
Μια εισαγωγή στην Fractal Γεωμετρία
(Μορφοκλασματική Γεωμετρία)

Το σύνολο του Mandelbrot.
Το πολυπλοκότερο και εντυπωσιακότερο 

σύνολο των μαθηματικών



Εισαγωγή

«Τα σύννεφα δεν είναι σφαίρες, τα βουνά δεν
είναι κώνοι, οι ακτές δεν είναι κύκλοι και ο
φλοιός του δέντρου δεν είναι ομαλός,  ούτε η
αστραπή ταξιδεύει σε μια ευθεία γραμμή!»

Benoit Mandelbrot 
(The Fractal Geometry of Nature)



Τι είναι το Fractal
 Με τον διεθνή όρο 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 fractal 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 του αρχικού.
Χαρακτηριστικό επομένως των fractals είναι η
λεγόμενη αυτό-ομοιότητα (self-similarity) σε
κάποιες δομές τους, η οποία εμφανίζεται σε
διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης.



Ένα Fractal πεντάγωνο



Τι είναι το Fractal

 Ο όρος προτάθηκε από τον Μπενουά
Μάντελμπρο(Benoît Mandelbrot) το 1975 και
προέρχεται από τη λατινική λέξη Fractus που
σημαίνει «σπασμένος», «θρυμματισμένος»
«κατακερματισμένος».

 Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά
κυρίως την επόμενη δεκαετία, ο Mandelbrot
φρόντισε να προσφέρει έναν αρκετά ευρύ αλλά
μαθηματικά ακριβή ορισμό τους καθώς και των
ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους (αυτό-ομοιότητα,
κλασματική διάσταση, μικρή επιφάνεια fractal
αλλά άπειρη σε μήκος περίμετρος).



Η έννοια της αυτοομοιότητας

 Αυτοόμοιο είναι ένα αντικείμενο του οποίου τα
μέρη από τα οποία αποτελείται μοιάζουν(είναι
όμοια) με το σύνολο(Το αντικείμενο).

 Αυτή η επανάληψη των ακανόνιστων
λεπτομερειών ή σχηματισμών, συμβαίνει
προοδευτικά σε μικρότερες κλίμακες και είναι
δυνατόν να συνεχίσουν απεριόριστα έτσι ώστε,
κάθε τμήμα ενός τμήματος όταν μεγεθυνθεί να
μοιάζει βασικά με το συνολικό αντικείμενο.

 Ουσιαστικά ένα αυτοόμοιο αντικείμενο
παραμένει αναλλοίωτο σε αλλαγές κλίμακας.
Το φαινόμενο αυτό είναι εύκολο να
παρατηρηθεί στις νιφάδες του χιονιού, στο
φλοιό των δέντρων και στις ακτογραμμές.



Η έννοια της αυτοομοιότητας

Η έννοια της αυτοομοιότητας εμφανίζεται και 
σε κάποια γεωμετρικά σχήματα της κλασικής 
Ευκλείδειας Γεωμετρίας τα οποία δεν είναι 
Fractals.



Τα fractals σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 
προκύψουν από τύπο που δηλώνει αριθμητική, 
μαθηματική ή λογική επαναληπτική διαδικασία 
ή συνδυασμό αυτών. 

Η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα των fractals
είναι ότι είναι γενικά περίπλοκα ως προς τη 
μορφή τους, δηλαδή εμφανίζουν ανωμαλίες στη 
μορφή σε σχέση με τα συμβατικά γεωμετρικά 
σχήματα. 

Κατά συνέπεια δεν είναι αντικείμενα τα οποία 
μπορούν να οριστούν με τη βοήθεια της 
ευκλείδειας γεωμετρίας. Αυτό υποδεικνύεται 
από το ότι τα fractals, όπως έχει αναφερθεί 
παραπάνω, έχουν λεπτομέρειες, οι οποίες 
όμως γίνονται ορατές μόνο μετά από 
μεγέθυνσή τους σε κάποια κλίμακα.



Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο διαχωρισμός 
των fractals σε σχέση με την ευκλείδεια 
γεωμετρία, αναφέρουμε ότι, αν μεγεθύνουμε 
κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να οριστεί 
με την ευκλείδεια γεωμετρία, παραδείγματος 
χάριν την περιφέρεια μιας έλλειψης, αυτή μετά 
από αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις θα εμφανίζεται 
απλά ως ευθύγραμμο τμήμα. 

