
alkalmazott erjedéses folyamat  sajátságait. Továbbá nemcsak az alkohol-
nak az emberi szervezetre gyakorolt hatását tudjuk megfigyelni  (például 
a szomszéd dülöngélését és kurjongatását), hanem az alkoholnak a 
kisagyat elaléltató hatásmechanizmusát is ismerjük. 

Löwy Dániel 
Hints Miklós 

TUDOD-E? 

Fraktálok 

A fraktálok  fogalmának  a születését a XIX. századra tehetjük, azonban 
a fraktál  elnevezés 1975-ben Benőit B. Mandelbrottól származik. A 
századfordulón  kezdték vizsgálni a matematikusok a szabálytalan gör-
béket és felületeket,  amik végül a fraktálok,  a fraktálgeometria 
kialakulásához vezettek. A századforduló  nagy matematikusai, mint Can-
tor, Peano, Sierpinski és mások felfedeztek  néhány geometriai alakzatot, 
amelyeket az akkori matematikával nem tudtak jellemezni. Cantor 
megszerkesztett egy halmazt, amelynek minden pontja torlódási pont, 
Peano pedig egy olyan folytonos  vonalat húzott egy négyzeten belül, 
amely áthalad a négyzet minden pontján. 

A fraktálok  egyik alapvető tulajdonsága, hogy a részek hasonlítanak az 
egészhez. Ha a fraktál  bármely kis darabját megfelelő  nagyságúra nagyít-
juk, visszakapjuk az eredeti fraktált,  tehát a fraktálok  önhasonlóak. A 
fraktálok  nagy hasonlóságot mutatnak a természettel az önhasonlóságuk 
révén. A fraktálok  önhasonlósága nagy hasonlóságot mutat a hologra-
mokkal, amelyeket szintén akármilyen kicsi darabokra vágunk, ha 
kivetítünk egy kicsi részt, az eredeti kép tárul elénk. 

A fraktál  szó a latin "törni" igéből származik, itt tulajdonképpen törtet 
jelent. A tört nem a fraktálgörbére  vonatkozik, hanem a fraktáldimenzióra. 
Míg a hagyományos dimenziókat egész számmal fejezték  ki, a fraktáldi-
menziók véges vagy végtelen tizedest tartalmazó valós számok. 

Vizsgáljuk a fraktálok  hasonlósági dimenzióját. A fraktálra  egyedüli 
követelmény, hogy önálló legyen, vagyis fel  tudjuk osztani N egyforma 
részre, amelyeket egy r hasonlósági aránnyal kapunk meg magából az 
alakzatból. Tehát egy fraktál  dimenziója D = log N / log r lesz. Például 
a Koch görbe esetében a fraktáldimenzió  D = log4 / log3. 



A számítógépek rohamos fejlődése  nagyon megkönnyítette a fraktál-
görbék tanulmányozását. B. Mandelbrot az 1960-as évek végén kezdte el 
a fraktálok  tanulmányozását, és ő hívta fel  a figyelmet  a fraktálok 
jelentőségére a természettudományokban. 

A fraktálokat  felhasználják  a topográfiában  és a meteorológiában. 
Földünk hegyeinek fraktáldimenziója  általában 2,05 és 2,2 között változik, 
a természetes határok mind fraktálszerkezetűek.  Legjobb példa erre a 
szigetek partvonala. A legtöbb sziget partvonalának a fraktáldimenziója  1,25. 

A fraktálokkal  a gimnáziumban találkoztam először mint megvaló-
sítandó számítástechnikai programmal, majd miután nagyon tetszettek a 
fraktálgörbék  és a Mandelbrot meg a Júlia halmazok, utánanéztem a 
fraktálok  történetének. 

Ebben a cikkben a lineáris fraktálokról  fogok  bővebben beszélni, de 
megemlítem a négyzetes fraktálokat  is. 

Lineáris fraktálok 
Lineáris fraktáloknak  azokat a fraktálokat  nevezem, amelyek leírhatók 

elsőfokú  függvény  segítségével. 
1.) Cantorféle  porszemek 
A Cantor féle  porszem a legelső 

f rak tá lok  közü l va ló . K é p z é s e 
nagyon egyszerű: vegyünk egy 1 
hosszúságú szakaszt, s osszuk fel 
három részre, a középső részt hagy-
juk el, majd ismételjük meg az 
eljárást a megmaradt két szakaszra. 
Az alábbi ábrán a Cantor féle  porsze-
m e k e t l á t h a t j u k k ü l ö n b ö z ő 
lépésszám után. 

2.) Koch  görbék 
A Koch görbe az egyik legyegyszerűbb és legismertebb fraktálgörbe, 

képzése nagyon hasonlít a Cantor féle  porszemek képzéséhez, de sokkal 
látványosabb alakzatokat hoz létre. Vegyünk egy 1 hosszúságú szakaszt, 
osszuk fel  három részre, a középső részt emeljük ki, és tegyünk helyébe 
egy 1/3 oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszöget az alapja nélkül. 
Ezt az eljárást ismételjük meg minden keletkezett 1/3 hosszúságú 
szakaszra, majd minden 1/9 hosszúságú szakaszra és így tovább. 

