
Informatyka klasa 8

Temat: Fraktale. Fraktale w przyrodzie, trójkąt Sierpińskiego, dywan 

Sierpińskiego, płatek Kocha.

Przeczytaj informacje na temat FRAKTALI. Wiadomości  znajdują się w tym 

dokumencie.



FRAKTALE

FRAKTALE W PRZYRODZIE

TRÓJKĄT SIERPINSKIEGO

DYWAN  SIERPIŃSKIEGO

PŁATEK  KOCHA



1. Co to jest fraktal? 

Fraktal - jest to figura geometryczna, płaska lub przestrzenna, 

charakteryzująca się własnością samopodobieństwa – małe fragmenty fraktala, 

oglądane w odpowiednim powiększeniu, wyglądają tak samo jak jego całość. 

Fraktal ma bardzo złożoną strukturę. Niezależnie od tego, jak duży fragment 

oglądamy, zawsze jest tak samo skomplikowany. Fraktale występują w naturze. 

Często otrzymuje się je też przez powtarzanie nieskończenie wiele razy tej 

samej operacji. Wykorzystywane są do tworzenia nowych form w różnych 

dziedzinach nauki i sztuki, np. architekturze, medycynie, informatyce.

2. Kto wymyślił fraktale?

Obiekty o cechach fraktali były znane od dawna i obserwowane 

przez wielu naukowców. Nazwę fraktal wprowadził w 1975 roku 

francuski matematyk Benoit Mandelbrot. Przez 30 lat pracy w 

firmie IBM prowadził komputerowe badania nad fraktalami, 

opisywał ich kształty i wzory, wskazywał występowanie w naturze. 

Fraktal zwany „żukiem Mandelbrota”



3. Fraktale w przyrodzie 

a) paprocie

Są popularnym przykładem matematycznej właściwości 

samopodobieństwa zbioru, co oznacza, że jego struktura może być 

matematycznie generowana i odtwarzana w dowolnym powiększeniu lub 

pomniejszeniu. Wzór matematyczny, opisujący fraktalny układ paproci, 

nazwany został od imienia jego popularyzatora Paprocią Barnsleya.

Ten naturalny wzór jest najlepszym przykładem na fraktale 

występujące w przyrodzie. Wzór wzrostu brokułu jest naturalną 

reprezentacją złotego podziału – ciągu Fibonacciego, spirali 

logarytmicznej, gdzie każde ćwierć obrotu jest oddalone od 

początku o współczynnik liczby pi.

b) brokuły



c) amonity

Ten naturalny wzór jest najlepszym przykładem na fraktale 

występujące w przyrodzie. Wzór wzrostu brokułu jest naturalną 

reprezentacją złotego podziału – ciągu Fibonacciego, spirali 

logarytmicznej, gdzie każde ćwierć obrotu jest oddalone od 

początku o współczynnik liczby pi.

d) liście

Wymarłe 65 tysięcy lat temu amonity były morskimi 

głowonogami, które budowały spiralne, komorowe muszle. 

Ściany między poszczególnymi komorami zwane szwami były 

fraktalnie ułożonymi krzywymi.



e) paw

f) pioruny

Samiec tego ptaka przyciąga samice powtarzającym się 

wzorem upierzenia na swoim imponującym ogonie.

Linia błyskawicy powstaje stopniowo 

w miarę, gdy energia zbliża się krok 

po kroku w kierunku ziemi, 

zamieniając okoliczne powietrze

w elektryczną plazmę jonów

i elektronów.



g) płatki śniegu

h) wodospady

Skrystalizowana woda tworzy powtarzający się w płatkach śniegu i na zamrożonych 

powierzchniach wzór. Jest to jeden z pierwszych opisanych fraktalnych wzorów – krzywa 

Kocha. Została ona opisana po raz pierwszy w roku 1904 przez szwedzkiego 

matematyka Helgego von Kocha.

Podobnie jak w przypadku kanionów krzywizny skał i siła 

grawitacji, powodująca spływanie wody w dół, 

przyczynia się do powstania powtarzającego się wzoru.



4. Generowanie fraktali

Fraktale generuje się za pomocą komputera i wykorzystuje przede wszystkim do:

• opisu krajobrazu ekologicznego w przestrzeni; 

• projektowania budynków; 

• tworzenia na komputerze sztucznych światów, do złudzenia przypominających rzeczywistość; 

• interpretacji obrazów medycznych, które pozwalają odróżnić stan chorobowy od normalnego; 

• badania nieregularności powierzchni.

5. Trójkąt Sierpińskiego (znany też jako uszczelka Sierpińskiego)

Trójkąt Sierpińskiego – jeden z najprostszych fraktali.  Konstrukcja 

tego zbioru była podana przez polskiego matematyka Wacława 

Sierpińskiego w 1915.

Trójkąt Sierpińskiego otrzymuje się następująco: w trójkącie równobocznym

łączy się środki boków, dzieląc go w ten sposób na cztery mniejsze trójkąty. 

Trójkąt środkowy usuwa się, a wobec trzech pozostałych trójkątów operację się 

powtarza, dzieląc każdy z nich na cztery mniejsze trójkąty, usuwając środkowy, 

a wobec pozostałych czynności się powtarzają. Punkty pozostające po 

nieskończenie wielu powtórzeniach tej operacji tworzą trójkąt Sierpińskiego.

Fraktal ten można też utworzyć z trójkąta Pascala, zabarwiając na czarno 

nieparzyste jego liczby.



6. Dywan Sierpińskiego

Konstrukcja dywanu Sierpińskiego

Krok pierwszy

Najpierw rysujemy kwadrat K0, który dzielimy na dziewięć równych części i usuwamy środkowy 

kwadrat.

Krok drugi

Każdy z pozostałych ośmiu mniejszych kwadratów dzielimy znowu na dziewięć równych części 

i usuwamy środkowe  kwadraciki

Kolejne kroki

W kolejnych krokach postępujemy jak poprzednio. 

Po k krokach kwadrat będzie miał aż 

1 + 8 + 82 + 83 + … 8k – 1  dziur, którymi są usunięte kwadraty różnej wielkości.

Zbiór, który otrzymamy po nieskończenie wielu krokach nazywa się dywanem Sierpińskiego.



https://ciekawe.org/2015/11/02/fraktalne-wzory-w-przyrodzie/
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