Η συμβατική ιδέα της καμπυλότητας η οποία 
αντιπροσωπεύει το αντίστροφο της ακτίνας 
ενός προσεγγίζοντος κύκλου, δεν μπορεί 
ωφέλιμα να ισχύσει στα fractals επειδή αυτή 
εξαφανίζεται κατά τη μεγέθυνση. 
Αντίθετα, σε ένα fractal, θα εμφανίζονται 
κατόπιν μεγεθύνσεων λεπτομέρειες που δεν 
ήταν ορατές σε μικρότερη κλίμακα μεγέθυνσης.



Διαφορές ανάμεσα στην Fractal και την 
Ευκλείδεια Γεωμετρία

 Ενώ τα στοιχεία της παραδοσιακής Ευκλείδειας
Γεωμετρίας (Ευθεία, κύκλος, σφαίρα κ.λ.π.)
είναι κατευθείαν ορατά και επεξεργάσιμα, τα
στοιχεία της Fractal Γεωμετρίας δεν οδηγούν
τον εαυτό τους σε απευθείας παρατήρηση.

 Οι βασικές διαφορές των Fractals αντικειμένων
από εκείνα τα απλά σχήματα της Ευκλείδειας
Γεωμετρίας εντοπίζονται κυρίως σε δυο
παράγοντες:



Διαφορές ανάμεσα στην Fractal και την 
Ευκλείδεια Γεωμετρία

1) Οι αναπαραστάσεις είναι αυτοόμοιες.
Έτσι, αν κοιτάξουμε ένα μικρό τμήμα ενός
Fractal θα δούμε ότι είναι όμοιο με ένα
μεγαλύτερο τμήμα. 
Αν μεγεθύνουμε το μικρό τμήμα θα
παρατηρήσουμε ότι και αυτό περιέχει 
και πάλι μικρά όμοια τμήματα με το αρχικό
κ.ο.κ.

2) Οι Fractals εικόνες είναι ανεξάρτητες από τις
αλλαγές της κλίμακας και αντίθετα με τα
Ευκλείδεια σχήματα δεν έχουν ένα
χαρακτηριστικό μέγεθος μέτρησης.



Οι βασικές ιδιότητες ενός Fractal συνόλου

1) Έχει λεπτομερή δομή, δηλαδή λεπτομέρεια
σε αυθαίρετα μικρές κλίμακες.

2) Είναι τόσο ανώμαλο, ώστε να μην μπορεί
να περιγραφεί με την κλασική Ευκλείδεια
Γεωμετρία, τόσο τοπικά όσο και ολικά.

3) Συχνά έχει κάποια μορφή αυτοομοιότητας
ίσως προσεγγιστική ή στατιστική.

4) Η διάσταση του συνήθως είναι μεγαλύτερη
από την τοπολογική  διάσταση.

5) Σε πολλές περιπτώσεις κατασκευάζεται με
πολύ απλό τρόπο, αρκετές φορές με
επαναληπτικές μεθόδους.



Τα Fractals της Φύσης

 Fractals απαντώνται και στη φύση, χωρίς όμως
να υπάρχει άπειρη λεπτομέρεια στη μεγέθυνση
όπως στα fractals που προκύπτουν από
μαθηματικές σχέσεις.

 Ως παραδείγματα fractals στη φύση,
αναφέρονται το σχέδιο των νιφάδων του
χιονιού, τα φύλλα των φυτών ή οι
διακλαδώσεις των αιμοφόρων αγγείων.



Τα Fractals της Φύσης



Τα Fractals της Φύσης



Τα Fractals της Φύσης



Τα Fractals της Φύσης



Τα Fractals της Φύσης



Τα Fractals της Φύσης



Τα Fractals της Φύσης
 Για να κατανοήσουμε καλύτερα την 

αναγκαιότητα εισαγωγής των fractals
αναφέρουμε το εξής παράδειγμα:

