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Geef je leven meer dimensie 

Inleiding 

In deze masterclass gaan we het begrip dimensie op twee manieren gebruiken. In het eerste 
deel richten we ons op het fysische begrip dimensie. Bijvoorbeeld, afstanden hebben de di
mensie 'lengte' en geschiedenisperioden hebben de dimensie 'tijd'. Van het gegeven dat alle 
waarneembare verschijnselen fysische dimensies hebben kunnen we dankbaar gebruik maken bij 
het modelleren ervan. We noemen dat 'dimensie-analyse' en behandelen dat tijdens het eerste 
deel van de masterclass. In het tweede deel gaan we in op ruimtelijke dimensies. Punten, lijnen, 
oppervlakken en volumes hebben verschillende ruimtelijke dimensies, die we respectievelijk aan
geven met 0, 1, 2, en 3. Wat bedoelen we daar precies mee? Die vraag is belangrijk omdat er 
ook objecten blijken te bestaan waarvan de ruimtelijke dimensie niet. heeltallig is. In het tweede 
deel behandelen we de definitie van fractale dimensie en geven aan de hand van voorbeelden aan 
hoe je deze kunt bepalen. 

1. Dimensie-analyse 

1.1. Wiskundig modelleren 

Om een of ander verschijnsel te kunnen begrijpen, helpt het geweldig als we er een wiskundig 
model voor kunnen opst.ellen. Zo'n model beschrijft het waargenomen verschijnsel en kan ge
bruikt worden om voorspellingen te doen en technische toepassingen te realiseren. Lang geleden 
bedacht Newton een model voor de planeetbewegingen in ons zonnestelsel. De zwaartekrachtwet 
(aantrekkingskracht is omgekeerd evenredig met de afstand in het kwadraat) en zijn bewegings
wet (kracht is gelijk aan massa maal versnelling oftewel F = ma) vormden daarvan de kern. 
Datzelfde model wordt gebruikt om het verschijnen van kometen te voorspellen en om een raket 
naar de maan te sturen. 
In een wiskundig model geven we aile grootheden die van belang zijn aan met een symbool en 
beschrijven we de relaties ertussen met wiskundige vergelijkingen. Het is bij wiskundig modelle
ren de grote kunst om de goede vergelijkingen te vinden. Ze moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, 
maar wei aile waargenomen verschijnselen kunnen beschrijven. Een voorbeeld van wiskundig 
modelleren luidt als volgt: 

Voorbeeld 1. Katapultschieten. 
We schieten met een katapult een steen loodrecht omhoog en meten hoe hoog hij 
komt en hoe lang het duurt voordat hij terug is, waarbij we de beginsnelheid varieren. 
We merken op dat als we de lanceersnelheid van de steen 2 maal zo groot maken, 
de steen niet 2 maal zo hoog komt, maar wel 2 maal zo lang wegblijft. Om dit te 
begrijpen stellen we een wiskundig model op. 
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z 

Vo 

Fig. 1. Een voorwerp met massa m wordt loodrecht omhooggeschoten 
met beginsnelheid vo. Tijdens de vlucht ondervindt het voorwerp de 

zwaartekracht -m9 (naar beneden gericht). Hoe hoog komt het 
voorwerp als functie van vo? 

De positie van de steen geven we aan met z. Het is een functie van de tijd, dus 
z = z(t). Tijdens de reis ondervindt de steen de zwaartekracht met grootte m9 naar 
beneden gericht, met 9 de constante zwaartekrachtsversnelling. De beroemde tweede 
wet van Newton (kracht is massa maal versnelling) vertelt ons dat 

(1) -m9 = ma. 

Hierin is a de versnelling, die gelijk is aan de tweede afgeleide van de plaats naar 
de tijd, dus a = d?zjdt2 . De snelheid v wordt gegeven door de eerste afgeleide: 
v = dzfdt. We zien in (1) dat de massa eruit valt en we houden over: 

d2z 
dt2 = - 9 . (2) 

Omdat 9 constant is, kunnen we deze differentiaalvergelijking supergemakkelijk inte
greren. Daarvoor zijn nodig de positie en snelheid op tijdstip t = 0. Daarvan weten 
we: z(O) = 0 en v(O) = v0 . Als we (2) een keer integreren vinden we de snelheid: 

(3) 
dz 

v ( t) = dt = v0 - 9t . 

Nogmaals integreren geeft de positie: 
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(4) - 1 2 z(t) = vot- 29t . 

Ons model bestaat uit vergelijking (2) en in dit geval is de oplossing (4) uiterst simpel 
te vinden. We kunnen nu allerlei vragen beantwoorden. Hoe lang duurt het voordat 
het projectiel z'n hoogste punt bereikt? Op het hoogste punt, dat bereikt wordt na 
tmax seconden, geldt v(tmax) = 0. Uit (3) volgt dan direct: 

(5) 
vo 

tmax =- · 
9 

Hoe hoog komt de steen? De maximale hoogte Zmax volgt uit het invullen van tmax 
in (4): 

(6) 
v2 

Zma.x = z(tmax) = ~_Q_ • 
9 

Hoe lang duurt het voordat de steen terug is? Dit volgt uit z(tterug) = 0. Vergelijking 
( 4) geeft 2 oplossingen: iterug = 0 en 

(7) fterug 
2vo 

9 

De oplossing in (7) is uiteraard degene die we bedoelen. Uit (6) leren we dat Zmax 
evenredig is met het kwadraat van vo. We zeggen dan: Zmax 'schaalt' met vfi en 
noteren: 

(8) 2 
Zma.x """Vo . 

