ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΟΡΙΑ ΚΑΙ

FRACTALS

2.1 Ένας δρόµος προς το άπειρο από τον Ζήνωνα τον Ελεάτη µέχρι τα fractal

2500 χρόνια περίπου πριν ο αρχαίος φιλόσοφος Ζήνωνας διατύπωσε τον ισχυρισµό που
έµεινε γνωστός στην ιστορία σαν Παράδοξο του Ζήνωνα . Όπως γράφει ο ∆. Αναπολιτάνος
στo βιβλίο του «Εισαγωγή στην Φιλοσοφία των Μαθηµατικών» (σελίδα 59 )ο Ζήνωνας
έχοντας σαν πρόθεση του την υπεράσπιση του Παρµενίδειου µονιστικού φιλοσοφικού
συστήµατος από τις επιθέσεις των πλουραλιστών της εποχής παρήγαγε µια σειρά από παράδοξα
που συνδέονται µε την οντολογική υφή του συνεχούς και την αδυναµία του ανθρώπινου όντος
να περατώσει µια οποιαδήποτε άπειρη διαδικασία σε πεπερασµένο χρονικό διάστηµα

Περιγράφουµε ένα από τα παράδοξα :Ας υποθέσουµε ότι ένας δροµέας πρόκειται να
διανύσει την απόσταση ΑΒ . Για να τη διανύσει θα πρέπει να διανύσει την απόσταση
ΑΑ1=ΑΒ/2 στην συνέχεια την Α1Α2=ΑΒ/4 , την Α2Α3=ΑΒ/8 και ούτω καθεξής Σύµφωνα µε
τον Ζήνωνα µια τέτοια διαδικασία είναι αδύνατη , γιατί για να διανύσει ο δροµέας την
πεπερασµένη απόσταση ΑΒ θα πρέπει να περάσει από ένα άπειρο πλήθος σηµείων , δηλαδή
να ολοκληρώσει µια άπειρη διαδικασία µεταβάσεων . Οι µαθηµατικοί φιλόσοφοι της εποχής
είχαν αναπτύξει την ιδέα άπειρων αλλά συνεχώς ελαττουµένων διαστηµάτων.
Μια περίπτωση της έννοιας του ορίου βρίσκεται στην περίπτωση των πλευρικών και
διαµετρικών αριθµών .Για να σχηµατίσουµε την πλευρά και την διάµετρο του µεγαλύτερου
τετραγώνου αν α είναι πλευρά και δ η διάµετρος του πρώτου τετραγώνου εργαζόµαστε ως
εξής :
Αριθµοί πλευρικοί
Αριθµοί διαµετρικοί
α
δ
α + δ = α1
2 α + δ =δ1
α1+δ1= α2
2 α1 + δ1=δ2
…….
………
Οι περιττής τάξεως λόγοι (διαµέτρου προς πλευρά ) αυξάνονται συνεχώς και οι άρτιοι
συνεχώς µειώνονται .Έχουµε δηλαδή δύο ακολουθίες αριθµών που όταν το ν τείνει στο

2 .Βέβαια ο Θέων δεν αναφέρεται ούτε σε φράγµατα
ακολουθίας , ούτε περί εγκιβωτισµού της 2 .Οι σύγχρονοι ερµηνευτές αναπτύσσουν τους

άπειρο αυτές συµπίπτουν µε το

λόγους των πλευρικών και διαµετρικών αριθµών δια των συνεχών κλασµάτων :
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