 Η περίμετρος της Κρήτης εννοείται ότι είναι 
ορισμένη. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσουμε 
ακρίβεια ενός μέτρου για να την μετρήσουμε, θα 
την βρούμε μικρότερη από ότι πραγματικά είναι 
γιατί δεν θα μπορέσουμε να μετρήσουμε τις 
κοιλότητες που είναι μικρότερες του ενός 
μέτρου. Αν μετρήσουμε με ακρίβεια ενός 
εκατοστού, πάλι θα χάσουμε ορισμένες 
κοιλότητες. Έτσι καταλήγουμε σε απειροστά 
μικρή μονάδα μέτρησης και η περίμετρος της 
Κρήτης θα γίνει άπειρη. Η επιφάνεια όμως της 
Κρήτης, η έκτασή της δηλαδή, είναι ορισμένη. 
Το παράδοξο αυτό, το οποίο η Ευκλείδεια 
Γεωμετρία αδυνατεί να εξηγήσει, 
αντιμετωπίζεται με την θεωρία των fractals.



 Τι ακριβώς είναι τα fractals και γιατί αυτά τα 
γοητευτικά γεωμετρικά αντικείμενα 
απασχολούν τους πιο διαφορετικούς κλάδους 
της επιστήμης: από τη μικροφυσική μέχρι την 
κυτταρική βιολογία και από την αστροφυσική 
μέχρι την ανθρώπινη ανατομία;

 Τα fractals είναι μια γενίκευση των κλασικών 
γεωμετρικών σχημάτων (τρίγωνα, ορθογώνια, 
παραλληλόγραμμα, πυραμίδες κ.τ.λ.) σε μη 
κανονικά και συχνά πολύπλοκα «γεωμετρικά» 
σχήματα, τα οποία είτε βρίσκονται στη φύση 
είτε κατασκευάζονται από τον άνθρωπο για 
διάφορες εφαρμογές ή απλώς για την ομορφιά 
τους. Έτσι, η fractal Γεωμετρία μας επιτρέπει 
να περιγράφουμε ικανοποιητικά και να 
απεικονίζουμε πολύπλοκες φυσικές δομές 
όπως τα φύλλα των δέντρων, τα φτερά των 
πουλιών, το νεφρό του ανθρώπου, 
μονοκύτταρους οργανισμούς, πυρήνες 
κυττάρων αλλά και σύννεφα, ποτάμια, 
γαλαξίες. 



Η Φύση δημιουργεί αντιγράφοντας
 Φαίνεται ότι τα  fractals είναι μια από τις 

δημιουργικές δυνάμεις στη φύση. Και εννοούμε 
αυτή την τάση της αυτο-ομοιότητας που 
υπάρχει διάχυτη είτε σε φανερό είτε σε 
αφαιρετικό επίπεδο.

 Ένα  κλαδί ενός δένδρου είναι όμοιο με το 
δένδρο, μια λεπτομέρεια ενός βουνού είναι 
όμοια με το βουνό κοιτώντας το από μακριά, 
μια ριπή του ανέμου δημιουργεί κυματάκια 
όμοια με το μεγάλο κύμα που τα κουβαλάει, το 
γράφημα της διακύμανσης τιμών του 
χρηματιστηρίου είναι όμοιο αν το δούμε σε 
ημερήσια βάση και στη λεπτομέρεια του μέσα 
σε μια ώρα, και άλλα πολλά φαινόμενα 
κουβαλάνε την ιδιότητα της αυτο-ομοιότητας.



Η Φύση δημιουργεί αντιγράφοντας
Τι είναι τελικά η αυτοομοότητα; Μα η απόδειξη 
ότι όλα στη φύση παράγοντα από ένα απλό 
κανόνα, μια απλή πληροφορία που 
εφαρμόζεται κάθε φορά σε διαφορετική 
κλίμακα. 

Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. 
Οι σημαντικές πληροφορίες στη φύση, αυτές 
που αξίζει οι οργανισμοί να μεταδίδουν στους 
απογόνους τους, αυτές που περιέχονται στους 
σπόρους των φυτών και καθορίζουν πως το 
φυτό θα αναπτυχθεί …  πρέπει τελικά να είναι 
πολύ λίγες. 

Οι καλύτερες συνταγές στη φύση είναι αυτές 
που εφαρμόζονται σε πολλές κλίμακες. 
Άρα αυτoόμοιες, δηλαδή fractal. 



