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Forord

Julia-mængder

Går man langs en kurve i planen, vil enhver (lille) omegn af kurven blive delt i to dele: delen på venstre og 
delen på højre side. Omkring 1920 viste de to franske matematikere Gaston Julia og Pierre Fatou at der 
findes kurvelignende mængder således at man kan erstatte tallet 2 med et større tal, for eksempel 10: se 
billedet på side 27. En sådan mængde er et eksempel på en fraktal. Og den type Julia og Fatou studerede, 
kaldes i dag Julia-mængder. Julia og Fatou kom aldrig til at se deres mængder, for de kan nemlig kun tegnes
med computer, og første gang man så dem var i 1970-erne.

En Julia-mængde konstrueres ved hjælp af "plane" (altså to-dimensionale) tal, de såkaldt komplekse tal (som
første gang dukkede op i 1500-tallet). Udgangspunktet er en kompleks funktion f(z): til det komplekse tal z 
dannes det komplekse tal f(z) - f(z) kan for eksempel være f(z) = z2  + c, hvor c er et fast komplekst tal. Kon-
struktionen foregår ved iteration: man starter med et komplekst tal z og udregner f(z), så erstatter man f(z) 
med z og udregner f(z), det kan man fortsætte med i det uendelige - i praksis skal det måske gøres 1000 gan-
ge. Starter man altså med z, får man en række af komplekse tal: z0 = z, z1, z2, z3, ..., og om punktet z tilhører 
Julia-mængden er bestemt af forløbet af rækken: z ligger uden for Julia-mængden hvis rækken konvergerer 
imod en bestemt cyklus (der som oftest er endelig). I modsat fald tilhører z Julia-mængden, og så ligger alle 
tallene i Julia-mængden, og de ligger oftest kaotisk og tæt i Julia-mængden. Ligger z uden for Julia-mæng-
den, konvergerer rækken altså imod en cyklus, og antallet af iterationer som skal til for at nå en givet (lille) 
afstand fra cyklussen, kan bruges til at farvelægge området uden for Julia-mængden. For et punkt nær z kon-
vergerer rækken mest sandsynligt imod den samme cyklus, og dette betyder at området uden for en Julia-
mængde er delt op i (åbne) områder: for alle punkterne i et område konvergerer iterations-følgen imod én og
samme cyclus - disse områder kaldes Fatou-områder. Punktet ∞ (uendelig) er normalt indeholdt i et Fatou-
område, i så fald konvergerer iterationsfølgen for alle punkterne i dette område imod ∞ (for Julia-mængden 
på side 27 tilhører punktet ∞ ikke noget Fatou-område, men må siges at ligge i Julia-mængden). En Julia-
mængde er selvsimilær: den har samme struktur overalt - det er dog ikke nemt at se, da størrelsesforholdet 
forandres fra sted til sted. En Julia-mængde behøver ikke at være en fraktal, for eksempel er Julia-mængden 
hørende til funktionen f(z) = z2 cirklen med radius 1.

Mandelbrot-mængder

Hvis man erstatter funktionen f(z) med f(z) + c, hvor c er et komplekst tal, får man en familie af Julia-
mængder: én for hvert punkt c i planen. Funktionen f(z) har noget man kalder kritiske punkter (f’(z) = 0), og
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ud fra to kritiske punkter kan man konstruere Mandelbrot-mængden til familien f(z) + c. Punktet 0 og 
punktet ∞ er ofte kritiske punkter, så det antager vi her. Der er to muligheder for iterationen z → f(z) + c for 
et givet c: det første kritiske punkt (0) konvergerer imod det andet kritiske punkt (∞), eller dette er ikke til-
fældet. I det første tilfælde ligger c uden for Mandelbrot-mængden, og punktet kan farves ud fra antallet af 
iterationer som skal til for at iterationsfølgen er tilstrækkeligt nær ∞. I det andet tilfælde tilhører c Mandel-
brot-mængden, og punktet c farves sort. Det er grænsen imellem de to områder - Mandelbrot-mængdens 
rand - som er interessant: strukturen omkring et punkt c er den samme som strukturen af Julia-mængden 
hørende til f(z) + c.

