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Fractals als vlakverdeling

Peter Raedschelders

Als men aan een wiskundige vraagt om aan een fractal te denken, dan is de kans vrij groot dat

men zich een Mandelbrot-set, een Koch-curve, een Sierpinsky-driehoek of iets dergelijks voor

de geest tracht te halen. Dit zijn steeds vrij abstracte figuren. 

Als we opnieuw zouden vragen om aan een fractal te denken maar we zeggen erbij dat het een

groente moet zijn, dan zullen velen denken aan een witte bloemkool of nog mooier een groene

bloemkool, om nog maar te zwijgen van een Broccoli Romanesco.  (Zie foto.)

“Broccoli Romanesco”

Als we dan vragen, denk eens opnieuw aan een fractal maar nu moet deze wel dieren bevatten,

bijvoorbeeld vlinders, vogels, vleermuizen of vissen.  Dan is de kans zeer groot dat onze brave

wiskundige denkt dat we hem of haar voor de gek aan het houden zijn.  Niets is minder waar, de

vraag was oprecht.  Het antwoord misschien onverwacht. Het antwoord is namelijk : dit kan

perfect. 

Op internet zochten we naar een definitie in woorden voor “fractal”.  We zochten een definitie,

die misschien wiskundig niet volledig correct is maar die iedereen kan begrijpen.  

Hier volgen twee definities die we in dit verband bruikbaar achten : 

“Een fractal is een natuurlijk voorwerp, een afbeelding of een wiskundige formule die

bestaat uit een voortdurende herhaling van steeds dezelfde patronen.”

“Een afbeelding die alsmaar dezelfde vormen laat zien als men er verder op inzoomt, noemt

men een fractal.”

Een voorbeeld van een tekening die voldoet aan deze definities is de prent “Vlinders I”.  De

originele tekening werd volledig met de hand getekend met Oost-Indische inkt.
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“Vlinders I”

Deze prent is een vlakverdeling waarbij we twee soorten vlinders hebben gebruikt.  Het grond-

patroon van de tekening is gebaseerd op zeshoeken.  Deze prent werd door Prof. Benoit Man-

delbrot van de Yale-University, de ontdekker van de fractals en door Prof. Michael Frame, zijn

collega, gebruikt in hun cursussen over fractals. 

Een tweede fractaltekening die we maakten was opnieuw gebaseerd op zeshoeken en we waren

verplicht om opnieuw twee figuren te gebruiken.  We kozen voor een vogel en een vleermuis.

Hier is de fractal-eigenschap veel duidelijker.  Neem de tekening binnen de witte cirkel, ver-

groot die en u krijgt terug de oorspronkelijke tekening.

De gebruikte basisfiguur was een zeshoek, waarin er twee zeshoeken werden geplaatst met

zijden van halve grootte van de zijden van de basiszeshoek.  Deze procedure werd steeds her-

haald.  De prent is in kleur te zien op internet : http://www.vervloesem.eu/qed/?p=173.

Basisfiguur voor “Dag en nacht”
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“Dag en nacht”

“Roggen”
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Als men een negenhoek neemt als startfiguur en men past hetzelfde principe toe dan krijgt men

opnieuw een fractaltekening.  Nu werden er drie kleinere negenhoeken in de grote negenhoeken

geplaatst.  We vervormden de negenhoekjes zodat er steeds een rog in paste.  Als u goed kijkt,

verschijnt er tussen de roggen plots de Sierpinsky-driehoek.  

Hierboven nog even een grafische voorstelling hoe een Sierpinsky-driehoek wordt opgebouwd. 

We kunnen de gekleurde driehoekjes waarmee een Sierpinsky-driehoek is opgebouwd vervan-

gen door de zijden van die driehoekjes.  Dan ontstaat er een lijnstructuur, waarvoor we kunnen

nagaan of er een Hamilton-pad voor bestaat.  Hamilton was een Ierse wiskundige, hij maakte

een studie over paden op figuren.  Een Hamilton-pad is een speciaal pad.  Een Hamilton-pad is

een weg die eenmalig langs alle hoekpunten van een figuur gaat.  Is dit pad dan ook nog geslo-

ten dus komen begin en eindpunt terug samen dan noemen we dit een “Hamilton-circuit”.

Binnen onze Sierpinsky-driehoek blijkt het mogelijk te zijn om een Hamilton-pad tekenen met

willekeurig punten als start en stoppunt.  Deze Hamilton-paden zijn niet uniek.

Voorbeeld voor Hamiltonpad

Ook een Hamilton circuit, dus een gesloten Hamiltonpad, is mogelijk.  Daar het bestaat uit een

gesloten lijn, kunnen we het gebied dat begrensd wordt door deze gesloten lijn, inkleuren.
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Hamilton-circuit                                                             Ingekleurd     

Omdat de Sierkinsky-driehoek als lijnstructuur een figuur is, waarbij in elk hoekpunt een even

aantal lijnsegmenten samen komen, kan men de volledige Sierpinsky-driehoek tekenen in één

vloeiende lijn zonder dat men zijn pen opheft.
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