Uit (7) zien we dat tterug ,....., vo en uit (5) dat dit ook geldt voor tmax· Bovendien 
geldt er tmax ~tterug· . 

In voorbeeld 1. kwamen we alle vaste ingredienten van een wiskundig model tegen: variabelen, 
parameters, vergelijkingen, oplossing. In dit speciale geval komen voor: 

(9) 

variabelen : z, t 
parameters 
vergelijking 
oplossing 

: v0,9,m 
: d?zfdt2 = -9 
: formule ( 4) 

In het algemeen is het niet zo eenvoudig om de oplossing van een wiskundig model te vinden. 
Toch is het mogelijk om allerlei 'schalingseigenschappen' van de oplossing te voorspellen zonder 
de oplossing zelf te bepalen. Deze krachtige techniek heet dimensie-analyse. 

1. 2. Fysische dimensies 

In dimensie-analyse gaat het om de fysische dimensies van de variabelen en parameters van een 
model. De meest voorkomende dimensies zijn lengte, tijd en massa, die we in deze volgorde 
aangeven met L, Ten M. De dimensie van een grootheid a geven we aan met [a). Voor een 
dimensieloze grootheid zoals bijvoorbeeld een hoek r.p, geldt [r.p] = 1. In voorbeeld 1. treden de 
volgende dimensies op: 
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[z] = L 
[t] = T 

(10) [m] = M 
[vo] = L/T 
[g)= LjT2 

Een belangrijk principe is dat in iedere vergelijking de dimensies van alle termen gelijk moeten 
zijn. Anders ben je appels met peren aan het vergelijken. Kontroleer zelf maar dat dat in 
vergelijkingen (1)-(7) steeds klopt. In de dimensie-analyse maak jeer gebruik van dat voor ieder 
model het mogelijk is de variabelen en parameters zo te transformeren dat er aileen dimensieloze 
grootheden overblijven. De modelvergelijkingen kun je dan ook schrijven in termen van deze 
dimensieloze grootheden en het model als geheel is zodoende 'dimensieloos' te maken. Dit heeft 
vele voordelen die zullen blijken uit de voorbeelden die we zullen geven. De volgende stelling 
speelt een centrale rol: 

Stelling van Buckingham 
Van een model waarin het aantal variabelen en parameters samen gelijk is aan N1 en 
het aantal fysische dimensies gelijk is aan N2 , kun je aile eigenschappen beschrijven 
met behulp van N 1 N2 dimensieloze grootheden. 

De dimensieloze grootheden, die we in het katapultprobleem met een bovenindex * aangeven, 
krijg je door de variabelen en parameters zodanig met elkaar te vermenigvuldigen en op elkaar 
te delen, dat de fysische dimensies wegvallen. Voor het model in voorbeeld 1 is dit eenvoudig te 
demonstreren. Als variabelen en parameters hebben we (zie (9)): z, t, vo, g, m dus N1 = 5. 
De fysische dimensies die optreden zijn (zie (10)): M, L en T, dus N2 = 3. Kortom, er 
moeten N1 - N2 = 2 dimensieloze grootheden zijn. Hieruit blijkt meteen een groat voordeel 
van dimensieloze grootheden: een model met slechts 2 grootheden is heel wat eenvoudiger dan 
een model met 5 grootheden. Er is een systematische marrier om de dimensieloze grootheden te 
vinden. Vaak lukt het ook met proberen. In voorbeeld 1. leidt het tot: 

(11) t* = t 

VQ 

* g z z =
v2 

0 

Ga zelf na dat [t*J = [z*] = 1. 

Wat opvalt is dat de massa m niet voorkomt. Uit (10) zie je onmiddellijk dat m met [m) = M 
met geen enkele andere grootheid te combineren valt zodanig dat de dimensie M wegvalt. Hieruit 
kunnen we direct concluderen dat het model onafbankelijk is van m. Het gewicht van de steen 
heeft geen enkele invloed op zijn beweging! Dit correspondeert met het feit dat m wegvalt uit 
{1) en dus niet voorkomt in de oplossing (4). Dat hadden we dus al kunnen voorspellen zonder . 
vergelijking (1) op te schrijven, laat staan op te lossen. 

De stelling van Buckingham impliceert dat de oplossing van het model te schrijven is als een 
vergelijking waar aileen t* en z* in voorkomen. De stelling zegt absoluut niet hoe die vergelijking 
er uitziet, maar wel dat er een bestaat en dat is op zich al heel waardevol. We kunnen er namelijk 
allerlei schalingseigenschappen mee afleiden. We schrijven de ons onbekende vergelijking in de 
vorm 
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(12) z* = j(t*) 

waarbij de vorm van de functie f ons onbekend is. Deze vorm is onafhankelijk van de waarden van 
de parameters v0 , g (en m). Als we bedenken dat z* en t* niet veel anders voorstellen dan positie 
en tijd vermenigvuldigd met zekere factoren, dan kunnen we op grand van de waarnemingen de 
grove vorm van f wel ongeveer tekenen: 

Z* 

t* 
t;erug 

Fig. 2. Algemene vorm van de functie f die het verband geeft tussen de 
dimensieloze grootheden z* en t*. 

