43, 108... 

  Παρατηρούμε ότι στις τροχιές των αριθμών 5, 6, 15, 27 και 54(=2*27) 



εμφανίζεται και από ένας διαφορετικός κύκλος. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι 

γενικεύσιμο αφού όπως παρουσιάσαμε παραπάνω, οι τροχιές στον αλγόριθμο αυτόν 

γενικά αποκλίνουν. 

 

  Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι δεν υπάρχουν κύκλοι μήκους 4 

στις 3n+1 ακολουθίες για τους θετικούς ακεραίους. 

  Το παρακάτω δενδροδιάγραμμα παρουσιάζει τις πιθανές ακολουθίες που 

σχηματίζονται ξεκινώντας από έναν θετικό ακέραιο n, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι μετά 

από περιττό εμφανίζεται πάντοτε άρτιος αριθμός. Αυτό συμβαίνει γιατί αν n περιττός 

της μορφής n=2k+1 με    , τότε 3n+1=3*(2k+1)+1=2*(3k+2) που είναι άρτιος, 

αφού είναι πολλαπλάσιο του 2. 

 
Εικόνα 8: Κύκλοι μήκους 4 

 

  Επομένως, απομένει να ελέγξουμε αν το 5
ο
 βήμα των παραπάνω πιθανών 

ακολουθιών που σχηματίζονται μπορεί να είναι ίσο με n για n θετικό ακέραιο. 

 
    

 
 = n  

3n+2=8n  

5n=2  

n=
 

 
   απορρίπτεται 

 
     

 
    

9n+10=4n  

5n=-10  

n= 
 

 
   απορρίπτεται 



 
    

 
    

3n+4=8n  

5n=4  

n=
 

 
   απορρίπτεται 

 
 

  
    

n=16n  

n=0 απορρίπτεται αφού n>0 

 
    

 
    

3n+8=8n  

5n=8  

 n=
 

 
   απορρίπτεται 

 
    

 
    

3n+1=8n  

5n=1  

n=
 

 
   απορρίπτεται 

 
    

 
    

9n+7=4n  

5n=-7  

n= 
 

 
   απορρίπτεται 

 
    

 
    

9n+5=4n  

5n=-5  

n=-1   απορρίπτεται 

  Άρα δεν υπάρχει κύκλος μήκους 4 στις ακολουθίες Collatz. Βέβαια, το 

παραπάνω δενδροδιάγραμμα λαμβάνει υπ’ όψιν και την περίπτωση όπου n άρτιος. 

Όπως, όμως, απέδειξε ο Steiner
6
, οι πιθανοί κύκλοι ξεκινούν από περιττό αριθμό και 

ύστερα από μια σειρά αναβάσεων, οι αριθμοί μειώνονται ξανά και πιθανώς 

σχηματίζουν κύκλο. Για να το αποδείξει αυτό χρησιμοποίησε τη συντομευμένη εικασία 

Collatz, κάνοντας χρήση του αλγορίθμου 
    

 
 ο οποίος είναι αντίστοιχος του 

αλγορίθμου 
    

 
 και απλά συντομεύει την τροχιά, αφού διαιρεί αμέσως με το 2 τον 

άρτιο που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε έναν περιττό με το 3 και προσθέσουμε το 

1. Έτσι, με αυτόν τον αλγόριθμο ο κύκλος στον οποίο φαίνονται να καταλήγουν όλοι οι 

φυσικοί δεν περιέχει το 4 και είναι απλά ο 2, 1. Για παράδειγμα: 5, 8, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 

1,…  

 

 

                                                 
6
 Πρβλ. [1] 



ΑΠΟΔΕΙΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ 

 

    Έχοντας αναφέρει τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να 

αποκρυπτογραφήσουμε κάποιες ιδιότητες του αλγορίθμου Collatz χωρίς όμως να 

οδηγούμαστε σε κάποια πραγματική απόδειξη ή κατάρριψη. Απλά εντοπίζουμε 

ενδείξεις που συνηγορούν για την ορθότητα της εικασίας αλλά χωρίς να τη βεβαιώνουν. 

Κι όμως, ίσως η κρίση του Paul Erdos να βρίσκεται πλησιέστερα στην αλήθεια. 

Πιθανώς τα σημερινά μαθηματικά όντως δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο 

πρόβλημα όπως είναι η εν λόγω εικασία. Αν και οι περισσότεροι μαθηματικοί 

πιστεύουν ότι η εικασία ισχύει πραγματικά, δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. 

Ο Conway στο [2] δείχνει ότι μια γενίκευση του προβλήματος – η οποία 

αντιστοιχεί στην εικασία του Collatz – είναι αλγοριθμικά μη-αποφαντική.   Με αυτό 

εννοούμε ότι για την συγκεκριμένη γενίκευση του προβλήματος του Conway δεν 

μπορεί να κατασκευασθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος μπορεί να αποφανθεί με ένα ΝΑΙ ή 

ΟΧΙ για την αλήθεια του ισχυρισμού. Ο Conway εξηγεί ότι και αυτή η ίδια η μη 

αποδειξιμότητα του προβλήματος δεν είναι αποδείξιμη, αφού εάν αποδεικνύετο, αυτό 

θα σήμαινε την ανυπαρξία αντιπαραδείγματος άρα και την ορθότητα της εικασίας, κάτι 

που είναι άτοπο εάν αυτή είναι μη αποδείξιμη
7
. 

 
Εικόνα 9: John Conway (γεν. 1937) 

   

  Για τον λόγο αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να 

αναζητούμε ενδείξεις που επιβεβαιώνουν διαισθητικά την ισχύ του
8
. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η φράση του Paul Erdos όταν συνειδητοποίησε την 

αδυναμία του να αντιμετωπίσει επιτυχώς την εικασία Collatz δεν ήταν απλά μια 

επιπόλαιη κρίση αλλά μια ουσιαστική ανίχνευση της αιτίας που το πρόβλημα, ενώ 

φαίνεται ότι είναι αληθές, δεν μπορεί να αποδειχθεί. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

  Όπως προσπάθησε να δείξει η παρούσα εργασία, η εικασία του Collatz είναι ένα 

μαθηματικό πρόβλημα που, αν και ελκύει πολλούς μαθηματικούς, κατά πάσα 

πιθανότητα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα από τα σύγχρονα 

μαθηματικά.  

                                                 
7
 Πρβλ. [3] 

8
 Πρβλ. [4] 

https://www.wired.com/2015/09/life-games-playful-genius-john-conway/


Παρ’ όλα αυτά είναι ένα «πλούσιο» πρόβλημα όπως φαίνεται και από το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν κάποιοι κλάδοι της μαθηματικής επιστήμης. 

Συγκεκριμένα έξι βασικοί κλάδοι μπορεί να εμπλακούν στο πρόβλημα. 1) θεωρία 

αριθμών, ειδικότερα για την ανάλυση των περιοδικών τροχιών του αλγορίθμου, 2) 

θεωρία δυναμικών συστημάτων, για την συμπεριφορά γενικεύσεων του 3n+1 

αλγορίθμου, 3) εργοδική θεωρία, για τα αμετάβλητα μέτρα των γενικευμένων 

αλγορίθμων, 4) θεωρία υπολογισμού, για τα μη-αποφαντικά επαναληπτικά 

προβλήματα, 5) στοχαστικές ανελίξεις και θεωρία πιθανοτήτων, για τα ευριστικά 

μοντέλα πρόβλεψης των συμπεριφορών των επαναλήψεων και 6) πληροφορικά 

συστήματα, αλγόριθμοι για υπολογισμό επαναληπτικών διαδικασιών.  
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