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1 Uvod  

Besedo fraktal je prvi uporabil Benoit Mandelbrot v začetku 70-ih let. Fraktal je izpeljanka 
iz latinske besede fractus, kar v prevodu pomeni zlomljen, razlomljen ali nepovezan. 
Natančno definicijo fraktala in fraktalne dimenzije je težko podati. Že sam Benoit 
Mandelbrot, ki je oče fraktalne geometrije, je pred tem problemom okleval. On je bil prvi, ki 
je podal definicijo, da je fraktal množica točk, za katero velja, da je njihova Hausdorffova 
dimenzija večja od topološke dimenzije, pri čemer je slednja tista, ki si jo intuitivno 
predstavljamo v vsakodnevnem življenju, točka ima dimenzijo 0, premica 1, ploskev 2 in 
prostor 3. Povedano z drugimi besedami: fraktal je po definiciji struktura z neceloštevilčno 
dimenzijo.  

Kako pa se ta karakteristična lastnost fraktalov kaže v njihovi strukturi? Odgovor je 
razmeroma preprost. Fraktali so kompleksne geometrijske oblike z zelo fino strukturo na 
poljubno majhni skali. Večinoma obstaja med temi poljubno majhnimi skalami tudi določena 
stopnja samopodobnosti, ki pa ni vedno enako izražena. Poudariti je potrebno, da v osnovi 
ločimo dve vrsti fraktalov: eksaktne ali matematične fraktale in realne ali fizikalne fraktale. 
Razlika med njimi je ta, da pri matematičnih fraktalih samopodobnost obstaja zares na 
poljubno majhni skali, kar pomeni, da je njihova fraktalna struktura izražena tudi, ko gre 

, medtem ko se pri realnih fraktalih ta samopodobnost konča pri nekem končno velikem 
ε. ε je velikost izseka fraktala, znotraj katerega iščemo samopodobnost. V naravi obstaja 
veliko število realnih fraktalov. Med tipične primere sodijo gorske verige, orisi morskih obal, 
oblaki, delte velikih rek, mreže krvnih žil in celo brokoli. Seveda je potrebno kar nekaj 
domišljije, da v omenjenih sistemih zares uzrete samopodobnost med različnimi velikostnimi 
skalami. Veliko lažje se slednja lastnost opazi pri matematičnih sistemih, ki imajo za določene 
vrednosti parametrov fraktalne rešitve. 

Fraktalne dimenzije so bile uvedene kot karakteristična značilnost kompleksnih naravnih in 
abstraktnih sistemov. Seminar podaja osnove za razumavanje in računanje fraktalnih 
dimenzij. Na primerih sta izpeljani Hausdorffova in korelacijska fraktalna dimenzija. Podani 
so postopki in rezultati numeričnega izračuna. V seminarju se srečamo s trikotnikom 
Sierpinskega, Hénonovim atraktorjem in Lorenzovim sistemom. 

 
 
 
 
 

2 Osnovne značilnosti fraktalov 

Lep primer matematičnega fraktala, pri katerem je samopodobnost na manjših skalah 
očitna, je trikotnik Sierpinskega, ki je prikazan na sliki 1. Dobimo ga tako, da enakostranični 
trikotnik razdelimo na štiri nove enakostranične trikotnike, pri tem pa sredinskega, edinega, ki 
je obrnjen navzdol (▼), izrežemo ven. Postopek ponovimo za tri preostale manjše trikotnike, 
ki so ostali znotraj velikega prvotnega trikotnika. V naslednjem koraku imamo že devet 
manjših trikotnikov; po tri v vsakem izmed prejšnjih treh. Postopek lahko ponavljamo v 
neskončnost; torej na poljubno majhni skali. Pri tem dobimo fraktal, kot je narisan na sliki 1. 
Samopodbnost je tudi še na zelo majhi skali lepo vidna.  
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Slika 1: Trikotnik Sierpinskega 

 
Naslednji primer fraktala, ki si ga bomo pobližje pogledali je Hénonov atraktor. Svoje ime 

je dobil po avtorju Michelu Hénonu, ki je bil astronom in je s tem modelom želel med drugim 
razložiti strukturo vesolja. Matematični model opišeta dve diferenčni enačbi [3]: 

,     (1) 
,      (2) 

kjer sta a in b kontrolna parametra, od izbire katerih je odvisna rešitev sistema. V kolikor 
izberemo a=1,4 in b=0,3 dobimo za rešitev fraktal, ki ima obliko podkve. Kot je za 
matematičen fraktal značilno, skriva slednja v poljubno majhnih skalah vedno nove in nove 
podkve, ki so si med sabo zelo podobne, kot je to prikazano na sliki 2. 

