
Kalandozások a S i e r p i e n s k i - h á r o m s z ö g körül 
Aki még nem hallott erről a háromszögről annak bemutatunk egy gyors 

szerkesztési módszert. Tekintsünk egy ABC egyenlőszárú, derékszögű háromszöget. 
Kössük össze az oldalfelező pontokat az ábrán látható módon. Ezzel az eljárással az 
eredeti háromszöget felosztottuk négy egyenlő, az eredetivel hasonló háromszögre. 
Ismételjük meg az eljárást a középső háromszög kivételével mindenikre. Az eljárást 
addig folytatjuk, amíg bele nem fáradunk. A kapott ábrát Sierpienski-háromszögnek 
nevezzük. 

A következő részben három különböző algoritmust mutatunk be a háromszög 
generálására. 

1. Az első és legegyszerűbb algoritmust a Pascal háromszögből származtatjuk. Az 
algoritmus generálja a Pascal háromszög elemeit, majd mindeniknek képezzük a 2-vel 
való osztási maradékát. Az így nyert táblázatot fogjuk grafikusan megjeleníteni. (0 
nincs pont, 1 van pont) 

Az eredeti Pascal 
háromszög 

A z ebből származta
tott háromszög 

Az így nyert rajz: 
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uses crt, graph; 
const 

n =25 6; 
c : Word = 3 

type 
vector = array[1..n] of 0..1; 

var 
a, b: vector; 
i, k: Integer; 

procedure draw (k: Integer) ; 
var 

i : Integer; 
begin 

for i : =1 to n do 
if a[i] =1 then 
putpixel(i,k,c) ; 

end; 

{ Grafikus mod beallitasa} 
procedure InitGraphMode; 
var 
grDriver,grMode,ErrCode:Integer; 

begin 
grDriver := Detect; 

InitGraph(grDriver, grMode,'') ; 
ErrCode : = GraphResult; 
if ErrCode <> grOk then begin 
Writeln('Graphics error:',ErrCode) ; 
exit 
end; 

end; 

begin 
InitgraphMode; 
a[l]:=1; 
fori:=2 to n do a[i] :=0; 
k:=0; 
repeat 

b:=a;k:=k+l; 
a[l]:=b[l]; 
for i : =2 to n do 
a[i] : = (b[i-l]+b[i]) mod 2; 

draw(k); 
until (k=n); 
readkey; 

end. 

Egyenlő oldalú háromszöget a következőképpen nyerhetünk: 
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A generálási szabályt is változtatjuk: ak(t) = ak-1(t-l) + ak+i(t-l) (mod 2). Az 
eredményt a következő ábra szemlélteti: 

A második eljárás az IFS-ek előállításával kapcsolatos (IFS = Iterated Function 
System). Az IFS-ek előállítására két alapvető algoritmus ismeretes, az egyik deter
minisztikus a másik pedig sztochasztikus. Egy IFS egyszerű megközelítésben egy 
kiindulási halmazból (tekinthetünk egy síkbeli ponthalmazt) és affin transzformációk
ból álló objektum 

{A;w 1,W 2,...,w n} ahol 
A kiindulási halmaz 
w 1 ,W 2 , . . . ,w n: affin transzformációk 

Az affin transzformációk négy alapvető transzfonnációból tevődnek össze: 
• transzláció - eltolás 
• rotáció - forgatás 
• skálázás - tágítás,összenyomás 
• reflexió - tükrözés 

A skálázás esetében tulajdonképpen a pont koordinátáit megszorozzuk egy-egy 
valós számmal. 

(x,y) (r 1x,r 2y). Ha ez a két valós szám egységen aluli, akkor hiperbolikus IFS-ről 
beszélünk és a skálázást kontrakciónak nevezzük. 