Megfigyelhetjük,  hogy minden lépés után a szakaszok hossza meghar-
madolódik, tehát "n" lépés után a szakaszok hossza l* ( l /3 ) n lesz. Továbbá 
a szakaszok száma minden lépés után megnégyszereződik, így a 
szakaszok száma "n" lépés után 4 n lesz. A fenti  két eredményt összesítve 
"n" lépés után a Koch görbe kerülete l*(4/3)n lesz, tehát a kerület tart a 
végtelenhez 



2.ábra 3.ábra 4.ábra 
(1 lépés után) (2 lépés után) (3 lépés után) 

Az ábrákon megfigyelhető  a Koch-görbék képezési módja, a 4. ábrán 
látható Koch görbe három lépés után jelentkezik. 

3 ) Peano görbe 
A Peano görbe alapgörbéje az 5. ábrán látható. A következő ábrák 

további lépések elvégzése után keletkeznek. Jól látható a nyilak segít-
ségével, hogy a Peano görbe folytonos!  A Peano görbe végtelen számú 
lépés után egy négyzeten belül minden pontot fog  tartalmazni. 

5.ábra 6.ábra 7.ábra 
(1 lépés) (2 lépés) (4 lépés) 

4.) Sierpinski  háromszög 
A Sierpinski háromszög szintén egy érdekes és egyszerűen képezhető 

fraktál.  Rajzoljunk egy tetszőleges háromszöget, húzzuk meg az összes 
középvonalát, majd a központi háromszögön kívül mindenik három-
szögre alkalmazzuk az előbb leírt módszert. A Sierpinski háromszöget az 
alábbi ábrák mutatják be különböző lépésszám után. 

8.ábra 9.ábra 10.ábra 
(1 lépés) (2 lépés) (3 lépés) 



Megjegyzések:  Ugyanilyen típusú ábrát kapunk, ha nem háromszöget 
rajzolunk fel,  hanem mondjuk macskákat a háromszög három csúcsába, 
mivel a macskák elég nagy kicsinyítás után már pontoknak látszanak. 

A Sierpinski háromszög képzési módjának érdekes megközelítése a 
kombinatorikából már ismert Pascal háromszög segítségével. 

írjuk fel  a Pascal háromszöget, minden páros szám helyett tegyünk 0-t, 
minden páratlan helyett tegyünk 1-et. Már 20 sor után is jól látható a 
Sierpinski háromszög. 

A Sierpinski háromszög más fajtáját  is megkaphatjuk ha a háromszög 
oldalait nem felezzük,  hanem harmadoljuk (11. és 12. ábra). 

A 13- ábrán a Sierpinski háromszög látható a Pascal háromszögből 
képezve. 

Négyzetes fraktálok 
A négyzetes fraktálok  nem képezhetők első fokú  függvénnyel  mint a 

lineáris fraktálok.  A négyzetes fraktálokat  egy másodfokú  függvény 
segítségével képezem. Ebben a dolgozatban a másodfokú  fraktálok  közül 
a Mandelbrot és Júlia halmazokkal foglalkozunk.  A Mandelbrot illetve a 
Júlia fraktálokat  a "f(z)=z2+c"  függvény  segítségével képezem. 

A Mandelbrot halmazoknál veszünk egy tetszőleges c komplex számot 
és változtatom a z komplex számot. Minden z komplex számhoz hoz-
zárendeljük a síknak egy pontját. A legegyszerűbb Mandelbrot halmazt 
úgy kapjuk, hogy az f  függvényt  például 100-szor összetesszük saját 
magával, és ha a függvény  értéke tart a végtelenhez, akkor a z-hez 
hozzárendelt pontot a síkból fehérre  színezzük, ha pedig egy adott 
intervallumon belül marad, akkor feketére,  a Mandelbrot halmazt ki is 
színezhetjük. A pontokat az adott ponthoz rendelt komplex számra az f 
függvények  növekedési gyorsasága szerint színezzük ki. 

A Júlia halmazok képzési módja nagyon hasonlít a Mandelbrot halma-
zok képzéséhez, csak nem a z komplex számot, hanem a c komplex 
számot változtatjuk. A következő pár ábrán Júlia és Mandelbrot halma-
zokat mutatjuk be. 

11.ábra 12.ábra 13.ábra 



(16. ábra) (17. ábra) 

A 14. és a 15. ábra a Mandelbrot halmazt és egy részletének nagyítását 
adja, x:-1.8 - > 1.5, y:-1.75 - > 1.35, illetve x:-0.7132 - > -0.6802, 
y:-0.35655 - > -0-32555. 

A 16. és 17. ábra két Júlia halmazt mutat be, x:-2 - > 2, y:-1.5 -> 1.5. 
A két halmaz közti különbséget a paraméter adja, valós része 0.3, 
imaginárius része 0.5, illetve 0.6. 

A dolgozatban megjelenő ábrák saját programmal készültek. 

Szakács Botond, tanuló 
Székely Mikó Kollégium 

(14.ábra) (15.ábra) 


