Τετάρτη, Ιανουάριος 03, 2007

Η κλασµατική διάσταση και ο κακόµοιρος
σµηνίας
"Ο ΣΜΗΝΙΤΗΣ ESTARIAN ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ"
- Άργησες πατόψαρο, τι έκανες πάλι, ψοφοντάρευες στο θάλαµο;
- Οχι ρε Α.Κ.Φ.Φ, είχα ένα προβληµατάκι που έπρεπε να λύσω.
- Σε στενεύουν οι αρβύλες ρε Estarian; Σε πονάει το λαιµουδάκι σου µήπως;
Μήπως θες να στείλουµε αµοιβό να κάνει το νουµεράκι σου;
- Είσαι καλά ρε; Η σκοπιά είναι το καλύτερο µέρος για να λύνω ασκήσεις.
Ηρεµία, κρύο (δουλεύει καλύτερα ο εγκέφαλος), και επαφή µε τη φύση.
Τέλεια!
- (Κοίτα ρε σε κάτι άτοµα που δίνουµε και όπλα)
- Και τι θα έχει το πρόγραµµα σήµερα ρε µούργο;
- Ααα σήµερα έχω κέφια για κλασµατική γεωµετρία.
- Υπάρχει τέτοιο πράµα;;
- Αµή! Δώσε τώρα όπλο,σφαίρες, ασύρµατο και χλαίνη, και έλα σε καµιά
ώρα να σου εξηγήσω
Το τζιπάκι µεταφέρει τον ακοίµητο φρουρό της πατρίδας στη Σ39. Το
νούµερο, 6:30-10:30. Κρύο-υγρασία. Πρόβατα µπαίνουν και βοσκάνε
παραδίπλα. Αλλά άµα ο άνθρωπος είναι καµµένος, δε µασάει από τέτοια.
Κούµπωµα γεµιστήρας στο όπλο, άπλωµα χλαίνης στο δάπεδο της σκοπιάς,
τσεκ ασυρµάτου (φροντίδα ακούει φύλακα 39; ακούει.. οκ..) και τσουπ,
σηµειωµατάριο και στυλό.. και ξεκινάµε..
Έχει περάσει µία ώρα και χαράζει πλέον. Ευτυχώς γιατί αρχίζει και τελειώνει
η µπαταρία στη µίνι-λάµπα διαβάσµατος (γαµάτη, απο Παπασωτηρίου.
Κουµπώνει στο αυτί σα Hands-free και φέγγει τρελλά..). Ο ήχος τζίπ που
πλησιάζει σπάει τη µονοτονία των βελασµάτων και των γρύλλων. Το θύµα
έρχεται. Έλα σµηνία να σου ξηγήσω γω την ιστορία
Ο σµηνίας Γ.Μ έρχεται µε δύο αχνιστούς καφέδες.
"Ηρθα ρε. Αν και κάτι µου λέει πως θα το µετανοιώσω"
"Σουτ και κάτσε εδώ να µάθεις 5 πράγµατα ρε παλιογιωτά"
"Σεµνάαααααααααα... ψάρακα :P"
"Θυµάσαι καθόλου γεωµετρία από το σχολείο ρε;"
"Ε ναι τα κλασσικά. Τρίγωνα, τετράγωνα, εµβαδά, παράλληλες, Θαλήδες,
µινίσκοι Ιπποκράτη κλπ κλπ"
"Χµ ωραία, κάτι θυµάσαι. Για τις διαστάσεις, θυµάσαι;"
"Ε ναι 1,2,3. Ζούµε σε τρισδιάστατο κόσµο, δύο διαστάσεις το επίπεδο , µία
η ευθείες και καµία το σηµείο"
"Για καραβανάς επιδεικνύεις ιδιαίτερο πλούτο γνώσεων"
"Και συ για φαντάρος επιδεικνύεις ιδιαίτερη όρεξη να φάς καµιά 10φ"
"Καλά καλά ρε...ξεκολλα.. Που λες εδώ µε τις διαστάσεις, πως θα σου
φαινόταν αν σου έλεγα ότι υπάρχουν σχήµατα που έχουν διάσταση πχ.. 2
1/2;"
"Θα έλεγα ότι για να το λές εσύ κάτι θα ξέρεις έστω και αν µου φαίνεται
παπάτζα"
"Άκου λοιπόν και µάθε..:

Στο κοµπιούτερ που έχετε µέσα στη µοίρα, έχει ο προσωπάρχης για
wallpaper ένα περίεργο σχήµα. Ένα σχήµα που µοιάζει κάπως έτσι :

