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Umění klást ty správné otázky je důležitější, než umění je řešit.

Georg Cantor
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Stručná historie fraktální geometrie
Období matematických „monster“ (komplexní, neregulární objekty)
1872: Cantorova množina - diskontinuum
1875: Weierstrassova spojitá křivka bez derivace
1906: Brownův pohyb, Kochova křivka
Hierarchivké, „stupňovité“ chování
1919: Hausdorffova dimenze komplexních (složitých) geometrických objektů
1951: Hurstův zákon pro chování toku Nilu
1956: Gutenbergův-Richterův zákon o distribuci amplitud zemětřesení
1961: Richardsonův zákon o měření komplexních (složitých) přírodních útvarů,
jako např. pobřeží
1963: Stommelův diagram, popisující prostorové a časové měřítko pro dynamiku
oceánu v čase a prostoru
1969: Rozšíření Hurstovy práce v hydrologii (Mandelbrot, Van Ness, Wallis)
Oficiální vznik fraktální geometrie
1975: Mandelbrot použil slovo "fraktál"
1977: Mandelbrotovy fraktály: formy, dimenze
1980: Weierstrassova-Mandelbrotova fraktální funkce - geometrie
Weierstrassových monster (z r. 1875)
1982: Fraktální modely aplikované na ekologii (Hastings), vzory tvořené mraky
(Lovejoy)
1986: Vznik IFS algoritmu (Barnsley)
Fraktály a dynamika
1981: Witten a Sander představují DLA (Diffusion-Limited Aggregation)
1983: Hentschel a Procaccia dávají do souvislosti fraktály a podivné atraktory
1984: Zveřejněna Wolframova dynamika buněčných automatů
1987: Samoorganizace (Bak, Tang, Weisendelf)
1991: Kniha „Fraktály a multifraktály v geofyzice“ (Schertzer, Lovejoy)
90. léta
1991: Cca 400 publikací na téma fraktály
1992: Používání fraktálů k vysvětlení nejrůznějších otázek - od struktury vesmíru
až po distribuci zemětřesení
2006: Vznik této publikace :-)
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1 Historický pohled na vznik fraktální geometrie
Na přelomu 19. a 20. století se začaly objevovat matematické konstrukce
podivných útvarů, značně se lišících od geometricky „ideálních“ objektů.
Mnohými matematiky byly přijímány s odporem.
Jednou z prvních takovýchto konstrukcí, objevenou Karlem
Weierstrassem v roce 1872, byla spojitá funkce, která nemá v žádném
bodě derivaci. Následně přišel v roce 1884 Georg Cantor s diskontinuem
– množinou s nenulovou dimenzí menší než 1 a v roce 1904 Helge von
Koch s nekonečně dlouhou křivkou, která ohraničuje konečnou plochu.
Tyto a další konstrukce byly matematickou veřejností přijímány s
odporem jako „matematičtí strašáci“ či „monstra“. Později se však
ukázalo, že jsou k popisu některých přírodních jevů mnohem vhodnější,
než útvary klasické geometrie. V roce 1918 popsali Gaston Julia a Pierre
Fatou konstrukci tzv. Juliových množin a o rok později podal Felix
Hausdorff definici Hausdorffovy dimenze, která pro mnohé objekty
vychází neceločíselná a často dokonce iracionální.
Podobná situace byla i ve fyzice. Klasická mechanika popisovala
systémy, jejichž dráhy se daly vyjádřit pomocí přesných
deterministických vzorců, které byly v podstatě ekvivalentní možnostem
klasické geometrie s celočíselnou dimenzí. Avšak už od konce minulého
století klasická mechanika (a dynamika vůbec) začala narážet na vážné
potíže. Zatímco pohyb soustavy dvou hmotných bodů bylo možno
analyticky vypočítat a tyto výsledky souhlasily skvěle s realitou, už
výpočet pouhých tří těles s porovnatelnou hmotností vedl ke krizi
mechaniky - bylo dokázáno, že analytické řešení neexistuje! Čili není
možno přesně spočítat a teoreticky předpovědět dráhy například soustavy
tří blízkých hvězd o stejné hmotnosti. Při řešení tohoto problému byly
objeveny podivné nestability, které vedly k chaotickému chování v
situaci, která sama o sobě nijak chaotická či náhodná nebyla. Chaotické
chování se začalo objevovat i v jiných oblastech - u turbulentních
(vířivých) pohybů tekutin, u vývoje klimatu a v mnoha dalších situacích.
V polovině 60. let 20. století meteorolog Edward Lorenz
numericky počítal, na počítači tehdejší úrovně, vývoj jistého velmi
zjednodušeného modelu počasí (vyjádřeného poměrně stručnými
rovnicemi s jistými parametry charakteru konstant), který měl pouze tři
proměnné, měnící se v čase. Byl překvapen nestabilitou a chaotickým
vývojem tohoto meteorologického modelu, protože s velmi nepatrnými
změnami výchozích dat se dostavovaly zcela rozdílné meteorologické
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výsledky. Ani zmenšování diferencí dat na jakoukoliv úroveň leckdy
nevedlo ke zvýšení spolehlivosti předpovědi. Odhalil však, že přesto se
vypočtená "dráha" vývoje pohybuje v rámci jistého podivného útvaru.
Při studiu chyb u přenosu signálů v telekomunikačních sítích, kdy
se v signálech střídaly intervaly bez chyb s chybnými intervaly, si
matematik Benoit B. Mandelbrot (*1924 ve Varšavě) všiml jisté formy
pravidelnosti. Po zvýšení přesnosti měření se intervaly, které se jevily
jako bezchybné, opět rozpadly na chybné a bezchybné intervaly. To se
opakovalo při libovolném zpřesňování měření. Mandelbrotovi to
připomnělo matematickou konstrukci Cantorova diskontinua. Podruhé se
s takovou „soběpodobností“ setkal při studiu kolísání cen na trhu, kde si
jejich krátkodobý a dlouhodobý průběh byly nápadně podobné. Díky
těmto dvěma poznatkům se začal o soběpodobnost blíže zajímat.
Mandelbrot dospěl k doměnce, že v přírodě existuje skrytý fraktální řád.
Tato myšlenka se potvrdila prací Michaela Barnsleyho.
Fraktální geometrie je poměrně mladé odvětví matematiky, jehož
prvotní kořeny však sahají až do konce předminulého století. Jeho
oficiální vznik lze datovat do 70. let minulého století, kdy bylo založeno
B. B. Mandelbrotem. Velký vliv na vytvoření fraktální geometrie měl i
L.F. Richardson, který nasbíral velké množství dat. Později je využil
právě B.B. Mandelbrot.
Vzniku fraktální geometrie předcházel růst matematického
podhoubí, který se datuje do konce předminulého století, kdy byly
popsány podivné útvary jako Cantorovo diskontinuum, Peanova křivka,
Ďáblovo schodiště a další (např. v r. 1872 K. Weierstrass šokoval
berlínskou Akademii spojitou funkcí, která nemá v žádném bodě
konečnou derivaci). Na tato fakta mnozí matematici reagovali velmi
negativně (Ch. Hermite v dopise T. Stieltjesovi: „...odvrátil jsem se
s hrůzou a ošklivostí od toho politováníhodného zla, kterým jsou funkce
bez derivace...“). Teprve v našem století B.B. Mandelbrot ukázal, že tato
monstra jsou jen špičkou ledovce v teorii, která dokáže velmi dobře
popisovat jak geometrický vzhled našeho světa, tak chování dynamických
systémů.
Je až s podivem, že na fraktály jsme čekali tak dlouho, neboť půda
k jejich vzniku byla připravena v první polovině minulého století. Již
meziválečné generaci matematiků, pracujících v oblasti zvané topologie,
známo, že např. spojitých funkcí, nemajících nikde konečnou derivaci
(samozřejmě s fraktální strukturou grafů), je v jistém smyslu
neporovnatelně více, než jakýchkoliv jiných spojitých funkcí. Jinými
slovy byla teoreticky prokázána převaha fraktálního světa nad
nefraktálními „singularitami“. Přesto až Mandelbrotova neochvějná,
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někdy prý až neomalená, tvrdošíjnost vedla ke vzniku pojmu fraktálu a
s ním spojeného geometrického pohledu na svět.
Do doby, než byla fraktální geometrie založena, „vládla“ světu
klasická euklidovská geometrie, která byla s úspěchem používána po celá
staletí. Její velkou slabinou, kterou si v podstatě nikdo neuvědomoval,
bylo to, že neuměla popsat jednoduchým způsobem tak komplikované
struktury, jako jsou např. objekty na Obr. 1.

Obr. 1. Fraktály „Kapradina“ a „Džungle“

Běžné útvary jako kruh, čtverec, koule, trojúhelník a další, je
možno popsat v rámci Euklidovy geometrie poměrně jednoduše a
srozumitelně. Například pravoúhlý trojúhelník je plně popsán rovnicí,
známou každému: c2 = a2 + b2 . Co se však stane, když chceme
matematicky vyjádřit tzv. Pythagorův strom (Obr. 2)? Zde veškeré
pokusy o jednoduchý popis selhávají. Tento problém při použití fraktální
geometrie odpadá.
Složitost popisu není jedinou vlastností, kterou se od sebe tyto dvě
geometrie liší. Tou další je dimenze objektu. V klasické geometrii se
můžeme setkat s množstvím dimenzí, nulou počínaje. V reálném životě se
setkáváme s dimenzí 1 (čára), dimenzí 2 (plocha) a dimenzí 3 (prostor).
Všechny tyto dimenze jsou celočíselné. U fraktální geometrie tomu tak
není. Zde se můžeme setkat s dimenzí neceločíselnou, např. 1.68, 2.56,...
Jak bylo zjištěno (a jak také bude v kapitole o fraktální dimenzi ukázáno)
euklidovská dimenze je v jistém smyslu limitním případem dimenze
fraktální. Jinými slovy, fraktální dimenze může nabývat i celočíselných
hodnot, čímž přechází v dimenzi euklidovskou - euklidovská dimenze je
speciálním případem fraktální dimenze (nutno poznamenat, že toto
tvrzení není zcela pravdivé, ale nehodláme zdržovat hlubokými teoriemi).
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Obr. 2. Pythagorův strom

Fraktální dimenze není jen samoúčelná hříčka. Lze ji použít jako
korekční pomůcku při rekonstrukci rovnic afinních transformací, při
posuzování společného zdroje fyzikálních dějů [2] a pod. Další klíčovou
vlastností fraktální geometrie je tzv. soběpodobnost a soběpříbuznost.
Tyto pojmy vyjádřují fakt, že pokud zvětšíme libovolnou část fraktálního
objektu, pak tento výřez se bude podobat původnímu objektu.
Matematicky lze takto postupovat až do nekonečna, nicméně v reálném
světě vždy narazíme na omezující podmínky. Vezměme například husté
kořenoví stromů. Ať si vezmeme libovolný výřez, vždy se bude podobat
původnímu celku. Z výřezu si můžeme vzít další výřez atd., až narazíme
na poslední, nejmenší kořínky, za kterými již nic neleží - není co
zvětšovat. To je fyzikální hranice, která v matematickém světě neexistuje
(pokud si ji tam úmyslně nezavedeme). V případě kořenoví se jednalo o
soběpříbuzný fraktál, který lze vybudovat na principech IFS (iterujících
funkčních systémů) [1], [2].
Fraktální geometrie také není jen hříčkou s obrázky. Uplatnění
nachází při kompresi obrazů, počítačovém vidění, artware (umění na
počítači), studiu dynamických systémů (deterministického chaosu,
Thomových katastrof), šifrování, modelování různých chemických a
fyzikálních procesů, predikci a v mnoha dalších oborech [1], [2], [5]. Při
studiu principů fraktální geometrie může ovšem čtenář ztratit dětské
vidění světa - už nikdy neuvidí svět a celé univerzum, jak ho vídával
doposud. Klasické objekty, jako mraky, stromy, les, ba i takové, jako
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galaxie, může začít vnímat zcela odlišným způsobem. Tato ztráta je však
kompenzována krásou jednoduchého popisu těchto objektů.

1.1 Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor

Obr. 3. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918)

Cantor byl německý matematik, narozený v Petrohradě a pracující na
univerzitě v Halle. Jeho „dítě“, tzv. Cantorova množina, byla poprvé
publikována v roce 1883. Tento geometrický objekt patří mezi fraktálními
útvary k nejjednodušším a nejprozkoumanějším.
Konstrukce Cantorovy množiny je v podstatě triviální záležitost.
Celá tato množina leží v intervalu [0, 1] a její konstrukce spočívá ve
vynechání druhé třetiny tohoto intervalu a ze všech dalších, které tímto
procesem vznikají. To znamená, že v prvním kroku po vynechání
zůstanou dva menší intervaly, a to [0, 1/3] a [2/3, 1]. Každý z nich
podrobíme stejné operaci a dostaneme čtyři menší intervaly [0, 1/9], [2/9,
3/9], [6/9, 7/9], [8/9, 9/9] atd. Celý postup je graficky znázorněn na Obr.
4. Cantorovu množinu reprezentují nikoliv koncové body úseků vzniklých
během iterací, ale množina bodů, která zůstane po „nekonečně mnoha“
iteracích.
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Obr. 4. Cantorova množina po čtyřech iteracích

V kapitole 2 jsou popsány iterující funkční systémy (IFS) a jejich
atraktory. Definujeme-li IFS {f1, f2} vztahy

x
x2
f1 (x)  , f 2 (x) 
, x  [0,1] ,
3
3

(1)

pak f1,2 :[0,1]  [0,1] a Cantorova množina C tvoří jeho atraktor




C  f1 (C)  f 2 (C) .

(2)

Při použití vztahu (2) lze zjistit, že iterace systému {f1, f2}, začínající v
bodech Cantorovy množiny, v ní zase končí. Trajektorie, která v těchto
 nikdy neunikne. Pokud začne v jiných bodech, pak
bodech začíná, z nich
uniká okamžitě pryč - jde o únikovou posloupnost založenou na bodech„utečencích“.
Cantorovi se podařilo vytvořit množinu vskutku impozantní, byť
jednoduchými matematickými prostředky. Má všechny vlastnosti, které u
ní intuice může jen stěží připustit. Je nespočetná, t.j. má „stejné množství“
bodů jako celá reálná osa, ačkoliv z ní po konstrukci téměř nic nezbude.
Nemá izolované body a je uzavřená, z topologického hlediska je tedy
nejen tzv. kompaktní, ale i perfektní. Neobsahuje ovšem žádnou úsečku a
její topologická dimenze je nulová. Laik žasne a odborník, který to umí
dokázat, se diví.

1.2 Wacław Franciszek Sierpiński
Otcem dalšího klasického fraktálu byl polský matematik Wacław
Franciszek Sierpiński, který jej publikoval o 40 let později (1916), než
byla publikována Cantorova množina. Sierpinski byl profesorem ve
Lvově, Moskvě a Varšavě, kde patřil mezi nejvýznamnější matematiky.
Fraktál, jehož byl tvůrcem, nese jeho jméno - Sierpinského trojúhelník
(někdy též Sierpinského košík), viz Obr. 6.
Jeho konstrukce je opět poměrně triviální. Základním objektem je
obvykle rovnoramenný trojúhelník. Na tomto trojúhelníku se cyklicky
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opakuje stejná operace - půlení stran a jejich spojování s tím, že vnitřní
trojúhelník, který tak vznikne, již nepatří do mateřského útvaru (je
„vybělen“). Vytváření nových trojúhelníků se děje jen na bodech
mateřského útvaru. Množina bodů, která zůstane opět po nekonečně
mnoha takových operacích, je Sierpinského trojúhelník. Je s ním spojena
jedna zvláštnost: vzor na kazatelně katedrály v Ravelle. Tento motiv
(Obr. 6) byl navržen Nicolòu di Bartolomeo z Foggie (viz literatura –
Internetové odkazy). Pochází z 12. století a je na něm jasně patrný vzor
Sierpinského trojúhelníku. V podstatě lze tedy vznik fraktální geometrie
klást až do 12. století. Otázkou by však potom bylo, zda byl Sierpinského
trojúhelník v tomto vzoru vytvořen náhodou jen díky uměleckému cítění,
nebo jestli se na jeho tvorbě podílely i jeho matematické znalosti autora,
(což nepovažujeme za pravděpodobné). Později byl motiv Sierpinského
trojúhelníku použitý i Albrechtem Dürerem v jeho „Malířově příručce“
z roku 1525.

Obr. 5. Wacław Franciszek Sierpiński (1882-1969)

Podobné vzory lze nalézt i v jiných kulturách a achitekturách. Jako
příklad lze použít architekturu vesnic v severní Zambii (Obr. 7), nebo
fraktální vzor v basilice San Clemente v Itálii (Obr. 8). Fraktální
struktura vesnic v severní Zambii vzniká dodržováním několika
jednoduchých pravidel: rodinné obydlí je tvořeno kruhovou (či spíše
„vejcovitou“) ohradou pro dobytek se vstupní branou, uvnitř ohrady jsou
malé budovy
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Obr. 6. Sierpinského trojúhelník a vzor v Ravellské katedrále (jižní Itálie)

Obr. 7. Ba-Ili, severní Zambie (vlevo fotografie, vpravo schématický náčrt)

Obr. 8. Další fraktální vzor v basilice San Clemente, Itálie.
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(skladiště apod.) s tím, že velikost budovy odpovídá důležitosti uživatele,
v tomto případě otce, stařešiny apod. Ta je umístněna naproti vstupní
brány.

