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Tämä tutkielma käsittelee fraktaaligeometriaa sekä tarkemmin fraktaalilaatoi-
tuksia tasossa. Tutkielman pääasiallisena tarkoituksena on luoda pohja fraktaa-
lilaatoitusten muodostamiselle. Tämä tehdään määritelemällä ensin Hausdorffin
etäisyys sekä Banachin kiintopistelause. Jotta näiden määrittäminen voidaan teh-
dä, tutustutaan myös metrisiin avaruuksiin sekä niiden ominaisuuksiin.

Tutkielman tärkeänä osana ovat iteroidut funktiojärjestelmät (IFS) sekä nii-
den attraktorit. IFS on fraktaalien rakentamiseksi luotu järjestelmä, jonka avul-
la fraktaalien mallintaminen on mahdollista. Tutkielmassa todistetaan Banachin
kiintopistelausetta käyttäen, että täydellisessä metrisessä avaruudessa maaritetyllä
IFS:llä on olemassa yksikäsitteinen attraktori.

Tässä tutkielmassa fraktaaleja tutkitaan kaksiulotteisessa avaruudessa. Frak-
taaliesimerkkejä käydään läpi ensin neljä kappaletta. Nämä ovat Cantorin joukko,
Kochin käyrä, Sierpinskin kolmio sekä Mandelbrotin joukko. Näistä kolme ensim-
mäistä ovat IFS:n antamia. Annamme näille esimerkeille funktiojärjestelmät, joilla
fraktaalit on helppo iteroiden muodostaa.

Itse fraktaalilaatoituksiin tutustutaan neliölaatoitusten pohjalta. Fraktaalilaa-
toitusten todetaan koostuvan itsesimilaarisista fraktaalilaatoista eli jokainen yk-
sittäinen laatta on toisensa kopio. Laattojen muodostamisessa käytetään iteroitua
funktiojärjestelmää, jossa kutistussuhteet ovat kaikilla funktioilla samat ja saatu
laatoitus riippuu vain siirtovektoreiden valinnasta. Tutkielma sisältää esimerkkejä,
joiden avulla huomataan, mitkä ovat järkeviä valintoja siirtovektoreille ja mitkä
eivät. Tarkkoja ehtoja fraktaalilaatoitusten muodostamiselle ei kuitenkaan anneta.

Tutkielman alussa tutustutaan myös hieman fraktaalien historiaan. Kerrotaan
esimerkiksi ensimmäisistä löydetyistä fraktaaleista sekä siitä, milloin fraktaaleja
alettiin mallintamaan matemaattisesti.
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Kuva 1. Tutkielmassa tutustutaan fraktaalien käyttöön laatoituk-
sissa. Tässä eräs neliölaatoitukseen perustuva fraktaalilaatoitus.

1. Johdanto

Tässä matematiikan pro gradu -tutkielmassa tutustutaan fraktaaleihin sekä
tarkemmin fraktaalilaatoituksiin, jotka ovat yksi esimerkki fraktaaleista. Lukijan
oletetaan tietävän matematiikan peruslaskusäännöt. Myös joukko-oppi ja vektori-
laskenta oletetaan tunnetuiksi.

Niiden lauseiden todistukset, joita tutkielmassa ei esitetä, ovat löydettävissä
kirjalähteistä, jotka ovat kirjattuna tutkielman loppuun lähdeluetteloon. Tutkiel-
man pääasiallisina lähteinä toimivat Kenneth Falconerin kirjat, Techniques in frac-
tal geometry [5] ja Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications
[6].

Tutkielma jakautuu kahteen osaan. Ensin tutkitaan fraktaaleja yleisesti ja sen
jälkeen laatoitusten avulla. Kuvassa 1 on esimerkki fraktaalilaatoituksesta jollaisiin
tutkielmissa perehdytään.

Ensimmäisessä luvussa tutustutaan hieman fraktaalien historiaan. Siinä ker-
rotaan muutamasta tunnetuimmasta fraktaalista sekä niiden löytäjistä. Toisessa
luvussa kerrotaan muun muassa metrisistä avaruuksista sekä todistetaan tutkiel-
man kannalta oleellinen Banachin kiintopistelause. Banachin kiintopistelausetta
tarvitaan Lauseen 2.15 todistuksessa.

Kolmannessa luvussa päästään itse fraktaaleihin. Siinä kerrotaan, miten frak-
taaleja voidaan muodostaa, sekä annetaan esimerkkejä tunnetuimmista fraktaaleis-
ta. Neljännessä luvussa kerrotaan jo fraktaalilaatoituksista sekä niiden muodosta-
misesta. Fraktaalilaatoituksia lähestytään esimerkein, jonka jälkeen tutustutaan
matematiikkaan laatoitusten takana.



2

Kuva 2. Geometristen muotojen käytöllä laatoituksessa on pitkä
historia. Muinaiset Roomalaiset käyttivät tällaisia kuvioita mosaii-
keissaan.

1.1. Laatoitusten historiaa. Matematiikassa laatoituksella tarkoitetaan jon-
kin äärettömän alueen, tässä tapauksessa tason, peittämistä samanmuotoisilla mo-
nikulmioilla, jotka eivät mene päällekkäin.

Tarkemmin laatalla tarkoitetaan tason osajoukkoa. Laatoissa ei saa olla rei-
kiä eivätkä ne voi olla yksi piste. Laatat koostuvat kyljistä ja kulmista, jotka ovat
kylkien yhteisiä pisteitä. Yksinkertaisimpia laatoituksia ovat esimerkiksi neliöistä
koostuvat laatoitukset. Tällaisessa laatoituksessa laattojen kaikki sivut ovat kes-
kenään yhtä pitkiä, joten laatoituksen muodostaminen on mutkatonta. [13]

Laatoituksia käytetään tänäkin päivänä paljon koristeina muun muassa seinissä
ja katukivetyksissä. Niitä on kuitenkin käytetty koristeina jo muinaisista ajoista
lähtien. Kuvassa 2 on esimerkki geometristen muotojen käytöstä laatoituksissa.

Tutustutaan esimerkkiin neliölaatoituksen käytöstä geometrisessa todistukses-
sa. Tässä esimerkissä Pythagoran laatoituksesta on käytetty lähteinä B. Grünbau-
min ja G. C. Shephardin teosta Tilings and Patterns [10], G. N. Fredericksonin
Plane & Fancy [8] sekä H. Martinin, E. Makain, V. Soltanin Beiträge zur Al-
gebra und Geometrie -teosta [12]. Pythagoran laatoitus on tason laatoitus kahden
erikokoisen neliön avulla. Siinä kukin neliö koskettaa jokaiselta neljältä sivultaan
neljää muuta neliötä. Yhdelläkään neliöllä ei siis ole yhteistä sivua, mutta kaksi
samankokoista neliötä voidaan yhdistää toisiinsa laatoituksen symmetrian avulla.
Pythagoran laatoituksesta esimerkki kuvassa 3.

Pythagoran laatoituksen pienemmät neliöt ovat neljän suuremman laatan vie-
ressä, kun taas Pythagoran laatoituksen suuret neliöt sijaitsevat kahdeksan naa-
purin vieressä, jotka vuorottelevat suurten ja pienten välillä.

Pythagoran laatoituksella on niin kutsuttu p4-symmetria. Tämä tarkoittaa si-
tä, että sillä on kaksi (90◦) pyörimisakselia ja yksi (180◦) pyörimisakseli. Pytha-
goran laatoitus on kiraalinen eli sitä on mahdotonta sijoittaa peilikuvan päälle
käyttämällä vain käännöksiä ja kiertoja.

