
Sekvensgrafer med TI-Nspire CAS (version 3.2) 

 
Indholdsfortegnelse: 
Eksempel 1: Hunden og haren   side   1 
 (første ordens differensligninger)  
Eksempel 2: Fibonaccital    side   7 
 (anden ordens differensligninger) 
Eksempel 3: Radioaktive henfaldskæder  side 15 
 (koblede differensligninger) 
Eksempel 4: Feigenbaumiteration   side 23  
 (tidsserie og web-diagrammer) 

Sekvensgrafer er en graftype i TI-Nspire CAS, der bruges til at illu-
strere talfølger, der er defineret rekursivt, løse differensligninger 
(herunder koblede differensligninger), illustrere iteration mm. in-
denfor rammerne af en applikation i TI-Nspire CAS. De følgende fire 
eksempler viser hvordan denne graftype anvendes i typiske pro-
blemstillinger, der omhandler sådanne rekursive talfølger. Grafty-
pen er defineret i grafværkstedet. 
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Eksempel 1: Hunden og haren 
Vi tager udgangspunkt i et klassisk problem:  
 

En hund befinder sig på kanten af en græsmark, der er 150 meter 
bred, da den opdager en hare på den modsatte kant af græsmarken. 
Hunden sætter straks efter haren. Hunden springer 9 meter for hver 
gang haren springer 7 meter. Hvor langt skal hunden løbe før den har 
indhentet haren? 

 
Vi åbner nu for applikationen ”Grafer” og skifter til sekvensgrafer. Det sker 
nemmest ved at højreklikke på forskriften i indtastningslinjen. 
 

 
 
Bemærkning: Graftypen kaldes Liste fra formel, hvilket ikke er helt smart ☺.  
 
Vi skifter da til sekvens-mode, hvor de rekursive funktioner som udgangspunkt 
kaldes u1, u2, … : 
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Som udgangspunkt kan vi selvfølgelig bare beholde navnene, men det er ofte 
mere overskueligt at skifte navne til noget mere sigende! Så vi omdøber u1 til 
hund og indskriver den rekursive forskrift: 

hund(n) = hund(n-1)+9 
(idet hunden løber 9 meter i hvert spring) 

Startled: 0 
(idet vi regner ud fra hundens startposition på kanten af græsmarken) 

0≤n≤99 nstep = 1 
(hvor vi har skiftet startværdien for n til 0) 
Hvis vi udfører en zoom-fit (fx ved at højreklikke i grafrummet) får vi nu et 
passende skærmbillede, der viser hvordan hunden løber: 
 

 
 
Lad os med det samme tilføje haren: 
 hare(n)=hare(n-1)+7 
(idet haren løber 7 meter i hvert spring) 
 Startled: 150 
(idet haren har et forspring på 150 meter, da den bliver opdaget) 
 0≤n≤99 nstep = 1 
(hvor vi igen husker at skifte startværdien for n til 0!) 
 
Herefter får vi en grafisk fremstilling af begge dyrs positioner som funktion af 
antallet af spring.  
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Af grafen fremgår da tydeligt at hunden indhenter haren indenfor grafrummet, 
hvor de to grafer skærer hinanden. Vi kan fx finde skæringspunktet ved at spo-
re en sekvensgraf (højreklik på grafen for at få lov til at spore) eller ved at kigge 
i den tilhørende tabel, der fås frem ved at taste CTRL + T: 
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Vi ser da at hunden indhenter haren efter 75 spring, og at hunden på dette 
tidspunkt har løbet 675 meter (vi springer op og ned mellem de to grafer med 
piletasterne for at bekræfte, at der er tale om det samme grafpunkt). Koordina-
terne til skæringspunktet fastfryses ved at taste Enter i sporingen. 
 

 
 
Tabellen bekræfter det samme! 
 