1.3 Niels Fabian Helge von Koch

Obr. 9 Niels Fabian Helge von Koch (1870 - 1924)

Byl to švédský matematik, který v roce 1904 představil křivku, která po
něm nese jméno (pro zajímavost uveďme, že tato osobnost byla skutečně
muž, stejně jako Jára da Cimrman, viz též internetový odkaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Jára_da_Cimrman, který byl v mládí rovněž
považován za ženu). Právě literární odkazy spojené s jeho posledním
křestním jménem vedly někdy k mylné doměnce, že se jedná o ženu.
Při konstrukci Kochovy křivky se již nepoužívá mateřský útvar a
afinní transformace na něm, ale rekurzivní procedura, jejímž výsledkem
je stejnoměrná limita křivek. Tyto křivky mohou být generovány tzv.
L – systémem (viz dále), nebo iteracemi IFS, startujícího na jednotkové
úsečce. Příslušný IFS je čtyřprvkový a Kochova křivka je jeho
atraktorem, viz např. [2].
V případě konstrukce Kochovy křivky je zapotřebí mít tzv.
inicializátor a generátor. Inicializátor často představuje úsečka a generátor
tvar, kterým se nahradí inicializátor. Na Obr. 10 je konstrukce klasické
Kochovy křivky, kde byl jako generátor použit trojúhelník s tím, že po
výměně byla každá jeho strana považována za inicializátor v
dalším kroku. To má za následek, že se v každém kroku nahrazuje každá
rovná strana (inicializátor) zmenšenou kopií generátoru. Jak je vidět, tak
již v kroku 6 dostáváme poměrně komplikovanou křivku.
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Obr. 10. Kochova křivka v prvních šesti fázích vzniku

Existují různé typy inicializátorů a generátorů. V případě
inicializátoru - úsečky a generátoru - trojúhelníku, dostaneme Kochovu
křivku. Jestliže jako generátor (Obr. 11) použijeme tři úsečky, jdoucí
z počátku po 120 stupních, pak po několika iteracích obdržíme tzv.
voštinovou strukturu. Pokud inicializátorem nebude úsečka, ale
trojúhelník, pak získáme tzv. sněhovou vločku. Při tvorbě sněhové vločky
navíc můžeme směr dosazení generátoru ovlivňovat náhodnými čísly
(Obr. 12), čímž dostaneme tvary, připomínající obrysy imaginárních
kontinentů.

- 16 -

Obr. 11. Voštinová struktura - normální (vlevo), inverzní (vpravo).

Obr. 12. Náhodná Kochova křivka.

Obr. 13. Variace na Kochovu křivku – sněhová vločka.
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1.4 Gaston Maurice Julia
Již ve svých 25 letech publikoval práci, která jej v matematickém světě
proslavila. Jako francouzský voják se účastnil první světové války, kde
byl mnohokrát raněn a také přišel o svůj nos. Jeho práce, která kupodivu
upadla v zapomnění a později inspirovala B.B. Mandelbrota, pojednávala
o podivných množinách v komplexní rovině (Obr. 15). Mandelbrot se
s touto prací seznámil až na popud svého strýce. Později Mandelbrot
zjistil, že právě množiny v komplexní rovině a operace s nimi jsou velmi
bohatým zdrojem fraktálů. Ke konstrukci těchto množin se používají
iterace polynomů, jak to ukazuje např. následující vztah:
x

x2  c

(x 2  c) 2  c

((x 2  c) 2  c) 2  c

...

(3)

Tato iterační posloupnost může mít dvě vlastnosti v závislosti na velikosti
startovní hodnoty komplexní proměnné x (pro pevné c  C ):




posloupnost je neohraničená - překročí hranici jakéhokoliv kruhu
umístněného okolo startovního bodu (množina „utečenců“);

posloupnost je ohraničená - existuje kruh umístněný okolo
startovního bodu, jehož hranici posloupnost nikdy nepřekročí
(množina „vězňů“).

Obr. 14. Gaston Maurice Julia (1893 - 1978).

- 18 -

Množiny hodnot obou typů proměnných jsou komplementární a
hranice mezi nimi je Juliova množina. Tato množina již nepatří do třídy
„soběpodobných“, ale do třídy „soběpříbuzných“ fraktálů díky tomu, že je
vytvořena nelineárními transformacemi. O způsobu jejich zobrazování
(Obr. 16) se zmíníme později.

Obr. 15 Ukázka z originálu práce G. Julii,  [1]

Obr. 16. Juliovy množiny pro různé hodnoty komplexního parametru c
ve vztahu (3).

- 19 -

Obr. 17. Juliova množina v černobílém provedení.

1.5 Felix Hausdorff

Obr. 18 Felix Hausdorff (1868 - 1942)

Felix Hausdorff byl matematikem, který po studiích v Lipsku působil na
univerzitách v Bonnu a Greifswaldu. V roce 1942, 26. ledna, spáchal
spolu se svou ženou sebevraždu, jakmile se dozvěděl, že jeho deportace –
vzhledem k jeho židovskému původu – do koncentračního táboru je
vzdálená jen jeden týden. Hausdorff se dostal do historie fraktální
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geometrie díky své práci z roku 1919, na které postavil definici fraktálu
B.B. Mandelbrot (Obr. 22). Hausdorff ovšem podstatně zasáhl téměř do
všech oblastí současné matematiky.
Do té doby, než byla definována fraktální dimenze, byla používána
dimenze klasická - celočíselná. Fraktální dimenze má, na rozdíl od
klasické, tu zvláštnost, že popisuje objekty obvykle pomocí
neceločíselných hodnot. I když to zní podivně, má to i své využití.
Například při identifikaci afinních transformací užitím tzv. kolážové věty,
nebo při vyhodnocování zdrojů různých signálů [2].

1.6 Alexander Michajlovič Ljapunov
A. M. Ljapunov byl ruský matematik, jehož jméno je známo z teorie
pravděpodobnosti, dynamických systémů a z oblasti jejich stability. U
chaotických systémů se divergence (rozbíhavost) blízkých trajektorií
popisuje tzv. Ljapunovovým exponentem. Spojení A. M. Ljapunova s
fraktální geometrií vede právě přes tento exponent. Máme-li systém, který
vykazuje známky chaosu a jeho stavová trajektorie se pohybuje v tzv.
podivném atraktoru, pak struktura tohoto atraktoru je fraktální.

Obr. 19. Alexander Michailovič Ljapunov (1857 - 1918).
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Obr. 20. Ljapunovův exponent (jednoduchá křivka) pro logistickou rovnici ve
vztahu k tzv. bifurkačnímu diagramu. Oblasti „zrnění“ odpovídají chaosu,
pro které nabývá exponent kladných hodnot. Obrázek je čistě ilustrativní,
podrobně viz [1].

1.7 Aristid Lindenmayer
A. Lindenmayer byl maďarský biolog, který rozvinul formální popis
vývoje biologických systémů, určený pro simulace na počítačích. Tento
přístup je nyní znám jako "paralelní přepisující se systém", nebo také jako
L-systém, který se používá pro modelování růstových procesů [1], [5].
Myšlenka, na základě které A. Lindenmayer založil formální jazyk
L-systémů, spočívá v tom, že na vývoj organismu může být pohlíženo
jako na vykonávání určitého programu, uloženého v oplodněném vajíčku.
Na vyšší mnohobuněčné organismy lze pak pohlížet jako na kolekci
příslušně naprogramovaných konečných automatů.

Obr. 21. Aristid Lindenmayer (1925 - 1989) a fraktál generovaný L-systémem.
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1.8 Benoit B. Mandelbrot
Představovat B.B. Mandelbrota je asi zbytečné, protože je
pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších matematiků tohoto století.
Právem jej můžeme označit za otce fraktální geometrie, kterou proslavil
svou knihou The Fractal Geometry of Nature (1982) - Fraktální
geometrie přírody [3], ve které poprvé představil svět fraktálů v plné
kráse. Takřka symbolem pro fraktální geometrii se stala tzv.
Mandelbrotova množina „vypěstovaná“ na Gaussově rovině.
B.B. Mandelbrot se narodil v litevsko-židovské rodině r. 1924 ve
Varšavě. Jeho otec byl obchodník s oděvy a matka byla zubní lékařka. V
r. 1936 se celá rodina přestěhovala do Paříže, kterou musela opustit ihned
po vypuknutí války. Její pouť skončila v městě Tulla. Zde se seznámil s
mnoha učiteli a vědci, kteří byli utečenci stejně jako on. Celkově se jeho
proces vzdělávání charakterizuje jako neuspořádaný a neúplný, nicméně
úspěšně složil přijímací zkoušky na École Normale a École
Polytechnique. Během těchto testů se projevily jeho vlohy pro
geometrickou představivost, která mu pomohla řešit matematické
problémy, u nichž by měl jinak problémy v důsledku nedostatku
matematických vědomostí.

Obr. 22. Benoit B. Mandelbrot.
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Obr. 23. Mandelbrotova množina a její výřez.
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Mandelbrot charakterizoval sebe a svou minulost slovy: „Často,
když slýchávám seznam svých povolání, říkám si, jestli vůbec existuji.
Jsou to množiny se zaručeně prázdným průnikem“. To v podstatě
znamenalo, že se mu dařilo po dlouhou dobu procházet mnoha obory bez
povšimnutí. Začal u IBM, kde se setkal s fraktálními zákonitostmi stejně
jako v jeho ekonomických experimentech. Vždy byl outsiderem, který
nekonvenčně přistupoval k zákoutím matematiky, která nebyla právě v
módě, bádal v oborech, kde nebyl vítán. Své největší myšlenky skrýval,
aby mohl publikovat a mohl přežívat převážně díky důvěře svých
zaměstnavatelů z Yorktown Heights. Podnikal výpady do takových oborů
jako je ekonomie, aby se vždy stáhl zpět a za sebou zanechával
provokující myšlenky, ale málokdy fakta podložená souvislou prací.
K jeho prvnímu kontaktu s fraktálním světem došlo u společnosti
IBM, když studoval fluktuace cen bavlny na firemním počítači. Každá
cena byla sice nepředvídatelná, nicméně posloupnost změn nezávisela na
časovém měřítku. Podobný problém se vyskytl i při studiu náhodných
poruch na telekomunikačních linkách. Zde byl opět objeven princip
opakování poruch v libovolném měřítku. V jednom okamžiku se
Mandelbrotovi zdálo, že jsou jeho úvahy chybné, protože při určitém
„zvětšení“ se poruchy vytratily. To však způsobili inženýři dané
společnosti, kteří měření pro velmi malé poruchy ignorovali. Mandelbrot
se zaměřil na další data, jako jsou např. tisícileté záznamy o stavu vody na
Nilu, které se opakovaly v různých měřítcích. Mandelbrot popsal tyto
změny pomocí dvou typů efektů - Noemova a Josefova.
Noemův efekt znamená nespojitost - pokud se některá veličina
mění, může se měnit téměř libovolnou rychlostí. Typickým příkladem je
burza, kde se ceny mění z minuty na minutu skokem. Josefův efekt
znamená tendenci k setrvalému stavu. Oba efekty působí proti sobě v
libovolných měřítcích.
Svým dílem přispěl Mandelbrotovi i L.F. Richardson, který mimo
jiné poukázal na 20%-ní rozdíl v délce hranice mezi Portugalskem a
Španělskem měřené z obou států. To dovedlo Mandelbrota k úvaze, jak
dané měřítko ovlivňuje měření délky. Odtud byl už jen krůček k fraktální
dimenzi. Jednoho chladného dne roku 1975, kdy se podobné úvahy a
myšlenky začaly objevovat i ve fyzice, se Mandelbrot rozhodl publikovat
svou revoluční knihu [4], kterou sám nazval jako manifest a soubor
kazuistik. Fraktály dostaly své jméno podle latinského slovníku jeho syna,
kde narazil na slovo fractus, značící zlomený, rozbitý apod. V angličtině,
ale i ve francouzštině je toto slovo fractal.
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1.9 Edward Norton Lorenz
Dalším velikánem, který přispěl k teorii chaosu je E.N. Lorenz, který se
proslavil tzv. „motýlím efektem“, který zveřejnil v 60. letech. Motýlí
efekt poukazuje na nemožnost dlouhodobé předpovědi počasí (max. 2-3
dny) a tím na jeho chaotičnost. Základní myšlenkou motýlího efektu je
představa, že i nepatrné mávnutí motýlích křídel nad Tokiem může
způsobit uragán nad New Yorkem.
Lorenzův atraktor (Obr. 25) je, stejně jako Mandelbrotova množina
spolu s Ljapunovovým exponentem, symbolem pro chaos.

Obr. 24 Edward Norton Lorenz (nar. 1917 - )

Rovnice, které generují Lorenzův atraktor, byly odvozeny
E.N. Lorenzem z existujících poznatků lorda Rayleigha z r. 1916. Tyto
rovnice fyzikálně reprezentují proces turbulence v atmosféře způsobené
rozdílem teplot mezi dvěma vrstvami atmosféry.
Své revoluční výpočty prováděl Lorenz na počítači tehdy střední
třídy, který dokázal provést „úžasných“ 17 výpočtů za sekundu (v dnešní
době superpočítače, používané pro předpověď počasí, mají výkon řádově
jednotky Gflops). Lorenz měl jistý model počasí, který produkoval
časovou řadu jeho vývoje. Jednou v zimě roku 1961 chtěl zkoumat
podrobněji jednu z těchto řad a aby si zkrátil výpočet, rozhodl se začít
nikoliv od začátku, ale od středu řady. Počáteční podmínky zadal podle
staršího výpisu a šel na kafe. Po návratu na něj čekal výsledek, který dal
základy nové vědě – teorii chaosu. Obě řady se od sebe po určité době
začaly rozcházet bez ohledu na to, jak přesně Lorenz zadal počáteční
podmínky. Tak se zrodil termín „citlivost na počáteční podmínky“.
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Lorenz tím poukázal na to, že mnohé systémy jsou citlivé na počáteční
podmínky a že mohou díky tomu generovat to, čemu se dnes říká chaos.

Obr. 25. Různé typy atraktorů.
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1.10 Otto E. Rössler
Rösslerův atraktor je umělý systém, jeden z tzv. podivných atraktorů,
založený na nejjednodušších principech generování chaosu, a to
transformaci „rozprostření a ohyb“ (stretch and fold). Rösslerův atraktor
(1976) vychází z atraktoru Lorenzova, který byl publikován
13 roků před ním.
Rössler byl původním povoláním lékař, který se k chaosu dostal
přes chemii a teoretickou biologii. Rösslerovo jméno začalo být
spojováno s jednoduchým atraktorem ve tvaru stuhy, svinuté do věnečku
se záhybem (Obr. 26). Rössler si ale také představoval atraktory ve
vyšších dimenzí jako ohýbání a stlačování stavového prostoru, které se
skutečně stalo klíčem ke konstrukci podivných atraktorů.
Zastává názor, že tyto tvary představují princip samoorganizace v
přírodě (vznik disipativních, nevratných struktur díky složitým a
nelineárním procesům). Představoval si punčochu k měření větru, do
které se chytil vítr. Vítr je v pasti a musí „proti své vůli“ konat něco
užitečného. Podle něj princip samoorganizace spočívá v tom, že příroda
dělá něco proti své vůli a díky tomu se zaplétá do sebe a dává tak
vzniknout kráse. Ať už jsou jeho úvahy jakékoliv, neodmyslitelně patří do
historie fraktálů a chaosu.

Obr. 26. Otto E. Rössler (nar. 1940 - ) a jeho atraktor.
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2 Fraktály a jejich principy
Fraktální geometrie je ve své nejhlubší podstatě práce s metrickými
prostory, na kterých se pracuje s limitami, ze kterých v konečné fázi
vzniknou ony známé a krásné fraktální obrazce. Pokud je tedy cílem
porozumět fraktálům a principům jejich tvorby, pak je nutné se seznámit s
metrickými prostory a postupně se tak propracovat do "světa", kde
fraktály žijí.

2.1 Konstrukce fraktálů, algoritmus IFS
Fraktál je objekt, jehož geometrická struktura se opakuje v něm samém. Fraktály
se dělí na soběpodobné a soběpříbuzné.

Jak už bylo řečeno, fraktály jsou množiny, jejichž geometrický motiv se
opakuje v základním útvaru až do nekonečna. Pojem nekonečna však
musíme brát v matematickém slova smyslu, protože ve fyzikálním světě
vždy existují nějaké hranice, za kterými opakování sekvencí končí.
Například systém kořenů stromu. Pokud se vezme částečný výsek, pak
obdržíme podobný obrazec spleti kořenů, atd. Po určitém počtu kroků
narazíme na poslední, nejmenší kořínek, za nímž již žádná fraktální
struktura není. To je fyzikální hranice systému.
Ve fraktální geometrii se fraktály dělí na dva základní typy, a to na
fraktály



soběpodobné;
soběpříbuzné.

Soběpodobné fraktály jsou struktury, se kterými se lze setkat jen
při matematických konstrukcích. Jejich charakteristickým znakem je to,
že se v nich opakuje původní originální motiv mateřského útvaru či
tělěsa. Kterýkoliv výsek je přesnou kopií původního objektu.
Soběpříbuzné fraktály jsou struktury, se kterými se setkáváme
každý den, aniž bychom si to uvědomovali. Jsou to například mraky, lesy,
hory, vodní hladina, ale i takové objekty jako obličej atd. Jejich
charakteristickým znakem je to, že kterýkoliv výsek je podobnou kopií
původního útvaru (viz např. Obr. 27).
Fraktály je možno zkonstruovat pomocí tzv. afinních
transformací, které provádí s daným objektem několik operací: rotaci,
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zmenšování a posun. Vlastní matematický popis afinní transformace je
dán následujícími vztahy:

x  r cos r2 sin   x1  e 
wx   w 1  1
    , resp.
x1  r1 sin  r2 cos  x 2  f 
x  a b  x1  e 
wx   w 1  
    .
x1  c d  x 2  f 



(4)

(5)



Obr. 27. Soběpříbuzný fraktál.