Yhtenäinen laatoitus on laatoitus, jossa kukin laatta on säännöllinen monikul-
mio ja jossa jokainen kärki voidaan kartoittaa jokaiseen muuhun kärkeen laattojen
symmetrian avulla. Yleensä yhtenäisen laatoituksen lisäksi vaaditaan, että laat-
tojen on oltava kohdikkain reunasta reunaan. Lievennettäessä tätä vaatimusta on
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Kuva 3. Esimerkki Pythagoran laatoituksesta.

olemassa kahdeksan yhtenäistä laatoitusta. Näistä neljä on muodostettu neliöistä
tai tasasivuisista kolmioista ja kolme on muodostettu tasasivuisista kolmioista ja
säännöllisistä kuusikulmioista. Jäljelle jää Pythagoran laatoitus.

Laatoituksen nimi perustuu siihen, että monet Pythagoran lauseen todistuk-
set perustuvat tähän laatoitukseen. Muun muassa islamilaiset matemaatikot Al-
Nayrizi ja Thābit ibn Qurra käyttivät sitä jo 800-luvulla. Jos laatoituksen muodos-
tavien kahden ruudun sivut ovat lukuja a ja b, niin lyhin etäisyys yhdenmuotoisissa
neliöissä vastaavien piseiden välillä on c. Nyt siis c on hypotenuusan pituus suora-
kulmaisessakolmiossa, jossa sivujen pituudet ovat a ja b. Kuva 4 selventää edellistä
hypotenuusan löytämistä kolmiosta.

1.2. Fraktaalien historiaa. Vaikka matemaatikot Al-Nayrizi ja Thābit ibn
Qurra käyttivät Pythagoran laatoitusta Pythagoran lauseen todistamiseen jo 800-
luvulla on fraktaaleihin liittyvä matematiikka saanut alkunsa 1600-luvulla. Sillon
matemaatikko Gottfried Leibniz tutki rekursiivisia itsesimilaarisia kohteita. Varsi-
naisesti fraktaalit tulivat matematiikkaan kuitenkin 1800-luvulla ja suosituksi ne
nousivat vasta 1980-luvulla tehokkaiden tietokoneiden myötä. [14] [4]

Karl Weierstrass esitteli ensimmäisen fraktaalina pidettävän funktion vuonna
1872. Hän antoi esimerkin funktiosta, joka oli kaikkialla jatkuva, muttei missään
pisteessä derivoituva. Tämän jälkeen Helge von Koch esitteli Kochin lumihiutalee-
nakin tunnetun Kochin käyrän vuonna 1904 (Kuva 7), Wac law Sierpiński esitteli
kolmionsa vuonna 1915 (Kuva 8) sekä neliönsä 1916 ja Paul Pierre Lévy tutki it-
sesimilaarisia käyriä vuonna 1938 julkaistussa artikkelissaan. Georg Cantor taas
antoi esimerkin Cantorin joukosta, joka poikkesi aiemmin esitetyistä fraktaaleista
(Kuva 6). [14] [4]

Fraktaali-sana keksittiin kuitenkin vasta myöhemmin. Sen otti käyttöön Be-
noit Madelbort vuonna 1975. Fraktaalilla tarkoitettiin kohdetta, jonka Hausdorffin
dimensio on suurempi kuin sen topologinen dimensio. [1]
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Kuva 4. Sinisen neliön sivun pituus on a ja punaisen b. Tällöin
hypotenuusa c on vihreän neliön sivun pituus.

Topologinen dimensio tunnetaan myös Lebesguen dimensiona. Sitä sovelletaan
avoimessa ympäristössä, jonka alipeitteeseen valitaan avoimia joukkoja siten, että
mikään piste ei kuulu useampaan joukkoon kuin on välttämätöntä ympäristön
peittämiseksi. Joukkojen, johon kyseinen piste kuuluu, lukumäärä on ympäristön
dimensio + 1. Topologinen dimensio on aina kokonaisluku. [6]

Hausdorffin dimensio kuvaa tutkittavan kuvion itsesimilaarisuusastetta, eli sitä,
kuinka ”itseääntoistava” tutkittava kuvio on. Hausdorffin dimensio ei välttämättä
ole kokonaisluku. [6]

Fraktaaleja voidaan suurentaa rajatta. Niillä on yksityiskohtia kaikissa mitta-
kaavoissa eli yksityiskohdat jatkuvat äärettömiin. Nykyäänkin fraktaaleja käyte-
tään paljon taiteessa sekä arkkitehturissa. [6]
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2. Metriset avaruudet ja Banachin kiintopistelause

Tässä kappaleessa tutustutaan ensin metrisiin avaruuksiin sekä niihin liittyviin
käsitteisiin. Lisäksi tutkitaan metristen avaruuksien erikoistapauksena kompaktien
joukkojen muodostamaa avaruutta Hausdorffin etäisyydellä varustettuna.

Metristen avaruuksien sekä niiden sovelluksien jälkeen esitellään Banachin kiin-
topistelause sekä lauseen todistus. Kappaleessa esitettävät lauseet ja määritelmät
toimivat pohjana seuraaville kappaleille.

2.1. Metrinen avaruus. Jokainen metrinen avaruus on joukko, jossa kah-
den pisteen välille on määritelty etäisyys. Tätä etäisyyttä kutsutaan metriikaksi.
Metriset avaruudet ovat tärkeitä esimerkkejä topologisista avaruuksista. Määritel-
lään seuraavaksi metriikka sekä metrinen avaruus. Lähdekirjallisuutena tässä ja
seuraavassa alakappaleissa on käytetty kirjoja K. Falconer, Techniques in fractal
geometry [5] sekä K. Falconer, Fractal geometry [6].

Määritelmä 2.1 (Metriikka). Olkoon X joukko. Kuvaus d : X ×X → R on
metriikka, jos seuraavat ehdot ovat voimassa kaikilla x, y, z ∈ R.

(1) d(x, y) ≥ 0,
(2) d(x, y) = 0 jos ja vain jos x = y,
(3) d(x, y) = d(y, x) ja
(4) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z).

Määritelmä 2.2 (Metrinen avaruus). Olkoon X joukko, jossa on annettu
jokin metriikka d : X ×X → R. Kutsumme paria (X, d) metriseksi avaruudeksi.

Tutkielman edetessä tullaan tarvitsemaan Cauchy-jonoa. Tällä tarkoitetaan
joukon jonoa, jossa jonon pisteet kasautuvat mielivaltaisen lähelle toisiaan jonon
edetessä. Määritellään seuraavaksi Cauchy-jono.

Määritelmä 2.3 (Cauchy-jono). Cauchy-jono on jono, jonka jäsenet kasautu-
vat mielivaltaisen lähelle toisiaan jonon edetessä. Cauchy-jono toteuttaa seuraavan
ehdon:

Jokaista positiivista lukua ε > 0 kohti voidaan valita sellainen positiivinen
kokonaisluku n, että | an+p − an |< ε kaikilla positiivisilla kokonaisluvuilla p.

Tutkielmassa tullaan tarvitsemaan myös tietoa siitä, mitä tarkoittaa metrisen
avaruuden jonon suppeneminen kohti tiettyä pistettä. Määritellään tämä seuraa-
vaksi.

