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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ФРАКТАЛНИЯ АНАЛИЗ В 

ИЗУЧАВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА 

Бойко Рангелов, Росен Илиев, Атанас Кисьов 

РЕЗЮМЕ 

Теорията на фракталите (геометрични обекти с подобни форми, но различни размери) е 

предложена от Бено Манделброт във фундаменталния му труд The Fractal Geometry of 
Nature, 1982. Нашите изследвания са насочени към изучаването на фракталните размерности 

на различни обекти от Слънчевата система – спътници, планети, ефекти върху повърхността 

на планетите, предизвикани от бомбардировка на астероиди, релеф, естествени геофизични 

полета и др. Оказва се, че тези геометрични обекти имат типично фрактално поведение, 

което хвърля, нов, неочакван поглед върху структурата и някои параметри на физичните 

характеристики на телата от Слънчевата система. Появяват се и нови, неочаквани въпроси, 

свързани с генезиса и динамиката в развитието на изследваните обекти в Слънчевата 

система. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА, ФРАКТАЛИ, ПАРАМЕТРИЧНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

За първи път Б. Манделброд дефинира понятието геометричен нерегулярен фрактал. Според 

него основните характеристики на фракталната теория могат да се обобщят до следните 

представи – описани най-подробно в неговата книга The Fractal Geometry of Nature 
(Mandelbrot, 1982): 

- Фрактал е геометричен обект с повтарящи се самоподобни (или почти самоподобни) 

елементи с различен размер и нетривиална структура 

- Характеризира се с т.н. фрактална дименсия  

- Има нелинейно математическо описание, най-често изразявано с релацията: 

N~R(-D)      (1) 

N е фрактал, R – размер на елементите му,   D – фрактална дименсия (размерност) 

Тогава тази релация дефинира фрактал със съответната фрактална дименсия. 

Оказва се, че този подбор на параметрите, описва еднозначно всеки фрактал.  Всички 

изследователи отбелязват, че фракталният анализ е много силен инструмент при описанието 

и изследването на геометрични обекти – двумерни, тримерни и многомерни. В природните 
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науки най-често фракталната структура се свързва с фрагментирани обекти. В природата 

като илюстрация на такива могат да служат дървета с техните корони, корали и морски 

таралежи, кръвоносната, нервната, лимфната, отделителната и други системи в човешката 

тяло, планинския релеф, речните мрежи, облаците и снежинките и много други. Често, 

класификациите отчитат природни обекти, описвани като фрактали и аналитични 

изображения, най-често като резултат от математически (по-точно геометрически) 

изображения, някои от които с подчертани художествени достойнства. 

2. ФРАКТАЛЕН АНАЛИЗ 

Факталният анализ е математически инструмент за изучаване на параметрите и свойствата на 

различни (обикновено геометрични) обекти, апроксимирани с фрактали. Основен въпрос е 

намирането на фракталната дименсия, която да определи структурата и вида на фрактала. 

Практически, фракталната дименсия показва разпределението на броя на елементите със 

съответния размер в двумерното и/или тримерно пространство. За определянето й има 

различни техники, като най-широко използваната е чрез представянето на зависимостта 

(брой, размер) в полулогаритмичен мащаб. Тогава отношението на изменението на 

функцията (по оста у) към изменението на аргумента (оста х) дава непосредствено 

стойността на фракталната дименсия.  

С развитието на космическата техника, много от обектите в Слънчевата система бяха 

фотографирани, картирани и представени като дигитални изображение с много голяма 

разделителна способност. Това се отнася особено за обекти около които няма плътна 

атмосфера, което позволява тяхното дистанционно визуализиране – както на повърхностния 

им релеф, така и на естествените геофизични полета, които могат да бъдат измервани 

дистанционно (гравитационно, магнитно, топлинно, радиационно и др.) 

3. ФРАКТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЯКОИ ОБЕКТИ В СЛЪНЧЕВАТА 

СИСТЕМА 

Основна цел на настоящата разработка е показването на фундаментални резултати от 

фрактален анализ на различни обекти в Слънчевата система. Задачите на изследването са:  

- да демонстрира наличието на фрактални обекти в слънчевата система 
- да изследва техните свойства и разкрие наличието на зависимости между параметрите им 
- да обясни, доколкото може, генезисът и развитието на фракталните свойства на 

различните изследвани параметри – размери, брой, корелационни зависимости, нови и 

неочаквани резултати от анализа и др. 