V této transformaci mají jednotlivé parametry následující význam. Úhel 
určuje otočení osy x, v jejímž směru je útvar přeškálován parametrem r1 a
současně  určuje úhel otočení osy y, v jejímž směru je útvar
přeškálován parametrem r2. Parametry e a f určují translaci útvaru podle
jednotlivých (neotočených) os. Z těchto interpretací plyne, jakým
způsobem jsou realizována zejména zkosení či zrcadlení. Afinní

transformace je znázorněna na Obr. 34 - Obr. 39.
Opakovaným aplikováním afinní transformace (nebo jejich
skupin) se dosáhne toho, že se z vlastního útvaru začne „vynořovat“
fraktální struktura (Obr. 53). To, jak tyto afinní transformace budou
používány, ovlivní výsledný charakter fraktálu. Jestliže se budou používat
všechny transformace pravidelně, pak se získá fraktál soběpodobný.
Pokud budou používány s ohledem na uživatelsky zadané
pravděpodobnosti pro každou transformaci a použije se tzv. hierarchický
IFS (HIFS, [1]), pak bude výsledkem fraktál soběpříbuzný [1], viz Obr.
27. HIFS je v podstatě kombinování několika IFS v různých úrovních.
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K vybudování fraktálního objektu nestačí obvykle jen jedna afinní
transformace, ale spíše několik. Například pro Sierpinského trojúhelník
jsou to tři afinní transformace, pro fraktál Kapradina čtyři, atd. Zde se
jedná o afinní transformace na euklidovské ploše. Samozřejmě, že ne
vždy musí být tyto transformace na ploše. Příkladem může být tzv.
Cantorova množina, kde dochází k transformacím jen na ose x.

Obr. 28. Sierpinského trojúhelník pomocí tří afinních transformací.

Obr. 29. Kochova křivka pomocí čtyř afinních transformací.

Algoritmus, který využívá ke konstrukci afinních transformací, se
v cizí literatuře nazývá IFS (Iteration Function System [2]), nebo MRCM
(Multiple Reduction Copy Machine [1]) , což v podstatě znamená, že se
dané afinní transformace, použité pro konstrukci daného fraktálu, stále
opakují. Tento proces si lze obrazně představit jako systém se zpětnou
vazbou (Obr. 30 - Obr. 32, [1]).
Afinní transformace mohou být použity dvojím způsobem, a to
v deterministickém nebo stochastickém algoritmu. Některé fraktály lze
získat pomocí deterministického algoritmu (Sierpinského trojúhelník,
Strom, Obr. 33), většinu však pomocí algoritmu stochastického
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(Kapradina, atd.) Pokud používáme algoritmus deterministický, pak
poslední sloupec s nadpisem „p“ (pravděpodobnost používání dané
transformace) nepotřebujeme, viz Tab. 1. U deterministického algoritmu
v každém kroku provedeme iterace všech zobrazení a jejich sjednocení je
pak použito v dalším kroku:
An 1 

(6)

w j An  , n  1,2...
j1

N

x n 1  f (x n )


Obr. 30. JednorozměrnýIFS.

x n 1  g(x n , y n )
y n 1  h(x n , y n )
Obr. 31. Dvourozměrný IFS.



1

2
3

f1(x n )

x n 1  f 2 (x n )
f (x )
 3 n


Obr. 32. IFS s náhodným výběrem.

Množina potřebných transformací se pak zapisuje ve formě tabulky
(Tab. 1, příp. Tab. 2.)
W
1

a
0.5

B
0

c
0

d
0.5
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e
1

f
1

p
0.25

0.5
0
0
0.5
1
50
2
0.5
0
0
0.5
50
50
3
Tab. 1. Tři afinní transformace nutné pro konstrukci „randomizovaného“
Sierpinského trojúhelníku.

0.25
0.50

Je zřejmé, že deterministický algoritmus buduje fraktály
soběpodobné. Opakem je algoritmus stochastický, který tvoří fraktály
soběpříbuzné, a to tak, že bere v úvahu parametr p, což je
pravděpodobnost, s jakou bude daná transformace použita. Symbolicky:
An 1 

n
j1

w j An  , kde w j  p j .

(7)

Fraktální objekty lze konstruovat pomocí počítače a vhodného
software (jako jazyk C, Pascal, Dephi, Matlab atp). Pro programovou
podporu zde
 vygenerovaných fraktálů byl použit program Mathematica
od společnosti Wolfram Research (www.wolfram.com - zde lze zdarma
stáhnout prohlížeč, tzv. MathReader, www.elkan.cz). Jedním z hlavních
důvodů je fakt, že konstrukce fraktálů se v tomto prostředí neutápí
v nečitélném kódu o mnoha stranách, umožňuje snadnou programovou
manipulaci s grafickými objekty a je (a to zejména pro studenty a učitele)
levně dostupným softwarem.
Pro tvorbu fraktálních útvarů je potřeba v první řadě aktivovat
knihovny s potřebným programovým vybavením. Tyto knihovny jsou
standardní výbavou programu Mathematica. Aktivace se provede
příkazem „Needs“.
Needs["ProgrammingInMathematica`AffineMaps`"]
Needs["ProgrammingInMathematica`IFS`"]
Needs["ProgrammingInMathematica`ChaosGame`"]

Obr. 33. Fraktál Strom.

Sierpinského trojúhelník
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a
0.5
0.5
0.5

b
0
0
0

a
0
0
0.5

b
-0.5
0.5
0

a
0
0
0

b
0.577
0.577
0.577

a
0.333
0
0

b
0
0.333
-0.333

a
0.387
0.441
-0.468

b
0.430
-0.091
0.020

a
0.255
0.255
0.255
0.370

b
0
0
0
-0.642

a
0.849
0.197
-0.150
0

b
0.037
-0.226
0.283
0

a
0.195
0.462
-0.058
-0.035
-0.637

b
-0.488
0.414
-0.070
0.070
0

c
d
0
0.5
0
0.5
0
0.5
Vánoční stromeček
c
d
0.5
0
-0.5
0
0
0.5
Drak
c
d
-0.577
0
-0.577
0
-0.577
0
Bludiště
c
d
0
0.333
1
0
1
0
Větvička
c
d
0.430
-0.387
-0.009
-0.322
-0.113
0.015
Sněhová vločka
c
d
0
0.255
0
0.255
0
0.255
0.642
0.370
Kapradina
c
d
-0.037
0.849
0.226
0.197
0.260
0.237
0
0.16
Strom
c
d
0.344
0.443
-0.252
0.361
0.453
-0.111
-0.469
-0.022
0
0.501

e
0
0.5
0.5

f
0
0
0.5

e
0.5
0.5
0.25

f
0
0.5
0.5

e
0.0951
0.4413
0.0952

f
0.5893
0.7893
0.9893

e
0.333
0.666
0.333

f
0.666
0
0

e
0.2560
0.4219
0.4

f
0.5220
0.5059
0.4

e
0.3726
0.1146
0.6306
0.6356

f
0.6714
0.2232
0.2232
-0.0061

e
0.075
0.4
0.575
0.5

f
0.1830
0.0490
-0.084
0

e
0.4431
0.2511
0.5976
0.4884
0.8562

f
0.2452
0.5692
0.0969
0.5069
0.2513

Tab. 2. Koeficienty vybraných afinních transformací.

- 34 -

Ke znázornění výše popsaných afinních transformací je nutné
vytvořit nějaký základní grafický objekt. Pro potřeby knihy jich bylo
vytvořeno několik. V tomto okamžiku je použit tzv. pan Hlava (Obr. 34).
K jeho vytvoření je použito příkazů „Show“ (zobraz) „Graphics“
(graficky) pro objekty typu „Circle“ (kružnice), „Disk“ (kruh), „Line“
(přímka) a „Polygon“ (mnohoúhelník, v tomto případě tvar nosu). Po
aplikaci Prog. 1 vznikne hlava v pravém horním rohu na černém pozadí.
Toto asymetrické položení je úmyslné. Při použití následujících afinních
transformací je lépe vidět jejich výsledný efekt. Celý grafický objekt je
uložen v proměnné gr1. Ta je pak využívána dále a zastupuje jinak
„dlouhý“ popis objektu.
Prog. 1 Pan Hlava
gr1 = Show[Graphics[
{RGBColor[0, 0, 0], (*černá barva*)
Polygon[{{0, 0}, {1, 0}, {1, 1}, {0, 1}} ], (*černý čtverec*)
RGBColor[1, 1, 1], (*bílá barva*)
Circle[{0.75, 0.75},.25], (*hlava*)
Disk[{0.60, 0.85}, 0.02], (*levé oko*)
Disk[{0.90, 0.85}, 0.02], (*pravé oko*)
Polygon[{{0.75, 0.75}, {.8, 0.85}, { 0.70, 0.85}, {0.75, 0.75}}],(*nos*)
Line[{{.6, 0.7}, {.9, 0.7}}], (*ústa*)
Line[{{.0, .0}, {.0, 1}, {0, 1}, {1, 1}, {1, 1}, {1, 0}, {1, 0}, {0, 0}}] }], (*bílé olemování
černého čtverce pro lepší vizualizaci efektu afinních transformací*)
AspectRatio -> Automatic, Axes -> False, Frame -> True, GridLines -> Automatic,
PlotRange -> All];

Obr. 34. Základní objekt pan Hlava.

První operací je kontrakce (zkrácení), která je reprezentována
příkazem scale[x,y]. Příkaz zobrazí daný objekt ve zmenšení, jež je dáno
parametry x, y ϵ [0,1] (viz Obr. 35); pokud je v příkazu jen jeden
parametr, pak je stejné zmenšení aplikováno na obě osy současně
(Obr. 36).
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s = scale[.7, .2] (*faktor zmenšení*)
Show[s[gr1], GridLines -> Automatic, AspectRatio -> Automatic, Axes -> False,
Frame -> True]; (*vykreslení*)

Obr. 35. Zmenšení.

s = scale[0.5]
Show[s[gr1], GridLines ->
Frame -> True];

Automatic, AspectRatio -> Automatic, Axes -> True,

Obr. 36. Souměrné zmenšení.

Pootočení objektu je provedeno pomocí funkce rotation, jejíž parametr je
míra rotace ve stupních.
rot = rotation[45°] (*rotace*)
Show[rot[gr1], GridLines -> Automatic, AspectRatio -> Automatic, Axes -> False,
Frame -> True]; (*vykreslení*)
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Obr. 37. Rotace.

Výše uvedené příkazy lze kombinovat pomocí příkazu Composition
(složení), jehož argumenty jsou jednotlivé geometrické operace (v tomto
případě kontrakce a rotace).
sr = Composition[s, rot]; (*složení zmenšení a rotace*)
Show[sr[gr1], GridLines -> Automatic, AspectRatio -> Automatic, Axes -> False,
Frame -> True]; (*vykreslení*)

Obr. 38. Složení více operací.

K výše uvedeným operacím lze přidat i posunutí příkazem translation,
v našem případě dojde k posunutí levého dolního rohu hlavy na pozici
(3,1), viz Obr. 39.
Show[translation[{3, 1}][gr1], GridLines -> Automatic, AspectRatio -> 1/2, Axes ->
False, Frame -> True];
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Obr. 39. Posun.

K tvorbě fraktálních objektů je nutné provádět i sjednocení
výsledků jednotlivých operací. To lze provést a vizualizovat příkazem
Show.
Show[{gr1, sr[gr1]}, GridLines -> Automatic, AspectRatio -> Automatic, Axes ->
False, Frame -> True];

Obr. 40. Základní objekt a jeho transformovaná kopie.

Show[{gr1, translation[{3, 1}][sr[gr1]]}, AspectRatio -> Automatic, Axes -> False,
Frame -> True, GridLines -> Automatic];

Obr. 41. Základní objekt a jeho transformovaná kopie.

- 38 -

Aby byly geometrické operace co nejjednodušší, je součástí
knihoven i příkaz AfinneMap (afinní transformace), který má za
argumenty míru rotace, kontrakce a posunu. V následujícím programu se
do proměnné ifs0 přiřadí sada transformací potřebných pro tvorbu
Kochovy křivky, které se pak aplikují na Hlavu (proměnná gr1) a pomocí
příkazu Show se zobrazí jejich výsledek (Obr. 42), neboli první iterace.
Prog. 2 Křika Kochové
ifs0 = IFS[{AffineMap[ 0, 0, 1/3, 1/3, 0, 0],
AffineMap[Pi/3, Pi/3,1/3,1/3, 1/3, 0],
AffineMap[2 Pi/3, -Pi/3, 1/3, 1/3, 2/3, 0],
AffineMap[0, 0, 1/3, 1/3, 2/3, 0]}]; (*do proměnné ifs0 se uloží sada afinních
transformací*)
Show[ifs0[gr1]]; (*vizualizace prvních čtyř transformací*)

Obr. 42. vzniklý z Obr. 34 po první iteraci podle Prog. 2.

Vlastní konstrukce Kochovy křivky se pak provede iterativně
pomocí příkazu Nest, který má tři argumenty, a to funkci, kterou má
iterativně vykonat (ifs0 - sada 4 afinních transformací), výchozí objekt
(gr1, pan Hlava) a počet iterací. Nest je tedy jakousi obdobou rekurzivní
funkce, která by musela být realizována např. v jazyku C. Funkce Nest
vrací výsledek po n-té iteraci (v tomto případě po čtvrté iteraci,
viz Obr. 43). V případě NestList se vrací výsledky ze všech čtyř iterací
v objektu zvaném list, což není nic jiného nežli jakýsi vektor či matice
obecně nenumerických objektů.
Zatímco na Obr. 43 je klasická Kochova křivka, na Obr. 44 je její
randomizovaná varianta, které lze dosáhnout tak, že se v Prog. 2 za
některý z argumentů dosadí funkce Random. Ta generuje náhodné číslo
v intervalu [0, 1]. Jinými slovy, části křivky jsou ovlivněny náhodou.
Show[Nest[ifs0, gr1, 4]];
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Obr. 43. A opět Kochova křivky z Obr. 34 po 4 iteracích.

Obr. 44. Ostrov vytvořený z randomizovaných Kochových křivek.

Obecně lze fraktály konstruovat z jakéhokoliv objektu, ať je to jen
bod či fraktál. Na demonstrování tohoto tvrzení byly použity následující
programy. Pomocí Prog. 3 je nejdříve vytvořen sněhulák a Prog. 4 z něj
následně vygeneruje Sierpinského trojúhelník.
Prog. 3 Sněhulák
nohy = Circle[{0, 2}, 3];
telo = Circle[{0, 6.75}, 1.75];
hlava = Circle[{0, 10.0}, 1.5];
hrnec = Rectangle[{-1, 11.25}, {1, 12.5}];
ruka1 = Line[{{1.7, 7}, {3, 6}, {4, 7}}];
ruka2 = Line[{{-1.7, 7}, {-3, 6}, {-4, 7}}];
knofliky = {Disk[{0, 1}, .3], Disk[{0, 2}, .3], Disk[{0, 3}, .3], Disk[{0, 4}, .3], Disk[{0,
6.5}, .3], Disk[{0, 7.5}, .3]};
oci = {Circle[{-.75, 10.5}, .3], Circle[{.75, 10.5}, .3]};
zornicky = {Disk[{-.75, 10.5}, .15], Disk[{.75, 10.5}, .15]};
nos = Polygon[{{-.25, 10.5}, {.25, 10.5}, {0, 9.5}}];
pusa = {Thickness[.02], Circle[{0, 10}, 1, {1.1π, 1.9π}]};
hrnecucho = {Thickness[.02], Circle[{1, 11.9}, .4]};
snehulak = Show[Graphics[{hlava, telo, nohy, hrnec, ruka1, ruka2, knofliky, oci, nos,
pusa, hrnecucho, zornicky}], AspectRatio -> Automatic, Frame -> True]
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Obr. 45. Sněhulák.
Prog. 4 Sierpiského trojúhelník vygenerovaný ze sněhuláka
st = IFS[{
scale[0.5, 0.5],
AffineMap[0, 0, 0.5, 0.5, 1, 1],
AffineMap[0, 0, 0.5, 0.5, 1, 50],
AffineMap[0, 0, 0.5, 0.5, 50, 50]}]; (*sada afinních transformací pro Sierpinského
trojúhelník*)
gr2 = Table[Show[Nest[st, snehulak, i]], {i, 6}];(*šest iterací sněhuláka*)

Obr. 46. Sněhulák po první iteraci (vlevo) a po šesti (vpravo).
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Tvorbu fraktálů lze ještě více „zautomatizovat“ pomocí
následujícího kódu. V něm jsou předdefinovány matice afinních
transformací (co řádek, to transformace). Ty jsou převedeny do
konkrétních příkazů pomocí operátoru /@, neboli Map, který říká „aplikuj
funkci vlevo na všechny elementy objektu vpravo“. Jinými slovy aplikuj
funkci AM na všechny řádky příslušných matic transformací, načež se
výsledek zobrazí standardním způsobem.
Prog. 5 „Oddělení“ koeficientů afinních transformací od kódu
AM[{a_, b_, c_, d_, e_, f_}] := map[{{a, -b, e}, {c, d, f}}]

tr = AM /@ Triangle;
tre = AM /@ Tree;
chtr = AM /@ ChristmassTree;
fr = AM /@ Fern
ifs0 = IFS[tr];
Show[Nest[ifs0, gr1, 1], Axes -> False, Frame -> True, PlotRange -> All];

Na Obr. 47 - Obr. 50 jsou výsledky 4 výše uvedených sad
transformací po první iteraci a na Obr. 52 jejich výsledek po deseti
iteracích. Fraktální struktura je očividná.
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Obr. 47. Sierpinského trojůhelník po první iteraci.
ifs0 = IFS[tre];
Show[Nest[ifs0, gr1, 1], Axes -> False, Frame -> True, PlotRange -> All];

Obr. 48. Strom po první iteraci.
ifs0 = IFS[chtr];
Show[Nest[ifs0, gr1, 1], Axes -> False, Frame -> True, PlotRange -> All];

Obr. 49. Vánoční stromeček po první iteraci.
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ifs0 = IFS[fr];
Show[Nest[ifs0, gr1, 1], Axes -> False, Frame -> True, PlotRange -> All];

Obr. 50. Kapradina po první iteraci.