Mandelbrot-mængden er opkaldt efter den polsk-amerikanske matematiker Berniot Mandelbrot, som om-
kring 1980 konstruerede denne mængde for den simplest mulige funktion: f(z) = z2. Kvaliteten af billedet 
var meget dårlig, men det var tydeligt at denne mængde var det mærkeligste syn der nogensinde havde vist 
sig for menneskeheden.

Nogle år senere kunne man rigtigt se den:

Zoomer vi ned i "Søhestedalen" - dér hvor den største cirkel og kardoiden tangerer hinanden, ser der således 
ud:
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For denne sædvanlige Mandelbrot-mængde (altså f(z) = z2 + c) har en Julia-mængde to Fatou-områder når c 
tilhører det indre af Mandelbrot-mængden, og ét Fatou-område når c ligger uden for Mandelbrot-mængden. I
det første tilfælde er Julia-mængden sammenhængende og i det andet tilfælde er Julia-mængden totalt usam-
menhængende - en "støvsky". For et punkt på randen er Julia-mængden sammenhængende - og randen af 
Mandelbrot-mængden er selv sammenhængende. Mandelbrot-mængden består - foruden af den egentlige 
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Mandelbrot - udelukkende af "mini-mandelbroter", det vil sige små udgaver af Mandelbrot-mængden - se 
billedet på side 8.

Alle billederne i denne bog er "rene" Julia- eller Mandelbrot-mængder. Men teknikken kan udnyttes på for-
skellige måder: Vi kan erstatte de 2-dimensionale komplekse tal med de 4-dimensionale quaternioner, i så 
fald må vi nøjes med at se hvordan der ser ud i et 3-dimensionalt delrum, og her må vi skære mængden igen-
nem med en plan og se hvad der er bag planen. Vi kan også lave landskaber, nemlig ved at udregne et højde-
tal ud fra de niveau-kurver som ligger uden for Julia- eller Mandelbrot-mængden (og som vi normalt bruger 
til farvelægningen). Men vinkelret på niveau-kurverne ligger de såkaldte feltlinjer, dem kan vi også bruge til
billeder - og lægge billeder og tekst ind i dem.

Endelig kan man lade være med at regne med komplekse tal, men lade funktionen f(z) bestå af to reelle 
funktioner fx(x, y) og fy(x, y) af to reelle variable x og y. I så fald får Julia- og Mandelbrot-mængden et gan-
ske andet udseende, og iterationerne ender ikke, som for komplekse tal, i pæne cyklusser, men i nogle be-
synderlige kurvesystemer, kaldet strange attractors - attractoren på side 72 er dog så strange at den ikke er 
strange (iterationen er (x, y) → (y2, x2)).

Alle programmer og billeder er lavet af undertegnede. Projektet begyndte sidst i 1990-erne, og stod på i 
nogle år. Målet var at fuldføre den matematiske teori så den gælder de nævnte typer for alle rationale 
funktioner f(z) - altså f(z) = g(z)/h(z) hvor g(z) og h(z) er polynomier. Resultatet er internetsiden 
www.juliasets.dk/Fractals.htm - alle programmer og billeder kan frit benyttes.
                                                                                                                                     Gert Buschmann

Billederne kommer i denne orden: almindelige Mandelbrot-mængder, almindelige Julia-mængder, Mandel-
brot- og Julia-landskaber, feltlinjer i Julia-mængder, Julia- og Mandelbrot-mængder dannet med quaternio-
ner (de er i sort/hvid), strange attractors (Julia-mængder). Herefter kommer der fire billeder som forfatteren 
ikke husker hvordan han fik frem. Og til slut en række mindre billeder - i de tre sidste er funktionen f(z) 
transcendent, nemlig sin(z).
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