
Fractals: Μια νέα ματιά στον κόσμο μας 

του Τεύκρου Μιχαηλίδη 

 

Στις 14 Οκτωβρίου 2010 έφυγε από τη ζωή ο Μπενουά Μάντελμπροτ (Benoît Mandelbrot), ο 

άνθρωπος που έδωσε το όνομά του σ’ ένα από τα πιο περίπλοκα μαθηματικά αντικείμενα που 

επινοήθηκαν ποτέ: το σύνολο Μάντελμπροτ. Αυτό που εντυπωσιάζει στο σύνολο 

Μάντελμπροτ, πέρα από την πολυπλοκότητά του – που αποκαλύπτεται σταδιακά καθώς 

κάνουμε διαδοχικές μεγεθύνσεις στα διάφορά τμήματά του – είναι ο εξαιρετικά απλός 

μαθηματικός τύπος που υπεισέρχεται στην κατασκευή του. Ο κανόνας δημιουργίας του δεν 

περιλαμβάνει άλλα μαθηματικά πέρα από τον πολλαπλασιασμό και την πρόσθεση: είναι 

δηλαδή μια συνάρτηση της μορφής f(z)=z2+c. 

Ωστόσο, η συνεισφορά του Μάντελμπροτ στην επιστήμη δεν περιορίζεται στη μελέτη και 

γραφική απεικόνιση του ομώνυμου συνόλου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μετά τις 

βασικές σπουδές του στην Ecole Polytechnique του Παρισιού, έστρεψε το ερευνητικό του 

ενδιαφέρον στα φαινόμενα που δε μπορούν να μελετηθούν με τη βοήθεια των παραδοσιακών 

μαθηματικών: η διακύμανση των τιμών στις χρηματιστηριακές αγορές, η μορφογένεση των 

φυτών, η διαμόρφωση των ακτογραμμών, η κλιματική συμπεριφορά, η κατανομή των 

γαλαξιών στο σύμπαν είναι μερικά από αυτά. Κατάλαβε ότι τα κλασικά γεωμετρικά στερεά –  

κύλινδροι, πρίσματα, πυραμίδες, κώνοι – δεν επαρκούν για να περιγράψουν τις φυσικές δομές 

οι οποίες είναι πολύ πιο περίπλοκες. Θεώρησε ακόμα ότι ο παραδοσιακός διαχωρισμός σε 

μονοδιάστατα (γραμμές), δισδιάστατα (επίπεδα) και τρισδιάστατα (στερεά) σχήματα είναι 

πολύ φτωχός, αφού εντάσσει στην ίδια κατηγορία έναν αθώο κύκλο και μια «χιονονιφάδα του 

von Koch», μια γραμμή δηλαδή που ενώ καλύπτει μια πεπερασμένη επιφάνεια, έχει άπειρη 

περίμετρο. Έτσι ο Μάντελμπροτ δημιούργησε μια νέα γεωμετρία, την οποία ονόμασε 

γεωμετρία «φράκταλ». Ο όρος περιέχει τη λατινική ρίζα «fract», κλάσμα, ενδεικτική της 

κλασματικής διάστασης που αποδίδει η γεωμετρία αυτή στα διάφορα σχήματα. Σύμφωνα με τη 

νέα γεωμετρία, η καμπύλη του von Koch  θα έχει διάσταση περίπου 1,261, μεγαλύτερη από τη 

διάσταση 1 της απλής γραμμής, αλλά μικρότερη από τη διάσταση 2 του επιπέδου.  

Βασικό χαρακτηριστικό της γεωμετρίας των φράκταλ είναι η αυτοομοιότητα υπό κλίμακα, 

η ιδιότητα δηλαδή ενός σχήματος να περιέχει μέρη που είναι πανομοιότυπα με το σύνολο. Το 

αγαπημένο παράδειγμα αυτοομοιότητας του Μάντελμπροτ ήταν το μπρόκολο, κάθε κομματάκι 

του οποίου, αν μεγεθυνθεί, έχει την ίδια μορφή με ολόκληρο το κουνουπίδι. Παραδείγματα 

αυτοομοιότητας μπορούμε να εντοπίσουμε σε αρκετά φυτά (η φτέρη είναι ένα άλλο κλασικό 



παράδειγμα), στη μορφή των βουνών, στην κατανομή των κρατήρων της Σελήνης, αλλά και 

στις καμπύλες διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών των σιτηρών.  

Βασικό εργαλείο για τη δημιουργία των φράκταλ είναι η ανάδραση (feedback). Ας 

φανταστούμε μια μηχανή με μια είσοδο και μια έξοδο. Αρχικά εισάγουμε στη μηχανή ένα 

αντικείμενο (συνήθως το αποκαλούμε σπόρο). Η μηχανή το επεξεργάζεται και μας αποδίδει 

στην έξοδο ένα νέο, ομοειδές αντικείμενο. Το προϊόν της επεξεργασίας είναι ο νέος μας 

σπόρος, τον οποίο επανεισάγουμε στη μηχανή. Αυτή η διαδικασία συνεχούς 

επανατροφοδότησης της μηχανής με τα προϊόντα της λέγεται ανάδραση. 