Az affin transzformáció általános képlete síkban a következő: 

Írjuk fel az affin transzformációkat a Sierpienski-háromszög esetében. 

w 1 (ABC) =ADF : a w1 transzformáció az ABC háromszöget az ADF-be transzformálja 
w 2 (ABC) =DBE : a w2 transzformáció az ABC háromszöget az DBE-be transzformálja 
w3(ABC) =FEC : a w3 transzformáció az ABC háromszöget az FEC-be transzformálja 

Legyenek a pontok koordinátái a következők: A(0,0) B(1,0) C(0,1). Az affin 
transzformációk egyenletei a következők lesznek: 
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Látható, hogy az első transzformáció egy egyszerű kontrakció, a második egy 
kontrakció meg egy transzláció összetétele, a harmadik pedig szintén kontrakció és 
transzláció összetétele. Az általános algoritmus a következő lesz: Tekintünk egy 
mátrixot, amelynek elemei képpontok. Kezdetben feltöltjük a mátrix első oszlopát, 
utolsó sorát és főátlóját 1-ekkel. Ez felelne meg a kiindulási állapotnak, vagyis az 
eredeti ABC háromszögnek. Alkalmazzuk minden egyes pontra ( l - re) minden egyes 
affin transzformációt. Az eredményt a legelején bemutatott nyolc ábra szemlélteti. 

A program általánosan dolgozik, képes ábrázolni bármely IFS-et, amelynek kódját 
egy szöveges állományból olvassuk be. Az IFS kód a következőképpen néz ki: 

w a b c d e f p 
1 0.5 0 0 0.5 0 0 0.33 
2 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.33 
3 0.5 0 0 0.5 0 C-0.33 

Az utolsó oszlop a transzformáció alkalmazásának a valószínűségét tartalmazza 
A determinisztikus algoritmusban nem használjuk. 

A program magyarázatokkal: 

uses crt, graph; 

const 
dim = 75; 
c = green; 
dx =2*dim; 
dy =2*dim; 

type 
TT = array [0. .dx, 0. .dy] of 0 . . 1; 
W =array[1..50,1..6] of real; 

var 
s,t: TT; {A képpontok tárolására használt mátrixok} 
a : W; {A transzformációk tárolására használt mátrix } 
n : Integer; {A transzformációk száma } 
ch : Char; 
pt : Integer; 
f : text; 
fname: string[12] ; {Az IFS kódot tartalmazó állomány neve } 

procedure Draw; forward; {Kirajzolja a képpont mátrixot az ablakba} 
procedure InitTable; forward; 
procedure InitSeed; forward; {A kezdeti alakzat beállitása a mátrixban} 
procedure InitGraphMode; forward; { Grafikus mód indítása} 
procedure generate; forward; {Az alakzat előállítása} 

procedure Draw; 
var 
i, j : Integer; 

begin 
cleardevice; 
for i:= 0 to dx do 

for j :=0 to dy do 
if s [i, j] =1 then begin 
putpixel(i,dy-j,c); 

end; 
end; 
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procedure InitTable; 
var 
i, j : integer; 

begin 
for i :=0 to dx do 

for j :=0 to dy do 
s[i,j]:=0; 

end; 

procedure InitSeed; 
var 
i: Integer; 

begin 
for i :=1 to dx do begin 

s[i,0] :=1; 
s[0,i] :=1; 
s[i,dy-i]:=1 

end 
end; 

procedure generate; 
var 
i,j,1: Integer; 
k: Word; 

newx,newy: Integer; 
begin 

InitTable; 
InitSeed; 
InitGraphMode; 
setviewport ( (getmaxx-2*dim ) div 2, (getmaxy -2*dim) div 2, 

(getmaxx-2*dim ) div 2 + 2*dim, (getmaxy -2*dim) div 
2+2*dim, False); 

k:=0; 
repeat 

inc(k); 
draw; 
delay (100); 
for i:=0 to dx do 

for j :=0 to dy do 
if s [i, j] =1 then 
for l:=1 to n do begin 

newx:=round(a[l,1]*i+a[l,2]*j+a[l,5]*dx); 
newy:=round(a[l, 3]*i+a[1,4]*j+a[l,6]*dy); 
t[newx,newy]:=1 

end; 
s :=t; 

until keypressed; 
CloseGraph; 

end; 

begin 
clrscr; 
write (' File name :' ) ; readln (fname) ; 
assign(f,fname); 

{$I-} 
reset(f); 
{$I+} 
if IoresultoO then begin 
writeln ('File open error : ', fname) 
exit 

end; 
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n: =0 ; 
while not seekeof (f) do begin 

n:=n+l; 
readln (f,a[n, l],a[n,2],a[n,3],a[n,4],a[n, 5] ,a[n,6]) ; 

end; 
close(f); 
generate 

end. 