Αυτό λοιπόν είναι ένα fractal, και συγκεκριµένα. Είναι ένα σχήµα που
αρχικά θα έλεγες ότι είναι δισδιάστατο. Αλλά δεν είναι. Η κλασµατική
γεωµετρία (fractal geometry - Ο όρος fractal προέρχεται από το λατινικό
fractus που σηµαίνει κλάσµα) είναι ένα κοµµάτι των µαθηµατικών που
ενυπάρχει µε µια ιδιαίτερη µορφή τέχνης. Επισης είναι και ο καλύτερος
τρόπος για να περιγράψεις µαθηµατικώς µορφές που υπάρχουν στη φύση
όπως το σχήµα µιας ακρογιαλιάς, βουνά, µέχρι και όργανα έµβιων
οργανισµών.Γιατί καλός ο Ευκλείδης, αλλά συγγνώµη, στη φύση το βουνό
δεν είναι ακριβώς τρίγωνο. Ούτε µια ακρογιαλιά ακριβώς καµπύλη.
Το πρόβληµα της περιγραφής ενός ακανόνιστου σχήµατος φαντάζεσαι ποιοί
το αντιµετώπισαν πρώτοι;
"Μάλλον οι χαρτογράφοι του στρατού;"
Σωστός ο παίχτης. Πως θα µετρήσεις το µήκος των ακτών, όταν η ακτή είναι

µια γραµµή µε πραγµατικά άπειρες πτυχώσεις; Κάποια στιγµή κατάλαβαν ότι
το µήκος των ακτών σε ένα χάρτη µεγάλης κλίµακας ήταν το µισο από το
µήκος τους σε ένα χάρτη πιο µικρής κλίµακας. Και αυτό πάλι µικρότερο από
ένα χάρτη ακόµα πιο µικρής κλίµακας. Γενικότερα όσο κατέβαιναν σε
κλίµακα τόσο αυξανόταν το µήκος των ακτών. Και προφανώς ξύναν τις
φαλάκρες τους µε απορία και απογοήτευση. Έτσι ανακάλυψαν µία από τις
κύριες ιδιότητες των fractals.
Ιδιότητες
Δύο από τις βασικότερες ιδιότητες των fractals είναι η αυτο-οµοιότητα (selfsimilarity) και η µη-ακέραια διάσταση. Για παράδειγµα κοίτα λίγο τις φτέρες
εδώ δίπλα. Κοίτα τα φύλλα. Πάρε ένα και θα παρατηρήσεις ότι το κάθε
µικρό φυλλαράκι, µέρος του όλου φύλλου έχει το ίδιο σχήµα µε όλο το
φύλλο. Αυτό είναι η αυτο-οµοιότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα
fractals.Μπορείς να τα µεγενθύνεις όσες φορές θες, αλλά αυτό που θα
βλέπεις στην οθόνη σου θα είναι ίδιο µε το µεγαλύτερο. Πήγαινε µετά στο
γραφείο προσωπικού, πάρε το wallpaper και ξεκινα να µεγενθύνεις. Θα δεις
αµέσως τι εννοώ. Και θα κάνεις και φιγούρα στη σµηνία εκεί µέσα που τη
βλέπω έτοιµη...
Η κλασµατική διάσταση είναι λίγο δυσκολότερο να εξηγηθεί. Στην κλασσική
γεωµετρία όπως θυµάσαι έχουµε αντικείµενα µε ακέραιες διαστάσεις :
Σηµεία µε µηδενική, γραµµές και καµπύλες µε διάσταση ένα, σχήµατα στο
επίπεδο µε δύο, και σχήµατα στο χώρο µε τρείς.Παρ'ολα αυτά κάποια
φυσικά φαινόµενα περιγράφονται καλύτερα µε κλασµατικές διαστάσεις. Με
αριθµούς µεταξύ δύο ακεραίων. Για παράδειγµα αν µια ευθεία έχει διάσταση
ένα, µια fractal καµπύλη θα έχει διάσταση µεταξύ ένα και δύο ανάλογα µε
το πόσο χώρο πιάνει όπως στριφογυρίζει µέσα στο επίπεδο. 'Οσο
περισσότερο επίπεδο χώρο πιάνει ένα fractal, τόσο περισσότερο η διάστασή
του προσεγγίζει το δύο. Οµοίως ένα fractal "λοφοειδές" θα έχει µια διάσταση
µεταξύ 2 και 3. Έτσι ένα τοπίο fractal που δείχνει ένα µεγάλο λόφο και
µικρές προεξοχές, θα είναι πιο κοντά σε διάσταση δύο, ενώ µια ακανόνιστη
επιφάνεια από πολλά µικρά λοφάκια θα είναι πιο κοντά στο 3.Υπάρχουν
διάφορα είδη fractals. Εδώ θα σου πω για fractals µιγαδικών και fractals
που προέρχονται από πολλές επαναλήψεις συναρτήσεων.
Μιγαδικά fractals
Εχεις ακούσει για µιγαδικούς αριθµούς όταν ήσουν λύκειο;
"Ναι αµέ.. z=a+bi όπου i είναι η ρίζα του -1. a,b στο R.Μιγαδικό επίπεδο
κλπ"
Ρε εσύ είσαι αστέρι!
Τεσπα προχωράµε.
Ένας µιγαδικός όπως θυµάσαι είναι µια τελίτσα στο µιγαδικό επίπεδο. Μια
τελίτσα που καθορίζεται από τα a,b . a για τον άξονα των x, b για τον άξονα
των y - που λέγεται και φανταστικός άξονας.
Σύνολο Mandelbrot
Το σύνολο Mandelbrot είναι σηµεία στο µιγαδικό επίπεδο. Για να φτιάξουµε
αυτό το fractal (που είναι και αυτό που έχει στο γραφείο προσωπικού ο
ανθυπασπιστής) πρέπει να χρησιµοποιήσουµε έναν αλγόριθµο που βασίζεται
στον αναδροµικό τύπο