Omdat f niet afhangt van vo eng, doen t~ax' z~ax en tterug dat ook niet. Het verband tussen 
deze dimensieloze getallen en de 'echte' Zrnax, tmax en iterug is: 

(13) g Zmax 
Z~a,x = t

* _ g tmax 
max- vo 

en we lezen bijvoorbeeld direct af dat 

(14) 

oftewel 

(15) 

2 
vo * 

Zmax =- Zmax 
g 

2 
Zmax ""v0 . 

t* _ g iterug 
terug- vo 

Op soortgelijke wijze concluderen we ook uit (13) dat zowel tmax en iterug schalen als vo: 

(16) tmax rv 'UQ , iterug ""'Vo . 

Wat we niet kunnen vinden op grand van dimensie-analyse aileen is dat iterug = 2tmax· Deze 
gedetailleerde informatie kun je aileen afleiden door modelvergelijking (2) echt op te lassen. 
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Vraag A: Op de maan is de zwaartekrachtsconstante ongeveer 6 maal kleiner dan op aarde. Wat 
voor consequenties heeft dat voor katapultschieten uit voorbeeld 1? 

Dimensie-analyse is ook toepasbaar als je de stelling van Pythagoras wilt bewijzen. Vandaar 
het volgende voorbeeld. 

c 

b 

A a B 

Fig. 3. De stelling van Pythagoras a2 + b2 = c2 volgt uit dimensie-analyse. 

Voorbeeld 2. Stelling van Pythagoras. 
We beschouwen een rechthoekige driehoek (zie Fig. 3) met hypothenusa (schuine zij
de) c en rechthoekszijden a en b. Volgens het bovenstaande moet iedere eigenschap 
van de driehoek geformuleerd (en bewezen) kunnen worden met behulp van dimen
sieloze grootheden. In die driehoek hebben we geen variabelen, maar wel parameters, 
namelijk a, ben c met dimensie [a] == [b] = [c) = L. In de stelling van Buckingham 
is N1 = 3 en N2 = 1. Er moeten dus N1 N2 = 2 dimensieloze grootheden zijn. We 
noteren deze als a* en b* en we kiezen zeals 

(17) a* 
a 

c 
b* =b. 

c 

De oppervlakte ABC van iedere rechthoekige driehoek ABC moet te schrijven zijn 
als een functie van a* en b*. Dat klopt, want 

OABC =~a· b = ~ a*b*c2 . 
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Hieruit zien we dat de oppervlakte van een rechthoekige driehoek schaalt met de 
(hypothenusa)2 en- heel essentieel- dat de evenredigheidsconstante !a*b* voor alle 
gelijkvormige driehoeken hetzelfde is. Als we namelijk alle zijden van de driehoek 
met dezelfde factor verlengen, veranderen de ~erhoudingen a/c en b/c niet. Passen 
we dit inzicht toe op de driehoeken DBA en DAC, die gelijkvormig zijn met driehoek 
ABC, dan geldt 

OvBA = ~ a*b*a2 
(18) 

OvAc = ~ a*b*b2 . 

Uit 0 ABC = OvsA + OvAc volgt dan onmiddellijk 

Een voorbeeld waarbij de kracht van dimensie-analyse op verrassende wijze duidelijk wordt is 
het schatten van de kracht van een explosie uit een filmopname van het schokfront. De details 
van de kracht van de eerste experimentele atoomboom (in 1945) werden uiterst geheim gehouden 
door de Amerikanen. Een britse fysicus G.T. Taylor kreeg de beschikking over een filmopname 
van de vorming van de beruchte 'paddestoelwolk' en kon op grand daarvan zeer nauwkeurig de 
kracht van de explosie schatten. Zijn methode is recent ook gebruikt om de vuurwerkexplosie 
in Enschede te analyseren. Ook daarvan was een filmopname beschikbaar. 

Voorbeeld 3. Energie van explosies. 
Rond een krachtige explosie vormt zich een schokgolf die zich met grate snelheid 
uitbreidt. Op films van explosies is de voortplanting van zo'n golf zeer goed te 
volgen. In het algemeen is de schokgolf bolvormig met straal R en van de film is 
af te lezen hoe R toeneemt als functie van de tijd t. Dit zijn de variabelen van 
het fenomeen. De parameters zijn de energie E die instantaan vrijkwam tijdens de 
explosie, en de luchtdichtheid p en luchtdruk p buiten de schokgolf. De dimensies 
zijn: 

(20) 
L2A! A1 A1 

[R] = L, [t] = T, [EJ = TZ' [p] = £3' [p] = LT2 . 