På det tidspunkt kan vi nu lege videre med graferne på forskellig vis. Fx kan vi 
kigge på afstanden mellem de to dyr ved at trække deres positioner fra hinan-
den. Vær opmærksom på startleddet, som vi selv må regne ud! 
 
 forspring(n)=hare(n)-hund(n) 
 Startled: 150 
 0≤n≤99 nstep = 1 
 
Grafen for forspring skjuler vi bare! Af ta-
bellen fremgår da tydeligt, at forspringet 
formindskes med 2 for hvert spring (i over-
ensstemmelse med at hunden springer 9 
meter, mens haren kun springer 7 meter). 
Da 2 gå 75 gange op i 150 meter (den op-
rindelige forskel) følger da netop at hun-
den indhenter haren efter 75 spring. 
Det giver ikke umiddelbar hvor langt hun-
den har løbet, men der kan vi jo bare gan-
ge hundens spring på 9 meter med antal-
let af spring, dvs. 75.  
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Bemærkning: Tabellen opdateres ikke automatisk med den nye talfølge. Det er 
nemmest at taste CRTL T to gage for at slukke og tænde for tabellen☺. 
 
Men det er også oplagt at graferne er lineære. Det passer fint med at en lineær 
vækst er en plus-vækst, dvs. vi lægge det samme antal meter til for hvert 
spring. Ydermere må springets længde netop angive hældningskoefficienten! 
Det er altså oplagt at forskrifterne for hundens og harens løb er givet ved  
 

hund(n) = 9·n  
hare(n) = 7·n+150 

 
Afsætter vi en ret linje oven i grafen og beder vi om at få oplyst dens ligning be-
kræftes vi netop i disse ligninger: 
 

 
 
Vi kunne ad også finde skæringspunktet direkte mellem de to linjer ved hjælp 
af menupunktet Geometri  Punkter og Linjer  Skæringspunkter . 
 
Når først vi har de eksplicitte forskrifter til rådighed kan vi selvfølgelig løse pro-
blemet rent symbolsk. Vi kan også opstille 3 ligninger med tre ubekendte og 
løse dem – men det kræver en vis matematisk modenhed! 
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Læg mærke til, at vi ikke har koblet differensligningerne i det foregående. 
Hundens nye position afhænger kun af dens egen foregående position! 
 
Læg også mærke til, at differensligningerne (de rekursive forskrifter) er af før-
ste orden, dvs. hver ny position skridt afhænger kun af det foregående skridt. I 
det næste eksempel skal vi se nærmere på en anden ordens differensligning, 
hvor forskriften afhænger af de to foregående skridt, hvorfor der skal være to 
startled. 
 
Læg endeligt mærke til, at vi har været omhyggelige med at specificere det 
samme startpunkt (n = 0) for de tre sekvensfunktioner hund, hare og for-
spring. I modsat fald ville der gå kludder i beregningen af fx forspring-
funktionen! 
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Eksempel 2: Fibonaccitallene 
 
Det næste eksempel er en klassiker. Som bekendt er fibonaccitallene defineret 
som talfølgen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …  , hvor hvert nyt fibonaccital er summen af 
de to foregående! Fibonaccitallene er defineret ud fra den rekursive forskrift 
 

Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2) 
 Startled: 1,1 
 1≤n≤99 nstep = 1 

 
Læg mærke til at startværdien for indekset n denne gang er 1!  
 
Vi åbner derfor for applikationen Grafer og skifter til graftype Liste fra formel 
og indskriver/tegner grafen for sekvensfunktionen: 
 

 
 
Grafen ser umiddelbart meget flad ud undtagen på det sidste stykke, hvor den 
vokser drastisk (læg mærke til at y-aksen slutter ved 2.41·1020). Det kunne ty-
de på en eksponentiel vækst, som jo netop vokser eksplosivt. Vi kan ikke 
umiddelbart udføre en eksponentiel regression, da vi ikke har overført sekven-
sen til lister og regneark. Det er ikke fordi det er så svært, men inden da kan vi 
lige tjekke grafisk om ideen om eksponentiel vækst holder vand. Vi opretter da 
en ny logaritmisk graf baseret på forskriften 
 
 log_fib(n)=log(fib(n)) 
 Startled: 0 
 1≤n≤99 nstep = 1 
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Hvis der er tale om en eksponentiel vækst skal den logaritmisk transformerede 
graf være lineær:  
 