Na primeru do sedaj prikazanih fraktalov lahko intuitivno razložimo, od kod izvira njihova 
neceloštevilčna dimenzija. Za klasičen enakostranični trikotnik velja, da je to 2D lik, katerega 
lahko opišemo s trikratno dolžino osnovne stranice. Toda kaj se dogaja s površino S in 
dolžino l, ki je potrebna, da lik opišemo, ko iz enakostraničnega trikotnika nastaja trikotnik 
Sierpinskega? Odgovor je preprost in nenavaden. Velja, da gre , medtem ko gre 

. Vsakič, ko enemu izmed trikotnikov, ki tvorijo trikotnik Sierpinskega, izrežemo en 
trikotnik, se njegova površina zmanjša, dolžina vseh črt, ki ga opišejo, pa poveča. Po 
neskončnem številu takšnih ponovitev imamo opravka z geometrijskim telesom, ki nima 
površine, pa vendar potrebujemo neskončno dolgo črto, da ga opišemo. Iz tega sledi, da 
trikotnik Sierpinskega ne more imeti dimenzije 2, ker nima površine, zagotovo pa tudi ni 
premica, ki bi imela dimenzijo 1. V resnici je njegova dimenzija neceloštevilčna in, kot bomo 
pokazali v nadaljevanju, znaša 1,585. Podoben razmislek lahko naredimo tudi za Hénonov 
atraktor. V nadaljevanju si poglejmo, kakšna matematična orodja so nam na voljo za določitev 
fraktalne dimenzije geometrijskih oblik, kot so prikazane na slikah 1 in 2. Podrobneje si bomo 
pogledali dva postopka za izračun fraktalne dimenzije. 

2
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Slika 2: Hénonov atraktor. Vrednost kontrolnih jparametrov je: a=1,4 in b=0,3. 
Na izseku je prikazana samopodobnost na manjši skali. 

 
 
 
 

3 Hausdorffova fraktalna dimenzija 

Osnovna ideja, na kateri temelji izračun Hausdorffove fraktalne dimenzije, je zelo 
preprosta. Predstavljajmo si kvadrat z dožino stranice 1. Če sedaj temu osnovnemu kvadratu 
zmanjšamo stranico za faktor 2, potrebujemo natanko štiri kvadrate, da zapolnimo prejšnjega. 
Če osnovno stranico zmanjšamo za faktor 5, ustreza nato število 25 (glej sliko 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3: Osnovna ideja izračuna Hausdorffove fraktalne dimenzije 

 
Z  označim velikost kvadrata, s katerim prekrivamo osnovni kvadrat. Če zmanjšamo 
stranico za faktor 2, je =0,5, če pa ga zmanjšamo za faktor 5 pa je =0,2. Število vseh 
kvadratkov, N( ), ki jih potrebujemo, da zapolnimo celoten kvadrat je v prvem primeru 4, v 
drugem pa 25. Tako je N(0,5)=4=(1/0,5)2 in pri N(0,2)=25=(1/0,2)2. Če bi obravnavali 
tridimenzionalni lik, kocko, bi namesto kvadriranja uporabili kubiranje. 