Το πιο απλό παράδειγμα ανάδρασης είναι μια βινεοκάμερα, συνδεδεμένη με μια 

τηλεόραση την οποία βιντεοσκοπεί. Εδώ ο σπόρος είναι η αρχική εικόνα της οθόνης της 

τηλεόρασης. Μέσα από τη βιντεοκάμερα η εικόνα περνά και επανατροφοδοτείται στην 

τηλεόραση που εμφανίζει στην οθόνη της τον εαυτό της. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με 

ταχύτατο ρυθμό όση ώρα είναι ανοικτό το κύκλωμα. Αλλάζοντας τη γωνία βιντεοσκόπησης 

μπορούμε να δημιουργήσουμε στην οθόνη της τηλεόρασης μια σειρά από ετερόκλητες εικόνες. 

Οι περισσότερες από αυτές είναι χαοτικές, υπάρχουν όμως ορισμένοι συνδυασμοί γωνίας 

λήψης και απόστασης σκόπευσης που δίνουν απροσδόκητα «δομημένες» εικόνες. Είναι «η 

τάξη που αναδύεται μέσα απ το χάος».  

Τόσο το σύνολο Μάντελμπροτ, όσο και η χιονονιφάδα του von Koch που αναφέραμε πιο 

πάνω, είναι προϊόντα ανάδρασης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να δημιουργηθεί μια 

τεράστια ποικιλία εικόνων και τρισδιάστατων σχημάτων. Μάλιστα, περί τα τέλη της δεκαετίας 

του 1980 αποδείχθηκε το λεγόμενο «θεώρημα του κολάζ» που με πολύ απλά λόγια λέει ότι: 

«κάθε εικόνα μπορεί να προσεγγιστεί σε οποιονδήποτε επιθυμητό βαθμό από ένα πεπερασμένο 

σύστημα ‘στοιχειωδών’ εικόνων, που είναι προϊόντα ανάδρασης». Έτσι η ιδιαίτερα ακριβή και 

χρονοβόρα διαδικασία αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνων μπορεί να αντικατασταθεί από 

μια πολύ πιο γρήγορη και φτηνή κωδικοποίηση που βασίζεται στα φράκταλ. Σήμερα η 

ανθούσα βιομηχανία συμπίεσης των εικόνων βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη θεωρία.     

Στη δεκαετία του 1960 ο μαθηματικός και μετεωρολόγος Έντουαρντ Λόρεντς (Edward 

Lorenz) προσπαθούσε να αναπτύξει ένα σύστημα πρόβλεψης του καιρού μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του διαπίστωσε ότι μεταβολή της τάξεως του ενός 

δεκάκις χιλιοστού στα αρχικά του δεδομένα οδηγούσε, σε βάθος χρόνου, σε μια εντελώς 

διαφορετική κλιματολογική πρόβλεψη. Συγκεκριμένα στρογγυλοποιώντας έναν αριθμό από 

0,506127 σε 0,506 έφτασε να προβλέπει για ύστερα από τρεις μήνες χιονοθύελλα αντί για 

λιακάδα. Στο σχετικό άρθρο που δημοσίευσε αναρωτήθηκε «άραγε το φτερούγισμα μιας 

πεταλούδας στη Βραζιλία μπορεί να προκαλέσει ένα τυφώνα στο Τέξας;». Ύστερα από τη 



δημοσίευσή του, αυτό το χαρακτηριστικό των χαοτικών φαινομένων, που το επίσημο όνομά 

του είναι «υπερευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες», έγινε ευρύτατα γνωστό ως το 

φαινόμενο της πεταλούδας.  

Η θεωρία της πολυπλοκότητας αναπτύσσει μεθόδους για να αποκωδικοποιήσει τη δομή 

των χαοτικών φαινομένων που παρουσιάζουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, ιδιαίτερα επιρρεπή 

σε ανατροπές εξαιτίας και της παραμικρής μεταβολής. Μέσα από τη χαοτική συμπεριφορά των 

τιμών του χρηματιστηρίου, των κατολισθήσεων, των κλιματικών φαινομένων, ανακαλύπτει 

καταστάσεις ισορροπίας προς τις οποίες ρέπουν και τα πιο πολύπλοκα φαινόμενα. Αυτές οι 

καταστάσεις, που έχει επικρατήσει να αποκαλούνται «παράξενοι ελκυστείς», έχουν 

γεωμετρική δομή φράκταλ και παρουσιάζουν ιδιομορφίες που η κλασική γεωμετρία δε θα 

ήταν σε θέση να περιγράψει.  