Další ukázkou konstrukce fraktálu je generování stromořadí z již
vybudovaného fraktálu Strom (Obr. 48 a Obr. 52). To je provedeno
pomocí Prog. 6, kde je jediná afinní transformace, reprezentující
zmenšení a posun Stromu, to vše ve 4 iteracích. První strom je originál a
zbývající čtyři v pozadí jsou výsledkem nové afinní transformace. Za
povšimnutí stojí použití příkazu NestList, který vrací celou posloupnost
výsledků (nejen poslední jako Nest) – tedy alej.
Prog. 6 Alej ze Stromu

NewMap[{a_, b_, c_, d_, e_, f_},{x_,y_}]:={a*x+b*y+e,c*x+d*y+f}
x=.5;y=.3; startPoint={{x,y}};
NewMap2[rr_]:=NewMap[#,rr]&/@Tree;
NewMap3[gg_]:=Flatten[NewMap2/@gg,1]
Strom=ListPlot[Nest[NewMap3,startPoint,6],AspectRatio->1/1,
DisplayFunction->Identity];
alejMap[fr_]:=N[AffineMap[0,0,0.6,0.6,.58,0.1][fr]]
(*transformace pro alej*)
Show[NestList[alejMap,Strom,4],PlotRange->All,AspectRatio->Automatic,
Frame->True,Axes->False,DisplayFunction->$DisplayFunction]
(*vykreslení po 4 iteracích*)
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Obr. 51. Alej vzniklá z fraktálu Strom.

Obr. 47 po deseti iteracích

Obr. 48 po deseti iteracích

Obr. 49 po deseti iteracích

Obr. 50 po deseti iteracích

Obr. 52. Výsledné objekty z Obr. 47 - Obr. 50.

- 45 -

Originál

Transformace 1

Transformace 2

Transformace 3

Obr. 53. Tvorba fraktálu pomocí afinních transformací.

Další možnou ukázkou je bílý pan Hlava (Obr. 53), který zde
posloužil k vygenerování složitější spirály. Byly použity celkem tři afinní
transformace, které vlastní útvar (Hlavu) zmenšily, pootočily a posunuly
(druhá Hlava zdola). Na takto získaný objekt se opět použily tyto
transformace a byla získána třetí Hlava, atd. Počet iterací byl 20. V
podstatě se jedná o geometrické změny v závislosti na času, které jsou
zobrazeny v jednom obrázku. Jak je vidět, tak lze prakticky z libovolného
útvaru pomocí afinních transformací vytvořit jakýkoliv objekt, jak je to
demonstrováno na Obr. 54. Je také vidět, že již po pěti iteracích
dostaneme velmi komplikovanou strukturu - Sierpinského trojúhelník.
Afinní transformaci můžeme použít dvěma způsoby. V prvním ji
aplikujeme na každý bod daného objektu, což povede k jeho změně objekt změní strukturu. Pokud ji budeme aplikovat na daný objekt jako by
to byl bod, pak z něj můžeme vybudovat stejné nebo nové struktury.
Totéž lze provést i s dalšími objekty, které pak ve výsledném efektu tvoří
např. „rodinu“ Sierpinského trojúhelníků ve smyslu použití stejných
afinních transformací, ale jiného základního objektu. Pár členů teoreticky
nekonečně (lze dosadit jakýkoliv grafický objekt) bohaté rodiny
Sierpinského trojúhelníků je na Obr. 55 - Obr. 56, kde byly použity jako
základní objekty pan Hlava, trojúhelník a kružnice. To vše je realizováno
pomocí Prog. 7.
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Originál

Po transformaci 1

Po transformaci 2

Po transformaci 3

Po transformaci 4

Po transformaci 5

Obr. 54. Tentýž mateřský útvar a jiný výsledný objekt, než na Obr. 53.
Prog. 7 Variace Sierpinského trojúhelníku
fract1[x_, n_] := Show[Graphics[Nest[IFS[{
AffineMap[0, 0, 1, 1, 0, 0],
AffineMap[-90°, -90°, 0.5, 0.5, -1, 1],
AffineMap[0°, 0°, 0.5, 0.5, -1, -1],
AffineMap[90°, 90°, 0.5, 0.5, 1, -1]}], x, n]],
Axes -> False, AspectRatio -> Automatic, AxesOrigin -> {0, 0}];
fract1[gr1, 4]

Obr. 55. Variace na Sierpinského trojúhelník.
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Pomocí afinních transformací, použitých v IFS algoritmu, lze tedy
generovat širokou škálu fraktálů. Není problémem vytvořit oblaka, města
(Obr. 57), skalní pohoří (Obr. 59), nebo trojrozměrné objekty, jako je
strom pro zaplnění počítačově generované krajiny (Obr. 60).

Obr. 56. Variace na Sierpinského trojúhelník.

Obr. 57. Postupný růst města v iteracích.
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Obr. 58. Skalní utvary vygenerované profesionálním programem (viz www
stranky v literárnich odkazech).

Obr. 59. Skály, jednodušší verze.
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Obr. 60. Sierpinského pyramida a strom.

2.2 Stochastický IFS a jiné algoritmy
Doposud popsaný algoritmus IFS, založený na afinních transformacích, je
plně deterministický a tudíž by se zdálo, že ke tvorbě fraktálních objektů
nelze použít postupy, které v sobě zahrnují nahodilost (i když jsme se
tohoto tématu již dotkli, jak ukazuje Obr. 61, který byl vygenerovaný
pomocí afinních tranformací, v nichž bylo několik koeficientů nahrazeno
náhodně generovaným číslem).
Opak je pravdou. Existují modifikace IFS algoritmu, které
umožňují použití náhody. V podstatě jde o to, že se v IFS algoritmu,
navíc s koeficienty afinních transformací, zadá i pravděpodobnost jejich
použití. Obvykle se pro takový IFS používá přívlastek „stochastický“
(stochastic IFS), nebo je znám též jako „hra chaosu“ (chaos game).
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Obr. 61. Vliv náhody na IFS algoritmus.

Principiální myšlenka hry chaosu, demonstrovaná na Sierpinského
trojúhelníku, je dána následujícími kroky:
zvolí se tři vrcholy budoucího trojúhelníku,
náhodně se zvolí prvotní (startovní) bod,
náhodně se zvolí jeden ze tří vrcholů,
nový bod se položí přesně do poloviny vzdálenosti mezi startovní
bod a zvolený vrchol a stává se startovním bodem pro další krok,
5. pokračuje se krokem 3.
1.
2.
3.
4.

Výsledkem hry chaosu je pak fraktál, na první pohled nerozeznatelný od
podobných fraktálů generovaných deterministickým IFS, viz Prog. 8 Prog. 10 a Obr. 62 - Obr. 64. Pravděpodobnosti v realizaci hry chaosu
v prostředí Mathematica jsou zadány volitelnou položkou IFS funkcí
Probabilities -> {0.73, 0.13, 0.11, 0.03}. Součet všech pravděpodobností
musí být roven 1.
Prog. 8 Hra chaosu - Kapradina
bf1 = AffineMap[ -2.5 Degree, -2.5 Degree, 0.85, 0.85, 0, 1.6];
bf2 = AffineMap[ 49. Degree, 49. Degree, 0.3, 0.34, 0, 1.6];
bf3 = AffineMap[ 120. Degree, -50. Degree, 0.3, 0.37, 0, 0.44];
bf4 = AffineMap[ 0. Degree, 0. Degree, 0, 0.16, 0, 0];
(*sada afinních transformací
pro kapradinu*)
fern = IFS[ {bf1, bf2, bf3, bf4}, Probabilities -> {0.73, 0.13, 0.11, 0.03} ]; (*přiřazení
pravděpodobností*)
ChaosGame[fern, 50000] (*50000 iterací *)
Show[%, AspectRatio -> 1, Frame -> True] (*zobrazení*)
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Obr. 62. Kapradina.
Prog. 9 Hra chaosu – Sierpinského labyrint
ifs2 = IFS[{
AffineMap[ 180°, 180°, 0.5, -0.5, 1, 1],
AffineMap[90°, 90°, 0.5, 0.5, -1, -1],
AffineMap[90°, 90°, 0.5, -0.5, 1, -1]
}] (*modifikace Sierpinského trojúhelníku*)
ChaosGame[ ifs2, 50000 ]; (*a jeho 50000 iterací*)
Show[%, AspectRatio -> 1, Frame -> True] (*zobrazení*)

Obr. 63. Mutace Sierpinského trojúhelníku.
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Prog. 10 Hra chaosu - Kytice
ifs3=IFS[{
AffineMap[-2°,-2°,0.02,0.6,-0.14,-0.8],
AffineMap[0,0,0.6,0.4,0,1.2],
AffineMap[-30°,-30°,0.4,0.7,0.6,-0.35],
AffineMap[30°,30°,0.4,0.65,-0.7,-0.5]}]; (*transformace pro kytici*)
AverageContraction /@ {AffineMap[-2°, -2°,
0.02, 0.6, -0.14, -0.8], AffineMap[0, 0,
0.6, 0.4, 0,
1.2], AffineMap[-30°, -30°, 0.4, 0.7,
0.6, -0.35], AffineMap[30°,
30°, 0.4, 0.65, -0.7, -0.5]};
ifs3probs = %/Plus @@ %;
ChaosGame[ifs3, 100000, Probabilities -> ifs3probs, Frame->True];

Obr. 64. Kytice.

Existují i jiné algoritmy, které mnohdy generují obrazce ne
nepodobné fraktálům. Jedním z nich je metoda „zrcadlení“ [6]. Ta je
založena na existenci n-úhelníku, jehož strany jsou v tomto algoritmu
chápány jako „zrcadla“. Proces je iterativní a startuje z jednoho zvoleného
bodu. Po té se náhodně volí některá ze stran n-úhelníku a pozice bodu se
zrcadlí pomocí této strany. Nový bod se stává výchozím pro další
zrcadlení. Obr. 65 a Obr. 66 jsou výsledkem tohoto algoritmu podle
Prog. 11 pro příslušný pravidelný n-úhelník.
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Prog. 11 Zrcadlení
nUhelnik[n_] := nUhelnik[n] = {#1, #1 + (#2 - #1)/Sqrt[(#2 - #1).(#2 - #1)]}&
@@@
N[Partition[Table[{Cos[k/n 2Pi + Pi/2], Sin[k/n 2Pi + Pi/2]}, {k, 0, n}], 2,
1]]

(* usecka {p1, p2} ma delku 1 *)
zrcadlit[p_, {p1_, p2_}] := -p + 2 p1 + 2 ((p - p1).(p2 - p1) (p2 - p1))
zrcadlenyBod[n_, pp_, seed_] := (SeedRandom[seed];
Graphics[{PointSize[0.0001], Point /@ NestList[zrcadlit[#,
nUhelnik[n][[Random[Integer, {1, n}]]]]&, {0., 0.}, pp]}, Frame -> True, PlotRange > All, AspectRatio -> 1, FrameTicks -> True])
With[{n = 3 10^4}, Show[GraphicsArray[#]]& /@
{ zrcadlenyBod[#1[[1]],n,#1[[2]]]&/@{ {Random[Integer,{3,20}],Random[Integer
,{1,10^9}]}, {Random[Integer,{3,20}],Random[Integer,{1,10^9}]} } } ]

Obr. 65. Pseudofraktální vzory generované zrcadlením.
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Obr. 66. Další vzory generované zrcadlením.

Poznamenejme, že objekty z Obr. 65 - Obr. 66 nejsou, z čistě
teoretických důvodů fraktální díky své spočetně bodové struktuře, a to ani
při někonečně mnoha iteracích. Modifikací tohoto algoritmu je verze,
která místo bodu zrcadlí předem definované křivky. Na Obr. 67 je
výsledek této modifikace, v němž byly zrcadleny části kružnice. I přes
triviální princip a zrcadlící se objekt, je výsledný útvar značně komplexní
a fraktální.

Obr. 67. Zrcadlení křivek.

2.3 Juliovy množiny a algoritmus TEA
Barevné fraktální množiny, které se nejvíce podílely na popularizaci
fraktální geometrie, vycházejí z tzv. Juliových a Fatouových množin,
které vznikají iterováním jednoduchých analytických funkcí. Fatouovy
množiny jsou množiny, na nichž má iterační proces „rozumné“ chování.
Opakem jsou Juliovy možiny, kde je iterační chování chaotické.
Juliovy množiny tvoří hranice mezi body, ze kterých trajektorie
uniká do nekonečna a body, jejichž trajektorie je omezená a tedy
konverguje k nějakému pevnému bodu (či cyklické trajektorii). Při jejich
konstrukci se používá iteračního postupu na zvolené funkci s tím, že se
vyhodnocuje kvalita iterací vzniklé trajektorie. Ty lze dělit na trajektorie
ohraničené a neohraničené. Ohraničené trajektorie jsou ty, které splňují
relaci (8), ostatní jsou neohraničené:
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f n (z)  M , kde M  R , n  N.

(8)

Oba typy množin jsou k sobě komplementární. Tyto trajektorie lze
demonstrovat
 následujícím programem:
Trajektorie[f_, s_, n_, t_:Automatic] := ListPlot[{Re[#], Im[#]} & /@ NestList[f, s,
n], PlotJoined -> True, AspectRatio -> 1, PlotRange -> All, Ticks -> t, Frame ->
True, Axes -> False];(*aplikace ListPlot pro vykreslení trajektorie, počítané dle
NestList*)

Trajektorie[[#1^2 - 0.59*I - 0.39 & , -0.3, 10]
Trajektorie [#1^2 - 0.59*I - 0.39 & , -0.2 + 0.5*I, 8]

Obr. 68. Ohraničená (vlevo) a neohraničená (vpravo) trajektorie.

Trajektorie mohou být periodické, nebo konvergentní. Periodická
trajektorie - neboli cyklus - je taková, pro kterou platí:
f n (z)  z

pro jisté n  N.

(9)

Příklad takové trajektorie o periodě 3 je na Obr. 69. Lze ji vygenerovat
následujícím příkazem:

Trajektorie[#1^2 - I & , -1.2904912332417333 - 0.7792817182359892*I, 15]

Je to trajektorie, která se do sebe uzavírá (na Obr. 69 vlevo je 15 iterací).
Trajektorie, která se v průběhu iterací blíží k tzv. pevnému bodu, je
konvergentní (na Obr. 69 vpravo). Pro konvergentní trajektorii musí platit
f n (z)   pro n   ,
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(10)

kde f() = . Příklad konvergentní trajektorie je na Obr. 69 je generovaná
na základě příkazu:
CF[z_] := z^2 + 0.33 + 0.35*I;
Trajektorie[CF,-0.35-0.25I,100,{{-0.3,-0.1,0.1,0.3}, Automatic}]

Obr. 69. Periodická trajektorie (vlevo) a konvergentní (vpravo).

Poloha pevného bodu na Obr. 69, ke kterému konverguje zobrazená
trajektorie, je (x, y) = (0.13, 0.47).
Každá konvergentní trajektorie tedy nutně končí v pevném bodu
funkce f, tj. existují pevné body, ke kterým dorazí alespoň jedna
trajektorie. Ovšem funkce f může mít i pevné body, ke kterým zvenčí
žádná trajektorie nedospěje. Charakter pevného bodu  je dán
následujícími podmínkami [7]:

f ' ( )  1 ... atraktor,
f ' ( )  1 ... zdroj,

(11)

f ' ( )  1 ... neutrál.
Je-li derivace příslušné funkce v bodě  menší jak 1, pak se jedná o tzv.
přitahující bod – atraktor, tj. existuje takové okolí bodu , že každá
trajektorie, v něm
 startující, končí v pevném bodu . Je-li větší jak 1, pak
jde o bod typu zdroj, také nazývaný repulzivní bod, tj. existuje takové
okolí bodu , že všechny trajektorie, které v něm startují, unikají z tohoto
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okolí (mimo ). V případě rovnosti se jedná o tzv. neutrální bod, v jehož
libovolném okolí se mohou trajektorie chovat oběma způsoby.
Nyní se můžeme vrátit ke klasifikaci periodických trajektorií. Je
zřejmé, že každý bod takové trajektorie je pevným bodem funkce f k, kde
k je perioda trajektorie (délka cyklu). Pokud alespoň jeden bod je
atraktorem, pak se jedná o atraktivní (přitahující) cyklus, viz Obr. 71
vlevo. Není pak těžké ukázat, že každý bod této trajektorie musí být také
atraktorem fk [2]. Naopak, pokud je alespoň jeden bod trajektorie zdrojem,
pak se jedná o repulzivní cyklus, a všechny body cyklu jsou zdroji, viz
Obr. 71 vpravo. Na tomto obrázku je ukázka repulzivní trajektorie
s periodou 3 (viz Obr. 69). Její startovní bod se od bodu patřícího do
cyklu liší řádově 10-5. Trajektorie přesto unikla pryč.
Množina startovních bodů, jejichž trajektorie jsou omezené, čili
jsou přitahovány atraktorem, se nazývá oblast přitažlivosti (basin of
attraction). Jak již bylo zmíněno dříve, Juliovy množiny tvoří hranice
těchto oblastí. Tato množina nemusí být nutně souvislá a může mít velmi
exotické tvary, které, vhodně vybarveny, vytvářejí nádherné barevné
fraktální obrazce.
Juliovy množiny mohou být souvislé, nesouvislé nebo totálně
nesouvislé. To je určeno charakterem tzv. kritického bodu (finite critical
point), který je určen následující podmínkou:
P (z)  0 .