Määritelmä 2.4. Metrisen avaruuden (X, d) jono (xn)∞n=1 suppenee kohti pis-
tettä a ∈ X, jos jokaiselle ε > 0 on olemassa luku N ∈ N siten, että d(xn, a) < ε,
kun n ≥ N . Tällöin merkitään xn → a, kun n→∞ tai lim

n→∞
xn = a.

Tutkielman edetessä tarvitaan myös metrisen avaruuden täydellisyyden käsi-
tettä. Määritellään tämä Cauchy-jonojen avulla.

Määritelmä 2.5. Metristä avaruutta (X, d) kutsutaan täydelliseksi, jos jo-
kaisella X:n Cauchy-jonolla on raja-arvo, joka on myös X:ssä.
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Seuraavaksi täytyisi määritellä raja-arvo jatkuville funktioille. Määritellään
kuitenkin ensin jatkuva kuvaus ja sen jälkeen raja-arvo Lemmassa 2.7, joka voidaan
todistaa edellisiin määritelmiin nojaten.

Määritelmä 2.6. Olkoon (X, d) ja (Y, d′) metrisiä avaruuksia ja olkoon f :
X → Y kuvaus sekä a ∈ X piste. Pisteessä a kuvaus f on jatkuva, jos jokaisella
ε > 0 on olemassa luku λ > 0 siten, että d′(f(x), f(a)) < ε aina, kun x ∈ X ja
d(x, a) < λ. Kuvaus f on siis jatkuva, jos se on jatkuva jokaisessa pisteessä x ∈ X.

Lemma 2.7. Olkoot (X, d) ja (Y, d′) metrisiä avaruuksia ja olkoon (xn) jono
joukossa X, joka suppenee kohti pistettä x. Olkoon kuvaus f : X → Y jatkuva. Nyt

lim
n→∞

f(xn) = f(x).

Todistus. Olkoon ε > 0. Määritelmän 2.6 nojalla f :n ollessa jatkuva on ole-
massa λ > 0 siten, että d′(f(xn), f(x)) < ε aina, kun d(xn, x) < λ. Tiedetään,
että xn → x, kun n → ∞, joten on olemassa N ∈ N siten, että d(xn, x) < λ, kun
n ≤ N . Nyt d′(f(xn), f(x)) < ε kaikilla n ≤ N . Näin ollen jono (f(xn)) suppenee
kohti pistettä f(x). �

Määritellään vielä metristen avaruuksien kompaktius.

Määritelmä 2.8. Metrinen avaruus (X, d) on kompakti, jos avaruuden jokai-
sella jonolla on suppeneva osajono.

Kompaktiuden määritelmä yleistyy metrisen avaruuden osajoukolle K ⊂ X
määrittelemällä K kompaktiksi, jos (K, d|K×K) on kompakti.

2.2. Hausdorffin etäisyys. Seuraavassa määritelmässä esitellään Hausdorf-
fin etäisyys dH . [5] [6]

Määritelmä 2.9. Olkoon E ja G avaruuden (X, d) osajoukkoja. Tällöin jouk-
kojen E ja G välinen Hausdorffin etäisyys on

dH(E,G) = inf{ε > 0 | E ⊆ Vε(G) ja G ⊆ Vε(E)},

missä

Vε(G) =
⋃
x∈G

{z ∈ X; d(z, x) < ε}.

Hausdorffin etäisyys siis kuvaa, kuinka kaukana kaksi metrisen avaruuden os-
ajoukkoa ovat toisistaan. Tämä voidaan ilmaista myös seuraavan huomautuksen
avulla.

Huomautus 2.10. Hausdorffin etäisyys voidaan yhtäpitävästi kirjoittaa myös
muodossa

dH(E,G) = max

(
sup
x∈E

inf
y∈G

d(x, y), sup
x∈G

inf
y∈E

d(x, y)

)
.

Seuraavaksi todistetaan, että Hausdorffin metriikka on todella etäisyys.
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Lause 2.11. Olkoon (X, d) metrinen avaruus, S kaikkien X:n epätyhjien kom-
paktien osajoukkojen muodostama joukko, ja dH Hausdorffin etäisyys S:n alkioi-
den välillä. Tällöin (S, dH) on metrinen avaruus. Lisäksi, jos (X, d) on täydellinen
metrinen avaruus, on myös (S, dH) täydellinen metrinen avaruus.

Ennen Lauseen 2.11 todistusta todistetaan Lemma 2.12, jota sitten käytämme
Lauseen 2.11 todistuksessa.

Lemma 2.12. Olkoon E avaruuden (X, d) osajoukko ja s, t > 0. Tällöin

Vs(Vt(E)) ⊂ Vs+t(E).

Todistus. Olkoon x ∈ Vs(Vt(E)), eli

x ∈
⋃

y∈Vt(E)

{z ∈ X : d(z, y) < s}.

Tällöin on siis olemassa y ∈ Vt(E) siten, että d(x, y) < s. Koska y ∈ Vt(E), samaan
tapaan

y ∈
⋃
p∈E

{z ∈ X : d(z, p) < t}.

Tällöin on olemassa p ∈ E siten, että d(y, p) < t. Nyt kolmioepäyhtälön nojalla

d(x, p) ≤ d(x, y) + d(y, p) < s+ t.

Nyt siis

x ∈
⋃
p∈E

{z ∈ X : d(z, p) < s+ t},

eli x ∈ Vs+t(E). Siispä
Vs(Vt(E)) ⊂ Vs+t(E).

�

Lauseen 2.11 todistus. Osoitetaan ensiksi, että

0 ≤ dH(A,B) <∞.
Määritelmän nojalla on selvää, että dH(A,B) ≥ 0. Tiedetään, että joukko X on
kompakti. Näin ollen se on rajoitettu. Olkoon joukon X halkaisija | X | α. Jos
A 6= ∅, niin Aα = X. Tällöin dH(A,B) <∞.

Osoitetaan seuraavaksi, että

dH(A,B) = 0 jos ja vain jos A = B.

Olkoon siis A = B. Nyt kaikille α > 0 pätee A ⊂ Bα. Näin ollen dH(A,B) = 0.
Olkoon seuraavaksi A,B ∈ X siten, että d(A,B) = 0. Jos x ∈ A, niin kaikille
α > 0 pätee x ∈ Bα ja siten d(x,B) = 0. Koska B on kompakti ja suljettu, niin
x ∈ B. Näin ollen A ⊂ B. Täsmälleen samalla tavalla saadaan B ⊂ A. Näin ollen
on oltava, että A = B.

Määritelmästä nähdään suoraan, että järjestyksen vaihtaminen on sallittua, eli
dH(A,B) = dH(B,A).
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Näytetään sitten, että

dH(A,C) ≤ dH(A,B) + dH(B,C).

Olkoon A,B,C ∈ X. Olkoon lisäksi α > 0. Jos x ∈ A, on olemassa y ∈ B siten,
että | x − y |≤ dH(A,B) + α. Samalla tavalla on olemassa z ∈ C siten, että
| y − z |≤ dH(B,C) + α. Kolmioepäyhtälön nojalla

| x− z |≤| x− y | + | y − z |≤ dH(A,B) + dH(B,C) + 2α.

Näin ollen A ⊂ Cγ, jossa γ = dH(A,B) + dH(B,C) + 2α. Samalla tavalla voidaan
todistaa, että C ⊂ Aγ. Näin ollen

dH(A,C) ≤ dH(A,B) + dH(B,C) + 2α.

Yhtälö on tosi kaikille α > 0, joten

dH(A,C) ≤ dH(A,B) + dH(B,C).