Természetesen a programot használhatjuk más alakzatok előállítására meg-
felelőképpen változtatva az InitSeed eljárást, ami a kezdeti alakzatnak felel meg és 
erre az alakzatra felírni a transzformációkat (IFS kódot), amit állományból olvas a 
program. A Sierpienski-háromszög esetében az állományba a táblázatban levő 
adatokat tesszük, szóközökkel választva el a számokat. 

A harmadik eljárást szintén az IFS-ek szolgáltatják. Az eljárás hasonlít az előzőhöz 
annyiban, hogy itt is affin transzformációkat alkalmazunk képpontokra. Ennél az 
eljárásnál kiindulunk az eredeti ponthalmaz bármelyik pontjából. Véletlenszerűen 
választunk egy affin transzformációt, és ezt alkalmazzuk a kiindulási képpontra. Az 
így nyert képpontra szintén alkalmazunk egy transzformációt. Az előző lépést elég 
sokszor alkalmazva kirajzolódik a Sierpienski-háromszög. A transzformációkat az IFS 
kód utolsó oszlopában levő valószínűségekkel alkalmazzuk. 

A program a következő: 

uses crt, graph; 
const 

dim = 200; 
c = green; 
dx =2*dim; 
dy =2*dim; 
mag = 2; {Nagyítási tényező} 

type 

W =array[1..50,1..7] of real; 

var 
a : W; { A transzformációk tárolására használt mátrix } 
n : Integer; {A transzformációk száma } 
pt : Integer; {Skálázási faktor, a transzformációkhoz } 
f : Text; 
fname: String[12]; 
iter : Integer; { Az iterációk száma } 

procedure generate; 
var 
i,j,1: Integer; 
k : Real; 
p : array[1..20]of real; 
x,y : Real; 
newx,newy: Real; 

begin 
InitGraphMode; 
setviewport ( (getmaxx-2*dim ) div2, (getmaxy -2*dim) div 2, 

(getmaxx-2*dim ) div 2 + 2*dim, (getmaxy -2*dim) div 2+2*dim, True) ; 
p[l]:=a[l,7]; 
f or i : =2 to n do p [i] : =p [i-1 ] +a [i, 7] ; 
randomize; 
iter:=0;x:=0;y:=0; 
repeat 

24 1998-99/1 



inc(iter) ; 
{ Veletlenszam generálása es a neki megfelelő transzformáció 

kiválasztása } 
k:=random; 1:=1; 

while (k>p[l]) do 1:-1+1; 
newx:=a[l,1]*x+a[l,2]*y+a[l, 5] ; 
newy:=a[l, 3]*x+a[l,4]*y+a[l,6]; 
x:=newx; y:=newy; 

i:=round(mag*newx) ; j:=round(mag*newy) ; 
putpixel(i+dim, dim-j,c); 

until keypressed; 
CloseGraph; 

end; 

begin 
clrscr; 
write (' File name :' ) ; readln (f name) ; 
assign(f,fname); 
{$I-} 
reset(f); 
{$I+} 
if Ioresult<>O then begin 
writeln ('File open error : ', fname); 
exit 

end; 
pt:=100; 
n:=0; 
while not seekeof (f) do begin 

n:=n+l; 
readln (f,a[n,1],a[n,2],a[n,3],a[n,4],a[n,5],a[n,6],a[n,7]); 

a[n,5]:=a[n,5]*pt;a[n,6]:=a[n,6]*pt; 
end; 
close(f); 
generate; 

end. 

Természetesen a programot más IFS kódok ábrázolására is használhatjuk. Például 
a következőkben bemutatunk egy pár IFS kódot rajzzal együtt. 
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Antal Margit 
Marosvásárhely 

Érdekes kísérletek egyszerű e s z k ö z ö k k e l 
1. kísérlet: sűrűségmérő (aerométer ) 
Egy kémcső aljára apró kavicsot helyezünk, és belse

jében rögzítünk egy milliméterskálát is. Ha a kémcsövet 
szájával felfele vízbe helyezzük, úszn fog. A víz szintjét egy 
1-el megjelöljük a beosztásos skálán. Kékszeszbe téve a 
folyadék szintjét 0,9-el, míg tömény sóoldat esetén 1,2-vel 
jelöljük. A továbbiak során ezzel az eszközzel folyadékok 
sűrűsége mérhető 0,9-1,2 g /cm 3 sűrűségtartományban. 

Magyarázat: A kémcső aljába azért helyezünk kavicsot, 
hogy kellő mértékben lemerüljön a vízbe. A kékszesz 
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