 Όπως στην κλασική Γεωμετρία, που το 
ενδιαφέρον της βρίσκεται στις εφαρμογές που 
αυτή έχει στη φύση, π.χ. ελλείψεις που 
περιγράφουν τις τροχιές των πλανητών(κατά 
προσέγγιση) η σφαίρα που περιγράφει το 
σχήμα της γης (κατά προσέγγιση πάλι), το ίδιο 
συμβαίνει και με την Fractal Γεωμετρία. 
Δηλαδή, πολλά φυσικά αντικείμενα 
περιγράφονται ως Fractals , όπως τα σύννεφα, 
οι ακτογραμμές, η κίνηση στα υγρά κ.λ.π.

 Στην πραγματικότητα όμως τίποτα από όλα 
αυτά δεν είναι  Fractal. Τα χαρακτηριστικά του 
εμφανίζονται όταν ειδωθούν σε αρκετά μικρές 
κλίμακες. Όμως κατά προσέγγιση μπορούν να 
θεωρηθούν ως Fractals και να περιγραφούν 
αρκετά καλά από αυτά.



Τα Fractals είναι ανθρώπινη επινόηση;

 Δεν υπάρχουν πραγματικά Fractals στη φύση, 
όπως δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές και 
κύκλοι!

 Πάντως, πολλά φυσικά φαινόμενα, όπως π.χ. η 
κίνηση Brown περιγράφονται αρκετά καλά 
βάσει της Fractal Γεωμετρίας.

 Επίσης, η θεωρία των fractals βρίσκει 
εφαρμογές στην Φυσική, την Βιολογία την 
Γεωλογία, την Αρχιτεκτονική, την Αστρονομία, 
την Οικονομία, την Μουσική και την Ζωγραφική 
, επειδή η δομές τους προσομοιάζουν αρκετά 
με τις δομές των στοιχείων του φυσικού 
κόσμου.



Μαθηματικά Fractals

Το σύνολο Cantor



Μαθηματικά Fractals

Η σκόνη του Cantor



Μαθηματικά Fractals
Η συνάρτηση του Weierstrass



Μαθηματικά Fractals



Μαθηματικά Fractals

Η ακολουθία του Fibonacci



Μαθηματικά Fractals
Η καμπύλη του Koch

Τα Τέσσερα 
στάδια της 

παραγωγής 
μιας καμπύλης 

Koch.



Μαθηματικά Fractals

Το τρίγωνο του Sierprinski

Ένα τρίγωνο 
Sierpinski μετά 
από πέντε 
υποδιαιρέσεις



Μαθηματικά Fractals

Το τετράεδρο του Sierprinski

Τα  Δύο στάδια της δημιουργίας του τετραέδρου Sierpinski



Μαθηματικά Fractals

Το δέντρο του Πυθαγόρα



Μαθηματικά Fractals

Το δέντρο του Πυθαγόρα



Μαθηματικά Fractals

Ένα εξάγωνο fractal



Μαθηματικά Fractals

Ένα δωδεκάγωνο fractal



Μαθηματικά Fractals

Η μεγάλη Βρετανία με fractal



Τα fractals στη φυσική και βιολογία

Καταρχήν τα fractals ξεκίνησαν σαν ένα 
αντικείμενο των καθαρών μαθηματικών, 
επινόημα της ανθρώπινης φαντασίας. 

Δεν πέρασε πολύς καιρός όμως, για να 
αναδειχτούν ως ένα από τα σημαντικότερα 
εργαλεία για την κατανόηση πολλών 
μηχανισμών του φυσικού κόσμου και την 
επιτυχή μίμηση τους μέσω των 
υπολογιστών.



Τα fractals στη φυσική και βιολογία

Η πρώτη εφαρμογή των fractals ήταν η λύση 
του προβλήματος του ηχητικών παράσιτων 
που δημιουργούνται κατά τις τηλεφωνικές 
συνομιλίες. Αυτά τα παράσιτα διαπίστωσε ο 
Mandelbrot ότι είναι ηλεκτρικές διαταραχές που 
εμφανίζονται ομαδοποιημένες. 

Ανάλογη ομαδοποίηση παρατήρησε και στα 
λάθη κατά την ηλεκτρική μεταβίβαση των 
δεδομένων των υπολογιστών. 

Η διαπίστωση ήταν ότι οι ομαδοποιήσεις αυτές 
και τα κενά μεταξύ τους θύμιζαν καταπληκτικά 
την δομή του συνόλου Cantor.