Kortom, in de stelling van Buckingham geldt voor dit geval N1 = 5, en Ns = 3, 
zodat er 5-3= 2 dimensieloze grootheden moeten zijn. Een systematische manier 
om deze te vinden gaat als volgt. We beschouwen al de producten 

waarbij r1 tot en met r 5 (rationale) getallen zijn, die we nog niet kennen. Vervolgens 
vervangen we de variabelen en parameters door hun dimensies: 

Vervolgens vragen we ons af voor welke waarden van r1, ... , r5 deze combinatie 
dimensie nul heeft. Uit het rechterlid van (22) volgt dat dit bet geval is als 
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(23) =0 

rz - 2r3 - 2rs = 0 

Dit zijn drie lineaire vergelijkingen voor vijf onbekenden. Dat betekent dat we twee 
van de vijf onbekenden kunnen kiezen en dan liggen de drie andere vast. Dit principe 
geldt algemeen: het vinden van dimensieloze grootheden van een systeem komt neer 
op het oplossen van een stelsel lineaire vergelijkingen en is dus in principe simpel. 
In de praktijk kan het nog welleiden tot een hoop gepruts om grootheden te vinden 
die handig zijn voor het trekken van conclusies. In dit geval stelde Taylor voor te 
nemen: 

(24) ( 
t6 )1/5 

Ql = P E2p3 ' 

Ga zelf na dat deze grootheden inderdaad dimensieloos zijn. De schokgolfbeweging, 
oftewel R als functie van t, moet dus gegeven worden door een relatie tussen q1 en 
qz. Bijvoorbeeld, 

(25) q2 = J(qi) ' 

waarbij we de functie f niet kennen. 
Als we (25) een beetje herschrijven vinden we 

[
Et2 

] 1/5 
(26) R = P j(qi) 

Dus de functie R = R(t) moet deze vorm hebben. In eerste instantie is het jammer 
dat de tijd t ook in q1 voorkomt, anders wisten we meteen hoe R schaalde met t. 
Wat deed Taylor? Hij mat op de filmopnamen op vele tijdstippen hoe R afhing van 
t. Vervolgens zette hij dat logaritmisch uit in een grafiek. Uit (26) volgt 

Wat bleek: de gemeten punten lagen prachtig op een rechte lijn met helling g. Daar
uit concludeerde hij dat de factor f(q1) dus niet ofnauwelijks van de tijd afhing. Dus 
kunje j(ql) wel vervangen door een constante f(O), z'n waarde op het begintijdstip. 
Aangezien p bekend is, zijn er nu nog 2 onbekende parameters in het systeem: E en 
f(O). Vervolgens deed Taylor nog een klein experimentje met een explosie waarbij 
hij E goed kende en kwarn daaruit de waarde van f(O) te weten. Het bleek dat 
f(O) ~ 1. Hiermee vereenvoudigt (27) dus tot: 

Met behulp van deze relatie is het eenvoudig uit gemeten R(t) waarden de waarde 
van E / p, en dus van E, te schatten! 
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Voorbeeld 4. Froudegetal voor schepen. 
Beschouw eens een schip dat vaart in diep water. We verwaarlozen het effect van 
de wind. Doordat het schip het water in beweging zet ontstaan er golven. Een flink 
gedeelte van de voortstuwingsenergie van het schip wordt gebruikt om deze golven op 
te wekken. Ret andere deel gaat verloren doordat het schip wrijving ondervindt van 
het water. Laten we ons eerst concentreren op de golfopwekking. Het schip is goed 
gestroomlijnd. De breedte en diepte zijn dan voor de golfopwekking niet belangrijk 
maar wel de lengte f. En natuurlijk de snelheid v. De beweging van de golven wordt 
helemaal bepaald door de zwaartekracht. Vandaar dat de belangrijke parameter van 
de golven de zwaartekrachtsconstante g is. Kortom, de belangrijke grootheden zijn: 

f met [£] = L, v met [v] 
L L 
T' 9 met [g] = T2 . 

Vraag B: 

a) Vind de bijbehorende dimensieloze grootheid; die wordt het Froudegetal genoemd. 

b} Er wordt onderzoek gedaan aan een schip van 100 m lang dat kan varen met 
snelheid 35 kmjuur. Daarvoor bouwt men een schaalmodel waarmee in een grote 
watertank experimenten worden gedaan. In het laboratorium kan het schaalmodel 
maximaal 7 kmjuur varen. Hoe lang moet het schaalmodel minimaal zijn om rea
listische resultaten te krijgen voor de golfopwekking? Bedenk dat het Froudegetal 
behouden moet blijven. 

Vraag C: Bij de productie van hout is het van groat belang het volume V van een 
boom te kennen door de hoogte h en diameter d te meten. Er zijn vele formules in 
gebruik geweest, die bedacht waren zonder te beseffen dat de stelling van Buckingham 
gold. Ze bleken in de praktijk dan ook slecht te voldoen. 

a) Laat zien dat moet gelden 

v = h
3f(*) 

voor zekere ( onbekende) functie f. 

b) Laat zien dat V toeneemt met een factor 8 als zowel d als h toenemen met een 
factor 2. 

Opmerking: In de praktijk blijkt het volgende model prima te voldoen: 

waarbij de constanten co, c1 en c2 voor iedere boomsoort apart geschat moeten worden 
uit gemeten data. 

Vraag D: Je zit in de trein bij regenachtig weer. De druppels op het raam glijden 
langs een schuine baan naar beneden toe. Is uit de helling van deze baan de snelheid 
van de trein te schatten? Pro beer dimensie-analyse bij de beschouwing te betrekken. 

Vraag E: Het regent en je moet er doorheen van A naar B. Heejt het zin om hard te 
hollen? Pro beer dimensie-analyse bij de beschouwing te betrekken. 
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2. Fractale dimensie, hoe zit dat? 