През последните години технологиите за космически дистанционни изследвания получиха 

мощно развитие. Това даде възможност за натрупването на огромен обем от дигитални данни 

за релефа, естествените полета, размерите и броя на метеоритните  кратери по повърхността 

на различните планети и техните спътници, точното определяне на размерите и формата на 

обектите в Слънчевата система и др. Фракталният анализ на различните компоненти на тези 

обекти е развиван, както от мощни международни научни консорциуми, така също и от по-
малки колективи, към които принадлежат и нашите проучвания (Ranguelov, Iliev, 2019). 
Изследвани от нас са следните обекти: 
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- Луна (гравитационни аномалии – Буге и „свободен въздух“, магнитно поле, релеф, 

корелационни зависимости между тях, брой и размери на кратерите, маскони и техните 

свойства и др.) 
- Марс (основни въпроси при фракталния анализ са морфоструктурните елементи на Марс 

– плата и кратери, както и геометричните особености на един отделен регион – 
„каналите“ на района Деутеронилус) 

- Меркурий - корелация между гравитационно поле и релеф, брой и размери на кратерите. 

Важно внимание е обърнато на разпределенията в Северното и Южното полукълбо. 
- Газови гиганти (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) и техните сателити – брой, размери, 

фрактални свойства. 
- Двойката Плутон-Харон, като типичен представител на дублетните форми с фокус – 

импактни кратери и морфоструктурни елементи. 
- Земята – като най-достъпен обект за изследвания на геодинамиката (на глобално ниво), 

сеимотектониката (регионално), морфуструктурите (локално), както и различните 

геофизични полета и техните корелационни зависимости. 

Показани са някои характерни примери, резултати и дискусии от фракталния анализ на 

различните обекти: 

3.1.Луна 

Нашите изследвания на Луната са насочени основно към изучаването на релефа на 

естествения спътник на Земята – фиг.1 и фиг.2., гравитационното му поле в различните 

трансформации (аномалии „свободен въздух“, Буге), магнитното поле и др. Оказва се, че 

геометричните представяния на тези естествени полета на Луната се описват много добре с 

фрактали с различна размерност. Изучавани са:  

- връзката между релефа и гравитационното поле (в различните му трансформации), Буге 

аномалии (Ranguelov, Iliev, Frantzova, Tzankov, 2019.) и „свободен въздух“ (Ranguelov, Iliev, 

Tzankov, Spassov, 2019)   

- Фракталните свойства на релефните форми на Северния и Южния Лунни полюси (Iliev, 

Ranguelov, Frantzova, 2019) и масконите (т.е. аномално големите маси, които са ограничен 

брой). 

 

Фигура 1. Топография на Луната 
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Фигура 2. Фрактални размерности на лунната топография: положителни (червени – D=-0.51) и 

отрицателни (сини – D=-1.44) релефни форми. 

Резултатите от фракталния анализ на лунните естествени полета (релеф, гравитационно поле 

в различните му модификации) показват явни особености: 

 - наличие на повече и с по-големи размери негативни релефни форми. 
 - ясна корелационна връзка между гравитационните аномалии в „свободен въздух“ и 

релефа 
 - очаквана корелация между  гравитационните аномалии Буге и подповърхностните 

плътностни нееднородности 
 - Южният лунен полюс има около два пъти по-неравна повърхност от Северния. Това 

може да доведе до извода, че Южният лунен полюс е по-често и по-силно 

бомбардиран от комети и астероиди от Северния. 

3.2. Меркурий 

Главните особености на Меркурий са изследвани чрез фрактален анализ на релефа (ДEM) на 

Северното и Южното полукълбо и на гравитационното поле (аномалия „свободен въздух“ – 
ФAГ), като първаначално е потърсена визуална корелация – фиг.3. и фиг.4., а след анализът 

й, е приложен фрактален анализ между фракталната дименсия и съответния параметър за 

всяка елементарна площ от съответната карта на Меркурий.  

Установяват се следните зависимости: 

- Северното полукълбо е около 1,5 пъти по-бомбардирано от метеорити от Южното.  

- Фракталните дименсии и за положителните и за отрицателните гравитационни 

аномалии са много близки по стойност (около 2.4 и за двата параметъра). 
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- Ако това е общо свойство за Слънчевата система, това означава че бомбардиращите 

метеорити са по-чести от посока север, а също и че по-плътните обекти попадащи на 

повърхността на Меркурий са около 3 пъти по-малко от тези с по-малка плътност от 

средната. 