Oletetaan lopuksi, että (X, d) on täydellinen ja osoitetaan, että tällöin myös
(S, dH) on täydellinen.

Olkoon (Ai)
∞
i=1 ⊂ S Cauchy-jono. Ottamalla osajono (Ai):stä, voidaan olettaa,

että dH(Ai, Ai+1) ≤ 2−i kaikilla i ∈ N. Määritellään

Bk =
∞⋃
i=k

Ai ja A =
∞⋂
k=1

Bk.

Koska Bk ⊂ Bk−1 ja Bk ovat kompakteja, on A kompakti ja epätyhjä. Siispä A ∈ S.
Osoitetaan sitten, että dH(A,Ai) → 0 kun i → ∞. Näytetään tämä osoitta-

malla että dH(A,Bi)→ 0 ja dH(Bi, Ai)→ 0 kun i→∞.
Aloitetaan näyttämällä dH(Bi, Ai) → 0 kun i → ∞. Koska Ai ⊂ Bi, on

Ai ⊂ Vε(Bi) kaikilla ε > 0. Hausdorffin etäisyyden määritelmän, ja oletuksen
dH(Ai, Ai+1) ≤ 2−i perusteella kaikille i ∈ N pätee Ai+1 ⊂ V2−i+1(Ai). Osoitetaan,
että tästä seuraa Ak ⊂ V2−i+2(Ai) kaikilla 1 ≤ i < k <∞. Oletetaan siis nyt, että
jollekin k > i pätee

(2.1) Ak ⊂ Vsk(Ai), missä sk =
k∑

j=i+1

2j−2.

Tällöin Lemman 2.12 nojalla

Ak+1 ⊂ V2−k+1(Ak) ⊂ Vsk+2−k+1(Ai) = Vsk+1
(Ai),

joten (2.1) pätee k + 1:lle. Niinpä induktion nojalla

Ak ⊂ Vsk(Ai) ⊂ V2−i+2(Ai) kaikilla 1 ≤ i < k <∞.
Niinpä Bi ⊂ V2−i+3(Ai), joten dH(Bi, Ai) ≤ 2−i+3 kaikilla i ∈ N.
Näytetään lopuksi, että dH(A,Bi) → 0 kun i → ∞. Tällä kertaa A ⊂ Bi,

joten A ⊂ Vε(Bi) kaikilla ε > 0. Riittää siis osoittaa, että Bi ⊂ V2−i+3(A) kaikilla
i ∈ N. Olkoon x ∈ Bi. Tällöin joukon Bi määritelmän nojalla on olemassa j ≥ i ja
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y ∈ Aj siten, että d(x, y) ≤ 2−i. Vastaavasti kuin nähtiin Ak ⊂ V2−i+2(Ai) kaikilla
1 ≤ 1 < k < ∞, saadaan myös Ai ⊂ V2−i+2(Ak) kaikilla 1 ≤ i < k < ∞. Siten
B(y, 2−i+2)∩Ak 6= ∅ kaikilla k, joten erityisesti B(y, 2−i+2)∩Bk 6= ∅. Koska nämä
ovat sisäkkäisiä kompakteja joukkoja, saadaan

B(y, 2−i+2) ∩ A = ∩inftyk=1 B(y, 2−i+2) ∩Bk 6= ∅.
Siispä on olemassa z ∈ A siten, että d(y, z) ≤ 2−i+2. Niinpä

d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) ≤ 2−i + 2−i+2 < 2−i+3

ja olemme osoittaneet Bi ⊂ V2−i+3(A). �

2.3. Banachin kiintopistelause. Seuraavaksi tutustutaan tutkielman kan-
nalta hyvin oleelliseen lauseeseen, Banachin kiintopistelauseeseen. Ennen Banac-
hin kiintopistelausetta määritellään kiintopisteen käsite. Kiintopisteellä tarkoite-
taan pistettä, joka pysyy kuvauksessa paikallaan. Tässä alakappaleessa on käytet-
ty lähteenä John E. Hutchinsonin artikkelia, Fractals and Self Similarity, vuodelta
1981. Artikkeli on julkaistu Indiana University Mathematics Journal:ssa. [11]

Määritelmä 2.13. Olkoon (X, d) metrinen avaruus. Piste a ∈ X on kuvauk-
sen f : X → X kiintopiste, jos f(a) = a.

Lisäksi on tärkeä tietää, mitä tarkoitetaan kontraktiolla.

Määritelmä 2.14. Olkoot (X, dX) ja (Z, dZ) metrisiä avaruuksia. Kuvaus
f : X → Z on kontraktio, jos on olemassa 0 6 q < 1 siten, että

dZ(f(x), f(y)) 6 qdX(x, y)

kaikilla x, y ∈ X.

Seuraavaksi päästään Banachin kiintopistelauseeseen sekä sen todistukseen.

Lause 2.15 (Banachin kiintopistelause). Olkoon (X, d) täydellinen metrinen
avaruus ja olkoon kuvaus f : X → X kontraktio. Tällöin kuvauksella f on täsmäl-
leen yksi kiintopiste.

Todistus. Todistetaan aluksi, että kiintopisteitä on enintään yksi ja sen jäl-
keen induktion avulla, että kiintopiste on olemassa. Olkoon siis f : X → X kont-
raktio vakiolla q ja olkoot x, y ∈ X kuvauksen f kiintopisteitä. Tällöin Määritelmän
2.14 nojalla

d(x, y) = d(f(x), f(y)) 6 qd(x, y).

Tiedetään, että 0 6 q < 1, joten d(x, y) = 0. Tällöin on oltava x = y eli kiintopis-
teitä on enintään yksi.

Todistetaan seuraavaksi, että kuvauksella f on olemassa kiintopiste. Otetaan
mielivaltainen piste x0 ∈ X ja asetetaan x1 = f(x0), x2 = f(x1), . . . , xn+1 = f(xn).
Osoitetaan induktiolla, että muodostuva jono (xn)∞n=1 on Cauchy-jono.

Osoitetaan, että kaikilla n ∈ N on d(xn, xn+1) 6 qnd(x0, x1).
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(1) Tapaus n = 1 pätee, sillä

d(x1, x2) = d(f(x0), f(x1) 6 qd(x0, x1).

(2) Induktio-oletus: Väite pätee, kun n = k−1 eli d(xk−1, xk) 6 qk−1d(x0, x1).

(3) Induktioväite: Väite pätee, kun n = k eli d(xk, xk+1) 6 qkd(x0, x1).

Kontraktiokuvauksen Määritelmästä 2.14 saadaan

d(xk, xk+1) = d(f(xk−1), f(xk)) 6 q(d(xk−1, xk)),

josta induktio-oletuksen d(xk−1, xk) 6 qk−1d(x0, x1) nojalla saadaan

q(d(xk−1, xk)) 6 q(qk−1d(x0, x1)) = qkd(x0, x1).

eli
d(xk, xk+1) 6 qkd(x0, x1)

(d(xn, xn+1) 6 qnd(x0, x1)).

Olkoon nyt ε > 0. Koska 0 6 q < 1, niin on olemassa luku N ∈ N siten, että

qN <
ε(1− q)
d(x0, x1)

ja erityisesti
qNd(x0, x1)

1− q
< ε.

