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Подібні фігури

Два тіла подібні, якщо одне з них може бути отримане з 
іншого шляхом збільшення (або зменшення) всіх його 
лінійних розмірів в одному і тому ж відношенні.
Наприклад, картина і її фотографія — це подібні фігури. 
Карти однієї і тієї ж території, зроблені в різних маштабах, 
подібні.
Автомобіль і його модель — подібні тіла, також будь-який 
макет подібний оригіналу, якщо його зроблено 
дотримуючись маштабу до всіх розмірів.
З геометричних фігур завжди подібні:

 всі квадрати,
 всі рівносторонні трикутники,
 всі кола,
 всі окружності.
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Об'єкти, в яких частини
подібні цілому називаються

фракталами.



Історична зупинка.

Поняття фрактал і фрактальна геометрія, які з’явилися в кінці 70-х, з 
середини 80-х міцно увійшли у вжиток математиків і програмістів. Слово 
фрак тал утворене від латинського fractus і в перекладі означає 
складається з фрагментів. Воно було запропоноване Бенуа Мандельбротом
в 1975 році для позначення нерегулярних, проте слабоподібних структур, 
якими він займався. Народження фрактальної геометрії прийнято 
пов'язувати з виходом в 1977 році книги Мандельброта
«The Fractal Geometry of Nature». 

Його роботах використані наукові результати інших учених,

щопрацювали в 1875 – 1925 роках в тій же області

(Пумнкаре, Фату, Жюліа, Кантор, Хаусдорф).

Але тільки у наш час вдалося об'єднати їх роботи в єдину систему.  

Визначення фрактала, дане Мандельбротом:  
фракталом називається структура, що

складається з частин, які подібні до цілого. 



Об'єкти, що володіють фрактальними властивостями, в 

природі
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Ці чудові об'єкти можна створити самостійно.                      

Трикутник Серпінського. Класика.

Виглядає складно. А створити легко



Ки́лим Серпі́нського — це плоский фрактал, вперше

описаний Вацлавом Серпінським в 1916 році.



Крива Коха



Сніжинка Коха.
Вона маючи нескінченний периметр, обмежєна кінцевою площею



Простір Коха



Сніжинка Коха «навпаки» виходить, якщо

будувати криві Коха всередину вихідного

рівностороннього трикутника.

Сніжинка 

шестикутник



Дерево Піфагора

Піфагор, під час доведення теореми, побудував 
фігуру, де на сторонах прямокутного трикутника 
розташовані квадрати. В наш час ця фігура виросла в 
ціле дерево. Вперше дерево Піфагора побудував 
Босман (1891—1961) під час другої світової війни, з 
використанням звичайної креслярської лінійки.
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Застосування
 У фізиці фрактали природним чином виникають при моделюванні

нелінійних процесів, таких як турбулентний плин рідини, складні
процеси дифузії-адсорбції, полум'я, хмари тощо.

 Фрактали використовуються при моделюванні пористих матеріалів,
наприклад, в нафтохімії.

 У біології вони застосовуються для моделювання популяцій і для
опису систем внутрішніх органів (система кровоносних судин).

 Після створення кривої Коха було запропоновано використовувати її
при обчисленні довжини берегової лінії.

 Радіотехніка, фрактальні антени. Використання фрактальної геометрії
при проектуванні антенних пристроїв було вперше застосовано
американським інженером Натаном Коеном. Перевагою таких антен
є багатодіапазонними і порівняльна широкополосность.

 Інформатика, стиснення зображень.
 Фрактали широко застосовуються в комп'ютерній
графіці для побудови зображень природних об'єктів,
таких як дерева, кущі, гірські ландшафти, поверхні морів
і тощо.



Історична зупинка.

Бенуа Мандельброт

20 листопада 1924 —

†14 жовтня 2010 —

французько-американський

математик єврейського походження,

засновник фрактальної геометрії. Його ім'я відоме

багатьом в зв'язку з фракталом, названим на

його честь, — множиною Мандельброта.

Математик також займався економікою,

теорією інформації, космологією та іншими науками. 
Мандельброт є лауреатом премії Вольфа 

з фізики у 1993 році,  Японської премії за 
інноваційні ідеї  в науці у 2003 році та 

інших численних на4город.





Самоподібність

Множина Мандельброта



Фрактал з паперу Фрактальна антена



Вишиванки 

Хоровод



Дякую за увагу!


