
  XAOS-להוריד ולהשתמש ב
 
 :ולהתקין אותה XAOS התוכנהלהוריד את ) 1

software-fractal/resources/org.fractalfoundation://http)  /1.5,  דקות5, בחינם MB   ( 
               

שנו את . iterations בחרו calculationתחת , בתפריט, כעת. הפעילו את התוכנה )2
  . 2000-המספר ל

 
 . אפשר לבחור פרקטלים" more formulae"-ו" formulae"- בfractalתחת , תפריט ב)3
 
 ך לתוה מכניסישמאלכפתור על בעכבר לחיצה , כשהתמונה של הפרקטל מוצגת) 4

 . החוצהה מוציאניימהכבר עולחיצה על , הפרקטל
 
.  random palette-אז בו, palette  בוחרים,fractal תחת, בתפריט: לשנות צבעכדי ) 5

 או לחיצה palette ,default palette:  לחזור לצבעים המקוריים.P מקש על אפשר גם ללחוץ
 .Dעל 

 
 custom palette  -ואז ב palette  -ב אז,fractal  -בחרו ב?  יפהיםמצאתם שילוב צבע) 6

רושמים את ,  זהיםכשאתם רוצים לחזור לשילוב צבע. ל דףעורשמו את שלושת המספרים 
 :כמה שילובים יפים. -custom paletteהמספרים האלו שוב ב 

Algorithm number: 1 Seed: 13205  Shift: 47 
Algorithm number: 2 Seed: 14431  Shift: 0 
Algorithm number: 2 Seed: 31634  Shift: 0 
Algorithm number: 1 Seed: 4945  Shift: 0 
 

 . כדי להפסיק את זה Yואפשר שוב ללחוץ על , עושה משהו מגניב Y המקש) 7
 
לוחצים , כדי לכבות ולחזור למצב הרגיל.  יש עוד דברים נחמדיםfiltersתחת , תפריטב) 8

 .את האפשרותמבטל  זה – ם על האפשרות שבחרתפעם נוספת
 

 מימדים ופרקטלים רגילים-סרטים של פרקטלים תלת
 

 ,mandelbulb, mandelbox, fractal :המיליםאת אחת ) YouTube( מחפשים ביוטיוב 
fractal zoom . פנה להמון סרטים אחריםשתמצאו יכל סרט . 

 
 

 דברים מגניבים בפרקטל מנדלברוט
 נסו לגלות מה –התמונה למטה ראו את . Mandelbrot –בחרו ב , formulaeתחת , בתפריט

 ?פקעתפשר המספרים ליד כל 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 הסבר למתחילים? וצים לדעת קצת יותר על פרקטליםר
 

 אם נעשה פעולה –פרקטל הוא בעצם ייצוג גרפי של תשובה לשאלה מאוד פשוטה  •
 ת כל נקודה במרחב מייצג?סוף-האם נגיע לאין, חשבונית על מספר שוב ושוב ושוב

סוף עם נחזור - לפי המהירות בו הוא מתקרב לאיןהצבע באותה נקודה נקבע, מספר
 .   על פעולה חשבונית כלשהיא הרבה מאוד פעמים

 

- יובילו לאין1-כל המספרים הגדולים מ, )2Aשזה כמובן (,  A X A בפעולה, לדוגמה •
 . 0- יתכנסו ל1- ל0אבל מספרים בין , סוף

 וכן הלאה 4294967296, 65536, 256, 16, 4: בל ונק2נציב את המספר  : למשל
 . עד אין סוף

 וכן 1/4294967296, 1/65536, 1/256, 1/16, 1/4, 1/2 : ונקבל1/2ת נציב א
 .  0-ל) שואף(הלאה עד מספר ממש קטן הקרוב 

 

סוף והמספרים שלא שואפים -בדוגמה למעלה הגבול בין המספרים השואפים לאין •
 ובילים מ1-כל המספרים הגדולים מ. 1-הוא עובר בדיוק ב: רסוף הוא מאוד ברו-לאין

 .  0- לובילים מ1-כל המספרים הקטנים מ, סוף-בסופו של דבר לאין
 

כאשר , בעצם. פרקטלים מראים נוסחאות ומספרים שבהם הגבול הזה לא ברור בכלל •
מתפתל בצורה הגבול : מגלים שזה בלתי אפשרי , מנסים לחשב היכן עובר הגבול

 .  ויניד עוד מספר שמתנהג קצת שונה משכ מספרים יש תמשניכי בין כל , תסופי-ןאי
 

שהם , מספרים מרוכביםבפרקטלים הם מספרים מיוחדים הנקראים המספרים  •
 החלק הממשי הוא –מחלק ממשי וחלק מדומה !) לכן קוראים להם ככה, כן(מרוכבים 

כל מספר כזה .  i ידות שלהוא מספר מוזר הנמדד ביחוהחלק המדומה , מספר רגיל
אלא , Y וציר Xבדיוק כמו במערכת צירים רגילה עם ציר , אפשר למפות במרחב 

את , למשל. Y- והחלק המדומה הוא ציר הX- החלק הממשי ממופה על ציר הכאןש
 .  במערכת צירים רגילה) 2,5(מציירים כמו הנקודה  i5 + 2המספר 

 
, "מנדלברוט" הנוסחה של פרקטל מפורסם בשם הנה למשל. כל פרקטל היא נוסחה אחרת

 :  אותהפיתחשעל שם החוקר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –נעלה אותו בריבוע ונוסיף לו איזה מספר קבוע , הנוסחה הזו אומרת שאנחנו ניקח מספר
את מפעילים עליה ו,  לוקחים את התוצאה של הפעולה,אחר כך. למשל, 0זה יכול להיות גם 

למזלנו אנחנו לא צריכים לחשב ? סוף-האם נגיע לאין. ושוב, שבו, שובכ "ואח, הנוסחה שוב
 פעמים ואז צובע כל 2000 הוא למשל חוזר על הפעולה – יעשה זאת עבורנו המחשב :כולם

 .  המספר שהתקבל אחרי כל החזרותערךלפי , מספר במרחב בצבע אחר
  