Ključna ugotovitev je, da med tipično dimenzijo ε sestavnega dela geometrijskega lika, 
običajno je to kvadrat, in številom sestavnih delov N(ε), ki jih potrebujemo, da celoten lik 
pokrijemo, obstaja potenčna odvisnost, ki jo opišemo z enačbo: 
 

e
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 ,      (3) 

od koder sledi, da je  

      (4) 

 
dimenzija geometrijskega lika. Tako v primeru kvadrata dobimo  za poljubni ε. Seveda 
je v primeru fraktalnih geometrijskih oblik D močno odvisen od izbire ε. Če se želimo izogniti 
napakam, moramo izbrati korak, s katerim preverjamo samopodobnost, tako majhen, da se 
samopodobnost izgubi. To je osnovna ideja o izbiri. Če upoštevamo še dejstvo, da so 
matematični fraktali sami sebi podobni na poljubno majhni skali, se natančna definicija za 
izračun Hausdorffove fraktalne dimenzije DH mora glasiti [3]: 
 

.      (5) 

 
Z ozirom na dodano limito hitro postane jasno, da je lahko numeričen izračun 

Hausdorffove fraktalne dimenzije zelo dolgotrajen. V resnici se izkaže, da limita, zapisana z 
en. (5), obstaja samo za matematične fraktale, kot je npr. trikotnik Sierpinskega. 

Spomnimo se, da smo trikotnik Sierpinskega naredili tako, da smo osnovni trikotnik 
razdelili na 4 manjše, pri tem pa sredinskega, edinega obrnjenega navzdol, odstranili. Ni težko 
ugotoviti, da ima eden izmed treh novih trikotnikov osnovno stranico natanko za faktor 2 
( 0.5) manjšo od osnovnega trikotnika. Potemtakem bi potrebovali 3 osnovne gradnike, ki 
so za faktor 2 manjši od osnovnega, da bi prekrili celoten trikotnik Sierpinskega, nastalem po 
prvem koraku. Po n ponovitvah bi potrebovali 3n osnovnih gradnikov z velikostjo 0,5n, da bi 
prekrili celoten lik. Ker gre , ko gre , ob upoštevanju en.(5) dobimo 
 

1,585. 

 
Seveda lahko Hausdorffovo fraktalno dimenzijo izračunamo tudi numerično. Pri tem ne 

uporabljamo en. (5), saj, kot smo že povedali, limita za realne fraktale le redko obstaja, 
temveč izračunamo N(ε) za različno velike ε. Izkaže se, da grafu ( ) v odvisnosti od 
( ), za dovolj majhne ε, , kjer je l tipična velikost območja, kjer iščemo 
samopodobnost, ustreza premica, katere strmina je enaka DH. Najprej moramo poiskati 
maksimum in minimum našega fraktala v vseh smereh. To so stranice osnovnega kvadrata, 
znotraj katerega bomo iskali samopodobnost. Tako določimo meje oziroma območje, znotraj 
katerega bomo preverjali, če kvadrat oziroma kocka z stranico ε vsebuje kakšno točko fraktala 
(glej sliko 4). V kolikor da, se N(ε) poveča za 1, sicer ostane enak prejšnji vrednosti. Ta 
postopek ponovimo za različno velike ε, pri čemer vselej preverimo ali je točka atraktorja 
vsebovana v kocki ali ne za celotno območje med maksimumom in minimumom fraktala v 
vseh smereh.  
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Slika 4: Shematski prikaz numeričnega izračuna 

Hausdorffove fraktalne dimenzije 
 

Celoten numeričen postopek je zelo dolgotrajen in primeren predvsem za sisteme, ki so v 
osnovi 2D, kajti čas računanja za vsako nadaljno dimenzijo se poveča za faktor (l / εmin), kjer 
je l tipična velikost fraktala, εmin pa najmanjša uporabljena enota za osnovno dolžino lika, s 
katerim fraktal prekrivamo. Kot primer je na sliki 5 prikazan numeričen izračun Hausdorffove 
fraktalne dimenzije trikotnika Sierpinskega [5]. Strmina premice znaša približno 1,6, kar je v 
dobrem soglasju s fraktalno dimenzijo, ki smo jo pred tem izračunali analitično (DH = 1,585). 
Z grafa na sliki 5 lahko razberemo še, da je εmin za ta numeričen izračun znašal 0,01, kar 
je za faktor 100 manjše od tipične velikosti fraktala, ki je v tem primeru znašala 1. Kot 
zanimivost povejmo še, da je čas, ki ga je povprečen osebni računalnik porabil za izračun 
rezultatov na sliki 5, znašal približno 20 ur, pri čemer je bilo v datoteki zapisanih 50000 točk, 
katerih graf je prikazan na sliki 1. Z enakim algoritmom lahko izračunamo tudi Hausdorffovo 
fraktalno dimenzijo Hénonovega atraktorja, ki znaša . 