Olkoon s, t ∈ N siten, että s > t > N . Kolmioepäyhtälön, Määritelmän 2.3,
geometrisen sarjan summan ja N :n valinnan nojalla saadaan

d(xt, xs) 6 d(xt, xt+1) + d(xxt+1, xt+2) + ...+ d(xs−1, xs)

= q0d(xt, xt+1) + qd(xt, xt+1) + ...+ qs−t−1d(xt, xt+1)

= (q0 + q1 + ...+ qs−t−1)d(xt, xt+1)

=
s−t−1∑
k=0

qkd(xt, xt+1) 6
s−t−1∑
k=0

qkqtd(x0, x1)

6 d(x0, x1)q
t

∞∑
k=0

qk = d(x0, x1)
qt

1− q
< ε.

Näin ollen huomataan, että jono (xn) on todella Cauchy-jono. Nyt täytyy vielä
osoittaa, että jono suppenee ja saatava raja-arvo on kuvauksen f kiintopiste. Tie-
detään, että (X, d) on täydellinen metrinen avaruus. Näin ollen jokainen Cauchy-
jono suppenee avaruudessa X eli jono (xn) suppenee kohti pistettä x ∈ X. Lisäksi,
koska f on jatkuva, niin Lemman 2.7 nojalla

f(x) = lim
n→∞

f(xn) = lim
n→∞

xn+1 = x.

Näin ollen x ∈ X on kuvauksen f kiintopiste. �
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3. Fraktaaleista

Tässä kappaleessa tutustutaan fraktaaleihin yleisesti. Ensin kerrotaan, mitä
tarkoitetaan iteroidulla funktiojärjestelmällä sekä määritellään attraktori. Tämän
jälkeen tutustutaan fraktaaleihin neljän esimerkin kautta. Nämä ovat Cantorin
joukko, Kochin käyrä, Sierpinskin kolmio sekä Mandelbrotin joukko.

Fraktaaleilla tarkoitetaan joukkoja, jotka ovat itsesimilaarisia. Tällä tarkoite-
taan sitä, että joukko näyttää samankaltaiselta katsoi sitä minkä kokoisella suu-
rennoksella tahansa [6].

3.1. Iteroidut funktiojärjestelmät. Matematiikassa fraktaalien rakentami-
seksi on luotu iteroitujen funktiojärjestelmien (IFS) menetelmä. Menetelmän avul-
la luotuja fraktaaleja voidaan kutsua IFS-fraktaaleiksi. IFS-fraktaaleja piirretään
ja lasketaan yleensä kaksiuloitteisessa avaruudessa, mutta niiden dimensio voi olla
mikä tahansa. Fraktaalit koostuvat useista itsesimilaarisista kopioista, jossa jokai-
nen kopio muunnetaan kuvauksen avulla. Tämä toiminto on yleensä suppeneva,
mikä tarkoittaa sitä, että toiminnot tuovat pisteitä lähemmäksi ja tekevät ko-
pioista pienempiä. Tästä syystä IFS-fraktaalien muoto koostuu useista itsessään
mahdollisesti päällekkäin olevista pienemmistä kopioista. Tämä on syy fraktaalien
itsesimilaarisuudelle. [6]

Määritelmä 3.1. Iteroitu funktiojärjestelmä eli iteroitu funktiosysteemi (IFS)
on äärellinen joukko kontraktoivia kuvauksia täydellisessä metrisessä avaruudessa:

{fi : X → X | i = 1, 2, ..., N},
missä N ∈ N.

Iteroinnissa kuvataan annettua pistettä iteroivan systeemin kuvauksilla useaan
kertaan. Tällaisia pisteitä kutsutaan attraktoreiksi.

Attraktori on avaruuden joukko, johon jokin systeemi päätyy, kun aikaa kuluu
tarpeeksi ja jonka läheisyydessä se myös pysyy, vaikka systeemiä häirittäisiin hie-
man. Geometrisesti attraktori voi olla piste, käyrä tai jopa fraktaali. Määritellään
seuraavaksi iteroidun funktiojärjestelmän attraktori.

Määritelmä 3.2. Olkoon {f1, f2, . . . , fn} IFS täydellisessä metrisessä avaruu-
dessa (X, d). Tämän IFS:n attraktori on kutistavan kuvauksen F : S → S,

F (B) =
N⋃
i=1

fi(B),

kiintopiste kompaktien epätyhjien osajoukkojen avaruudessa (S, dH).

Osoitetaan pian Lauseessa 3.3, että ISF:llä on aina olemassa attraktori.
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Kuva 5. Fraktaalikuvia konstruoidessa ei ole merkitystä, millaisesta
joukosta lähdetään liikkeelle. Iteroimalla lopputulos on aina sama.

Fraktaalikuvien konstruoimisen kannalta se, että attraktori saadaan kiintopis-
teenä, tarkoittaa siis sitä, että sillä ei ole merkitystä, mistä kompaktista epätyh-
jästä joukosta lähdetään liikkeelle. Iteroimalla systeemiä päädytään aina samaan
lopputulokseen. Tätä havainnollistaa kuva 5.

Lause 3.3. Täydellisessä metrisessä avaruudessa (X, d) määritellyllä IFS:llä
{f1, f2, . . . , fn} on olemassa yksikäsitteinen Määritelmän 3.2 mukainen attraktori.

Todistus. Lauseen 2.11 mukaan (S, dH) on täydellinen metrinen avaruus. Si-
ten Banachin kiintopistelauseen 2.15 nojalla kuvauksella F on yksikäsitteinen kiin-
topiste, mikäli F on kontraktio.

Näytetään siis, että F on kontraktio.
Koska kuvaukset fi ovat kontraktioita, on kaikilla i olemassa 0 ≤ qi < 1 siten,

että
d(fi(x), fi(y)) ≤ qid(x, y) kaikilla x, y ∈ X.

Osoitetaan, että F on kontraktio vakiolla q = max{qi, . . . , qN}. Olkoot A,B ∈ S.
Tällöin kaikille x ∈ F (A) on olemassa x′ ∈ A ja fi siten, että x = fi(x

′). Olkoon
nyt y′ ∈ B siten, että d(x′, y′) ≤ dH(A,B). Merkitään y = fi(y

′) ∈ F (B). Tällöin

d(x, y) = d((fi(x
′), fi(y

′)) ≤ qid(x′, y′) ≤ qd(x′, y′) ≤ qdH(A,B).

Samanlainen päättely voidaan tehdä kaikille F (B):n pisteille. Siten

dH(F (A), F (B)) = max

(
sup

x∈F (A)

inf
y∈F (B)

d(x, y), sup
x∈F (B)

inf
y∈F (A)

d(x, y)

)

≤ max

(
sup

x∈F (A)

qdH(A,B), sup
x∈F (B)

qdH(A,B)

)
= qdH(A,B).

Siispä F on kontraktio ja väite on todistettu. �
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Kuva 6. Cantorin 1
3
-joukon viisi ensimmäistä approksimaatiota.

3.2. Esimerkkejä fraktaaleista. Seuraavaksi voidaan tutustua muutamaan
tunnetuimpaan fraktaaliin. Esimerkkeinä neljä itseäni eniten kiinnostavaa eli Can-
torin joukko, Kochin käyrä, Sierpinskin kolmio sekä Mandelbrotin joukko.