, (1)
χωρίζοντας τα σηµεία του µιγαδικού επιπέδου σε δύο κατηγορίες :
1. σηµεία µέσα στο σύνολο Mandelbrot
2.σηµεία εκτός αυτού
Έτσι λοιπόν να, ορίστε πως θα δείχνει ένα σύνολο Mandelbrot, µε
µαυρισµένα τα σηµεία που του ανήκουν :

Έτσι για το θεαθήναι, ας χρωµατίσουµε και τα σηµεία εκτός. Το χρώµα,
εξαρτάται από το πόσες επαναλήψεις κάναµε για να αποφασίσουµε αν είναι
εκτός.

Πως το δηµιουργούµε ;
Για να δηµιουργήσουµε ένα σύνολο Mandelbrot αρχικά επιλέγουµε ένα
σηµείο C στο µιγαδικό επίπεδο. Ο µιγαδικός αριθµός που αντιστοιχεί σε αυτό
το σηµείο έχει τη µορφή c=a+bi.
υπολογίζοντας την τιµή του στην εξίσωση 1,
χρησιµοποιώντας το 0 σαν τιµή του , παίρνουµε ως αποτέλεσµα το C.Στο
επόµενο βήµα, βάζουµε το C σαν και υπολογίζουµε. Παίρνουµε για
αποτέλεσµα τον µιγαδικό . Μετά απλά το βάζουµε ως και επαναλαµβάνουµε
επ'άπειρο.
Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται και "µετανάστευση" του αρχικού σηµείου C
πάνω στο µιγαδικό επίπεδο. Τι συµβαίνει όταν επαναλαµβάνουµε συνεχώς
τη συνάρτηση. Θα παραµείνει το σηµείο κοντά στην αρχική του θέση ή θα
αποµακρύνεται συνεχώς αυξάνοντας απεριόριστα την απόστασή του απο κει

που ξεκίνησε; Στην πρώτη περίπτωση το C ΑΝΗΚΕΙ στο σύνολο (µαύρα
σηµεία) ενώ στη δεύτερη λέµε ότι πάει στο άπειρο και του αναθέτουµε ένα
χρώµα ανάλογα µε την ταχύτητα που "ξεφεύγει" από την αρχή.
Βέβαια µπορούµε να το δούµε και από άλλη οπτική γωνία : Φαντάσου ότι
όλα τα σηµεία στο επίπεδο έλκονται και απο το άπειρο και από το σύνολο
Mandelbrot. Έτσι καταλαβαίνουµε πιο εύκολα γιατί
α. Σηµεία µακριά από το σύνολο κινούνται ταχύτατα προς το άπειρο
β. Σηµεία κοντά στο σύνολο κινούνται αργά προς το άπειρο γ. Σηµεία εντός
συνόλου δεν ξεφεύγουν ποτέ
Σύνολα Julia
Τα σύνολα Julia έχουν µεγάλη σχέση µε τα σύνολα Mandelbrot. Η
επαναληπτική συνάρτηση που χρησιµοποιείται για αυτά είναι η ίδια µε του
συνόλου Mandelbrot. Η µόνη διαφορά έγκειται στο τρόπο που
χρησιµοποιείται ο τύπος. Για το σύνολο Mandelbrot επαναλαµβάνουµε τον
τύπο για κάθε σηµείο C ,πάντα µε