Σήμερα, η νέα επιστήμη της πολυπλοκότητας τείνει να ενσωματώσει και να 

υποκαταστήσει τους παραδοσιακούς κλάδους της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της 

μετεωρολογίας, της αστρονομίας, της γεωλογίας, ακόμα και των οικονομικών, παρέχοντάς 

τους ένα κοινό μαθηματικό υπόβαθρο: τη γεωμετρία των φράκταλ. Ο δέκατος ένατος αιώνας 

κατακερμάτισε την παραδοσιακή «φυσική φιλοσοφία» σε δεκάδες επιμέρους επιστήμες, με 

εκατοντάδες εξειδικευμένους κλάδους. Άραγε ο εικοστός πρώτος αιώνας θα μας οδηγήσει, 

μέσα από το χάος, σε μια νέα φυσική φιλοσοφία; Ο καιρός θα δείξει... 
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Σχήματα και λεζάντες 

 

 
Μπενουά Μάντελμπροτ (1924 – 2010)  

Γεννημένος στην Πολωνία, μεγάλωσε και σπούδασε στη Γαλλία. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής του στις ΗΠΑ, στα ερευνητικά εργαστήρια της ΙΒΜ. Είναι ο δημιουργός της θεωρίας 
των φράκταλ. (αρχείο Benoit Mandelbrot) 
 

 
To σύνολο Μάντελμπροτ, ένα περίπλοκο σχήμα που δημιουργείται με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, βασισμένο στην ανάδραση με τύπο f(z)=z2+c (αρχείο mandel 00) 
 

               

             
Διαδοχικές μεγεθύνσεις στο σύνολο Μάντελμπροτ. Παρατηρήστε στο κέντρο της έκτης 
μεγέθυνσης ένα σχήμα όμοιο με το συνολικό αρχικό σχήμα. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα 
«αυτοομοιότητας». (αρχεία Mandel_zoom_01, 02, 03, 04, 05, 06).  
 



 
Η φράκταλ δομή που επιτρέπει την ανάπτυξη γραμμών με ιδιαίτερα μεγάλο μήκος μέσα σε 
σχετικά περιορισμένο χώρο, είναι παρούσα ακόμα και στο ανθρώπινο σώμα. Στη φωτογραφία 
το δίκτυο κυκλοφορίας του αίματος μέσα σ’ ένα ανθρώπινο νεφρό. (αρχείο νεφρό) 
 

 
Τα πέντε πρώτα στάδια δημιουργίας της χιονονιφάδας του von Koch, μιας καμπύλης με άπειρη 
περίμετρο που περικλείει μια περιοχή με πεπερασμένο εμβαδόν. Ο κανόνας της ανάδρασης 
που παράγει αυτή την καμπύλη είναι: χωρίζω την κάθε πλευρά του σχήματος σε τρία ίσα μέρη 
και αντικαθιστώ το μεσαίο με ένα ισόπλευρο τρίγωνο που έχει πλευρά ίση με το ένα τρίτο της 
πλευράς του επεξεργάζομαι. Τέλος αφαιρώ τη βάση του ισοπλεύρου αυτού τριγώνου». Η 
κλασματική διάσταση της καμπύλης είναι περίπου 1,261 (log3/log4). (Αρχείο von koch) 
 

Romanesco broccoli  

 
Το πράσινο μπρόκολο, που αποτελούσε το αγαπημένο παράδειγμα αυτοομοιότητας του 
Μάντελμπροτ.   (αρχείο cauli flower) 
 

 

  
 

Συσκευή 
ανάδρασης 

Είσοδος Έξοδος

Ανάδραση: Τα αντικείμενα εισάγονται, υφίστανται 
επεξεργασία εξάγονται και στη συνέχεια 
επανεισάγονται.  



 
Μια συσκευή ανάδρασης: η βιντεοκάμερα βιντεοσκοπεί υπό γωνία την εικόνα που προβάλλει 

στην οθόνη. Κατά κανόνα το αποτέλεσμα είναι «χαοτικό», υπάρχουν όμως ορισμένες τιμές της 

γωνίας α που οδηγούν σε σχήματα που διέπονται από παραδειγματική τάξη.  (αρχείο 

ανάδραση και ανάδραση2) 

 

                                                    
Το κοριτσάκι των Άνδεων (αρχείο κοριτσάκι)      Αρκτικός Λύκος (αρχείο λύκος) 
Εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με αναδράσεις βασισμένες στο θεώρημα του κολάζ. 

 

 
Φωτογραφία των Ιμαλαΐων από δορυφόρο. Η αυτοομοιότητα και η φράκταλ δομή είναι 
φανερή (αρχείο Ιμαλάϊα) 



 
 
Υπάρχει δομή στο χάος της κατανομής των γαλαξιών στο σύμπαν; Σύμφωνα με τη θεωρία της 
πολυπλοκότητας υπάρχει και μπορεί να μελετηθεί μέσω της γεωμετρίας των φράκταλ. (αρχείο 
galaxy). 
 

 

 
Ο παράξενος ελκυστής τους Λόρεντς, μια τροχιά με πολύπλοκη φράκταλ δομή προς την οποία 
συγκλίνουν διάφορα χαοτικά φιανόμενα. (αρχείο Lorenz).  