 
 
Det ser lovende ud, og vi kunne nu godt få en ligning frem vi kunne lege videre 
med. Men inden da vil vi lige vise hvordan man overføre en sekvensfunktion til 
lister og regneark, da det kan være nyttigt i andre sammenhænge. Forskriften 
for en sekvensfunktion er desværre ikke listerobust, så både n- og fib(n)-
værdierne opbygges ved hjælp af seq-kommandoen: 
 

 
 

Den eksponentielle regression er ikke helt perfekt, men heller ikke dårlig. Det 
er altså noget, der ligner en eksponentiel vækst. Nu er en eksponentiel vækst 
det samme som en gangevækst og vi tjekker derfor fremskrivningsfaktoren 
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fib(n+1)/fib(n) som ville være konstant, hvis der virkeligt var tale om en ek-
sponentiel vækst: 
 
 vækstfaktor(n)=fib(n+1)/fib(n) 
 startled: 1 
 1≤n≤99 nstep = 1 
 
Vi skjuler grafen for vækstfaktoren og overfører i stedet data til en funktionsta-
bel med CTRL-T kommandoen:  
 

  
 

Til at begynde med svinger fremskrivningsfaktoren lidt op og ned, men meget 
hurtigt stabiliserer den sig på en fast værdi, der med 14 cifre er givet ved 

1.6180339887499 
Fibonaccitallene vokser altså asymptotisk som en eksponentiel vækst med den 
ovenstående fremskrivningsfaktor. Det interessante er nu, at denne værdi kan 
man med lidt held genkende som det gyldne snit. 
 

 
 
Det gyldne snit er ikke indbygget som naturkonstant i TI-Nspire, men som vist 
kan vi nemt selv definere den. Men så kan vi jo finde den asymptotiske start-
værdi for den eksponentielle vækst ved at tilbageskrive fibonaccitallene: 
 
 startværdi(n)=fib(n)/n 
 startled: 1/ 
 1≤n≤99 nstep = 1 
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Denne gang stabiliserer startværdien sig også relativt hurtigt, men derefter 
flakser den lidt på de allersidste cifre, hvilket skyldes numeriske afrundingsfejl. 
Tallet er sværere at genkende, men hvis vi kigger på kvadratet for tallet går det 
(udregningen af startværdi-funktionen bliver meget hurtigt numerisk ustabil, 
så vi overfører bare tallene fra tabellen direkte): 
 

 
 
Det ser altså ud som om der gælder: 
 

1
5

startværdi =   

 
Fibonaccitallene vokser altså asymptotisk som den eksponentielle vækst 
 

1 5 1
( )

25

n

fib n
⎛ ⎞+

= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

 
Men vi kan også se på restleddet (residualet). Da det typisk fremkommer som 
differens mellem to meget store tal er værdien vi finder hurtigt meget upræcis, 
så vi kan ikke forvente den samme fine overensstemmelse! 
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 residual(n)=fib(n) - 1 5 1
25

n
⎛ ⎞+
⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 startled: 1
2

5
10

−  (startværdien er faktisk overflødig!) 

 1≤n≤20 nstep = 1 
 (Læg mærke til at vi denne gang kun kigger på de første 20 led) 
 
Igen kigger vi på grafen (i et nyt grafrum!) og vurderer om der kan være tale om 
en eksponentiel vækst (du slår forbind med linjer til ved at højreklikke på gra-
fen og vælge attributter!):   
 

 
 
Denne gang skifter vi fortegn hver gang, så det er ikke en klassisk eksponentiel 
vækst, men ellers kunne den godt ligne. Vi kigger derfor igen på fremskriv-
ningsfaktoren: 
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 fakt_res(n)=residual(n+1)/residual(n) 

 startled: 1 5
2
−  (startværdien er faktisk overflødig) 

 1≤n≤20 nstep = 1 
 

 
 

De første seks cifre er konstante, mens resten blafrer, hvilket vi tolker som 
numerisk ustabilitet, fordi vi trækker to store tal fra hinanden. Ydermere kan 
vi nemt genkende fremskrivningsfaktoren, som igen er tæt knyttet til det gyld-
ne snit! 
 