Τα fractals στη φυσική και βιολογία

O Mandelbrot απέδωσε και στο σύμπαν ένα 
μοντέλο δομής ενός τρισδιάστατου συνόλου 
Cantor. 

Το μοντέλο αυτό σίγουρα δεν είναι καθόλου 
ρεαλιστικό όμως κατάφερε να ερμηνεύσει με 
επιτυχία την μέχρι τώρα ανεξήγητη κατανομή 
της αστρικής ύλης στο σύμπαν μας.



Σπουδαίες εφαρμογές των fractals 

Για πολλά χρόνια μας απασχολούσε το 
ερώτημα για το πώς όμοια σωματίδια 
συνενώνονται για να δημιουργήσουν διάφορες 
δομές. Για παράδειγμα, πως ενώνονται οι 
κρύσταλλοι από τις σταγόνες της βροχής για 
να σχηματίσουν μια χιονονιφάδα; Γιατί αυτή 
έχει εξαγωνικό σχήμα; 

Με την χρήση των fractals αναπτύχθηκαν 
διάφορα μοντέλα που προσεγγίζουν αυτές τις 
μορφές. Έγινε φανερό το ότι αν το σχήμα θα 
είναι πιο πυκνό και σφαιρικό ή πιο αραιό και 
διακλαδιζόμενο, εξαρτάται από τον τρόπο 
κίνησης των σωματιδίων. 



Σπουδαίες εφαρμογές των fractals 
Ένα άλλο πρόβλημα είναι αυτό της διάχυσης. 
Είναι ένα πρόβλημα όπου ένα υλικό που ευνοεί 
την διάχυση ανταγωνίζεται κάποιο άλλο που 
την εμποδίζει. 

Το πετρέλαιο διαχέεται στα διάφορα 
πετρώματα. Άλλα είναι πορώδη και ευνοούν 
την διάχυση και άλλα όχι. Με ένα πρόγραμμα 
γραφικών υπολογιστή, μπορούμε να 
εξομοιώσουμε την διαδικασία της διάχυσης, 
που έχει fractal δομή. 

Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η 
γνώση για την αναζήτηση πετρελαίου.   



Σπουδαίες εφαρμογές των fractals 

Άλλα προβλήματα διάχυσης πολύ σημαντικά 
για την ζωή μας που παρουσιάζουν fractal 
συμπεριφορά, είναι η εξάπλωση των 
επιδημιών σε έναν πληθυσμό (π.χ. σε ένα 
φυτώριο δέντρων), η εξάπλωση των 
πυρκαγιών στα δάση, ακόμα και ο τρόπος 
διάλυσης κάποιων ουσιών μέσα σε κάποιες 
άλλες όπως είναι η διάλυση των κόκκων του 
καφέ στο νερό. 

Στους ζωντανούς οργανισμούς τα fractals 
δίνουν κανόνες και μοντέλα για το πώς 
αναπτύσσεται το νευρικό τους σύστημα, ο 
εγκέφαλος, ή ακόμα και το σύστημα των 
αρτηριών και φλεβών.



Ο ρόλος των Η/Υ στη δημιουργία Fractals 

Οι υπολογιστές έχουν συμβάλει σημαντικά στη 
σχετική έρευνα, διότι μπορούν να υπολογίζουν 
τα διάφορα στάδια της εξέλιξης του εν λόγω 
δυναμικού συστήματος. 
Δηλαδή, μας παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης 
ψηφιακής προσομοίωσης των θεωρητικών και 
φυσικών καταστάσεων που μελετάμε. 

Όπως αποδεικνύεται, ορισμένα fractals έχουν 
μια εγγενή σχέση με το χάος λόγω του 
επαναληπτικού τρόπου κατασκευής τους 
(δυναμικό σύστημα). 



Η «εκμετάλλευση» των fractals

 Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι, παράλληλα με 
αυτές τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, 
υπάρχει πολύς τσαρλατανισμός και μόδα 
σχετικά με τα fractals. 

 «Η ευκολία πρόσβασης στην εικόνα, η γοητεία 
που ασκούν αυτές οι παράξενες γεωμετρικές 
δομές και η συνήθης ψευτοφιλοσοφική 
διαπλοκή που συχνά συνοδεύει κάποιες 
μαθηματικές επινοήσεις - όπως π.χ. η θεωρία 
καταστροφών, το χάος, η γεωμετρία των 
fractals - αποτελούν τις αιτίες πολλών 
παρανοήσεων σχετικά με τις δυνατότητες αλλά 
και τα πεδία εφαρμογής αυτών των νέων 
επιστημονικών θεωριών».