Intuitief hebben we allemaal het idee goed te weten wat het verschil is tussen dimensie 0, 1, 
2 en 3. Een 0-dimensionaal ding is een punt; die heeft geen lengte, oppervlak of inhoud. Een 
1-dimensionaal object is een lijn; die heeft een zekere lengte maar geen oppervlak of inhoud. 
Een 2-dimensionaal voorwerp heeft oppervlak maar geen inhoud. Tenslotte, een 3-dimensionaal 
voorwerp heeft volume/inhoud. Er is uiteraard een direct verband met het onderwerp van sectie 
1. Een punt heeft voor ons gevoel geen enkele afmeting. Een lijn heeft lengte, een oppervlak 
heeft fysische dimensie (lengte) 2 en een volume heeft fysische dimensie (lengte)3• In een prachtig 
boekje uit 1872 met de titel 'Flatland' (auteur E.A. Abbott, 1884; vertaald in 1920 met als titel 
'Platland; een roman met vele afmetingen') wordt gefantaseerd over een 2-dimensionale (2-D) 
wereld die ingebed ligt in een 3-dimensionale (3-D) wereld. Dingen buiten de 2-D wereld, die 
deze gaan snijden, verschijnen voor het gevoel van de 2-D wereld bewoners uit het niets en 
lossen daarin ook weer op. Op een fraaie marrier wordt ook duidelijk gemaakt dat je in een 
2-D wereld heel wat minder manoevreerruimte hebt dan in een 3-D wereld. Een oneindig lange 
lijn is in de 2-D wereld een obstakel dat niet te passeren valt, terwijl diezelfde lijn in de 3-D 
wereld niet eens dikte heeft en je er simpel over heen kunt stappen. Een formele definitie van de 
dimensie van een object is "het aantal coordinaten dat nodig is om de positie van een willekeurig 
punt op dat object te specificeren". Ten opzichte van een (zelf te kiezen) coordinatenstelsel zijn 
de coordinaten niet anders dan getallen. Langs een curve hebben we maar een getal nodig 
om aan te geven waar we zitten. We kiezen ergens een oorsprong en meten hoe ver we langs 
de curve moeten lopen om van de oorsprong naar onze positie te komen. Punten aan de ene 
kant van de oorsprong geven we een positieve coordinaat, de punten aan de andere kant een 
negatieve coordinaat. In de 3-D ruimte gebruiken we vaak Cartesische coordinaten, drie assen 
die loodrecht op elkaar staan. Van een willekeurig punt vinden we dan de co6rdinaten door het 
punt te projecteren op die drie assen en de afstanden van die projecten tot de oorsprong vormen 
dan - mits voorzien van het juiste teken - de coordinaten. 

Wat moeten we ons nu voorstellen bij een object met fractale dimensie? Heeft iets met dimensie 
1.6 wei een beetje oppervlak, maar niet genoeg? Onze intu'itie laat ons hierbij aardig in de 
steek. Wiskundigen hebben methoden bedacht om het 'gewone' dimensiebegrip algemener te 
maken. Ze hebben algoritmen (rekenmethoden) voorgesteld om de dimensie van alle objecten 
te kunnen bepalen. We moeten er meteen bij zeggen dat er verschillende manieren zijn om dit 
aan te pakken en dat we er hier slechts een behandelen, namelijk degene die het handigst is in 
het gebruik. Overigens, alle methoden leveren natuurlijk voor objecten die dimensie 0, 1, 2 of 3 
hebben netjes dit getal op. In andere gevallen komen ze wei eens met verschillende resultaten. 

Box-countingdimensie 

We voeren hier de box-countingdimensie oftewel hokjesteldimensie in. Voor de inzichtelijkheid 
doen we dit in dimensie 2. Het hele verhaal kan ook gehouden worden in dimensie 3, maar dan 
moeten we de nog in te voeren hokjes vervangen door kubusjes. En ook in dimensie 1, maar dan 
moeten we de hokjes vervangen door intervalletjes (lijnstukjes). 
Stel, we willen de dimensie bepalen van een deelverzameling V van het platte vlak. V kan 
bijvoorbeeld een cirkelschijf zijn, of de kaart van Nederland of een uitgeknipte foto van een 
wolk. In het platte vlak construeren we nu een rooster van hokjes door horizontale en verticale 
lijnen te trekken, waarvan de naburige evenwijdige lijnen allemaal dezelfde afstand hebben. Die 
afstand noemen we£, De hokjes hebben dan oppervlak c2• Vervolgens leggen we ons object V 
ergens neer en tellen hoeveel hokjes door V geheel of gedeeltelijk bedekt worden. Zie Fig. 4. 
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Fig. 4. 

Dat aantal noemen weN en het hangt af vane:. Daarom noteren we N(e:). Deze telprocedure 
herhalen we voor steeds kleinere e:. Als e: kleiner wordt, zal N(e:) stijgen. Voor een vierkant is de 
functie N(e:) eenvoudig te vinden. We leggen het vierkant zo neer dat z'n zijden horizontaal of 
verticaallopen en dat een hoekpunt samenvalt met een roosterpunt. Als we het vierkant (voor 
het gemak) zijden ter lengte 1 geven, dan geldt voor het oppervlak van het vierkant: 

(29) N(e:) · e:2 = 1 

als we tenminste e: z6 kiezen dat er geen hokjes gedeeltelijk bedekt worden. Dat is het geval als 
e: 1, ~' l,!, enz. We nemen de logaritme van vergelijking (29) en gebruiken dat log[N(e:) ·e:2] = 
log(N(e:)) + logc:2 = log(N(e:)) + 21oge: =log 1:::::0. Dan vinden we de relatie: 