(12)

Pokud trajektorie, jejíž součástí je kritický bod z, uniká do nekonečna
(tedy Pn(z) pro n), pak příslušná Juliova množina je totálně

nesouvislá (totally disconnected).
Pokud je trajektorie ohraničená, Juliova
množina je souvislá. Případ, kdy je Juliova množina nesouvislá (nikoliv
však totálně) nastane, kdy existují nejméně dva kritické body, přičemž
z jednoho vychází trajektorie neohraničená a současně z druhého
ohraničená (viz Obr. 70).
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Obr. 70. Souvislá (vlevo) a totálně nesouvislá (vpravo) Juliova množina.
Trajektorie=[#1^2 - I & , -1.2904 - 0.7792*I, 13]
Trajektorie= [#1^2 - 0.53 - 0.55*I & , 0, 100]

Obr. 71 Přitahující cyklus (vlevo) a odpuzující cyklus (vpravo), generovaný podle
Obr. 69 ve 13 iteracích. Odchylka v porovnání s počátečními podmínkami
z Obr. 69 byla v řádu 10-5.

Princip vybarvování Juliových množin je znám jako algoritmus
TEA (Time Escape Algorithms) [2]. Tento algoritmus je iterační přičemž
provádí dané iterace až do překročení zvolené hranice nebo do vyčerpání
maximálního počtu iterací. Je založen na předpokladu úniku dané
trajektorie ze zvolené oblasti, která je částí komplexní roviny. V této
definiční oblasti pracuje tak, že bere bod po bodu, které používá jako
startovní hodnoty. Po inicializaci se provede příslušná transformace a
vyhodnotí se, zda modul výsledného komplexního hodnoty je větší než
poloměr zadané kruhové oblasti. Pokud tomu tak není, tak se nově
vypočítané komplexní číslo použije pro iteraci v dalším kroku a opět se
provede kontrola překročení. To se neustále opakuje, dokud nedojde
k překročení hranice oblasti nebo není vyčerpán maximální počet iterací.
Pokud je trajektorie, vzniklá pomocí těchto iterací, neustále v dané
oblasti, pak se danému startovnímu bodu přiřadí černá barva. Pokud dojde
k překročení, pak se iterační proces zastaví a danému startovnímu bodu se
přiřadí barva „úměrná“ počtu iterací, které byly potřebné pro překročení
hranice. Volba barev je zcela závislá na uživateli algoritmu.
Celý princip ukazují Obr. 72 - Obr. 75, které jsou založeny na
jednoduché rovnici (13), která produkuje pomocí TEA známý
Mandelbrotův fraktál:
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zn 1  zn2  c ; z,c  C.

(13)



Obr. 72. Unikající trajektorie (vlevo) a trajektorie neunikající (vpravo). Silnější
černé body reprezentují startovní pozice.

Úniková
oblast
Divergentní
trajektorie

Konvergentní
trajektorie

Souřadnice
komplexního
parametru C
Periodická
trajektorie

Hranice únikového
kritéria

Obr. 73. Princip TEA algoritmu pro Mandelbrotovu množinu – celkový pohled.
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Obr. 74. Princip TEA algoritmu pro Mandelbrotovu množinu – detail.

Obr. 75. A jeho barevný výsledek.
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Výsledný produkt TEA má většinou velmi působivý grafický
vzhled, což demonstrují následující obrázky. Na Obr. 76 je vizualizace
polynomu druhého řádu podle Prog. 12, jedna z Juliových množin.
Prog. 12
DensityPlot[(*vykresli 2D plochu, barva bodu plochy je úměrná délce trajektorie*)
Length[(*spočítej délku*)
FixedPointList[#1^2 + 0.377 - 0.248*I & , x + I*y, 100, (*pro max. 100 iterací*)
SameTest -> (Abs[#1] > 2. & )]], (*ukonči iterace, jestli trajektorie unikla*)
{x, -1.6, 1.6}, {y, -1.2, 1.2}, (*počítej pro všechny body plochy v tomto rozmezí*)
Mesh -> False, Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 400,
AspectRatio -> 1,
ColorFunction -> (If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[#1]] & )];

Obr. 76. Zobrazení z2 + 0.377 - 0.248i podle TEA, v pravé části je výřez.

K úplnému vyobrazení Juliových množin je nutno stanovit oblast,
v níž je zaručeno, že ji obsahuje celou a současně není nadbytečně velká
z hlediska výpočetní náročnosti. Tato oblast je tvořena kruhem se středem
v počátku komplexní roviny, protože je vždy vyjádřena nerovností z  R ,
kde R je poloměr uvedené oblasti. Negace této nerovnosti, z  R , pak
tvoří tzv. únikové kritérium v algoritmu TEA, které jej zastavuje.
V dalším rozebereme základní případy.

Z teorie algebraických rovnic je známo, že každý obecný polynom
 podobně polynom
2. stupně lze afinní transformací převést na tvar z2+c,
třetího stupně na tvar z3+az+b. Podle [7], [8] lze pro f(z)=z2+c vždy volit
R = 2 nezávisle na hodnotě parametru c, pokud c < 2. Pro polynom 3.
stupně
(14)
f (z)  z 3  az  b
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lze volit poloměr

R  max{ b ,

a  2} .

Obecně pro polynomy stupně m  4 tvaru

f (z)  z m  c
lze volit


1 

m1
R  maxc , 2   ,



(15)

(16)

(17)

kde  > 0 je libovolně malé kladné číslo. Poznamenejme, že vztahy pro R
jsou odvozeny z vět, uvedených v [8], které mají tvar implikace.
Nevyjadřují proto  podmínku optimální, ale pouze dostatečnou.
V nejjednodušším případě to demonstruje Obr. 76, pro nejž máme odhad
R = 2. Je však vidět, že lze volit i R < 1.5. Podobně ve vztahu (17) se
nelze zbavit hodnoty .
Pro racionální funkce tvaru

F(z) =

P(z)
, d2 ,
Q(z)

(18)

kde P(z), Q(z) jsou polynomy, d = max(degP, degQ) stupeň racionální
funkce F, je situace podobná, nikoliv však zcela analogická. Pro polynom
je bod ∞ v rozšířené 
komplexní rovině C  {∞} vždy jeho atraktorem;
pro F(z) je tato skutečnost zřejmě závislá na stupních polynomů P(z),
Q(z). Pokud je ∞ atraktorem F(z), nepoužívají se k určení únikového
kritéria jednoduché vzorce, jako (15), (17), ale poněkud sofistikovanější
numerická procedura [7]. Kritické body jsou určeny i v tomto případě
rovnicí
F (z) = 0 , z  C .

(19)

Z teorie analytických funkcí vyplývá, že konečných kritických bodů
podle (19) je nejvýše 2d - 2. Jestliže F nemá atraktor ∞, pak může být

(20)
F () = 0 .
V tomto případě se stane kritickým bodem i nekonečno. Aniž bychom
zácházeli do podrobností, lze říci, že konečné kritické body hrají stejnou
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roli jako u polynomů, t.j. určují charakter nesouvislosti či souvislosti
příslušné Juliovy množiny.
Jako příklad rozeberme funkci

F(z) 

z 2  0.5z
pro d = 2 .
z 2  0.2

(21)

Racionální funkce F(z) má dva konečné kritické body 1 a -0.2 (zde
2d – 2 = 2) a zřejmě i ∞, které není jejím atraktorem. Trajektorie,
vycházející zobou konečných kritických bodů, jsou konvergentní a končí
v jediných dvou pevných bodech o souřadnicích 1.2462 a -0.241618,
které jsou oba atraktory. Ty jsou zobrazeny na Obr. 77. Oblast
přitažlivosti (doména) atraktivního bodu je přitom taková množina, z níž
každá startující trajektorie končí v atraktoru.

Obr. 77 Oblasti přitažlivosti pro funkci (21)

V souvislosti s Obr. 77 musíme zřejmě upřesnit terminologii. Na
začátku kapitoly jsme Juliovy množiny charakterizovali jako hranici mezi
množinami startovních bodů, jejíchž trajektorie jsou buď omezené
(konvergentní, cyklické), nebo neomezené (divergentní). Podle původní
Juliovy definice je to jistě dostatečné, pokud zkoumáme (stejně jako on)
především tzv. kvadratickou rodinu polynomů z2+c, příp. jiné rodiny
polynomů. Na obrázku ale trajektorie z žádného bodu do nekonečna
neuniká. Každá trajektorie která nestartuje z hranice domén přitažlivosti,
je přitažena k jednomu ze dvou atraktorů. Přesto hovoříme o Juliově
množině. Z obecnějšího pohledu to ovšem není nic nového. Stačí si
uvědomit, že každý polynom lze na Riemannově sféře C *  C  {}
spojitě dodefinovat a bod  je pak vždy jeho atraktorem. Takže i zde
Juliova množina tvoří hranici mezi oblastmi přitažlivosti. Bylo by tedy
přesnější určit Juliovu množinu jako topologickou hranici mezi

doménami přitažlivosti a Fatouovu množinu jako sjednocení těchto
domén. Ale opět bychom se mohli zaplést do dalších otázek, např. jak je
to s cyklickými trajektoriemi, zejména repulzivními atd. Přesná definice
samozřejmě existuje, ale již její prvotní „ohledání“ naznačuje, že ji může
aplikovat jen zběhlý znalec komplexní analýzy.

- 64 -

Na Obr. 78 je zobrazena pomocí následujících programů Juliova
množina a oblast přitažlivosti pro bod -0.241618. „Zebrovitost“ této
oblasti je uměle vytvořena pomocí funkce Mod (modulo, Prog. 14) pro
zajímavější vizualizaci.
Prog. 13 Juliova množina, viz Obr. 78
DensityPlot[(*vykresli 2D plochu, barva bodu plochy je úměrná délce trajektorie*)
Length[(*spočítej délku*)
FixedPointList[(0.5*#1 + #1^2)/(0.2 + #1^2) & , x + I*y, 35, (*pro max. 35 iterací*)
SameTest -> (Abs[#1 - 1.2416198487095664] < 10^(-4) ||
Abs[#1 - 0.2416198487095662] < 10^(-4) & )]], (*ukonči iterace, jestli trajektorie unikla*)
{x, -0.55, 0.1}, {y, -0.25, 0.2}, Mesh -> False, Frame -> True, Axes -> False,
PlotPoints -> 250, AspectRatio -> Automatic, ColorFunction -> (If[#1 >= 1,
RGBColor[0, 0, 0], RGBColor[1, 1, 1]] & )];
Prog. 14 Juliova (zebrovitá) množina, viz Obr. 78
DensityPlot[(*vykresli 2D plochu, barva bodu plochy je úměrná délce trajektorie*)
Mod[(*spočítej modulo 2*)
Length[(*spočítej délku*)
FixedPointList[(0.5*#1 + #1^2)/(0.2 + #1^2) & , x + I*y, 15, (*pro max. 15 iterací*)
SameTest -> (Abs[#1 - -0.2416198487095662] < 10^(-3) & )]], (*ukonči iterace, jestli
trajektorie unikla*)
2], (*konec modulo 2*)
{x, -0.55, 0.1}, {y, -0.25, 0.2}, (*počítej pro všechny body plochy v tomto rozmezí*)
Mesh -> False, Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 250, AspectRatio ->
Automatic, ColorFunction ->(If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], RGBColor[1, 1, 1]] & )];

Obr. 78. Juliova množina pro (21) a oblast přitažlivosti pro -0.241618.
„Zebrovitost“ této oblasti je uměle vytvořena pomocí funkce Mod
(modulo) pro zajímavější vizualizaci.
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Podobným způsobem lze získat Juliovu množinu (
Obr. 79) pro funkci

F(z)  

2z 3
,
z6  1

(22)

Prog. 15 pro (22)
DensityPlot[(*vykresli 2D plochu, barva bodu plochy je úměrná délce trajektorie*)
Length[(*spočítej délku*)

FixedPointList[-((2*#1^3)/(1 + #1^6)) & , x + I*y, 13, (*pro max. 13 iterací*)
SameTest -> (Abs[#2] < 10^(-3) || Abs[#2 + 1] < 10^(-3) & )]], (*ukonči iterace, jestli
trajektorie unikla*)
{x, -1.5, 1.5}, {y, -1.5, 1.5}, (*počítej pro všechny body plochy v tomto rozmezí*)
Mesh -> False, Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 2000, AspectRatio ->
Automatic, ColorFunction -> (If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], RGBColor[1, 1, 1]] & )];

nebo pro

F(z) 

2z
,
z  z2  1
4

(23)

která je na Obr. 80. Tato funkce má 4 kritické body na pozicích
 0.658983,  0.87612i a dva pevné body typu atraktor na souřadnicích
 0.786151. Oblasti
 přitažlivosti jsou na Obr. 80 vybarveny černě a bíle,
podle bodu, ke kterému jsou trajektorie přitahovány. Na tomto obrázku je
rovněž detail Juliovy množiny, která tvoří hranici oblastí přitažlivosti
jednotlivých atraktorů, tedy množiny bodů, jejichž trajektorie nejsou
přitahovány ani jedním z atraktorů. Trajektorie těchto bodů zůstávají
tudíž uvnitř Juliovy množiny.

Obr. 79. Juliova množina podle (22).
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Prog. 16 Výpočet domén přitažlivosti Juliovy množiny
DensityPlot[(*vykresli 2D plochu, barva bodu plochy je úměrná délce trajektorie*)
Length[(*spočítej délku*)
FixedPointList[(2*#1)/(#1^4 + #1^2 + 1) & , x + I*y, 30, (*pro max. 30 iterací*)
SameTest -> (Abs[#2 - 0.7861513777574232] < 10^(-4) & )]], (*ukonči iterace, jestli
trajektorie unikla*)
{x, -5, 8}, {y, -7, 7}, (*počítej pro všechny body plochy v tomto rozmezí*)
Mesh -> False, Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 650, AspectRatio ->
Automatic, ColorFunction -> (If[#1 >= 1, RGBColor[1, 1, 1], RGBColor[0, 0, 0]] &
)];

Obr. 80. Oblasti přitažlivosti podle vztahu (23).

Na Obr. 81 až Obr. 84 jsou ukázky Juliových množin pro různé
funkce, včetně exponenciálních a goniometrických.
Prog. 17 pro Obr. 81 vlevo
DensityPlot[Length[FixedPointList[#1^2 + 0.308 + 0.024*I & , x + I*y, 100,
SameTest -> (Abs[#2] > 2 & )]], {x, -1.1, 1.1}, {y, -1.1, 1.1}, Mesh -> False, Frame > True, Axes -> False, PlotPoints -> 400,
AspectRatio -> Automatic, ColorFunction
-> (If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[#1]] & )];
Prog. 18 pro Obr. 81 vpravo
DensityPlot[Length[FixedPointList[#1^5 + 0.7 - 0.3*I & , x + I*y, 100, SameTest ->
(Abs[#2] > 1.2 & )]], {x, -1.5, 1.5}, {y, -1.2, 1.2}, Mesh -> False, Frame -> True, Axes
-> False, PlotPoints -> 400,
AspectRatio -> Automatic, ColorFunction -> (If[#1 >=
1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[#1]] & )];
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Obr. 81. Juliova množina pro z2 + 0.308 + 0.024i (vlevo) a z5 + 0.7 - 0.3i (vpravo).
Prog. 19 pro Obr. 82 vlevo
DensityPlot[Length[FixedPointList[#1^8 + 0.2461 + 1.0651*I & , x + I*y, 100,
SameTest -> (Abs[#2] > 2. & )]], {x, -1.2, 1.2}, {y, -1.1, 1.15},
Mesh -> False,
Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 500,
AspectRatio -> Automatic,
ColorFunction ->
(If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[#1]] & )]
Prog. 20 pro Obr. 82 vpravo

exp2 = Compile[{{z, _Complex}, {c, _Complex}},Length[FixedPointList
[c*E^#1 & , z, 25, SameTest -> (Re[#2] > 50. & )]]];
DensityPlot[-exp2[x + I*y, 2*I], {x, -6.2, -4}, {y, -10, -7.9}, Mesh -> False,
Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 250, AspectRatio -> Automatic,
ColorFunction -> (If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[#1]] & )];

Obr. 82 Juliova množina pro z8 + 0.2461 + 1.0651i (vlevo) a 2i exp(x+iy) (vpravo)

- 68 -

Prog. 21 pro Obr. 83 vlevo
DensityPlot[exp2[x + I*y, 2], {x, -4, 5},{y, -9, 3}, Frame -> True, Mesh -> False,
Frame -> False, Axes -> False, PlotPoints -> 250, AspectRatio -> 1, ColorFunction ->
(If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[0.5 - Sin[(1 + #1)^4]]] & )];
Prog. 22 pro Obr. 83 vpravo
sinus = Compile[{{z, _Complex}, {c, _Complex}},Length[FixedPointList[c*Sin[#1] & ,
z, 25, SameTest -> (Abs[Im[#2]] > 50. & )]]];
ContourPlot[sinus[x + I*y, 1 - 0.4*I], {x, -4.3, 5},{y, 4.5, -4.5}, Frame -> True, Axes ->
False,PlotPoints -> 400, AspectRatio -> Automatic,ContourStyle -> Table[{Hue[1 n/25]}, {n, 1, 25}], Contours -> 25, ColorFunction -> (If[#1 >= 1, RGBColor[0, 0, 0],
Hue[0.5 - #1^2]] & )];

Obr. 83 Juliova množina pro 2 exp(x+iy) (vpravo) a (1 - 0.4i) sin(x + iy) (vlevo)