(Αλέξης Μπακόπουλος Καθηγητής Μαθηματικών στο ΕΜΠ)



Το σύνολο του Mandelbrot

Η ύπαρξη της σχέσης 
μεταξύ χάους και της 
Γεωμετρίας των 
Fractals γίνεται 
αντιληπτή αν 
εξετάσουμε το 
σύνολο του 
Mandelbrot.

Θεωρείται ως το πολυπλοκότερο και το πιο 
εντυπωσιακό σύνολο των μαθηματικών. 
Πρόκειται για ένα παράδειγμα τάξης που 
επικρατεί στο χάος.



Το σύνολο του Mandelbrot
 Το διάσημο πλέον 

σύνολο του είναι μια 
περιοχή ορίων. 
Είναι ένα σύνορο,
ανάμεσα στο 
σκοτεινό εσωτερικό 
του που 
αντιπροσωπεύει το 0 
και στο γαλάζιο 
εξωτερικό του που 
είναι το άπειρο.

 Εκεί στο όριο διαδραματίζεται ένας 
ολόκληρος κόσμος με στροβίλους,  
πλοκάμια, μαύρες τρύπες και μικρότερα 
σύνολα Mandelbrot με τα ίδια ακριβώς 
χαρακτηριστικά.



Το σύνολο του Mandelbrot
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Το σύνολο του Mandelbrot



Το σύνολο του Mandelbrot
 Υπάρχει όμως και η περίπτωση η ακολουθία 

των αριθμών που προκύπτει μετά την επιλογή 
του c, να  έχει κάποιους αρχικούς όρους της 
μέσα στον κλειστό κυκλικό δίσκο κέντρουΟ(0,0) 
και ακτίνας 2 και οι υπόλοιποι να 
απομακρύνονται έξω από τον δίσκο προς το 
άπειρο. 

 Στην περίπτωση αυτή μετράμε πόσοι όροι της 
ακολουθίας είναι μέσα στον παραπάνω κυκλικό 
δίσκο. Ανάλογα με το πόσοι είναι βάφουμε το 
αρχικό σημείο C με ένα μοναδικό χρώμα. 



Το σύνολο του Mandelbrot
Με τη βοήθεια και της εξέλιξης των γραφικών 
στους Η/Υ χρωματίζουμε την εικόνα του C στο 
μιγαδικό επίπεδο με ένα χρώμα ανάλογα με την 
ταχύτητα που «ξεφεύγει» από την αρχή C=0.
Φανταστείτε ότι όλα τα σημεία στο επίπεδο 
«έλκονται» από το άπειρο και από το σύνολο 
του Mandelbrot. Έτσι, καταλαβαίνουμε γιατί:

Α) Σημεία μακριά από το σύνολο κινούνται
ταχύτερα προς το άπειρο.

Β) Σημεία κοντά στο σύνολο κινούνται αργά
προς το άπειρο.

Γ) Σημεία εντός του συνόλου δεν ξεφεύγουν
ποτέ.

(Ελκυστικά και αποθητικά σημεία του συνόλου)



Το σύνολο του Mandelbrot

Τα διαφορετικά χρώματα που πλαισιώνουν 
το σύνολο του Mandelbrot αντιστοιχούν στις  
διαφορετικές ταχύτητες «διαφυγής» των  
ακολουθιών που αποκλίνουν  προς το 
άπειρο, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο 
του χρόνου διαφυγής. 

Περιοχές με τον ίδιο χρόνο «διαφυγής» έχουν 
το ίδιο χρώμα.

Αυτό δημιουργεί τις ομόκεντρες μορφές, που 
χρωματίζονται σύμφωνα με την ταχύτητα 
διαφυγών.



Το σύνολο του Mandelbrot

Έτσι δημιουργούμε 
το τελικό 
αποτέλεσμα της 
ζωγραφικής μας αν 
εξαντλήσουμε όλα τα 
σημεία του επιπέδου 
(ρητορικό σχήμα..)

βάφοντας τα με τον παραπάνω κανόνα, 
δημιουργείται το σύνολο του Mandelbrot.