 
Slika 5: Numeričen izračun Hausdorfove fraktalne 

dimenzije za trikotnik Sierpinskega 
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4 Korelacijska fraktalna dimenzija 

Metodo za določitev korelacijske fraktalne dimenzije, ki jo bomo v nadaljevanju 
predstavili, sta izdelala Grassberger in Procaccia [1]. Osnovna ideja metode je na nek način 
ravno obratna, kot pri izračunu Hausdorffove fraktalne dimenzije. Pri slednji smo preštevali 
različno velike osnovne gradnike z osnovno stranico ε in zahtevali, da naj bo znotraj tega 
osnovnega gradnika vsaj ena točka atraktorja, če naj se N(ε) poveča za 1. Tako smo 
zanemarili vse nepravilnosti oz. strukturne spremembe fraktala, ki se tipično dogajajo na skali 
manjši od ε. Korelacijsko fraktalno dimenzijo pa izračunamo tako, da znotraj območja 
fraktala izberemo točko x, okoli katere določamo območja z različnimi ε in štejemo, koliko 
točk od fraktala je vsebovanih v danem območju. Korelacijska fraktalna dimenzija se lahko 
izračuna zgolj numerično, njen izračun pa je veliko hitrejši kot izračun Hausdorffove fraktalne 
dimenzije. Numeričen algoritem, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju je zelo učinkovit in 
preprost, zato se tudi najpogosteje uporablja za izračun fraktalne dimenzije sitemov.  

Predpostavimo, da preučujemo sistem, kateremu želimo izračunati korelacijsko fraktalno 
dimenzijo. Slednjo določimo tako, da najprej eksperimentalno ali numerično določimo veliko 
število točk znotraj območja fraktala. Nato izberemo točko x znotraj atraktorja, ki naj 
predstavlja središče krogle s polmerom ε. Z Nx(ε) označimo število točk fraktala, ki ležijo 
znotraj izbrane krogle. Na sliki 6 je prikazan presek Lorenzovega sistema, ki ga opišemo z 
enačbami [3]: 

,      (6) 

     (7) 

,      (8) 
 

kjer so   in  sistemski parametri, od katerih je odvisno obnašanje 
sistema. Na sliki 6 je prikazana tudi izbrana krogla s središčem v točki x in polmerom ε.  
Število Nx(ε)  nam pove, kolikšna je korelacija točke x z njeno soseščino ε. Če sedaj ε večamo, 
se sklicujoč na dimenzijsko analizo izkaže, da se Nx(ε) spreminja v skladu z enačbo 

 
,      (9) 

 
kjer je DT  točkasta korelacijska dimenzija fraktala izračunana za točko x. Seveda je slednja 
lahko močno odvisna od izbire točke x. Večja bo v gostejših območjih in manjša v redkejših 
območjih fraktala. 
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Slika 6: Prikaz izračuna korelacijske fraktalne dimenzije 

na primeru Lorenzovega sistema. 
 
Da bi dobili dejansko korelacijsko fraktalno dimenzijo atraktorja, postopek ponovimo za 

različno izbrane točke x in povprečimo dobljene Nx(ε). Tehnično je naključno izbiro točke x 
najlažje izvesti tako, da z random funkcijo izbiramo naključna mesta v datoteki, v kateri so 
zapisane točke fraktala. Izkaže se, da tudi povprečen Nx(ε), ki ga bomo označili s C(ε) zadošča 
potenčni enačbi 

,      (10) 
kjer je DK  korelacijska fraktalna dimenzija atraktorja. Podobno kot že Hausdorffovo fraktalno 
dimenzijo tudi, DK izračunamo iz grafa, kjer  prikažemo v odvisnosti od . Če 
bi enačba (10) veljala za vse ε, tedaj bi dobili premico, katere strmina bi bila DK. Vendar za 
velike ε objamemo že celotno območje fraktala, zato C(ε) ne more več rasti, na drugi strani pa 
je za zelo majhne  edina točka v notranjosti krogle točka x sama. Enačba (10) je zato dober 
približek samo za srednje velike ε v primerjavi z l, kjer je l tipična velikost fraktala. Kot 
rezultat je na sliki 7 prikazan izračun korelacijske dimenzije za Lorenzov sistem. Strmina 
premice znaša 2,05, kolikor je tudi korelacijska fraktalna dimenzija Lorenzovega atraktorja. 
Na sliki 7 se tudi lepo vidi nasičenje za večje vrednosti ε. Seveda je potrebno tiste točke pri 
izračunu strmine premice zanemariti. 