(30) log N ( e:) = 2 . 
loge: 

Dat we hier het getal 2 vinden is karakteristiek voor een voorwerp met dimensie 2. Echter, we 
hebben twee dingen gedaan die niet erg algemeen zijn. Ten eerste hebben we het vierkant op 
een speciale manier op het rooster gelegd en ten tweede gelden (29) en (30) alleen voor speciale 
waarden van e:. Het is echter niet moeilijk in te zien dat, ook als we deze beperkingen niet 
aanhouden, formule (30) steeds beter geldt als we c: maar erg klein nemen. Met klein wordt dan 
bedoeld date: veel kleiner is dan de lengte van de zijde van het vierkant, dus e: «: 1. Dit bracht 
wiskundigen er toe de box-countingdimensie d te definieren als 

(31) d = -lim log N ( c:) . 
ELO log c: 

Voor het vierkant komt hier netjes 2 uit. Dat kunje als volgt in zien. Het aantal hokjes Noppervlak 
dat helemaal door het vierkant bedekt wordt neemt ongeveer toe met 1/c:2• Deze hokjes tellen 
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het oppervlak. De hokjes die gedeeltelijk bedekt worden tellen daarentegen de lengte van de 
rand van het vierkant. Deze rand heeft lengte 4 en dit aantal hokjes Nrand neemt ongeveer 
toe met 4c. Er geldt N(c) = Noppervlak + Nrand· Voor kleine c is het aantal oppervlaktehokjes 
veel groter dan het aantal randhokjes. In de limiet c l 0 is de bijdrage van Nrand aan N(c:) te 
verwaarlozen ten opzichte van de bijdrage van Noppervlak· In de limiet c: l 0 geldt er dus 

(32) Noppervlak · E-
2 = 1 · 

Kortom, aileen de hokjes die geheel bedekt worden tellen mee. Zo kun je ook inzien dat definitie 
(31) ook d = 2 oplevert voor een cirkelschijf of een andere deelverzameling van het vlak dat 
"voor ons gevoel" oppervlakte heeft. 
Definitie (31) kan echter ook een waarde voor d opleveren die niet geheel is. Dan is het object 
"fractaal". Om eerlijk te zijn moeten we vermelden dat definitie (31) niet voor alle objecten 
geschikt is omdat de limiet niet altijd bestaat. In die gevallen moeten we subtieler te werk gaan, 
maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte. 

Cantorverzameling 

Een magnifiek voorbeeld van een fractale verzameling is bedacht door Cantor. Deze verzameling 
is een deelverzameling van het interval [0, 1] en heeft dimensie kleiner dan of gelijk aan 1. Het 
rooster bestaat nu uit aangrenzende, niet overlappende intervalletjes ter lengte e. Als we een 
intervalletje laten starten in de oorsprong 0, dan bedekken n intervalletjes ter lengte e = 1/n 
precies het interval [0, 1], voor n = 1, 2, 3, .... 

Cantor bedacht nu het volgende. We delen [0, 1] op in drie gelijke intervallen. Het middelste 
mag niet meer mee doen en we gaan verder met de disjuncte intervallen [0, !J en[~, 1]. Op deze 
twee passen we dezelfde procedure toe: in drieen delen en het middelste stuk weggooien. Zie 
Fig. 5. 

HH HH HH HH HH HH HH HH 

Fig. 5. Constructie van de Cantorverzameling. 

De grote vraag is: wat houden we over als we dit eindeloos herhalen? Als we losse punten 
overhouden {al zijn het er oneindig veel) dan heeft deze verzameling, die wel het Cantorstof 
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wordt genoemd, dimensie 0. Als we intervallen overhouden heeft hij dimensie 1. In werkelijkheid 
krijgen we iets dat er tussen in ligt! Omdat de Cantorverzameling op zo'n speciale manier 
geconstrueerd is, kunnen we de box-countingdimensie ervan gemakkelijk uitrekenen. Dat gaat 
als volgt. 
We geven de verzameling die we na n stappen met het Cantor knipprocede gekregen hebben 
aan met Cn. De eigenlijke Cantorverzameling is dan 0 00 • In stap 0 doet het hele interval [0, 1] 
nog mee. We kunnen die overdekken met dit interval zelf. Dus c; = 1. Na 1 stap bestaat de 
Cantorverzameling C1 uit 2 stukken. Als we het interval [0, 1] overdekken met intervallen ter 
lengte E = 1/3, dan bevat het eerste interval (0, 1/3) aileen maar punten die ook in C1 zitten, 
het tweede interval [1/3, 2/3] bevat geen punten van C1 en het derde [2, 3, 1) bevat weer aileen 
punten uit Cz. We moeten hierbij opmerken dat we punten die precies op de rand van een 
overdekkend interval liggen niet meetellen. 

Zo kunnen we doorgaan. Cn bestaat uit 2n stukken ieder ter lengte (1/3)n. Als we dus een 
overdekking kiezen met En= (1/3)n dan is N(En) = 2n. 

Door nu n - oo te nemen kunnen we de box-countingdimensie uitrekenen: 

(33) d = - lim log N(En) = - lim log 2n = - lim n 2 = log 2 ~ 0.631 . 
n-+oo log En n-+oo log(~) n n->oo -n log 3 log 3 

Dus d is niet een geheel getal: de Cantorverzameling heeft een fractale dimensie. 