Esimerkki 3.4 (Cantorin 1
3
-joukko). Saksalainen matemaattikko Georg Can-

tor esitteli vuonna 1883 Cantorin joukon. Cantorin joukko on välillä [0,1] olevien
lukujen konstruktio. Cantorin joukko määritellään seuraavasti. Yksikköväli [0,1]
jaetaan kolmeen yhtäsuureen osaan ja väleistä keskimmäinen poistetaan. Tämän
jälkeen jäljelle jääneet välit [0, 1/3] ja [2/3, 1] jaetaan kolmeen yhtäsuuren osaan ja
näistä keskimmäiset poistetaan. Tätä toistetaan äärettömän monta kertaa. Can-
torin joukko koostuu jäljelle jääneistä välin [0, 1] pisteistä. Cantorin joukko on
nollamittainen, ylinumeroituva ja kompakti joukko. [15]

Cantorin joukosta poistettaessa keskimmäinen kolmannes, saattaa tuntua, että
jäljelle ei jää mitään. Jäljelle jää kuitenkin pisteitä. Keskimmäinen poistettu kol-
mannes on avoin joukko eli sen päätepisteitä ei poisteta. Näin ollen, kun poistetaan
väli ]1/3, 2/3[ jää alkuperäisestä välistä [0, 1] jäljelle pisteet 1/3 ja 2/3. Poistot,
jotka seuraavat tätä eivät poista näitä pisteitä. Tämä johtuu siitä, että poistettu
väli kuuluu aina toisen välin sisälle. Näin ollen esimerkiksi murtoluvut 1/9, 2/9,
ja 8/9 kuuluvat Cantorin joukkoon.

Cantorin 1
3
-joukon IFS antaa kuvaukset f1, f2 : [0, 1]→ [0, 1] siten, että

f1(x) = x/3 ja f2(x) = (x+ 2)/3.

Kuvassa 6 Cantorin joukko.

Esimerkki 3.5 (Kochin käyrä). Kochin käyrä tunnetaan myös yleisimmin
Kochin lumihiutaleena. Se on yksi ensimmäisistä määritellyistä fraktaalikäyristä
(1904).

Kochin käyrä saadaan seuraavalla tavalla. Ensimmäinen approksimaatio on ta-
sasivuinen kolmio, jonka jokainen sivu on suora jana. Jokainen jana jaetaan kol-
meen osaan niin, että keskimmäinen kolmannes korvataan kahdella palasella, jois-
ta kumpikin on janan pois otetun kolmanneksen mittainen. Tällöin nämä pala-
set muodostavat tasasivuisen kolmion kaksi sivua. Samaa toistetaan äärettömästi,
jolloin lopputuloksena on ”lumihiutale”. Kochin käyrän approksimaatio kuvassa
7. Määritellään Kochin käyrälle IFS R2:ssa. Tämä on helpoin ilmaista matriiseja
käyttäen. [9]

Määritellä Kochin käyrän muunnoskuvaukset fi : R2 → R2, i ∈ {1, 2, 3, 4},
siten, että ensimmäinen pelkästään kutistaa kertoimella 1

3
,

f1

[
x1
x2

]
=

1

3

[
cos0 −sin0
sin0 cos0

] [
x1
x2

]
+

[
0
0

]
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Kuva 7. Kochin käyrän approksimaatio.

eli

f1

[
x1
x2

]
=

1

3

[
x1
x2

]
,

toinen kutistaa kertoimella 1
3
, kiertää 60 astetta ja siirtää oikealle,

f2

[
x1
x2

]
=

1

3

[
cos60 −sin60
sin60 cos60

] [
x1
x2

]
+

[
1
3
0

]
eli

f2

[
x1
x2

]
=

1

3

[
1
2

−
√
3

2√
3
2

1
2

] [
x1
x2

]
+

[
1
3
0

]
.

Kolmas kuvaus kutistaa jälleen 1
3
:lla, kiertää −60 astetta ja siirtää oikealle kohdalle

f3

[
x1
x2

]
=

1

3

[
cos(−60) −sin(−60)
sin(−60) cos(−60)

] [
x1
x2

]
+

[ 1
2√
3
6

]
eli

f3

[
x1
x2

]
=

1

3

[
1
2

√
3
2

−
√
3

2
1
2

][
x1
x2

]
+

[ 1
2√
3
6

]
.

Viimeinen, eli neljäs kuvas taaskin kutistaa kertoimella 1
3

ja siirtää oikealle paikalle

f4

[
x1
x2

]
=

1

3

[
cos0 −sin0
sin0 cos0

] [
x1
x2

]
+

[
2
3
0

]
eli

f4

[
x1
x2

]
=

1

3

[
x1
x2

]
+

[
2
3
0

]
.

Mielenkiintoista Kochin käyrässä on se, että jokaisessa muutosvaiheessa alku-
peräisen käyrän pituus kasvaa kolmasosan entisestään. Käyrä muuttuu siis 4/3-
kertaiseksi. Koska käyrän pituus kasvaa koko ajan on lopullisen käyrän pituus ää-
retön. Äärettömästä käyrästä huolimatta kuvion rajoittama pinta-ala pysyy aina
pienempänä kuin lähtötilanteessa olevan kolmion ympäri piirretyn ympyrän pinta-
ala. Näin ollen äärellistä aluetta rajaa ääretön viiva.
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Kuva 8. Sierpinskin kolmion approksiimaatio.

Esimerkki 3.6 (Sierpinskin kolmio). [2] [3] [7] Sierpinskin kolmio on puola-
laisen matemaatikon Wac law Sierpińskin mukaan nimetty fraktaali. Sierpińskin on
konstruoinut sen vuonna 1915. Alunperin kolmio konstruoitiin käyräksi. Sierpins-
kin kolmiota pidetään yhtenä itsesimilaaristen joukkojen perusesimerkeistä.

Edellinen kuva 8 on helppo konstruoida seuraavasti.
1. Piirrä tasasivuinen kolmio, jonka kanta on yhdensuuntainen tason horison-

taalisen akselin kanssa.
2. Kutista kolmio puoleen korkeuteen ja puoleen leveyteen. Tee kolme kolmiota

ja sijoita ne niin, että jokainen kolmio koskettaa muita kolmioita kulmasta.
3. Toista tätä jokaiselle kutistetulle kolmiolle.
Kuten Kochin käyrälle, määritellään Sierpinskin kolmiolle IFS matriisien avul-

la. Olkoon fi : R2 → R2 siten, että

f1

[
x1
x2

]
=

1

2

[
x1
x2

]
,

f2

[
x1
x2

]
=

1

2

[
x1
x2

]
+

[
1
2
0

]
ja

f3

[
x1
x2

]
=

1

2

[
x1
x2

]
+

[ 1
4√
3
2

]
.
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Kuva 9. Mandelbrotin joukon approksimaatio. Lähde: Christian
Packenius, pixabay.com

Esimerkki 3.7 (Mandelbrotin joukko). [16] Mandelbrotin joukko on eräs tun-
netuimmista fraktaaleista ja se on nimetty matemaatikko Benôıt Mandelbrotin
mukaan. Mandelbrotin joukko perustuu kompleksilukufunktioon xn+1 = x2n + c,
jossa x ja c ovat kompleksilukuja.

Iteroitaessa Mandelbrotin joukkoa kompleksiluku C on vakio. x:lle voidaan
antaa alkuarvoksi x0 = (0, 0). Nyt yhtälöstä saadaan x1 = c. Edelleen saadaan
x2 = x21 + c. Tätä jatketaan niin kauan, että x:n itseisarvo ylittää arvon 2. Nyt
jos itseisarvo c:lle on lähellä nollaa, niin x ei milloinkaan saavuta arvoa 2. Tämä
näkyy fraktaalin kuvaajassa (Kuva 9) keskellä olevana mustana alueena. Jos taas
c:n itseisarvo on esimerkiksi 2, niin jo ensimmäinen iteraatio saa x:n ylittämän ar-
von 2. Tämä näkyy kuvan reunoilla olevina tummimpina alueina. Välillä olevan
epämääräisen muotoisen alueen tarvittavien iteraatiokierrosten määrä on vaikeasti
ennustettavissa.

https://pixabay.com/illustrations/apple-males-mandelbrot-mathematics-2512689/
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Kuva 10. Numerointi kokonaisluvuilla 1-9.