Prog. 23 pro Obr. 84
ContourPlot[Length[FixedPointList[ (0.8 + 0.9*I)*Cos[(0.8 - 0.7*I) + #1] & , x +
I*y, 25, SameTest -> (Abs[Im[#2]] > 50 & )]], {x, -1, 1}, {y, -1, 1}, AspectRatio ->
Automatic, Frame -> True, Axes -> False, PlotPoints -> 400, ColorFunction -> (If[#1
>= 1, RGBColor[0, 0, 0], Hue[0.5 - #1]] & )];
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Obr. 84. Juliova množina pro (0.8 + 0.9i) cos((0.8 - 0.7i) + z) pro různé principy
barvení a vyznačení vrstevnic (contours).
Prog. 24 Výpočet Pavouka
Pavouk=Compile[{{c, _Complex}}, -Length[FixedPointList[ #^4 - # - .78 &, c, 50,
SameTest -> (Abs[#2] > 10.0 &)]]]; (*výpočet Pavouka*)
DensityPlot[Pavouk[x + y I], {x, -1, .4}, {y, -1, 1}, PlotPoints -> 300,
Mesh ->
False, ColorFunction -> (Hue[#, 1, If[# < 0.0001,
0, 1]]
&)](*vykreslení*)
Prog. 25 Výpočet Víru
Vir=Compile[{{c, _Complex}}, -Length[FixedPointList[ #^2 - I .68 &, c, 50, SameTest > (Abs[#2] > 10.0 &)]]]; (*výpočet Víru*)
DensityPlot[Vir[x + y I], { x, -1, 1}, {y, -1, 1}, PlotPoints -> 400,
Mesh -> False, ColorFunction -> (Hue[#, 1, If[# < 0.0001,
0, 1]] &)](*vykreslení*)

Juliovy množiny obecně závisí na komplexním parametru. Jako
typické příklady mohou posloužit fraktály Pavouk a Vír (Obr. 85), kde
komplexní parametr c nabývá hodnot 0.78 (Pavouk) a 0.68i (Vír).
Logickou otázkou je, jak bude vypadat Juliova množina, v jejímž
matematickém popisu by se komplexní parametr měnil v určitém
intervalu pro obě složky parametru. Odpověď je na Obr. 86, kde je velmi
známá Mandelbrotova množina, jejíž výřez je na Obr. 87. Princip
konstrukce a vybarvení je analogický jako u Juliových množin.
Mandelbrotova množina vzniká tak, že každý bod mimo oblast
únikového kritéria se stává hodnotou komplexního parametru c a
současně startovním bodem algoritmu TEA pro Juliovu množinu, která je
tímto parametrem reprezentovaná. Vzhledem k proměnnému charakteru
komplexního parametru c se dá říci, že Mandelbrotova množina „skrývá“
nekonečně mnoho (vlastně celé universum) Juliových množin.
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Obr. 85. Pavouk a Vír.
Prog. 26 Mandelbrotova množina
MandelbrotFunction = Compile[{{c, _Complex}}, -Length[FixedPointList[#1^2 + c &
, c, 50, SameTest -> (Abs[#2] > 2. & )]]];
DensityPlot[MandelbrotFunction[x + y*I], {x, -2, 0.7}, {y, -1, 1}, PlotPoints -> 500,
Mesh -> False, AspectRatio -> Automatic, ColorFunction -> (Hue[0.7 - #1, 1, If[#1 <
0.0001, 0, 1]] & )]

Obr. 86. Mandelbrotova množina.
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Obr. 87. Mandelbrotova množina – výřez.

Konstrukce Mandelbrotovy množiny je iterativní proces podle
vztahu (13), ve kterém se pro každou sadu iterací nastaví parametr c tak,
že za jeho reálnou složku se dosadí souřadnice x  [2,0.5] a za
imaginární složku souřadnice y  [1,1] (viz Obr. 86). Mimo čtverec
vymezený těmito intervaly, jak lze experimentálně prokázat, nemá smysl
Mandelbrotovu množinu generovat. Výsledkem je nekonečně krásná a
 Každý, kdo je vybaven
nekonečně členitá Mandelbrotova množina.

příslušným programem a počítačem, může provádět „zoomování“
nekonečně dlouho a stále bude nacházet nové tvary a struktury.
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Obr. 88. Mandelbrotova množina jako zdroj Juliových množin. Šipky ukazují
přibližnou pozici komplexního parametru a k němu příslušnou Juliovu
množinu.

Mezi IFS a TEA existuje jistý vztah [2]. TEA používá ke
konstrukci barevných fraktálů inverzních transformací IFS. Jako příklad
lze vzít Sierpinského trojúhelník, který označme  [2]. Jeho IFS je
následující:
w1 (x, y)  (0.5x,0.5y  0.5) ,

w 2 (x, y)  (0.5x  0.5,0.5y) , (x,y)  [0,1]  [0,1] ,
w 3 (x, y)  (0.5x,0.5y) .

Vztahy pro TEA, který vygeneruje Sierpinského trojůhelník, jsou tyto:
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(24)

 w11 (x, y), jestli (x, y)  w1 () \ {(0,0.5),(0.5,0.5)} ,
 1
 w (x, y), jestli (x, y)  w 2 () \ {(0.5,0)} ,
f (x, y)   21
 w 3 (x, y), jestli (x, y)  w 3 () ,

 (1,1), (x, y)  [0,1]  [0,1] \  .



(25)

Samozřejmě, zobrazení f, které teď se svými iteracemi tvoří tzv.
dynamický systém, je třeba chápat jako transformaci C  C části
komplexní roviny. Původně černobílé fraktály jsou tudíž zobrazeny
v barevném prostředí, Obr. 89.


Prog. 27 Sierpinského trojúhelník podle TEA
ST=Compile[{{c, _Complex}}, -Length[FixedPointList[(Which[ Re[#] <= .5 &&
Im[#] <= .5, 2 #, Re[#] > .5 && Im[#] <= .5, 2# - 1, Re[#] > .5 && Im[#] > .5, 2 #
- 1 - I, True, 2#] ) &, c, 20, SameTest -> (Abs[#2] > 200 &)]]];
DensityPlot[ST[x + y I], {x, -.5, 1.5}, {y, -.5,
1.5}, Mesh -> False, AspectRatio ->
Automatic, PlotPoints ->
200, ColorFunction -> (Hue[#, 1, If[# < 0.0001, 0, 1]]
&)];
Prog. 28 Vánoční stromeček podle TEA
VS=Compile[{{c, _Complex}},-Length[FixedPointList[(Which[Re[#] <= .5 && Im[#]
<= .5, (2Im[ #]) + I(1 - 2Re[#]),Re[#] > .5 && Im[#] <= .5, (1 - 2Im[ #]) + I(2Re[#] 1),Re[#] > .25 && Re[#] <= .75 && Im[#] > .5, (2Re[ #] - .5) + I(2Im[#] - 1),True,
(2Re[ #] - .5) + I(2Im[#] - 1)]) &, c, 17, SameTest -> (Abs[#2] > 200 &)]]];
DensityPlot[VS[x + y I], {x, -.25, 1.25}, {y, -.25, 1.25}, Mesh ->
False,
AspectRatio -> Automatic, PlotPoints -> 400,
ColorFunction -> (Hue[#, 1, If[# <
0.0001, 0, 1]] &)];

Obr. 89. Sierpinskeho trojúhelník a Vánoční stromeček po aplikaci TEA algoritmu
(pro srovnání viz Obr. 52).
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2.4 Fraktály a příbuzné geometrické vzory
Fraktální objekty lze pozorovat v mnoha přírodních útvarech, ale i v
chování dynamických systémů, matematických funkcí či algoritmů.
Příkladem může být aplikace TEA na iterační Newtonovu metodu, která
je používána k nalezení řešení rovnice f(x) = 0. Lze dokázat, že při volbě
vhodného x0 = xstart konverguje posloupnost

x n 1  x n 

f (x n )
f (x n )

(26)

k některému z kořenů rovnice f(x) = 0. K zobrazení bodů, které
konvergují k některému
z kořenů, lze použít filozofii TEA (porovnej s

Obr. 80). Vezmeme-li v úvahu např. rovnici tvaru
f (z)  (z 2  1)(z 2  i)  0 ,

(27)

pak iterační předpis pro Newtonovu metodu je podle (26)


zn 1  zn 

(z 2n  1)(z 2n  i)
(2  2i)(zn  (1 i)z 3n )

.

(28)

Rovnice (27) má celkem 4 kořeny, a to  i,  0.707107 0.707107i. Na
Obr. 90 jsou pomocí TEA zobrazeny oblasti přitažlivosti jednotlivých

kořenů. Patrná je jednoznačná fraktální struktura, generovaná standardní
iterační matematickou procedurou. Podobný výsledek
lze získat řešením


rovnice

z2
f (z)  cos(z)   0 .
2
Oblasti přitažlivosti jsou ukázány na Obr. 91.


- 75 -

(29)

Obr. 90. Domény přitažlivosti jednotlivých kořenů (27) v detailu (vlevo) a širším
pohledu (vpravo).

Obr. 91. Fraktální struktura rovnice (29).

Další zajímavou pseudofraktální bodovou strukturu tvoří pozice
hodnot rekurzivní procedury
5

Rand(0,1)  5 Rand(0,1)  5 Rand(0,1)  5 Rand(0,1)  .... ,

(30)

kde výraz Rand(0,1) znamená, že se na dané místo náhodně dosadí 0
nebo 1, přičemž, na základě Moivreovy věty, je vždy brána táž komplexní
5
 hodnota 1 . Vzhledem k tomu že se tato čísla generují náhodně, je jasné,
že se pozice bodů bude případ od případu měnit. Byly provedeny čtyři
simulace, které odpovídají čtyřem různým hodnotám odmocniny (viz
Obr. 92, Obr. 93), na nichž je opět viditelná pseudofraktální struktura,
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princip „sebeopakování“ a podobnost s již zmíňovanými fraktály v této
publikaci. Na každém obrázku je 20 000 bodů (reálná složka samozřejmě
odpovídá ose x a imaginární ose y).
Show[GraphicsArray[#]]&/@ Partition[Table[Graphics[{PointSize[0.0001],Point[
{Re[#],Im[#]}] & /@ FoldList[(#1 - #2)^(k/5)&, 1., Table[Random[Integer, {0, 1}],
{20000}]]},PlotRange -> Automatic, Frame -> True], {k, 1, 4}], 2];

Obr. 92. Pozice hodnot procedury (30).

Obr. 93. Další pozice hodnot procedury (30).

Fraktální vzory lze také spatřit v náročných simulacích formování
řečišť [10], viz Obr. 94.

Obr. 94. Simulace řečiště.
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Dalším příkladem jednoduchého matematického procesu,
generujícího fraktalní strukturu na Obr. 95, je iterační proces aplikovaný
na zobrazení
(x, y)

((1.61803 1)x  y, x) mod 1 ,

(31)

kde číslo 1.61803 reprezentuje numerickou hodnotu tzv. zlatého řezu


(1 5)
.
2

(32)



Obr. 95. Fraktál zlatého řezu.

Poznamenejme ještě jednou, že na Obr. 92 - Obr. 95 jsou konečné
bodové struktury a z teoretického pohledu netvoří fraktály, protože jejich
tzv. Hausdorffova míra je vždy nulová. Z těchto struktur však není težké
učinit skutečné fraktály, jejichž vzhled bude odlišný jen nepatrně.
Čistě fraktální ukázkou jsou naopak tzv. Apolloniovy kružnice
(Obr. 96), které mohou být použity i k tvorbě mnohem složitějších
fraktálních struktur.
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Obr. 96. Apolloniovy kružnice (vlevo) a jejich modifikace (vpravo).

Poměrně zajímavou aplikací fraktální geometrie, která má
uplatnění v počítačových hrách a v počítačové biologii, jsou tzv.
L-systémy [1], které byly v 60. létech publikovány A. Lindenmayerem.
Byl biologem, který rozvinul formální popis vývoje biologických systémů
pro simulace na počítačích. Tento přístup je nyní znám jako „paralelní
přepisující se systém“ nebo také jako L–systém, který se používá při
modelování růstových procesů (Obr. 97). Základní myšlenka, na základě
které A. Lindenmayer založil L–systémy, vychází z předpokladu, že na
vývoj organizmu může být pohlíženo jako na vykonávání určitého
programu, uloženého v oplodněném vajíčku. Na vyšší mnohobuněčné
organizmy pak lze pohlížet jako na kolekci příslušně naprogramovaných
tzv. konečných automatů.

Obr. 97 L-systémy ve 3D

- 79 -

Jde v podstatě o rekurzivní proces, v němž je na počátku
definována množina G = {V, S, , P}, kde V je tzv. abeceda, neboli
množina proměnných, které jsou určeny k přepisu, S jsou konstanty, 
je tzv. „axiom“ (startovní hodnota přepisujícího procesu) a P je množina
pravidel určujících, který element z V se má přepsat a čím. Jako příklad
lze uvést následující jednoduchý L-systém:
proměnné: A B
konstanty: nejsou
axiom: A
pravidla přepisu: (AAB), (BA)
iterace 0: A
iterace 1: AAB … s výsledkem AB
iterace 2: AAB, BA … s výsledkem ABA
iterace 3: … s výsledkem ABAAB
…
V prostředí Mathematica je definována množina V = {F, X, +, -},
kde F znamená krok dopředu, elementy X , + a – reprezentují otočení
vpravo, resp. vlevo o jistý úhel. Dále je definováno pravidlo nahrazení F
 { sekvence elementů z množiny V}. V iteračním procesu, kdy se pro
nastavený axiom rekurzivně provádí nahrazování elementů, se generuje
poměrně složitá struktura, která dle původní myšleny A. Lindenmayera,
reprezentuje růst rostliny, nebo její popis. Tyto procedury obvykle slouží
k tvorbě obrazců na ploše, jak je to demonstrováno na Obr. 98.
Poznamenejme, že při tvorbě rostlinných motivů je do množiny V třeba
zahrnout i symbol pro větvení, paměťový prvek „[“, sloužící k uložení
informace o pozici a úhlu a „]“, sloužící k vyvolání informace o poslední
uložené pozici a úhlu. Prvky „[„ a „]“ slouží tedy k větvení a návratu
k poslednímu větvícímu bodu pro pokračování růstu.

Obr. 98. L-systém na ploše.
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F  F[+F]F[-F][-F]
F  [+F]F[-F]F
Obr. 99. L-systémy s axiomem F.

F  FF
X  F[+X]F[-X]F+X

F  FF
X  F[+X][-X]FX
Obr. 100. L-systémy s axiomem X.
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F  FF-[-F+F+F]+[+F-F+F]

F  FF
X  F-[[X]+X]+F[+FX]-X

Obr. 101. L-systém s pravidly F  --X+-[FXF]+F[X+-F+X-+X+F]+[],
X  +[F]FFF-[+][+][FF-XXFFXFF]XX a axiomem + [-]X[+] - - +FFFX.

Se strukturami, připomínajícími fraktální objekty, případně
majícími i fraktální vlastnosti, se lze setkat i v oblasti zvané umělý život.
Je to oblast, která se zabývá problematikou simulace živých systémů a
jejich tvorbou „in silico“ (v počítači). Z této oblasti pochází výraz
„biomorf“ (Obr. 102) od Richarda Dawkinse, který chtěl vizualizací
biomorfů demonstrovat kreativní potenciál selekčně mutačního
mechanismu, používaného v evolučních techikách [9].
Biomorfové jsou v podstatě stromové struktury, pocházející z
L–systémů obohacených o mutaci, což umožňuje generovat zmutované
L–systémy - biomorfy. Tím vznikla možnost generovat nesmírně
komplikované struktury různých „organizmů“ (řádově 109–1010 variací).
Tyto struktury jsou charakterizovány vektorem čísel, který popisuje jejich
hloubku rekurze, barvu, tloušťku, délku jednotlivých částí, úhly atd.
Vývoj biomorfů je evoluční proces, přičemž evoluce slouží k vývoji
složitějších biomorfů v tzv. populacích. Dvě různé populace biomorfů
jsou zobrazeny na Obr. 103 a Obr. 104.
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Obr. 102. Biomorf v detailu.

Obr. 103. Biomorfové jedné populace.
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Obr. 104. Biomorfové druhé populace.

I když tyto struktury nejsou vždy čistě fraktálního charakteru, lze
je do fraktální geometrie zahrnout nejen pro jejich mnohdy fraktální
vzhled, ale také díky tomu, že jsou modifikací L-systémů, které do
fraktální geometrie nesporně patří.
K vytvoření dalšího pseudofraktálního obrazce, obsahujícího
motiv sebeopakování, byl použit polynom

f (z) = 4z 3 

z2
i
z
2
2

(33)

v iteračním procesu se startovní hodnotou 0. Vypočtené kořeny tohoto
polynomu se v dalším kroku dosadí opět jako jeho nové vstupní hodnoty
 Obr. 105 bylo použito 12 iterací a bylo vypočteno
atd… Pro vytvoření
celkem 797 161 kořenů. Použitý program vypadá následovně:
Show[Graphics[{PointSize[0.005], Map[Point[{Re[#], Im[#]}]&,
NestList[Flatten[Cases[NRoots[4 z^3 + z^2/2 + z + I/2 == #, z], _?NumberQ, {1}]& /@ #]&, {0}, 12], {-1}]}], Frame -> True, AspectRatio->1,PlotRange -> All]

Vypočtené kořeny programem Mathematica v první a druhé iteraci jsou

Reálné složky kořenů jsou použity pro pozici na ose x a imaginární na
ose y.
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Obr. 105. Zobrazení kořenů polynomu 4z3 + z2/2 + z + i/2 (vlevo) a Hofstadterův
motýl (vpravo).