 
 
Vi vover pelsen og kigger nu på den tilsvarende startværdi for den utraditionel-
le eksponentielle vækst: 
 

start_res(n)=residual(n)/(1-)n 
 startled:  
 1≤n≤20 nstep = 1 
 
Og med 6 decimaler ser det ud til at den er konstant. Ydermere kender vi jo så 
konstanten, der  bortset fra fortegnet er den samme som før! 



13 
 

 
 

Dermed har vi gætte den samlede formel for fibonaccitallene: 
 

1 1 5 1 1 5
2 25 5

n n

nfibonacci
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ −

= ⋅ − ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

  

 
Formlen, der kaldes Binets formel, er meget berømt og du kan godt få din ma-
tematiklærer til at udlede den ud fra differensligningen på mere systematisk 
vis, men så begynder det at ligne et studieretningsprojekt ☺ 
 
Her tjekker vi dels numerisk, dels symbolsk, at formlen fungerer. Læg mærke 
til at formlen først fungerer alment, når vi skifter til komplekst rektangulært 
format, fordi vi opløfter et negativt tal til en potens (det gøres under indstillin-
ger)! Til gengæld rummer formlen så lige pludselig cosinus og sinus. Hvis vi vil 
udvide fibonaccitallene til vilkårlige værdier af n, fås altså komplekse værdier! 
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Tegner vi grafen for realdelen kan vi se, hvordan den netop går gennem alle 
fibonaccitallene: 
 

 
 

Men rekursionsformlen virker altså kun overalt, hvis vi også inddrager imagi-
nærdelen. 
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Eksempel 3: Radioaktive henfaldskæder 
 
Igen tager vi udgangspunkt i et konkret problem: 
 

210Bi og 210Po er to nuklider i den såkaldte uranfamilie (henfaldskæde) 
af stoffer, som dannes gennem radioaktivt henfald af 238U og dens 
døtre. I henfaldskæden henfalder  210Bi til 210Po med halveringstiden 
5,013d, mens 210Po henfalder med halveringstid 138,4d til det stabile 
nuklid  206Pb.  
Opstil en model, der beskriver dette henfald og brug det til at tå tegnet 
en graf over antallet af moder- og datterkerner som funktion af tiden 
gennem fx 250 d. 

 
Vi antager nu at der er givet et vist antal kerner, fx 1000 af det første nuklid 
Bi-210 , der henfalder med halveringstiden 5,013d. Dette henfald er eksponen-
tielt med en fremskrivningsfaktor aBi og en henfaldskonstant kBi, der udregnes 
således  

 
Vi kan derfor nemt opstille henfaldsligningen for Bi-210: 
 
 Bi_210(n):=Bi_210(n-1)-k_Bi*Bi_210(n-1) 
 Startled: 1000 
 0≤n≤250 nstep=1 
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Når vi derefter vender os mod Po-210 bliver det lidt mere indviklet. Po-210 har 
halveringstiden 138,4d og dermed en fremskrivningsfaktor aPo og en henfalds-
konstant kPo, der derfor er givet ved  

 
 
Til at begynde med er der ingen Po-kerner, men så dannes der Po-kerner som 
følge af Bi-henfaldene, ligesom der forsvinder Po-kerner på grund af henfaldet 
til nuklidet Pb-206: 
 
 Po_210(n):=Po_210(n-1)+k_Bi*Bi_210(n-1)-k_Po*Po_210(n-1) 
 Startled: 0 
 0≤n≤250 nstep=1 
 

 
 
Vi ser da at antallet af Po-kerner til at begynde med vokser kraftigt for derefter 
at dø langsomt ud. Vi kan som vist benytte sporingsmekanismen til at finde det 
maksimale antal Po-kerner: Efter 25 dage topper antallet af Po-kerner med 885 
kerner (ud af de 1000 mulige). 
 