We merken op dat we, door de limiet n - oo te nemen, e: niet speciale waarden hebben gegeven, 
namelijk En· Het voorschrift is eigenlijk dat we de limiet c; l 0 nemen en dan doorloopt c; continu 
alle waarden dicht bij 0. Echter, als de limiet E l 0 bestaat, dan moet ook ieder deelrij van 
speciale waarden van E's die ook naar 0 gaat hetzelfde resultaat opleveren. Onze aanpak zou 
dus aileen fout zijn als de box-countingdimensie niet zou bestaan in dit geval. Men kan echter 
aantonen dat deze zeker wei bestaat voor de Cantorverzameling. 

Punten op de Cantorverzameling 

In de praktijk worden verzamelingen gemeten en krijg je slechts de beschikking over een ver
zameling punten. Hoe groter het aantal punten, hoe beter deze de verzameling representeren, 
maar het zijn er altijd maar een eindig aantal. Bijvoorbeeld, als we een digitale foto van een 
wolk nemen tegen de achtergrond van een sterk blauwe hemel en die op het scherm projecteren, 
representeren de pixels die tot de wolk behoren (en dus een zekere grijze kleur hebben) samen 
de wolk. Hele fijne details van de wolkenrand kunnen zo niet vastgelegd worden. Toch is dat 
niet nodig om te bepalen of een verzameling fractale dimensie heeft. Het is voldoende als we een 
flink grote verzameling punten hebben die min of meer willekeurig over de oorspronkelijke verza
meling verdeeld liggen. We behoeven dan onze definitie van N(c;) nauwelijks aan te passen. We 
nemen nu voor N(c;) het aantal hokjes (of intervalletjes als we in 2-D werken) waarin minstens 
een punt uit de gegeven verzameling ligt. Laten we dit toepassen op de Cantorverzameling. 
Hierbij stuiten we op een probleem. Hoe genereren we punten in de Cantorverzameling? Stel 
we nemen een (willekeurig) punt x E [0, 1]. Het lijkt ondoenlijk te bepalen of dit punt nu wel of 
niet tot de Cantorverzameling C00 behoort. Immers, Coo i~ gedefinieerd via een limietprocedure. 
Toch is het heel eenvoudig nate gaan of geldt x E C00 • De volgende charmante true helpt ons 
daarbij. 
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Drietallig stelsel 

Wij zijn gewend het tientallig stelsel te gebruiken. Getailen uit het interval [0, 1] zijn te schrijven 
als decimale breuk. Bijv. P = 0.476132 ... betekent 

(34) p = 4 . ( 1~) + 7 . (b) + 6 . (b) + 1 . (b) + 3 . (b) + 2 . ( ~) + .... 

In het tientallig stelsel gebruiken we de cijfers 0, 1, ... , 9. Dus aigemeen, ais x E [0, 1] decimaal 
geschreven wordt als 

dan worden alle Xi gekozen uit de verzameling {0, 1, 2, ... , 9} en 

{36) X= Xl' (1~) + X2' (Ih) + X3' (b)+ ... · 

Voor de Cantorverzamelingis het drietailig stelsel van groot belang. We schrijven dan een getal 
a E [0, 1] als 

= a1 · ( k) + a2 · (b) + a3 • (-b) + a4 · (b) + ... 

en de ai kiezen we uit de verzameling {0, 1, 2}. We merken nu het volgende op. De overdekking 
van [0, 1] met e = 1/3 bestaat uit de drie intervailen [0, !), [!, !), [i, 1]. Als we aile getallen in 
[0, 1] als een breuk in het drietailig stelsel schrijven zoais aangegeven in (9), dan geldt voor aile 
getallen uit het eerste interval dat a 1 = 0. Voor alle getallen uit het tweede interval geldt a1 = 1, 
en voor aile getallen uit het derde interval geldt a1 = 2. 
De conclusie is dat een getal dat a1 = 1 heeft niet tot de Cantorverzameling C1 behoort. Deze 
redenering kun je anaioog voortzetten. De overdekking van [0, 1] met e = (1/3)2 = 1/9 bestaat 
uit negen intervallen waarvan er 4 tot C2 behoren. Merk op dat voor een punt in de 5 interval
len die niet tot C2 behoren geldt dat a2 = 1. Zo doorgaande komen we tot het inzicht dat Coo 
bestaat uit aile punten in [0, 1] die in hun drietailige representatie nergens een 1 hebben staan 
en aileen 0 of 2. Kortom voor een willekeurig getai is het heel eenvoudig na te gaan of het een 
element van Coo is: schrijf het getai in drietailige representatie en kontroleer of er aileen nullen 
en twee€m in voorkomen. Anderzijds is het ook heel gemakkelijk punten uit de Cantorverzame
ling te genereren. We bepalen de ai van de drietallige representatie van het getal door uit de 
verzameling {0, 2} te trekken met kans 1/2 voor 0 en dus ook kans 1/2 voor 2. 

Logistieke vergelijking 

Een andere manier om een 'interessante' verzameling punten in [0, 1] te maken is het gebruik 
van een zogenaamde recursierelatie. Een voorbeeld daarvan is: 

(38) Xn+l =A Xn(1- Xn), n = 0, 1, 2, .... 
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Als xo E [0,1) gegeven wordt, kunnen x 11 x2 , ..• , hiermee berekend worden. We kiezen 0 < >..:::; 4, 
dan liggen alle Xn in het interval [0, 1 }. Het blijkt dat de verzameling die je op deze manier con
strueert heel sterk afhangt van de waarde van >... Voor zekere >.. heeft deze verzameling fractale 
dimensie. 