4. Fraktaalilaatoitukset

Tässä kappaleessa päästään fraktaalilaatoituksiin. Ensin annetaan laatoituksil-
le sopiva määritelmä, jonka jälkeen tutustutaaan fraktaalilaatoituksiin neliölaatoi-
tusten pohjalta. Esimerkin 4.2 jälkeen mietitään vielä, milloin saatu fraktaalijoukko
A ei olekaan laatta.

Annetaan ensin sellainen määritelmä laatoitukselle, joka on sopiva myös frak-
taalilaatoituksille. Kappale 4 pohjautuu osin J. Palagallon ja M. Selcedon teokseen
Symmetries of fractal tilings [13].

Määritelmä 4.1. Laatta on tason yhtenäinen kompakti osajoukko. Tason
laatoitus on numeroituva joukko {A1, A2, A3...} tason laattoja Ai, siten, että

intAi ∩ intAj = ∅, kun i 6= j,

R2 =
∞⋃
i=1

Ai,

ja jokainen rajoitettu joukko leikkaa vain äärellisen montaa laattaa Ai.

Laatat, joita nyt tarkastelemme ovat itsesimilaarisia: jokainen laatta on toisensa
kopio, ja jokainen laatta koostuu itsensälaisista palasista. Fraktaalilaatoituksessa
laatan reunan ulottuvuus on suurempi kuin yksi. Matemaatikot käyttävät tiettyjä
termejä puhuessaan laatoituksista. Reunaksi kutsutaan kahden reunustavan laatan
välistä leikkausta. Klassisissa laatoituksissa se on usein suora viiva, mutta fraktaa-
lilaatoituksissa reuna on lähes aina fraktaalikäyrä. Kärkipisteksi kutsutaan kolmen
tai useamman reunustavan laatan leikkauspistettä.
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Kuva 11. Vasemmalla 1. tason laatoitus. Oikealla 2. tason laatoi-
tus. Kuvion suurennos ja pienennös pysyy koko ajan samanmuotoi-
sena.

4.1. Fraktaalilaatoituksia neliölaatoituksen pohjalta. Tarkastellaan frak-
taalilaatoitusten muodostamista neliölaatoituksesta ensin esimerkin avulla.

Esimerkki 4.2. Aloitetaan jakamalla yksikköneliö yhdeksään pienempään ne-
liöön ja numeroimalla nämä kokonaisluvuilla numerosta 1 numeroon 9. Peitetään
koko taso periodisesti tällä numeroinnilla, kuten Kuvassa 10 näkyy. Numerot 1–
9 siis esiintyvät kerran kukin aina yhdessä palassa yhdeksästä palasta koostuvan
neliön sisässä.

Valitaan tasosta kullekin numerolle yksi sen sisältämä palanen. Esimerkiksi Ku-
vassa 11 vasemmalla puolella on kuvio, joka koostuu eräästä tällaisesta valinnasta.
Kutsutaan tätä kuviota 1. tason laataksi. Kunkin valitun yhdeksän neliön kohdalla
kuvio toistetaan neliöillä, joiden sivunpituus on 1/3 alkuperäisestä. Lopputulokse-
na saadaan kuvio Kuvan 11 oikealla puolella, jota kutsutaan 2. tason laataksi. Siinä
on 81 neliötä ja jokainen niistä on yhdeksäsosan valituista alkuperäisistä yhdeksäs-
tä neliöstä. Huomataan myös, että Kuvan 11 kuvio näyttää molemmissa kuvissa
samalta. Lisäksi oikean puoleisen kuvan jokaisessa pienennöksessä sama alkuperäi-
nen kuva toistuu. Tässä siis osoitus fraktaalien itsesimilaarisuudesta. Samaa pro-
sessia toistetaan jokaiselle uudelle neliölle pienentämällä neliön sivun pituutta aina
kolmasosaan. Kuvion muoto säilyy samanlaisena kuten Kuvassa 11 koko prosessin
ajan.

Prosessissa saavutetaan laatta A (Kuvan 12 vasemalla puolella), joka voidaan
ajatella rajana, kun tätä prosessia jatketaan äärettömän pitkään. Laatta A on
kompakti. Alkuperäinen 1. tason laatta Kuvassa 11 on yhteinäinen joukko ja jo-
kainen iteraatio antaa myös yhtenäisen joukon. Siten rajalla saatava joukko A on
myös yhtenäinen.

Kuvan 12 oikea puoli esittää laatoitusta, jossa on kopioitu laattaa A horison-
taalisesti sekä vertikaalisesti. Tuloksena saadaan näin fraktaalilaatoitus.
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Kuva 12. Vasen puoli: Laatta A. Oikea puoli: Laatoitus, jossa ko-
pioitu laattaa A sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.

Edellä kuvattujen neliöiden käsittely Esimerkissä 4.2 vastaa fraktaalilaatoituk-
sen muodostamista neliölaatoituksen avulla. Tutustutaan seuraavaksi matematiik-
kaan tällaisten laatoitusten takana.

Konstruktio: Jos n ≥ 2 on positiivinen kokonaisluku, voidaan määritellä tälle
kokonaisluvulle kuvaus matriisina

M =

[
n 0
0 n

]
,

siten käänteismatriisi M−1 on kutistava kuvaus vakiolla 1/n eli

|M−1(x)−M−1(y)| = 1

n
|x− y|,

jossa 0 < 1
n
< 1.

Nyt voidaan jokaiselle luvulle j ∈ {1, . . . , n2} valita siirtovektorit rj jotka ovat
valittujen kuvioiden kunkin n2-neliön vasemman alakulman kokonaislukukoordi-
naatit. Näitä käyttäen määritellään kuvaukset

fj

(
x1
x2

)
= M−1

((
x1
x2

)
+ rj

)
,

Tämä tehtiin myös edellisessä Esimerkissä 4.2, jossa n = 3. Tällöin j ∈ {1, ..., 32}
ja siirtovektoreiden joukko oli

L = {(1, 0), (2, 0), (−1, 1), (0, 1), (1, 1), (0, 2), (1, 2), (2, 2), (0, 3)}.
Vektoreiden joukon L = {rj, j = 1, ..., n2} tulee muodostaa täydellinen joukko

jäännösvektoreita joukkoon Z2/MZ2, jotta laatoilla voi peittää koko tason. Täy-
dellisellä joukolla jäännösvektoreita tarkoitetaan joukkoa R = {rj, j = 1, ..., n2},
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Kuva 13. Esimerkki tilanteesta, jossa huonojen siirtovektorivalin-
tojen seurauksena joukko A ei ole yhtenäinen.

jossa on täsmälleen kyseisen neliön n× n kokonaislukuvektorit. Toisin sanoen siir-
tovektorien koordinaatit jaetaan n:llä, jolloin saadaan alkuperäisen neliön koko-
naislukukoordinaatit. Edellisessä Esimerkissä 4.2 tämä tarkoittaa joukkoa, jossa
0 ≤ i, j ≤ 2. Esimerkiksi siirtovektorin (0, 3) jäännösvektori modulo 3 on (0, 0),
joka kuuluu alkuperäiseen neliöön ja sen koordinaatit ovat kokonaislukuja.