Endelig kan vi se på antallet af stabile Pb-kerner, der opstår som følge af hen-
faldet af Po-kerner: 
 
 Pb_206(n):=Pb_206(n-1) + k_Po·Po_210(n-1) 
 Startled: 0 
 0≤n≤250 nstep=1 
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Læg mærke til at der er indbygget en balance i ligningerne: De kerner, der for-
svinder fra Bi-210 dukker op som Po-210-kerner og tilsvarende for de kerner, 
der forsvinder fra Po-210, der dukker op som antallet af Pb-kerner. Det samle-
de antal er derfor bevaret: 
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Hvordan ligger det nu med en eventuel eksponentiel vækst? Som i det foregå-
ende eksempel kan vi oprette en ny graf med logaritmerne til de tre antal ker-
ner: 
 

 
 
Ikke overraskende henfalder antallet af Bi-kerner eksponentielt. Men det ser 
også ud til at antallet af Po-kerner henfalder asymptotisk eksponentielt. Vi har 
lagt en ret linje ind over grafen, så man tydeligere kan se den asymptotiske 
sammenhæng! Det kan vi forstå således: Når antallet af Bi-kerner dør ud 
kommer der ikke længere en tilvækst fra de henfaldne Bi-kerner, hvorfor antal-
let af de tiloversblevne Po-kerner begynder at henfalde eksponentielt. Vi kan 
tjekke de fundne påstande ved at udregne de tilhørende fremskrivningsfakto-
rer: 
 
 Factor_bi(n):=Bi_210(n+1)/ Bi_210(n) 
 Startled:  
 0≤n≤250 nstep=1 
 
 Factor_po(n):=Po_210(n+1)/Po_210(n) 
 Startled:  
 0≤n≤250 nstep=1 
 
(hvor vi ikke behøver oplyse startleddene) 
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Som forventet er fremskrivningsfaktoren for Bi-210 konstant og svarer netop til 
værdien af a_bi: 

 
 
Derimod ændrer fremskrivningsfaktoren for Po sig stille og roligt indtil den får 
stabiliseret sig på værdien af a_Po: 
 

  

 
 
Dermed har vi fastslået de vigtigste træk ved henfaldskædens opførsel.  
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Hvis man er fortrolig med differensligninger kan man godt løse dem eksakt. Vi 
har allerede fundet udtrykket for Bi-210: 
 
 Bi_210(x)= 1000·a_bix = 1000·0.870864x  

Et grafisk check ser rimelig overbevisende ud! 

 

Udtrykket for Po ser mere indviklet ud! Men vi ved at den asymptotisk henfal-
der eksponentielt. Vi kan så også finde den asymptotiske startværdi og gemme 
den som b_po: 

 start(n):=Po_210(n)/·a_Pon 
 Startled:  
 0≤n≤250 nstep=1 
Derefter er vejen åben for at se på resten, dvs. forskellen på Po_210 og den 
asymptotiske eksponentielle vækst (ligesom ved fibonaccitallene): 

 dif(n):=b_Po·a_Pon - Po_210(n) 
 Startled: b_Po 
 0≤n≤250 nstep=1 



21 
 

 

 
Det ser lovende ud! Det ligner faktisk temme-
lig meget det eksponentielle henfald af Bi-
210. Ser vi på fremskrivningsfaktoren finder 
vi da også netop den samme fremskrivnings-
faktor. Tilbage er så blot at finde startværdi-
en for forskellen (som vi strengt taget godt 
kan se direkte af formlen må være b_Po!). 
 
Deraf følger at antallet af Po-210 kerner har 
forskriften 
 

Po(n)=b_Po·(a_Pon-a_Bin) 
 
Et grafisk check understøtter denne formel! 
 