Το σύνολο του Mandelbrot με Geogebra



Zoom στο σύνολο του Mandelbrot
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Zoom στο σύνολο του Mandelbrot



Zoom στο σύνολο του Mandelbrot



Ιδιότητες του συνόλου Mandelbrot

Αυστηρό μαθηματικό ορισμό για το σύνολο του 
Mandelbort αποφεύγουν να δίνουν οι 
επιστήμονες και αντί αυτού προσδιορίζουν τις 
ιδιότητες που χαρακτηρίζουν  σύνολο 
Mandelbrot :
1) Δεν είναι κενό σύνολο.
2) Είναι συνεκτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να 

χωριστεί σε δύο αποκομμένα μέρη.
3) Είναι συμπαγές. Δηλαδή κλειστό και

φραγμένο σύνολο.
4) Είναι συμμετρικό ως προς τον άξονα χ΄χ,

αφού για κάθε μιγαδικό c που ανήκει στο
σύνολο ανήκει και ο συζυγής του επίσης.
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Εντυπωσιακές εικόνες



Προγράμματα παραγωγής Fractal συνόλων

Μια μεγάλη λίστα μπορείτε να βρείτε εδώ 
(http://www.dmoz.org/Science/Math/Chaos_and
_Fractals/Software)

Mountain 3D (http://cjain.free.fr/enpage.php)

Chaos Pro (http://www.chaospro.de)

Fractal Surf (http://www.fractsurf.de/e_index2.html)

Fractal Terrain Maker
(http://www.gameprogrammer.com/fractal.html#install)



Benoit Mandelbrot
Ο Μπενουά Μάντελμπροτ 
ήταν ένας από τους πιο 
κοσμοπολίτες 
επιστήμονες.
Ήταν εβραίος 
λιθουανικής καταγωγής,
αλλά είχε γεννηθεί το 
1924 στην Πολωνία. 

Πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι γονείς 
του μετανάστευσαν στη Γαλλία, όπου ζούσε ο 
θείος του, διάσημος μαθηματικός και αυτός.



Benoit Mandelbrot
Ο Μάντελμπροτ 
σπούδασε στη Γαλλία και 
έπειτα από επισκέψεις σε 
διάφορα ερευνητικά 
κέντρα και πανεπιστήμια,
προσελήφθη στο 
ερευνητικό κέντρο Τόμας 
Γουότσον της ΙΒΜ στη 
Νέα Υόρκη.

Επειτα από 35 χρόνια εργασίας στην ΙΒΜ 
μετακινήθηκε στο Πανεπιστήμιο Γέιλ,όπου και 
τελείωσε την καριέρα του ως καθηγητής στην 
έδρα Στέρλινγκ. Πέθανε στις 14 Οκτωβρίου 
2010.



Πηγές
The Fractal Geometry of Nature, (Benoit B. Mandelbrot)
Ο Ταραγμένος καθρέφτης 

Fractals Η νέα γεωμετρική προσέγγιση του κόσμου μας 
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/08/fractals.html#ixz
z2qCBAHxkG

Μαθηματικές σελίδες της Ειρήνης 
http://users.sch.gr/iriniper/publications.html

Μια πολύ καλή διατριβή της Ελένης Ρουμελιώτου 
http://users.uoa.gr/~ldalla/fractals/JULIA_MANDELBROT-

Roumeliotou.pdf
Νίκος Λυγερός
http://elliniki-aoz.blogspot.gr/2012/08/ellhnikh-aoz-nikos-lygeros-h-

skonh-toy-kantor-ws-topostrathgiko-montelo.html
http://www.weichbrodt.org/text/chaos.html
http://math.rice.edu/~lanius/frac/koch/koch.html
http://www-gap.dcs.st-

and.ac.uk/~history/Mathematicians/Mandelbrot.html

http://www.fractovia.org/people/mandelbrot.html
http://www.mandelbrotset.net
http://www-gap.dcs.st-
and.ac.uk/~history/Quotations/Mandelbrot.html

http://www.geocities.com/ddecuypere/chaos-social-change.htm





Επίλογος

«Όντας μία γλώσσα, τα Μαθηματικά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι 
μόνον για να πληροφορήσουν αλλά, 
μεταξύ άλλων πραγμάτων, για να 
σαγηνεύσουν» 

Benoit Β. Mandelbrot