 

Фигура 3. Визуална коралация между ДЕМ и ФАГ за Северното полукълбо на Меркурий 

 

Фигура 4. Визуална коралация между ДЕМ и ФАГ за Южното полукълбо на Меркурий 
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Фигура 5. Разпределение на положителните (червени) и отрицателните (сини) площи на аномалиите 

ФАГ и техните фрактални дименсии за Северното полукълбо на Меркурий. 

 

Фигура 6. Разпределение на положителните (червени) и отрицателните (сини) площи на аномалиите 

ФАГ и техните фрактални дименсии за Южното полукълбо на Меркурий. 
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3.3. Марс 

Изследвани са основно релефните форми на някои забележителни райони на Марс – плата и 

импактни кратери, както и структурните особености на района Деутеронилус (Iliev, 

Ranguelov, 2020) 

 

Фиг.7. Релеф на Деутеронилус 

 

Фиг.8. Фрактално разпределение на площите на елементите в Деутеронилус 

Както се вижда изследваните обекти са 90 на брой, като площите им варират от 100-ина кв. 

км до над 30 000 кв. км. Фракталната дименсия е -1,25, което говори са сравнително голяма 

фрагментираност на морфоструктурите и широк диапазон в изменението на площите. 

3.4. Газови гиганти и техните спътници 

Изследвани са фракталните свойства на размерите на газовите гиганти – Юпитер, Сатурн, 

Уран и Нептун и техните сателити, който се отличават с големия си брой. Изследването има 

значение за разпределението на масите и размерите на естествените спътници на газовите 

гиганти, които са твърди тела (Iliev, Ranguelov, 2019). 
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Фиг.9. Юпитер и луните му (80 на брой) имат подобни и близки фрактални дименсии със Сатурн и 

луните му (52), докато Уран (с 27 луни) и Нептун (с 13) се различават драстично, както по размерите си, 

така и по фракталните си дименсии. 

3.5. Плутон и Харон 

Сравнени са релефът и топографските особености на Плутон и най-големия му спътник – 
Харон (с маса приблизително 2 пъти по малка от тази на Плутон. Някои учени причисляват 

тези космически тела към т.н. бинарни (дублетни) системи. Релефът и на двата твърди 

земеподобни космически обекта е доминирани от импактни кратери, равнини и плата,V -
образни долини и ледници. Като цяло релефът на Харон е по-груб от релефа на Плутон. С 

помощта на фракталния анализ е показано, че различните класове от морфоструктурни 

релефни форми са близки за по-контрастните класове (с по-изразени височинни 

денивелации) и относително по-различни за по-изгладените форми (Ranguelov, Iliev, 2019). 

3.6. Някои въпроси възникващи от приложението на фракталния анализ 

Вследствие на проведените изследвания възникнаха неочаквано въпроси, затрудняващи 

интерпретацията и обяснението на наблюдаваните факти и констатации: 

Например за Луната, те могат да бъдат обобщени така: 

- Защо отрицателните гравитационни аномалии са повече от положителните? 
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Фиг.10.Топография на Плутон и хистограма на релефните форми 

 

Фиг.11. Топография на Харон и хистограма на релефните форми 

- Защо гравитационните аномалии аномалиите Буге и „свободен въздух“ са толкова 

различни?  

- Защо техните разлики имат подобно пространствено разпределение? 

- Защо бомбардировката на Северния полюс е по-интензивна от тази на Южния?  
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- Защо имат различни фрактални размерности, но подобни по форма разпределения на 

дименсиите 

За Меркурий: 

- Защо северното полукълбо има два пъти повече следи от сблъсъци отколкото 

южното? 

- Защо имат различни по форма разпределения? 

- Защо отрицателните топографски аномалии са много повече от положителните? 

-  Защо имат подобни и много близки фрактални размерности ? 

Подобни въпроси възникват и за Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и техните спътници. 

За Плутон и Харон – също. Обаче, за всички изследвани обекти в Слънчевата система се 

появява един фундаментален въпрос - фракталните свойства на изследваните обекти са 

резултат от техния генезис или от тяхната еволюция - или може би и от двете? 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Фракталният анализ се явява мощен инструмент в изучаването на различни обекти от 

Слънчевата система. Установените закономерности хвърлят един неочакван поглед към 

геометричните свойства на различни параметри на тези обекти. Получени са нови резултати 

и са установени неочаквани закономерности в разпределенията на различни параметри на 

космическите обекти.  Появяват се и нови, неподозирани въпроси относно параметрите на 

изучаваните тела и техните фрактални свойства. 
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