Det er bemærkelsesværdigt i hvor høj grad 
opførslen af Po-kerner ligner opførslen af Fi-
bonaccitallene! 
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Tilbage er så kun antallet af Pb-kerner. Men her kan vi blot benytte, at sum-
men af de tre antal kerner er bevaret, dvs. konstant = 1000, hvorfor forskriften 
er givet ved:   Pb(n)=1000-1000·a_Bin +b_Po·a_Bin-b_Po·a_Pon 
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Eksempel 4: Feigenbaum iteration og kaos 
 
Som det sidste eksempel på anvendelse af sekvensgrafer ser vi på et klassisk 
eksempel på kaotisk opførsel: Feigenbaumiterationen 
 

( )1 4 1n n nx a x x+ = ⋅ ⋅ −   
 

med en startværdi x0, der ligger mellem 0 og 1 og en parameter a, der ligeledes 
ligger mellem 0 og 1. 
 
Vi kan tegne grafen for iterationen ved at indskrive den som en sekvensgraf: 
 
 feig(n)=4·a·feig(n-1)·(1-feig(n-1)) 

startled: 0.5 
0≤n≤250 nstep = 1 
 

 
 
Læg mærke til at vi har indført en skyder for at kunne styre parameteren a. 
Skyderen gennemløber intervallet fra 0 til 1 i spring af 0.001. Man kan animere 
parameteren a og se hvordan iterationen opfører sig: Først gennemløber man 
alle periodefordoblingerne: Grafen ligner nærmest en lynlås, der bliver lynet op, 
derefter to lynlåse, der bliver lynet op, dernæst fire lynlåse, der bliver lynet op 
osv. derefter skifter man mellem kaotiske områder og vinduer, hvor der igen er 
en tydelig periode som her vist med en tre-cykel svarende til a = 0.958 osv.  
 
Det er dynamikken der er afgørende her for ens oplevelse af iterationen og den 
kan vi desværre ikke vise på et stykke papir! Vi viser dog også et eksempel på 
iterationens forløb i et kaotisk område: 
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Udover den sædvanlige tidsseriegraf , eller (n,feig(n))-graf, kan man også få 
illustreret et web-plot , eller (feig(n),feig(n+1))-graf, ved at vælge attributer, 
pile ned uret og skifte til webplot (spindelvæv):  
 

      
 

Tidsserie-graf            Webplot 
 

Man er da også nødt til at omjustere vinduesgrænserne. I første omgang kan 
det klares med en zoom-fit. Men ønsker man et pænt kvadratisk zoom må man 
efterfølgende ind og pille ved vinduesgræserne: VI skal da sætte xmax passende 
op så der bliver plads til et enhedskvadrat. Her vælger vi vinduesgrænserne  
 

-0.1 < x < 1.75 
 

og efterjusterer med Zoom-kvadrat: 
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Forbinder vi linjestykkerne fås nu det klassiske webplot: 
 

 
 

Igen er dynamikken afgørende for ens oplevelse af iterationens opførsel. Vi viser 
igen trecyklen med parameterværdien 0.958. Som vist kan man også spore 
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web-plottet og dermed også på den måde få en fornemmelse for iterationens 
forløb: 
 

 
 
Dermed har vi udtømt de muligheder der umiddelbart ligger i sekvensgraferne. 
Men selvfølgelig kan man også undersøge feigenbaum-iterationen ved hjælp af 
andre repræsentationer. Et egentligt figentræ med parameteren a ud af første-
aksen og de asymptotiske iterationer op af anden-aksen er svær at tegne. Men 
man kan tegne skyggerne af figentræet ved at sammensætte iterationsfunktio-
nen med sig selv et passende antal gange og så afbilde den første itererede af 
1/2, den anden itererede af 1/2 osv. som funktion af parameteren a: 
 
Det giver en ganske god fornemmelse for sammenhængen mellem de forskellige 
repræsentationer. Vi kan selvfølgelig også regne på iterationerne. Men pas på 
med at presse maskinen for hårdt – det er rimeligt heftige udtryk! 
 