 
Slika 7: Numeričen izračun korelacijske fraktalne dimenzije za Lorenzov sistem 
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Numeričen izračun korelacijske dimenzije je bisteno hitrejši kot izračun Hausdorffove 
dimenzije. Pri izračunu korelacijske dimenzije se izkaže, da je za natančno dobljene rezultate 
veliko bolj pomembno večje število naključno izbranih točk x, kot pa velikost koraka Δε, s 
katerim ε spreminjamo od minimalne proti maksimalni vredosti. Rezultati prikazani na sliki 7 
so dobljeni s povprečenjem rezultatov dobljenih za 200 različnih x, pri čemer je Δε znašal 
1/13 velikosti intervala med εmin in εmax. Pri tem je izračun za zapisanih 50000 točk v datoteki, 
katerih graf je prikazan na sliki 6, trajal približno 30 minut. 

Primerjava fraktalnih dimenzij, dobljenih s predstavljenima metodama, razkrije, da je 
Hausdorffova dimenzija v večini primerov enaka korelacijski dimenziji [1]. Izjema so 
multifraktali, za katere je značilno, da imajo na različnih delih različne fraktalne dimenzije. 
Izkaže se, da Hausdorffova fraktalna dimenzija ustreza največji dimenziji, ki jo vsebuje 
multifraktal [2]. Od tod sledi, da splošno velja , kar je intuitivno enostavno 
razumeti, saj korelacijska metoda upošteva gostoto točk znotraj okolice ε, medtem ko 
Hausdorffova metoda okolico ε obravnava vedno enako, ne glede na to, koliko točk fraktala 
vsebuje. 
 
 

5 Zaključek 

Predstavljene so osnovne značilnosti fraktalnih geometrijskih oblik. Najpomembnejša 
lastnost fraktalnih geometrijskih oblik je samopodobnost na različnih skalah. Slednja je 
omogočena z zelo fino strukturo fraktalov na poljubno majhnih skalah. Obstaja več 
algoritmov, ki kvantitativno opišejo samopodobnost fraktalnih geometrijskih oblik. V 
seminarju sta podrobno predstavljena dva algoritma, ki omogočata izračun fraktalne 
dimenzije. Prvi je predstavljen algoritem za izračun Hausdorffove fraktalne dimenzije, ki 
temelji na prekrivanju fraktala z liki pravilnih geometrijskih oblik, kot je npr. kvadrat. Videli 
smo, da je lahko algoritem za izračun Hausdorffove fraktalne dimenzije še posebej uporaben 
v primeru matematičnih fraktalov, kot je npr. trikotnik Sierpinskega, medtem ko je njegova 
uporabnost na realnih sistemih precej omejena z zamudnostjo numerične procedure. Veliko 
boljši je v tem primeru algoritem za izračun korelacijske fraktalne dimenzije, ki je 
predstavljen v 4. poglavju. Slednji temelji na izračunu gostote stanj znotraj neke okolice . 
Primerjava fraktalnih dimenzij dobljenih s predstavljenima algoritmoma razkrije, da je 
Hausdorffova dimenzija v večini primerov enaka korelacijski dimenziji [1], in da splošno 
velja . Slednje je intuitivno enostavno razumeti, saj algoritem za izračun 
korelacijske dimenzije upošteva gostoto točk znotraj okolice ε, medtem ko Hausdorffov 
algoritem okolico ε obravnava vedno enako, ne glede na to, koliko točk fraktala vsebuje. 
Omeniti še velja Kaplan-Yorkovo metodo za izračun fraktalne dimenzije [4], ki pa je 
uporabna le za deterministične sisteme, katerih časovni potek je natančno definiran. 
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