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εν αιθρία

Σ

υνεχίζοντας σε ανάλογο θέμα με το προηγούμενο φύλλο (Αύγ.-Σεπτ.),
ας δούμε τι συμβαίνει στο
ζωικό βασίλειο με τη συμμετρία και τα «φράκταλ».
Στη φύση, και ιδιαίτερα
στο ζωικό κόσμο, όπως και
στο φυτικό, συναντάμε συμμετρίες, ομοιότητες, αρμονίες, αλλά και ασυμμετρίες,
όπως και το φαινόμενο της
πολλαπλής επανάληψης του
ίδιου σχήματος σε διαφορετικές κλίμακες με τη χαρακτηριστική μορφή των φράκταλ.
Υπενθυμίζουμε ότι σχήματα
με την ιδιότητα να εμφανίζουν λεπτομερειακή δομή κάτω
από ένα ευρύ φάσμα κλιμάκων
παρατήρησης, και η οποία παραμένει κατά μέσο όρο όμοια
με την αρχική, λέγονται μορφοκλασματικά (fractals), και η
νέα γεωμετρική γλώσσα που
τα περιγράφει μορφοκλασματική Γεωμετρία. Η ιδιότητά
τους να διατηρούν την δομή
τους κάτω από αλλαγή κλίμακας χαρακτηρίζεται σαν αυτοομοιότητα.
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κατατάξουμε και τα φαινόμενα φράκταλ, όπου μπορεί
να νομίζουμε πως βλέπουμε
συμμετρικά σχήματα και σχέδια, αλλά να πρόκειται για
αυτοομοιότητα.

Σπειράλ-σαλίγκαρος

Ο ιστός της αράχνης και ο
σαλίγκαρος παρουσιάζουν
χαρακτηριστικά fractal

Έργα τέχνης fractal
μιμούμενα το ζωικό
βασίλειο

Η κυψέλη με την κανονικότητα
και τη συμμετρία της αποδεικνύει πως η προικισμένη μέλισσα
γνωρίζει ανώτερα μαθηματικά!

Η συμμετρία στη βιολογία
είναι η ισόρροπη κατανομή
των διπλών μερών του σώματος ή του σχήματος ενός
ζωντανού οργανισμού. Το
σώμα ή το σχέδιο των περισσότερων πολυκύτταρων οργανισμών παρουσιάζουν κάποια μορφή συμμετρίας, είτε
ακτινική συμμετρία ή διμερή
συμμετρία ή «σφαιρική συμμετρία». Μια μικρή μειοψηφία δεν παρουσιάζουν συμμετρία (είναι ασύμμετρη).
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Ο αστερίας, η πεταλούδα και
το παγώνι, το ανθρώπινο σώμα
ακόμα, παρουσιάζουν αμφίπλευρη συμμετρία, δηλ. είναι συμμετρικά ως προς ένα κατακόρυφο
άξονα στο κέντρο.

Βέβαια, στη φύση και τη βιολογία η συμμετρία είναι κατά
προσέγγιση, που σημαίνει ότι
τα διπλά μέρη, ενώ θεωρούνται συμμετρικά, σπάνια θα
ταιριάζουν ακριβώς. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να

Φτερό παγωνιού

Στη φύση βέβαια φαίνεται
να αρέσει να διαφοροποιείται.
“Για φανταστείτε ένα σύνολο ανθρώπων που να έχουν
όλοι τον ίδιο δείκτη ευφυΐας, έστω το μέσο όρο. Θα
είχαμε μια τέλεια συμμετρία
ευφυΐας αλλά καμία ελπίδα
για να υπάρξει μέσα στο σύνολο αυτό ένας Πλάτωνας,
ένας Αριστοτέλης, ένας Νεύτων ένας Αϊνστάιν κλπ., όπως
βέβαια και κανένα άτομο με
κάποιες νοητικές αδυναμίες.
Άρα από δημιουργική άποψη
η συμμετρία δεν είναι πάντοτε «καλή»…
Γιατί δεν «επέλεξε» να
κατασκευάσει πανομοιότυπους τους δομικούς λίθους
της ύλης; Η απάντηση είναι
απλή: ένα τέλειο Σύμπαν θα
μπορούσε βέβαια να είναι πιθανό, αλλά θα ήταν άγονο και
ζοφερό. Ένα τέτοιο Σύμπαν
δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει το άρωμα των τριαντάφυλλων, ούτε το τραγούδι
των αηδονιών, ούτε τις λαμπερές φλόγες του ηλιοβασιλέματος. Η τέλεια ενοποίηση,
η αλάνθαστη συμμετρία, η
απόλυτη τελειότητα θα ήταν
συνώνυμες με τη στειρότητα,
με μια νεκρή και άγονη φύση.
Η Κτίση παρουσιάζει τόσες
ομορφιές, ακριβώς επειδή
έσπασε η αρχική συμμετρία.”
(Αντώνης Αντωνίου, Δρ Αστροφυσικής Παν/μίου Αθηνών)
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