Man kan selvfølgelig også kopiere et baggrundsbillede af figentræet i en pas-
sende opløsning ind i fx et grafrum og så efterfølgende justere vinduesgrænser 
og skyderen, så de passer sammen med figentræet. Her er det vist med para-
meteren k = 4a sammen med et passende billede fra wikipedia:  
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Regner vi videre kan vi nu finde forskellige interessante parameterværdier: Her 
finder vi fx alle superstabile cykler med orden op til 5, idet vi efterfølgende blo-
kerer for det allerede fundne fikspunkt og tilsvarende for den allerede funnde 
to-cykel: 
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Der er altså netop 2 firecykler og tre 5-cykler, som man efterfølgende kan gå 
ind og kigge på i detaljer! De er ikke alle lige nemme at finde! 
 

    
 

    
 



29 
 

De fire første var nemme at finde, men når vi prøver med den sidste 5-cykel går 
det galt: 
 

 
 
Det skyldes numerisk ustabilitet, som netop er altafgørende i kaos. Den almin-
delige solve-rutine finder kun løsningen med begrænset nøjagtighed (ca. 6 cifre) 
og derfor slipper vi ret hurtigt 5-cyklen og ryger i stedet ud i et kaotisk forløb, 
sådan som det tydeligt fremgår af tidsserien til højre. 
 
I stedet skal vi finde den præcise løsning ved at dirigere solve-kommandoen 
med en startværdi, som her kan sættes til 1, da den sidste cykelværdi har en 
parameterværdi meget tæt på 1: 
 

 
 
Indsætter vi nu i stedet den præcise værdi 0.997566761742 så går det fint: 
 

 
 
Vi slutter eksemplet med Feigenbaumiteration med en bemærkning om start-
leddet. Når man opretter en sekvensgraf er det ikke noget problem at indføre 
parametre i selve sekvensgrafens forskrift. Derimod kan man ikke uden videre 
indføre parametre i startleddet. Man kan godt nok indskrive et udtryk i start-
leddet, men det udregnes med de aktuelle værdier og derfor afhænger startled-
det ikke dynamisk af eventuelle parametre. I Feigenbaumiterationen ville det 
ellers være rart at kunne lade iterationen afhænge af såvel startværdien x0 som 
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feigenbaumparameteren a. Det kan man nu opnå ved hjælp af et lille trick. I 
stedet for at indskrive forskriften på formen  feig(n)=4·a·feig(n-1)·(1-feig(n-1)),  
så udvider vi definitionen til en egentlig rekursiv definition: 
 

( )
0

4 ( 1) 1 ( 1) , 1
( )

, 1

a feig n feig n n
feig n

x n

⎧ ⋅ ⋅ − ⋅ − − >⎪= ⎨
=⎪⎩

  

 
Derved sikrer vi os at iterationen starter med værdien af x0. Til gengæld kan vi 
så ikke længere bruge startleddet til noget, så det sætter vi bare til undef: 
 

 ( )
0

4 ( 1) 1 ( 1) , 1
( )

, 1

a feig n feig n n
feig n

x n

⎧ ⋅ ⋅ − ⋅ − − >⎪= ⎨
=⎪⎩

 

 startled: undef 
 0≤n≤250 nstep = 1 
 
Læg mærke til at n løber fra 0 til 250, men at n=0 ikke bruges til noget, idet 
den egentlige startværdi nu ligger i 1 og den styres af forskriften. 
 
Nu kan vi lege med to skydere: En lodret skyder for startværdien x0 og en 
vandret skyder for feigenbaumparameteren a. Derved kan vi fx vise eksperi-
mentelt, at opførslen af iterationen ikke afhænger nævneværdigt af valget af 
startværdi: 
 

 
 
Her er det illustreret i området med en trecykel, hvor iterationen svinger ind på 
trecyklen uafhængigt af startværdien, men i almindelighed går det hurtigere 
når x0 er tæt på 0.5! 