Tentvergelijking 

Een andere bekende recursierelatie is de tentvergelijking: 

(39) Xn+l = /." 
{ 

Xn 

1- Xn 

als 0 :::; Xn :::; 1/2 

als 1/2 ::; Xn ::; 1 

Als we 0 ::; IJ. ::; 2 kiezen liggen aile punten in [0,1], mits je x0 kiest in [0, 1). Ook hier leveren 
zekere waarden van/." interessante verzamelingen op. 

Sneeuwvlok van Koch 

Een bekend voorbeeld in de literatuur gaat over de lengte van de kust van Engeland. Als je 
deze op een landkaart grof opmeet verkrijg je een zekere schatting. Verfijn je de meetmethode, 
bijvoorbeeld door een kortere lengtemaat te nemen, dan blijkt die kust steeds langer te worden. 
Dit inspireerde om na te gaan denken of een lijn met zoveel knikken erin eigenlijk wel dimensie 
1 heeft, zoals we ons dat grofweg voorstellen bij een lijn. Koch liet de kern van de zaak zien aan 
de hand van een voorbeeld. De constructie ervan is aangegeven in Fig. 6. 

Fig. 6. Constructie van de sneeuwvlok van Koch 
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Hij verdeelde [0, 1] in drie stukken, knipte het middelste stuk eruit en verving het door een 
"tent" met zijde 1/3. Zie de figuur. Deze procedure wordt nu bij iedere stap toegepast op ieder 
lijnstuk uit de Kochcurve. De begincurve Ko heeft Mm lijnstuk, namelijk [0, 1]. Na een stap 
bestaat K 1 uit 4 lijnstukken ieder met lengte 1/3. Na n stappen bestaat Kn uit 4n lijnstukken 
ter lengte (1/3)n. Merk op dat de sneeuwvlok van Koch, oftewel Kcx:n een curve is in het vlak 
met oo aantal knikken erin. De totale lengte L is ook oo want die wordt gegeven door 

L = lim 4n · ln = (~)n = oo . 
n--.oo 

K 00 is een verzameling in het vlak, maar heeft een "lijnachtig" karakter. Voor de dimensie zal 
gelden dE [1, 2], maar onze intu'itie maakt ons niet wijzer. Om d te bepalen kunnen we K 00 gaan 
overdekken, maar dit leidt tot moeizaam gefrobel. Veel handiger is het om gebruik te maken 
van het feit dat Kn voor n < oo bestaat uit lijnstukjes. De lengte Ln van Kn is (4/3)n. 
We trekken Kn strak en krijgen een lijnstuk ter lengte Ln. De 4n lijnstukjes ter lengte (1/3)4 

vormen samen een overdekking van dit lijnstuk. Kortom, er geldt N(cn) = 4n met E:n = (1/3)n. 
Toepassen van de definitie Ievert op: 

d =- lim log4n = log4 r::::: 1.26 . 
n->oo log(1/3)n log 3 

Kortom, K 00 heeft fractale dimensie. De kust van Engeland is niet een lijn, maar heeft "enige 
oppervlakte". Moeilijk voor te stellen, maar de schepping blijkt steeds weer ingewikkelder in 
elkaar te zitten dan wij ons voor kunnen stellen. 

Computerpracticum 

Tijdens het computerpracticum construeren we verzamelingen P en gaan na wat de box-counting
dimensie daarvan is. Om de berekeningen snel uit de kunnen voeren kiezen we steeds deelver
zamelingen van het eenheidsinterval [0, 1], dus P C [0, 1]. We representeren iedere P door op 
een random manier M punten in P te genereren. Vervolgens kiezen we c = !, !, l, l6 , 

Voor iedere waarde van £ overdekken we [0, 1] met niet-overlappende intervalletjes ter lengte c: 
en berekenen Nc;, het aantal intervallen dat minstens een punt van P bevat. Vervolgens zetten 
we in een grafiek log Nc: uit tegen log c:. De helling van de grafiek geeft een schatting van de 
dimensie van P. Ga voor ieder van de onderstaande gevallen de dimensie van P na en onderzoek 
hoe de grafiek afhangt van de waarde van M. 

Opgave A. Kies P = (i, iJ. Genereer rondom punten in dit interval en kontroleer of de dimen
sieschatting 1 oplevert voor kleine c:. 

Opgave B. Kies voor P de Cantorverzameling. Genereer punten in P door representatie (37a) 
te gebruiken en de ai te trekken uit {0, 2} (de verzameling bestaande uit 0 en 2). Reken om 
naar het tientallig stelsel via (37b). 

Opgave C. Genereer punten op P m.b.v. de logistieke recursierelatie (38). Start in een wil
lekeurig punt xo E (0, 1) en gooi de eerste 150 punten weg. Kies bijvoorbeeld de waarden 
>. = 2.5, 3.54, 3. 75 en 4. Kun je ook >. waarden vinden waarvoor P slechts bestaat uit 2, 4, 8, 16, ... 
punten? 

Opgave D. Volg dezelfde procedure als in opgave C maar nu m.b.v. de recursierelatie (39). Kies 
voor p : p = 0.65 en 1. 

17 


