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Η συμμετρία στο φυτικό κόσμο και τα «φράκταλ»!
Σ

τη φύση την πολυποίκιλη κυριαρχεί μια θαυμαστή συμμετρία, την οποία
συνήθως παραβλέπουμε, αν
δεν είμαστε παρατηρητικοί.
Ο Γαλιλαίος έγραψε ότι «το
σύμπαν δεν μπορεί να διαβαστεί παρά μόνο αφού μαθευτεί η γλώσσα του και έχει
γίνει εξοικείωση με τους χαρακτήρες με τους οποίους
η γλώσσα του είναι γραμμένη. Η γλώσσα του είναι η
μαθηματική γλώσσα και οι
χαρακτήρες είναι τρίγωνα,
κύκλοι και άλλα γεωμετρικά
σχήματα...» (Il Saggiatore)
Μαθηματικές σχέσεις, για
παράδειγμα, φαίνεται να
ορίζουν το σχηματισμό των
νιφάδων του χιονιού με τα
καταπληκτικά
γεωμετρικά
σχήματα που παρουσιάζουν
και τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, ώστε να δίνουν
την εντύπωση του φαινομένου «φράκταλ».

Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό
σύνολο) στα Μαθηματικά, τη
Φυσική αλλά και σε πολλές
επιστήμες ονομάζεται ένα
γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε
άπειρο βαθμό μεγέθυνσης,
κι έτσι συχνά αναφέρεται
σαν "απείρως περίπλοκο".
Το φράκταλ παρουσιάζεται ως "μαγική εικόνα" που
όσες φορές και να μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του
θα συνεχίζει να παρουσιάζει
ένα εξίσου περίπλοκο σχέδιο
με μερική ή ολική επανάληψη
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του αρχικού. Χαρακτηριστικό
επομένως των φράκταλ είναι
η λεγόμενη αυτο-ομοιότητα (self-similarity) σε κάποιες
δομές τους, η οποία εμφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα
μεγέθυνσης. Δεν είναι αντικείμενα τα οποία μπορούν να
οριστούν με τη βοήθεια της
ευκλείδειας γεωμετρίας και
αυτό διότι τα φράκταλ έχουν
λεπτομέρειες, οι οποίες όμως
γίνονται ορατές μόνο μετά
από μεγέθυνσή τους σε κάποια κλίμακα και εμφανίζουν
ανωμαλίες στη μορφή σε
σχέση με τα συμβατικά γεωμετρικά σχήματα.
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Ένα μέρος του συνόλου
Μάντελμπροτ, του πιο
γνωστού φράκταλ.
Φράκταλ στη φύση συναντώνται στις διακλαδώσεις
των αιμοφόρων αγγείων,
στα φύλλα των φυτών ή στα
άνθη. Στις φωτογραφίες που
ακολουθούν ας θαυμάσουμε
το φαινόμενο στα ωραιότατα
φυτά, σε φύλλωμα και άνθη
και ας ρίξουμε μια ματιά,
ίσως διαφορετική από την
καθημερινή ματιά που πολλές φορές τα προσπερνά θεωρώντας τα απλώς ως ωραία
και τίποτα παραπάνω, καμιά
φορά και ως κάτι που δεν είναι ωραίο, αλλά αρκετά κοινού σχήματος, π.χ. το μπρόκολο, το λάχανο…
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