Ryze fyzikální pseudofraktální strukturou je tzv. Hofstadterův
motýl (viz Obr. 105). V roce 1976 byl D. Hofstadterem publikován
článek s titulem „Energy levels and wave functions of Bloch electrons in
rational and irrational magnetic fields“ [10], v němž se řešil problém
nalezení energetického spektra možných stavů elektronů v krystalu
vloženém do magnetického pole. Na základě výpočtů z oblasti kvantové
mechaniky, lze pak toto spektrum vizualizovat tak, jak je to na Obr. 105.
Opět lze pozorovat fraktální strukturu.
Zajímavým příkladem z oblasti numerické matematiky jsou tzv.
de Bruijnovy medailony [10]. Jde o čistě matematický proces (bez
návaznosti na fyzikální svět, jak tomu bylo v předchozím případě) na
základě následujícího popisu. Mějme zlomek p/q, kde 0 < p < 2q, a dále
hodnoty Tn = n(n+1)/2 a Kn = pTn mod 2q. Definujme čísla
0, 0  K n  q
, n  2n 1 .
1 jinak

n (K n )  

Potom následující iterační procedura

(x 0 , y 0 )  (0,0) ,
(
  2k )
x k  x k1  2k1
,
2
(
 )
y k  y k1  2k1 2k ,
2
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(34)

(35)

generuje de Bruijnovy medailony, které vykazují složitou strukturu s více
či méně fraktálním charakterem.
deBruijnovaRada[pq_Rational?(Numerator[#] < 2 Denominator[#]&)] := Module[{p
= Numerator[pq], q = Denominator[pq], K},
K[n_, p_, q_] := Mod[p 1/2 n (n +
1), 2q]; (2 If[# < q, 0, 1] - 1)& /@ Table[K[i, p, q], {i, 4q}]]
zobraz[ser_] := With[{par = Partition[ser,2]}, Graphics[{Thickness[0.002],
Line[Transpose[{FoldList[Plus,0, (Apply[Plus, #]/2)& /@ par],FoldList[Plus,0,
(Apply[Subtract, #]/2)& /@ par]}]]},Frame->True]];
Show[GraphicsArray[
zobraz[deBruijnovaRada[#]]& /@
{Random[Integer,{100,1000}]/Random[Integer,{1000,10000}],
Random[Integer,{100,1000}]/Random[Integer,{1000,10000}]}]]

Obr. 106. Zobrazení de Bruijnových medailonů.

Již dobře známý fraktální objekt Sierpinského trojůhelníku
(Obr. 107) lze získat z Pascalova trojúhelníku tak, že se každé liché číslo
nahradí černým bodem. Jak je známo, Pascalův trojúhelník generuje
binomické koeficienty ve vztahu (36), který vyjadřuje tzv. binomickou
větu:
n 
(a  b)   a mb nm .
m
m1 
n

n

V prostředí Mathematica jej lze vygenerovat příkazem
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(36)

Table[Binomial[n, m], {n, 0, 6}, {m, 0, n}] // TableForm

s výstupem

Výsledný Obr. 107 je pak dán programem
hexagon[x_, y_] = Polygon[{x, y} + #& /@ (1/Sqrt[3] Table[{Cos[φ], Sin[φ]},
{φ, Pi/2, 2Pi + Pi/2, 2Pi/6}])] // N;
Show[GraphicsArray[Partition[ Graphics[Table[{GrayLevel[Mod[Binomial[y, x],
#]/#], hexagon[x - y/2, -y Sqrt[3]/2]}, {y, 0, 60}, {x, 0, y}], AspectRatio -> Automatic,
PlotRange -> All]& /@{2,4, 5, 9},2]]]

Obr. 107. Sierpinského trojúhelník jako výsledek popsané vizualizace Pascalova
trojúhelníku.
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Následující příklad složitější struktury je na Obr. 108 a je založen
na použití tzv. Fibonacciho čísel. Ta jsou definována rekurentním
vztahem
Fn  Fn1  Fn 2 , F0  0, F1  1 .

(37)

Explicitně lze posloupnost Fibonacciho čísel vyjádřit následovně:


Fn 

 n  (1  ) n
5

,

(38)

kde  je zlatý řez daný vztahem (32) s přibližnou numerickou hodnotou
1.61803 a n je obecně komplexní číslo. Výpočet Fibonacciho čísel lze

realizovat triviálním
příkazem (zde pro prvních 20 čísel):
Table[Fibonacci[j], {j, 20}]

Program generující komplexní strukturu na Obr. 108 vlevo, je založen na
použití vztahu (38). I když jde v podstatě jen o zajímavou numerickou
hříčku pseudofraktálního charakteru, stojí obrázek za povšimnutí.
DensityPlot[Abs@Nest[Log[Fibonacci[#]] &, x + I y, 5], {x, -12, 12}, {y, -6, \ 6},
FrameTicks -> {True, True, False, False}, PlotPoints -> 400, Mesh ->False,
ColorFunction -> (If[# ≥ .8, RGBColor[0, 0, 0], Hue[#]] &)]
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Obr. 108. Pseudofraktální struktura založená na Fibonnaciho číslech (vlevo) a opět
Sierpinského trojúhelník jako výsledek řešení diferenční rovnice (viz
dále).

Na Obr. 108 je rovněž zobrazen Sierpinského trojůhelník, který je
řešením sady diferenčních rovnic:

x (tk )  (exp(
x

( 0)
k

1
x (t )  x (tk 1) 1
))sech( k1
) ,
2


(39)

 k,0 ,

kde k,l označuje Kroneckerovo delta. Výpočet a vizualizace je provedena
pomocí programu

Module[{ε = 0.001, o = 150, f, x},
f[ϵ_][x_, y_] := 1/(1 + Exp[1/(2ϵ)] Sech[(x y)/ϵ]);
(* initial condition *)
x[0][k_] := KroneckerDelta[k, 0];
(* recursion
*) x[t_][k_] := x[t][k] = f[ε][x[t - 1][k - 1], x[t - 1][k + 1]]; ListDensityPlot[(*
calculate data *) Table[x[t][j], {t, 0, o}, {j, -o, o}], Mesh -> False, PlotRange ->
All,
ColorFunction -> (GrayLevel[1 - #]&)]];

Někdy lze nalézt zajímavé struktury i v teorii čísel, kde se při
vhodném zpracování jinak „nudných“ dat mohou objevit zajímavé
struktury. Jako příklad může posloužit Obr. 109, kde jsou viditelné vzory,
velmi podobné výstupům z buněčných automatů [12]. Vlevo jsou v ploše
zobrazeny první číslice z rozvoje hodnoty ab při základu 3. Vpravo jsou
zobrazeny součty číslic decimálního rozvoje hodnoty a2 b2 modulo 2. Na
osách jsou samozřejmě vyneseny hodnoty přirozených čísel a, b.
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ListDensityPlot[Drop[Table[First[IntegerDigits[a^b, 3]], {a, -50, 50}, {b, 100}], {51}],
Mesh -> False, AspectRatio -> Automatic]
ListDensityPlot[Table[Mod[Plus @@ IntegerDigits[a^2 b^2], 2], {a, -50, 50}, {b, -50,
50}], Mesh -> False]

Obr. 109. Struktury generované pomocí čísel v soustavách o různé bázi.

3 Fraktály a fraktální geometrie
Teorie chaosu a s ní související fraktální geometrie jsou relativně mladé
vědní obory. K jejich vzniku významně přispěly počítače. Rozvíjejí se od
šedesátých let dvacátého století. U základů obou disciplín nesporně stál
Benoit B. Mandelbrot, který jako první matematicky definoval pojem
fraktálu. Fraktál lze charakterizovat jako nekonečně členitý útvar. Pojem
fraktálu je odvozen z latinského slova fractus, které značí zlomený,
rozbitý. K vysvětlení tohoto pojmu je nutné nejdříve charakterizovat
pojem geometricky hladkého útvaru.

3.1 Geometricky hladký útvar
Běžná tělesa a především umělé útvary v našem okolí se dají popsat nebo
zobrazit jako jistý konečný počet parametrů, které tato tělesa z hlediska
jejich tvaru plně charakterizují. Pro základní geometrické tvary (např.
krychle, válec, koule, přímka atd.) známe vzorce a vztahy, díky nimž
můžeme vypočítat například délku, plochu či objem. Samozřejmě, že
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výsledek je vždy stejný, i když počítáme v různých jednotkách. Tyto
údaje můžeme zjistit i u složitějších těles (například délka Bézierovy
křivky, atd.) Výsledky jsou opět nezávislé na zvoleném měřítku. Úsečka,
přímka nebo křivka má dimenzi rovnu 1. To znamená, že je
jednorozměrná - polohu bodu na ní lze určit jedním číslem (souřadnicí).
Fakt, že má křivka dimenzi rovnu 1, neznamená, že je
zobrazována v jednorozměrném prostoru. Dimenze udává jen počet
parametrů nutných k určení pozice bodu na křivce. Jakákoliv hladká
plocha (např. trojúhelník, n-úhelník atd.) má dimenzi rovnu 2. To
znamená, že polohu bodu je třeba určit dvěma parametry. Plochy mají
určitý obsah, ale nulový objem, protože jejich tloušťka je nulová.
Krychle, koule, jehlan nebo celý běžný prostor kolem nás mají dimenzi
rovnu 3, protože poloha bodu v nich je jednoznačně určena třemi
parametry. Všechny uvedené útvary mají jednu společnou vlastnost.
Každému z nich totiž můžeme přiřadit jisté celé číslo, které nazýváme
počet rozměrů nebo také (topologická) dimenze daného útvaru. Všechny
výše zmíněné útvary i tělesa jsou charakteristické ale především tím, že
jsou geometricky hladké – přesně vzato, nejsou fraktální povahy. Tím je
míněna skutečnost, že jejich tvar je „jednoduchý“ – vnitřek ani hranice
nejsou výrazně, nebo dokonce nekonečně členité, jak je tomu u všech
objektů, zmíněných v předchozí kapitole.

3.2 Nekonečně členitý útvar
Pro běžné objekty vystačíme s dimenzemi 0, 1, 2, 3 (nebo jiným
přirozeným číslem). Bylo proto poměrně velkým překvapením, když byly
objeveny geometrické útvary, pro které s těmito dimenzemi nevystačíme.
Některé z těchto útvarů nejsou jen abstraktní objekty, jež jsou výplodem
fantazie matematiků, ale často mají své vzory v přírodě. Příklady mohou
být břehy toků, pobřeží ostrovů nebo povrchy planet.
Uvedený příklad se reálně vyskytl při měření pobřeží Bretaně. L.
F. Richardson jako první zjistil, že tato délka je závislá na délce měřidla,
kterým bylo pobřeží odkrokováno (na mapě ovšem může mít jeden krok
měřítko jak v metrech, tak např. v kilometrech). Richardson také následně
určil empirický vztah K = CD kde  > 0 je délka měřidla – „kroku“, C je
konstanta úměrnosti a K = K() = N(). je celková délka aproximace
pobřeží, kde N() nutný počet kroků. Délka aproximace se ukázala být
závislá na konstantě D, jejíž význam si Richardson nedokázal vysvětlit.
Až Benoit Mandelbrot dokázal souvislost mezi touto konstantou a tzv.
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Hausdorffovou - Besicovicovou dimenzí. Hodnoty této dimenze tvoří
nejdůležitější strukturální konstanty útvarů, které nejsou geometricky
hladké. Tyto nekonečně členité útvary mají většinou fraktální strukturu.

3.3 Hausdorffova - Besicovicova dimenze
Pro mnohé útvary, vyskytující se v okolním světě, stačí uvazovat dimenze
0, 1, 2 nebo 3. Nicméně byly objeveny zvláštní geometrické útvary, pro
které toto rozdělení podle celočíselných dimenzí nestačí. Tyto útvary
nevznikají jen ve fantazii matematiků či umělců, ale často tvoří reálné
přírodní objekty.
Měřením délky geometricky hladké křivky, která má topologickou
dimenzi rovnu jedné, dostaneme při pohledu v různých měřítkách vždy
stejné konečné číslo. Měřením délky pobřeží (což je opět křivka s
topologickou dimenzí rovnou jedné) se při zmenšování měřítka toto číslo
postupně stává nekonečně velkým. Pobřeží tedy v rovině zabírá více
místa než hladká křivka. Nezabírá však všechno místo (přesněji řečeno,
nevyplňuje celou rovinu). Jeho „skutečná“ dimenze je tedy větší než
topologická dimenze křivky (ta je rovna jedné) a současně je menší než
topologická dimenze roviny (ta je rovna dvěma). Z toho jasně vyplývá, že
dimenze takového útvaru není celočíselná. Toto necelé číslo se obecně
nazývá fraktální dimenzí.
Objekty popisované fraktální geometrií lze proto charakterizovat
jako objekty s neceločíselnou dimenzí (až na některé teoretické výjímky).
Dimenze fraktálních objektů se také nazývá Hausdorffova - Besicovicova
dimenze. Hodnota této dimenze (resp. rozdíl mezi fraktální dimenzí a
dimenzí topologickou) potom udává úroveň členitosti daného objektu.
Hodnota dimenze také udává, s jakou rychlostí délka těchto útvarů roste
do nekonečna (či odpovídající veličina při větším počtu rozměrů,
tj. povrch v euklidovském prostoru R3 či objem v prostoru R4 atd.).
Jestliže se bude fraktální dimenze od topologické lišit velmi málo, bude
takový objekt méně členitý. Bude-li fraktální dimenze značně větší než
dimenze topologická, bude objekt naopak velmi členitý.
Rozdíly mezi topologickou a fraktální dimenzí využívá i definice
fraktálů. Tuto definici formuloval matematik Benoit B. Mandelbrot takto:
fraktál je množina či geometrický útvar, jehož Hausdorffova-Besicovicova
dimenze je (ostře) větší než dimenze topologická. V souladu s tím je
možno vymezit pojem fraktálu i jako akronym z anglického fractional
dimension = zlomková dimenze.
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3.3.1 Výpočet fraktální dimenze
Matematicky je možno popsat míru „strukturovanosti“ útvarů metrickými
dimenzemi. Jsou to čísla charakterizující fraktály. Míru nepravidelnosti
útvaru lze nejlépe popsat Hausdorfovou – Besicovicovou (fraktální)
dimenzí. Pro fraktální objekty je číselná hodnota této dimenze větší než
hodnota dimenze topologické. Nefraktální objekty mají tu vlastnost, že
zmenšováním délky měřítka se přibližuje délka objektu (obvod) k nějaké
limitní hodnotě. U fraktálů to neplatí, délka se neustále zvětšuje. Tato
vlastnost se nazývá Richardsonův efekt.
Existuje několik definic dimenzí, které lze v principu rozdělit na
dvě skupiny:



metrické dimenze, závislé na metrických vlastnostech,
informační dimenze, závislé na pravděpodobnostních vlastnostech.

Příkladem ze skupiny metrických dimenzí je tzv. HausdorffovaBesicovicova dimenze, také nazývána Kolmogorovova dimenze, nebo též
kapacita, příp. fraktální dimenze. Je vyjádřena následujícím vztahem:

ln N 
log N 
 lim
,
 0
1  0
1
ln  
log  
 
 

dk  lim



(40)

kde N  je minimální počet elementárních útvarů (např. v R2 čtverců se
stranou ) potřebných k pokrytí uvažované množiny. Tato dimenze
 míru složitosti („strukturovanost“) dané množiny. Ze
kvantitativně odráží
vztahu (40) je vidět, že hodnota fraktální dimenze nezávisí na základu
použitého logaritmu.
Třída informačních dimenzí nachází velmi často uplatnění
v dynamických systémech, protože jsou vhodné k popisu časového
vývoje systémů. Tento vývoj má obvykle stochastický charakter, a proto
se také hovoří o dimenzích, závislých na pravděpodobnostních
vlastnostech. Příkladem jsou třeba Ljapunovova, příp. Hausdorffova
dimenze. Dále se jimi nebudeme zabývat.
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3.3.1.1 Úsečka
Nejjednodušším příkladem výpočtu Hausdorfovy – Besicovicovy
dimenze je úsečka jednotkové délky. Rozdělme tuto úsečku na N dílů.
Toto rozdělení odpovídá tomu, jako bychom se na úsečku podívali s Nnásobným zvětšením. Měřítko nové úsečky je tedy :
(41)

 = 1/N,
kde  značí měřítko a N je počet dílů, na které se útvar (v našem případě
úsečka) rozdělí. Pro Hausdorffovu – Besicovicovu dimenzi D obecně
platí, podle Richardsonova empirického vztahu, následující podmínka:
ND = 1.
Z toho vyplývá, že dimenze D se pro dané dělení N a dané měřítko 
vypočítá následujícími úpravami:
(42)

N =1,
log ND=log 1,
log N+log D=0,
log N+D log =0,
D log =-log N,
D=(-log N)/log ,
D=log N/log (1/).
D

Po dosazení (41) do poslední rovnice (42) získáme následující výsledek:
D =log N/log (1/)=log N/log N =1.
Topologická dimenze úsečky, jak je známo z euklidovské
geometrie, je rovna jedné, stejně jako vypočtená HausdorffovaBesicovicova dimenze. Z výše uvedené definice fraktálu tedy vyplývá, že
úsečka není fraktálem (pro fraktál musí být fraktální dimenze ostře větší
než dimenze topologická).
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3.3.1.2 Čtverec
Dalším triviálním útvarem je čtverec se stranou jednotkové délky (jeho
plocha je rovněž jednotková). Po dvojnásobném zvětšení čtverec vypadá
tak, jako by měl čtyřnásobnou plochu. Měřítko se tedy musí změnit podle
tohoto vztahu:

=1/N1/2.
Hausdorffova-Besicovicova dimenze čtverce pak je:
D = log N/log (1/) = logN/log N1/2 = 1/(1/2) = 2.
Topologická dimenze čtverce je rovna dvěma, neboť se jedná
o hladký plošný útvar euklidovské geometrie. Fraktální dimenze čtverce
je taktéž rovna dvěma, podle výše uvedené definice proto čtverec opět
není fraktálem.