. Για να φτιάξουµε σύνολο Julia

κρατάµε το C σταθερο και αλλάζουµε το
. Η τιµή του C καθορίζει και το
σχήµα του συνόλου Julia. Με λίγα λόγια, κάθε σηµείο στο µιγαδικό επίπεδο
σχετίζεται και µε ένα συγκεκριµένο σύνολο Julia.
Πως φτιάχνουµε ένα σύνολο Julia
Πρέπει πρώτα να επιλέξουµε ένα σηµείο c στο µιγαδικό επίπεδο για να το
συσχετίσουµε µε το σύνολό µας. Για να δούµε αν ένα σηµείο Ζ ανήκει στο
σύνολο Julia, και να το χρωµατίσουµε αντίστοιχα, πρέπει να θέσουµε στη
συνάρτηση και να αρχίσουµε τις επαναλήψεις.Τώρα µικρέ και ανόητε σµηνία
τί θα συµβεί στο αρχικό σηµείο Ζ; Θα µείνει κοντά στην αρχή ή θα αρχίσει να
φεύγει και να φεύγει και να φεύγει, όπως µερικοί φαντάροι από τη σκοπιά;
Στην πρώτη περίπτωση, ανήκει στο σύνολο Julia. Στη δεύτερη περίπτωση,
που πάει προς το άπειρο, του αναθέτουµε και ένα χρώµα ανάλογα µε την
ταχύτητα µε την οποία αποµακρύνεται από την "αρχή".
Έχουµε και άλλα είδη fractals όµως -ΟΧΙ ΑΣΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ
Iterated function system fractals αγαπητέ. Μη µουτρώνεις, κάτσε και θα
δείς, αυτά είναι ωραία..Αυτά που λες δηµιουργούνται µέσα από απλούς
µετασχηµατισµούς στο επίπεδο, όπως πχ η περιστροφή των αξόνων. Για να
φτιάξουµε ένα τέτοιο fractal κοίτα τι κάνουµε :
1. Ορίζουµε ένα σύνολο από µετασχηµατισµούς στο επίπεδο
2. Φτιάχνουµε ένα αρχικό σχήµα στο επίπεδο. Ο,τι ναναι
3. Μετασχηµατίζουµε το σχήµα χρησιµοποιώντας τους µετασχηµατισµούς που
ορίσαµε
4. Μετασχηµατίζουµε το σχήµα που βγήκε ξανά, µε τους ίδιους
µετασχηµατισµούς.
5. Επαναλαµβάνουµε το 4 όσο θέµε. Μπορείς να το κάνεις έναν αιώνα άµα
θες, εµένα δε µε χαλάει. Και να δείς τι ωραία πράµατα που βγαίνουν..
Τα πλέον γνωστά σχήµατα που βγήκαν από τέτοιους µετασχηµατισµούς είναι
το τρίγωνο του Sierpinski και η νιφάδα του Koch. Και κοίτα να δεις πως :
Παίρνουµε ένα ισόπλευρο τρίγωνο
Παίρνουµε τα µέσα των πλευρών και τα συνδέουµε.
Το κάνουµε όσες φορές θέλουµε.
Να πως θα φαίνεται και µετά από 4 επαναλήψεις :

1)

2)

3)

4)

Και τώρα µάγκα, χρησιµοποιώντας αυτό το παράδειγµα θα σου αποδείξω ότι
η διάστασή του ΔΕΝ είναι ακέραιος :Πρώτα, κάτσε να πούµε πως
συµπεριφέρεται το "µέγεθος" ενός αντικειµένου όταν αυξάνεται η γραµµική
του διάσταση. Σε διάσταση ένα, πάρε ένα ευθύγραµµο τµήµα. Αν
διπλασιάσουµε τη γραµµική του διάσταση, τοτε το µήκος του επίσης
διπλασιάζεται. Σε δύο διαστάσεις, αν πχ οι γραµµικές διαστάσεις ενός
τετραγώνου διπλασιαστούν τότε το χαρακτηριστικό του µέγεθος, το εµβαδό,
αυξάνεται 4 φορές. Στις τρείς διαστάσεις, ανάλογα για έναν κύβο, ο όγκος
του 8πλασιάζεται.
Αυτή η σχέση µεταξύ διάστασης D, γραµµικής αύξησης L και την αύξηση του
µεγέθους S µπορούµε να τη γράψουµε λοιπόν ως
S= L^D (Το ^ συµβολίζει τη δύναµη)
Επιλύοντας τον τύπο αυτό ως προς D βλέπουµε πως η διάσταση αλλάζει
όταν αλλάζει και το µέγεθος µέσω ενός γραµµικού µετασχηµατισµού
µεγέθους:

Στα παραπάνω παραδείγµατα το D είναι ακέραιος -1,2,3- ανάλογα µε τη
διάσταση του κάθε σχήµατος. Αυτό ισχυει και για όλα τα σχήµατα στην
Ευκλείδια γεωµετρία. Για τα fractals όµως ; Αµα δεις στο τρίγωνο του

Sierpinski, θα παρατηρήσεις πως αν η γραµµική διάσταση του αρχικού
τριγώνου διπλασιαστεί, τότε το εµβαδό όλου του fractal (τα µπλε τρίγωνα)
θα αυξηθει κατά έναν παράγοντα 3. Ε αµα τα βάλεις 2 και 3 στην παραπάνω
σχέση, θα δείς ότι η διάσταση του τριγώνου Sierpinski είναι

Η νιφάδα του Koch
Για να κατασκευάσουµε µια νιφάδα Koch, πρέπει να αρχίσουµε µε ένα
ισόπλευρο τρίγωνο µε τις πλευρές του να έχουν µήκος, παραδείγµατος
χάριν, 1. Στη µέση κάθε πλευράς, θα προσθέσουµε ένα νέο τρίγωνο µε
µέγεθος ένα τρίτο του αρχικού.Επαναλαµβάνουµε αυτήν την διαδικασία για
έναν άπειρο αριθµό επαναλήψεων. Το µήκος του"συνόρου", της περιµέτρου
είναι 3.(4/3).(4/3).(4/3). ... - άπειρο. Εντούτοις, το εµβαδό παραµένει
λιγότερο από αυτό ενός κύκλου περιγεγραµµένου στο τρίγωνο. Αυτός
σηµαίνει ότι µια άπειρη σε µήκος γραµµή περιβάλλει µια περιοχή
πεπερασµένου εµβαδού. Μια νιφάδα Koch στην τελική της µορφή µοιάζει
πολύ µε µια ακτογραµµή.

Νιφάδα Koch µετά απο 4 επαναλήψεις
Να και µερικά ακόµα fractals :

Σου µοιάζει µε φύλλο απο φτέρη ε; ε ναι ρε σµηνία, τα φύλλα της φτέρης
είναι κλασσικό παράδειγµα fractal σχήµατος όπως ειπαµε και παραπάνω :)

Αυτό είναι πιο τεχνητό, αλλά παρατήρησε : Επανάληψη. Συνεχής επανάληψη
του ίδιου µοτίβου. Σε κάθε σηµείο αν κάνεις ένα ζουµάρισµα θα δείς τα ίδια.
Το ίδιο σχήµα..Εφαρµογές
Απειρες πραγµατικά. Απο αστροφυσική και βιολογικές επιστήµες µέχρι
γραφιστική.
Ακοµα και το πως και γιατί τα αστέρια είναι εκεί που είναι, µπορεί ίσως να
εξηγηθεί µέσω της φρακταλικής συµπεριφοράς της κατανοµής των
διααστρικών αερίων. Οι κλασµατικές κατανοµές είναι ιεραρχικές στη δοµή
τους. Σκέψου ένα συννεφάκι καπνού ή ένα σύννεφο στον ουρανό. Ο
στροβιλισµός του αέρα δίνει τα σχήµατα τους, τα οποία ίσως να µπορούν να
περιγραφούν µε κλασµατική γεωµετρία.
Στη βιολογία.. πανικός. Από την αυτο-οµοιότητα στις αλυσίδες του DNA
µέχρι την οργάνωση των χρωµοσωµάτων και από τη συµπεριφορά
πληθυσµών στο ρυθµό της καρδιάς κάθε ατόµου.
Έτσι που λες κύριε σµηνία.
Κύριε σµηνία;
Ρε!
ΚΑΛΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!
Αναρτήθηκε από Estarian στις 11:58 πµ

10 σχόλια:

Nikolo είπε...
Εκπληκτικό!Πάνω στην κατάλληλη στιγµή που είχα αρχίσει και
ενδιαφερόµουν για τα fractals...Λες να πιάνει και για τον
διοικητή..; Μπα... αυτοί είναι βαρεµένοι συνήθως..Anyway
µπράβο παιδιά γιατί είχαµε καιρό να δούµε νέα σας...
Υ.Γ:τα θερµά µου συγχαρητήρια για το blog -νοµίζω είναι το
πρώτο µου σχόλιο οπότε ας τα πω κ αυτά- , εύχοµαι πάντα
έµπνευση και να κάνετε πάντα τα Μαθηµατικά υπέροχα και
εξαιρετικά ενδιαφέροντα όπως είναι, και όχι όπως θέλουν να τα
δείχνουν κάτι καµµένοι µε έδρες, διδακτορικά και συµβόλαιαεµπόρια για συγγράµατα κάτω από το τραπέζι...(απελπισµένος
και γεµάτος βαρεµάρα φοιτητής µαθηµατικού εδώ...)
8:08 πµ

i-fallos (Καπεταν Ηρεµος) είπε...
Εξαίρετο!
11:04 µµ

MICHALAKIS είπε...
Άντε ρε παιδιά αργήσατε... Σας έχω βάλει και link στο blog µου
(να µε σχωρνάτε).
4:39 µµ

τέλσον είπε...
Απίστευτο... εγώ πάντως θα σε είχα πυροβολήσει.... όλα αυτά
στην σκοπιά;;;
Εστάριαν... χάλασες... χάλασες...
Δεν χρειάζεται να πώ ότι σε κάποια φάση σε έχασα έτσι;;;
3:53 µµ

Estarian είπε...
Τέλσονα ετοιµάζω ποστ γίγαντα για τοπολογία. Θα βάλω τα
δυνατά µου να µε χάσεις στη δεύτερη παράγραφο :P
11:14 πµ

Sigmataf είπε...

(ΤΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΖΤ)
2:05 µµ

mathematician είπε...
Δυναµική επιστροφή
Συνεχίστε έτσι
1:15 πµ

Νερίνα είπε...
Παραδοχή 1η: Όταν διαβάζω τέτοια κείµενα καταλαβαίνω µόνο
την αράδα που διαβάζω και µόνο εκείνη τη στιγµή.
Παραδοχή 2η: Παρόλα αυτά συνεχίζω µαζοχιστικά να τα
διαβάζω, απλά και µόνο γιατί θαυµάζω το πόσο απλά και άψογα
τοποθετηµένα στη θέση τους µοιάζουν όλα.
Παραδοχή 3η: Λατρεύω τα µαθηµατικά, αλλά µετά την
αποµάκρυνση εκ του ταµείου δεν θυµάµαι ούτε τι λατρεύω.
Ακόµα και έτσι µ' αρέσουν τα µαθηµατικά σας....
Καλή σας µέρα
11:26 πµ

Νερίνα είπε...
Το πόσο αλλούτελα δε είµαι αποδεικνύεται και απο το ότι τώρα
είδα την ηµεροµηνία του ποστ. Δεν πειράζει η πρόθεση είναι που
µετράει....
11:29 πµ

Arkin είπε...
Τοπολογία; Μάλλον θα σε χάσουµε στη δεύτερη γραµµή, και
χωρίς πολλή προσπάθεια εκ µέρους σου...
12:50 πµ
Ανάρτηση Σχολίου

Σύνδεσµοι σε αυτήν την ανάρτηση
Δηµιουργία Συνδέσµου

Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική Σελίδα
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Αρχειοθήκη ιστολογίου

•

▼ 2007 (1)
o ▼ January (1)


•

Η κλασµατική διάσταση και ο κακόµοιρος σµηνίας

► 2006 (2)
o ► August (1)

 Όνοµα: "τρελή ξανθιά"
► January (1)
 Χρονικό παράδοξο
► 2005 (7)
o ► December (1)
 Ο κώδικας της γραµµής
o ► September (2)
 Οι πρώτοι αριθµοί
 Αρχιµήδη "Στοµάχιον"
o ► August (2)
 Παράδοξοι που είστε...
 Μέχρι πού ξέρεις να µετράς;
o ► July (2)
 Να συστηθώ...
 Ξεκινάµε απο το 0...
o

•

Συνεργάτες
•
•
•

Estarian
Oneiros
i-fallos (Καπεταν Ηρεµος)