Nyt funktioiden fj kokoelma muodostaa iteroidun funktiojärjestelmän (IFS).
Lauseen 3.3 nojalla tämän IFS:n attraktori A on kompakti epätyhjä joukko.

Saatu joukko A on nyt fraktaalilaatta, mikäli siirtovektoreiden joukko L on
valittu järkevästi. Tällöin laatan A avulla voidaan muodostaa fraktaalilaatoitus

(4.1) {Ai,j}i,j∈Z, missä Ai,j = A+ (i, j).

Mikäli siirtovektorit L on valittu huonosti, ei saatu joukko A ole välttämättä
yhtenäinen. Tämä nähdään seuraavassa Esimerkissä 4.3.

Esimerkki 4.3. Olkoon n = 3 ja siirtovektoreiden joukko

L = {(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (8, 0), (8, 1), (8, 2)}.
Jäännösvektoreiden joukko R on nyt täydellinen, mutta koska kolme oikeanpuo-
leista siirtovektoria vievät neliöt liian kauas, ei attraktorista tule yhtenäistä, katso
Kuva 13. Siten emme saa aikaiseksi laattaa.

Vaikka attraktori olisikin yhtenäinen, voidaan huonoilla siirtovektoreiden va-
linnoilla saada attraktori, joka ei muista syistä anna laatoitusta, kuten näemme
seuraavassa Esimerkissä 4.4.

Esimerkki 4.4. Olkoon n = 2 ja siirtovektoreiden joukko

L = {(0, 0), (0, 3), (1, 1), (3, 0)}.
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Kuva 14. Esimerkki tilanteesta, jossa siirtovektorien valinnan seu-
rauksena siirtojen leikkaukset leikkaavat toisiaan. Näin ollen joukko
A ei ole laatta.

Nyt jäännösvektorien joukko S on täydellinen, sillä jaettaessa siirtovektoreiden
koordinaatteja luvulla n = 2, saadaan jäännösvektoreiden luokaksi koordinaatit,
jotka löytyvät alkuperäisestä neliöstä.

Saatu joukko A ei kuitenkaan voi olla laatta sillä sen siirtojen sisukset leikkaavat
toisiaan. Kuvassa 14 nähdään näillä valinnoilla muodostettu attraktori.

Kuitenkin riippumatta siirtovektoreiden valinnasta, (4.1):n mukaisesti määri-
tellyt joukot Ai,j peittävät aina koko tason.

Lause 4.5. Olkoon R täydellinen joukko jäännösvektoreita. Tällöin

R2 =
⋃
i,j∈Z

Ai,j.

missä Ai,j on määritelty kuten (4.1):ssa.

Todistus. Merkitään F : S → S laatoituksen konstruoinnissa käytetyn IFS:n
antamaa kuvausta epätyhjien kompaktien joukkojen avaruudessa. Todistetaan en-
sin, että

(4.2) R2 =
⋃
i,j∈Z

(F k([0, 1]2) + (i, j))

kaikilla k ≥ 0. Osoitetaan tämä näyttämällä, että kaikille k ≥ 0

(4.3) int ((F k([0, 1]2) + (i, j))) ∩ int ((F k([0, 1]2) + (i′, j′))) = ∅

kaikilla (i, j) 6= (i′, j′). Oletetaan, että (4.3) ei pidä paikkaansa. Tällöin jotkin
neliöiden kopioista siirtyvät päällekkäin tason k. laatan muodostuksessa, eli on
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Kuva 15. Esimerkin 4.3 epäyhtenäisillä attraktoreilla voi myös
peittää tason. Attraktori ei kuitenkaan ole Määritelmän 4.1 mukai-
nen laatta, koska se ei ole yhtenäinen.

olemassa j1, j2, . . . , jk, ii, i2, . . . , ik ∈ {1, . . . , n2} siten, että (j`)` 6= (i`)` ja

k∑
`=1

n`−1ri` ≡
k∑
`=1

n`−1rj` mod nk.

Erityisesti
k∑
`=1

n`−1ri` ≡
k∑
`=1

n`−1rj` mod n,

eli ri1 ≡ rj1 modulo n. Siispä

k∑
`=2

n`−1ri` ≡
k∑
`=2

n`−1rj` mod nk.

Jälleen, erityisesti
k∑
`=2

n`−1ri` ≡
k∑
`=2

n`−1rj` mod n2,

eli ri2 ≡ rj2 modulo n. Induktiolla nähdään, että

ri` ≡ rj` mod n

kaikilla `. Koska R on täydellinen joukko jäännösvektoreita, on i` = j` kaikilla `
mikä on ristiriita. Siten (4.3) on totta. Niinpä myös (4.2) pätee.

Olkoon nyt x ∈ R2. Yhtälön (4.2) perusteella on kaikilla k ∈ N olemassa
(ik, jk) ∈ Z2 siten, että x ∈ F k([0, 1]2)+(ik, jk). Koska A on kompakti, on olemassa
{(ik, jk) : k ∈ N} äärellinen. Siten on olemassa (i, j) ∈ Z2 ja aidosti kasvava jono
(k`) ⊂ N siten, että x ∈ F k`([0, 1]2) + (i, j) kaikilla ` ∈ N. Koska dH(F k`([0, 1]2) +
(i, j), Ai,j)→ 0 kun `→∞, ja koska Ai,j on kompakti, on x ∈, Ai,j. Siten lauseen
väite on todistettu. �
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Kuva 16. Esimerkki siirtovektoreiden valinnasta, jolla attraktorin
pinta-alaksi tulee 2. Kuvassa olevat 2., 3. ja 4. tason laatat ovat kukin
pinta-alaltaan 1.

Lauseen 4.5 mukaan siis myös Esimerkin 4.3 valinnoilla saadaan peitettyä koko
taso, kuten näemme Kuvassa 15. Lisäesteenä laatoituksen syntymiseen Lauseen 4.5
todistuksen mukaan näyttäisi olevan myös se, että fraktaalilaatan A pinta-ala voi
olla aidosti suurempi kuin minkään sen approksimoivan n. tason laatan. Otetaan
tästä vielä havainnollistava esimerkki.

Esimerkki 4.6. Olkoon n = 3 ja siirtovektoreiden joukko

L = {(0, 0), (2, 0), (4, 0), (1, 1), (3, 1), (5, 1), (0, 2), (2, 2), (4, 2)}.
Tällöin saadaan Kuvan 16 mukainen kuvio, jossa jokaisen approksimaation pinta-
ala on 1, mutta rajalla pinta-ala hyppää attraktorille 2:ksi. Siten saadun attrak-
torin kopioidut siirrot kokonaislukukoordinaatteihin menevät välttämättä päälle-
käin. Tosin tässä tapauksessa siirroilla tulee taso peitettyä täsmälleen kahdesti,
joten jättämällä puolet attraktoreista pois saataisiin jälleen laatoitus.

Tarkkojen ehtojen muotoileminen siirtovektoreille siten, että niillä saadaan ai-
kaan fraktaalilaatoitus näyttää vaikealta, eikä niitä tässä tutkielmassa tutkita. Esi-
merkiksi voisi luulla, että siirtovektorit antavat yhtenäisen attraktorin mikäli 1. ta-
son laatta on yhtenäinen. Näin ei kuitenkaan ole, kuten Kuvan 17 siirtovektoreiden
valinnoilla huomaamme.
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Kuva 17. Vaikka 1. tason laatoitus olisikin yhtenäinen, ei välttä-
mättä atttraktori ole.
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