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ΟΡΙΑ ΚΑΙ

FRACTALS

H µορφή του κοχλία που βλέπουµε στο σχήµα, µε την αντίστοιχη γεωµετρική αναπαράστασή της
που παράγεται µε την κατασκευή χρυσών ορθογωνίων στο εσωτερικό του αρχικού, αποτελούν
µια διασύνδεση των φυσικών fractals µε την έννοια του ορίου.
οι εικόνες είναι από την ιστοσελίδα
http://teacherlink.org/home.html
(Center for Technology and Teacher Education)
Το όριο των λόγων του επόµενου προς τον προηγούµενο στους αριθµούς 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …… γνωστής ως ακολουθία Fibonacci... ισούται µε
την τιµή της ρίζας της εξίσωσης x2 + αx =α2 δηλαδή είναι η Χρυσή Τοµή ή Χρυσή αναλογία,
αριθµός γνωστός διεθνώς µε το γράµµα φ =1.618033989 …Η αναπαράσταση της ακολουθίας
µε την µορφή συνεχών κλασµάτων :
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Ο
συµβολισµός
προέρχεται από το
αρχικό του ονόµατος
του γλύπτη Φειδία
που κατασκεύασε τον
Παρθενώνα
. Οι
αριθµοί
Fibonacci
είναι το αριθµητικό
σύστηµα της φύσης. Η φύση δεν χρησιµοποιεί την ακολουθία Fibonacci αλλά αυτή
εµφανίζεται ως αποτέλεσµα µιας φυσικής διαδικασίας .Ο αντίστροφος της Χρυσής Τοµής
είναι ο 1/φ= 0.618033989, µε αποτέλεσµα να ισχύει: 1/φ=φ-1. Χρυσό Ορθογώνιο ονοµάζεται
ένα ορθογώνιο τετράπλευρο του οποίου ο λόγος των πλευρών είναι ίσος µε 1/φ.Η ακολουθία
Fibonacci παράγεται από τη σχέση f(1) = f(2) = 1 , f(n+1) = f(n) + f(n-1)
The Fibonacci numbers are Nature's numbering system. They appear everywhere in Nature, from the
leaf arrangement in plants, to the pattern of the florets of a flower, the bracts of a pinecone, or the
scales of a pineapple. The Fibonacci numbers are therefore applicable to the growth of every living
thing, including a single cell, a grain of wheat, a hive of bees, and even all of mankind
Stan Grist
http://www.stangrist.com/fibonacci.htm
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