3.3.1.3 Krychle
Pro vyšší dimenze vypadá výpočet obdobně, jako např. pro jednotkovou
krychli v prostoru R3. S rozdělením krychle na díly se výsledné
krychličky zmenší proporcionálně třetí odmocnině N. Měřítko se poté
vypočítá ze vztahu:
=1/N1/3.
Fraktální dimenzi krychle je možné vyjádřit následovně:
D = log N/log (1/) = logN/log N1/3 = 1/(1/3) = 3.
Topologická dimenze krychle je rovna třem, neboť se jedná
o hladký útvar v prostoru R3. Fraktální dimenze krychle je taktéž rovna
třem, krychle tedy, podobně jako úsečka a čtverec, také není fraktálem.
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3.3.1.4 Zobecnění výpočtu fraktální dimenze
Na základě uvedených jednoduchých jednotkových útvarů umíme
zobecnit postup výpočtu fraktální dimenze. Pro měřítko  „pokrývacích“
útvarů, je možné napsat obecný výraz


1
1

,

(43)

ND

kde D je fraktální dimenze objektu. Vyjádříme-li D, získáme:


log   log N D ,
1

D


log N
,
1 
log  
 

(44)

kde N označuje faktor změny délky, resp. počet pokrývacích útvarů, a 1/ 
faktor změny měřítka.

Poznamenejme, že vztah (44) lze ovšem použít pouze u fraktálů
soběpodobných, zatímco u obecnějších fraktálů soběpříbuzných je třeba
použít vztahu (40), neboť nelze ignorovat limitu   0. Oba vztahy určují
dimenzi tak, že přímka je dělena na malé úsečky, plocha na čtverečky a
prostor na krychličky. Někdy se proto hovoří o tzv. krabicových
dimenzích.
Fraktální dimenze nemusí sloužit jen k charakterizaci statické
„fraktální“ vlastnosti objektu, ale rovněž k zachycení, řekněme, dynamiky
vývoje objektu či chování systému [2]. Na Obr. 110 je zobrazena
krabicová fraktální dimenze v závislosti na iteračním vývoji buněčného
automatu. Její průběh je dán různorodostí jednotlivých fází vývoje
automatu, které, jak je z Obr. 110 vidět, konvergují k ustálenému stavu.
Praktičtější pokusy o aplikaci fraktální dimenze v dynamických
systémech lze najít v [13], kde byla použita na popis a studium
průmyslových procesů ve sklářství a v [2], kde byla použita na studium
tryskového motoru.
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Obr. 110. Krabicová dimenze, zachycující vývoj buněčného automatu.

Obr. 111. Čtyři fáze vývoje buněčného automatu.
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3.3.1.5 Cantorovo diskontinuum
Vznik této množiny byl popsán v odstavci 1.1. Je spojena se jménem
Georga Cantora, který zasáhl do vývoje matematiky více, než kdokoliv
jiný. Vzniká opakovaným vynecháváním prostřední třetiny ze všech
intervalů, které zbyly z předchozích iterací. Po první iteraci zůstanou N =
2 úsečky s měřítkem  = 1/3, atd. Obecně při trojnásobném zjemnění se
počet úseček, tvořících následující iteraci, zdvojnásobí. Fraktální dimenze
je tudíž podle (44)
D

log N
log2

 0.6309 .
1  log 3
log  
 

(45)

Cantorova množina se sice skládá z nekonečně mnoha bodů, ale
neobsahuje žádnou úsečku, proto je její topologická dimenze 0. Její

fraktální dimenze je nicméně kladná a podle definice je tato množina
fraktálem.

3.3.1.6 Kochova křivka
Aplikujme postup výpočtu fraktální dimenze na nejjednodušší fraktál na
ploše – Kochovu křivku (Obr. 10). Při každé iteraci se délka každé hrany
zmenší na 1/3 (= ) své původní hodnoty a počet soběpodobných úseků
vzroste na N = 4.
Při trojnásobném zjemnění se tedy délka křivky zvětší čtyřikrát, a
proto Hausdorffova-Besicovicova dimenze není celé číslo. Pro N = 4 se
tedy měřítko musí zmenšit na třetinu, do vzorce (44) je proto třeba dosadit
tyto hodnoty:
 = 1/3,
N = 4.
Fraktální dimenze Kochovy křivky je pak
D = log N/log (1/)=log 4/log 3 = 1.2618595.
Topologická dimenze této křivky je rovna jedné, fraktální dimenze
je však větší. Z toho vyplývá, že tato křivka je fraktálem. Má i další
zajímavé matematické a geometrické vlastnosti: i když je v celém svém
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rozsahu spojitá, v žádném bodě nemá konečnou derivaci. Každý bod na
křivce je totiž po nekonečně mnoha iteracích průnikem dvou „nekonečně
malých“ úseček, které tvoří strany trojúhelníka, který je taktéž
„nekonečně malý“. Je nekonečně dlouhá, i když zabírá jen omezenou část
plochy, jak je ostatně patrné z Obr. 10.

3.3.1.7 Sierpinského trojúhelník
Tento fraktální útvar je v knize zobrazen několikrát, viz např.
Obr. 6. Vzniká z rovnoramenného (příp. rovnostranného) trojúhelníku
vynecháním prostředního ze čtyř stejných trojúhelníků, které jej dělí.
Stejnou proceduru aplikujeme na zbylé tři trojúhelníky (a tak stále
dokola). V první iteraci získáme N = 3 pokrývacích útvarů s měřítkem  =
½. Ve druhé iteraci získáváme N = 33 = 9 útvarů s měřítkem  = ½  ½ =
¼. Obecně v n-té iteraci
N3

n

1 n
a     .
2 

(46)

Fraktální dimenze je pak


log N
log 3n
n log 3 log 3
D  lim
 lim
 lim

 1.5850 .
 0
1  n  log2 n n  n log2 log2
log  
 

(47)

Sierpinského trojúhelník obsahuje zřejmě úsečky, avšak
neobsahuje sebemenší souvislou část plochy; jeho topologická dimenze je

proto 1. Podle definice jde o fraktál. Povšimněme si, že jeho fraktální
dimenze je větší, než u Kochovy křivky, což se konec konců dalo
očekávat. Proto v jistém smyslu vyplňuje plochu lépe (přesně vzato, ve
fraktálním smyslu).
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3.3.1.8 Hausdorffova-Besicovicova dimenze vybraných
přírodních útvarů
V následující tabulce jsou uvedeny odhady fraktálních dimenzí některých
přírodních útvarů [16]:
Přírodní objekt
Pobřeží

Odhad fraktální dimenze
1.26

Povrch mozku člověka

2.76

Povrch neerodovaných skal

2.2 - 2.3

Obvod 2D - průmětu oblaku

1.33

V souvislosti s tabulkou je dobré si uvědomit několik věcí.
Uvažujme jeden z objektů – neerodovanou skálu. Musíme přísně oddělit
její povrch od skály jako tělesa. Na první pohled by se zdálo, že toto
rozlišení v sobě neskrývá žádné problémy. Povrch má topologickou
dimenzi plochy, která je menší než dimenze fraktální, a proto je fraktálem
podle Mandelbrotovy definice. Jelikož i ve vyšších dimenzích platí
analogie Richardsonova efektu, můžeme obsah povrchu považovat za
nekonečný, i když zaujímá omezenou část prostoru. Z druhé strany těleso
skály má topologickou dimenzi rovnu 3 a jistě konečný objem. Kromě
toho není těžké ze vzorce (40) dokázat, že pro libovolnou podmnožinu
M  R n je její fraktální dimenze DM  n . Pro skálu mají tedy obě
dimenze stejnou hodnotu 3. Takže těleso skály není fraktálem, ačkoliv by
to mnohé mohlo svádět k opačné představě. Tento fakt konečně potvrzuje
obecnou filozofii fraktální geometrie: fraktál je takový útvar, který svou
členitostí vyplňuje v jistémprostoru „více místa“, než nefraktální objekt
téže topologické dimenze. Skála, jako těleso v běžném trojrozměrném
prostoru, ovšem nemůže zabrat nic víc než jen jeho jistou část.
Obecně dokonce platí, že v euklidovském prostoru Rn lze
zkonstruovat fraktál libovolné Hausdorffovy-Besicovicovy dimenze,
nepřevyšující n. Označíme-li celou část reálného čísla , Ind M a
Dim M topologickou, resp. fraktální dimenzi množiny M, pak platí
následující věta s poměrně triviálním důkazem:



V prostoru Rn , n  1, existuje ke každému D  (0,n] soběpodobný
fraktál   F  R n takový, že Dim F  D a Ind F  Dim F , pokud není
Dim F celočíselná, jinak Ind F = Dim F – 1.
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Tvrzení obsahuje několik cenných informací. Předně v euklidovském
prostoru lze pro libovolnou hodnotu fraktální dimenze z intervalu (0,n]
zkonstruovat příslušný fraktál, a protože je soběpodobný, lze tak učinit
nejjednodušším možným způsobem. Navíc tedy existují i útvary
s celočíselnou fraktální dimenzí, ovšem jejich topologická dimenze je o
jedničku menší.

3.4 Soběpodobnost
Při popisování fraktálních útvarů se často používá vlastnost
soběpodobnosti. Soběpodobnost (v matematice se také nazývá invariance
vzhledem ke změně měřítka) je taková vlastnost, kdy objekt (nebo jeho
část), vypadá podobně při pohledu v různém zvětšení. Soběpodobnost je
jedním z hlavních znaků fraktálních útvarů.
Mandelbrotův pojem soběpodobnosti matematizoval Hutchinson,
který vycházel z toho, že soběpodobné množiny jsou geometricky
podobné celku, zmenšenému v jistém poměru. Definoval soběpodobnou
podmnožinu W n-rozměrného euklidovského prostoru Rn tak, že existuje
konečně mnoho kontraktivních, příp. i afinních zobrazení
w1 ,w2 ,...,wm : R n  R n

takových, že platí


W

m

wi W  ,

(48)

(49)

i1

přičemž pro libovolná i  j obsahuje průnik



w i W   w j W 

(50)


jen konečný počet prvků (nebo je prázdný). Na potenci Rn je zobrazeními
(48) definován operátor



w(X) 

m

wi (X) , X  R n ,

i1
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(51)

který se nazývá Hutchinsonův operátor. Podle (49) je soběpodobná
množina W pevným bodem příslušného Hutchinsonova operátoru. Tato
množina se také nazývá atraktor operátoru w a musí mít nutně fraktální
strukturu (mimo zcela triviálních případů).
Množina definovaná vztahem (49) má několik velmi zajímavých
vlastností, které jsou typické pro většinu (alespoň uměle vytvořených)
fraktálních objektů:





soběpodobná množina vzniká opakováním sebe sama při určité
transformaci; transformací v tomto kontextu rozumíme například
rotaci, posunutí či zkosení; všechny tyto transformace jsou
definovány v prostoru Rn afinními transformacemi,
soběpodobné množiny jsou invariantní vzhledem ke změně
měřítka: při libovolném zvětšení, či zmenšení vypadají stejně,
soběpodobná množina vzniká sama ze sebe, resp. vzniká
opakováním téhož základního motivu.

Mandelbrotova definice fraktálu je sice univerzálně platná, ale
skrývá v sobě nejedno úskalí. Předně různé části fraktálu mohou mít
různou fraktální dimenzi; výsledná fraktální dimenze je jejich supremem.
Navíc Hutchinsonova definice soběpodobnosti je velmi přísná a popisuje
jen malou třídu fraktálů, pro něž lze počítat fraktální dimenzi podle (44).
U mnohých fraktálů tento vztah použít nelze, i přesto, že jejich fraktální
dimenzi lze počítat podle (40). Obr. 96 ukazuje množiny, které nejsou
soběpodobné v Hutchinsonově smyslu – někdy se jim též říká
Apolloniovy sítě. Aniž bychom rozpitvávali fraktály matematicky, je
jasné, že pro naše účely bude nejvhodnější popsat je nematematicky jejich
charakteristickými vlastnostmi:





mají detaily na každé úrovni,
jsou (přesně, přibližně, statisticky) soběpodobné,
jejich fraktální dimenze je (ostře) větší než topologická dimenze,
někdy jsou popsatelné pomocí jednoduchých algoritmů.

Rozlišujeme dva druhy soběpodobnosti:



přesná,
statistická.
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Přesná
soběpodobnost
–
definovaná
prostřednictvím
soběpodobné množiny, která je určena vztahem (49) a pro kterou existuje
konečné množství kontrahujících zobrazení takových, že tuto množinu
tvoří sjednocení všech disjunktních částí kontrahované množiny.
Přesně soběpodobná množina vzniká opakováním seba sama
pomocí určitých (afinních) transformací – především změnou měřítka,
rotací, posunutím. Soběpodobné množiny jsou invariantní vůči změnám
měřítka, tj. při libovolném zvětšení nebo zmenšení vypadají vždy stejně.
Každá taková množina vzniká opakováním stejného motivu a proto jsou
její části vzájemně podobné.
Statistická soběpodobnost – vychází ze skutečnosti, že všechny
přesně soběpodobné fraktály jsou pravidelné. Je to dáno tím, že jejich
způsob generování je přísně deterministický. V přírodě se ale pravidelné
fraktály nevyskytují. Když chceme dosáhnout toho, aby fraktál
korespondoval s realitou, musíme do procesu generování zahrnout
náhodu. Způsob, jakým se nahodilost podílí na generování fraktálu, vždy
určuje jeho tvar a fraktální dimenzi.
Zhruba si to můžeme představovat tak, že množina W je statisticky
soběpodobná, když je sjednocením konečného počtu nepřekrývajících se
transformovaných kopií sebe sama podle vztahu (49) a každá z kopií
w i (W ) má stejné statistické charakteristiky, jako množina W. Hovoříme,
že w i (W ) a W jsou statisticky nerozlišitelné. Z popisu fraktálu plyne, že
je soběpodobný vzhledem k jistým transformacím. Statistická
soběpodobnost pak znamená, že vzhledem k těmto transformacím jsou
soběpodobné určité statistické charakteristiky. Obvykle se v praxi za
zachování podmínek považuje shoda odhadů střední hodnoty a
směrodatné odchylky.
Soběpodobnost a její statistická verze tvoří dva protipóly celé
škály dalších eventualit. Na jednom pólu jsou soběpodobné fraktály,
generované jednoduchými deterministickými procedurami, jako např.
Cantorovo diskontinuum, Sierpinského trojúhelník, Kochova křivka,
sněhová vločka či jejich různé nestochastické variace. Na druhém pólu
stojí zcela nahodilé struktury. Příkladem je třeba trajektorie Brownova
pohybu, která je spojitou křivkou a má stále fraktální dimenzi 2, ať se
nachází v rovině či prostoru.
Mezi těmito eventualitami jsou ovšem další možnosti, např.
Juliovy množiny či množina Mandelbrotova. Nejsou soběpodobné, neboť
netvoří atraktor žádného Hutchinsonova operátoru. Jsou však generovány
deterministickými algoritmy, v nichž náhoda nehraje žádnou roli, takže
neleží ani na jednom ze zmíněných pólů. Mezi takovými množinami a
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statisticky soběpodobnými fraktály je často sotva patrná hranice. Proto
jsou souhrnně nazývány jako fraktály soběpříbuzné.

4 Některé matematické pojmy fraktální geometrie
Matematický popis fraktálních vlastností historicky vychází z popisu
chaotických systémů (dimenze atraktorů), ale z důvodu časově
„zpožděné“ formulace doplňuje teorii chaosu o některé nové pojmy. Je
zapotřebí zdůraznit, že aplikací fraktálních vlastností je možné najít
uspořádání v chaotických systémech, proto problematiky fraktálů a
chaosu vzájemně koincidují. V této kapitole se můžeme zmínit jen o
některých základních pojmech a elementárních faktech.

4.1 Metrika a metrický prostor
Metrický prostor je určen nosnou množinou a metrikou na ní. Metrika je
funkce, měřící vzdálenost mezi dvěma body prostoru. Je-li X   a
R  [0,) je množina nezáporných reálných čísel, pak zobrazení
d : X  X  R



(52)



je metrikou na X, když splňuje následující podmínky:

1. dx, y   0 ; d x, x   0 

2. dx, y   0  x  y 
 x, y,z  X.
3. dx, y   dy, x 

4. dx, y   dx,z  dz, y  


(53)

Uspořádáná dvojice (X,d) se pak nazývá metrický prostor. V případě, že
v tomto metrickém prostoru každá fundamentální (cauchyovská)

posloupnost  x i i1, x i  X konverguje k nějakému bodu p0  X tohoto
prostoru, t. j. platí


lim x i  p0 ,



x 
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(54)

potom (X,d) tvoří úplný metrický prostor.
Pro metrický prostor (X,d) označme H (X ) systém všech
neprázdných kompaktních podmnožin X a pro A,B  H (X) určeme
konečnou hodnotu
 inf d(a,b) .
(A,B)  sup


(55)

a A b B

Slovy, číslo  (A,B)  0 je nejmenší poloměr okolí množiny B, které
obsahuje A. Jestliže
 definujeme zobrazení h : H (X)  H (X)  R
předpisem


h(A,B)  max (A,B),  (B, A) ,

(56)


pak h je tzv. Hausdorffova metrika, tj. splňuje všechny podmínky (53).
Dvojice (H (X
),h) tedy tvoří metrický prostor, který „dědí“ některé
důležité metrické vlastnosti X, např. úplnost. Prostory tohoto typu tvoří
základ pro mnohé úvahy obecné fraktální teorie. V nejčastějším případě
euklidovských prostorů tvoří H (R n ) samozřejmě systém všech

neprázdných, uzavřených a omezených podmnožin.


4.2 Kontraktivní zobrazení
Je-li (X,d) metrický prostor, pak zobrazení f : X  X je kontraktivní na
množině A  X , pokud existuje s  0,1 takové, že pro každá p,q  A
platí:

d( f ( p),
 f (q))  s. d( p, q) .

( 57)




Konstanta s se nazývá kvocient
kontrakce.
Kontraktivní zobrazení hraje v teorii fraktálů stěžejní roli, ať již
v metrických prostorech
X, tak od nich odvozených prostorech H (X ) .

Například přirozené rozšíření kontraktivní transformace X do prostoru
H (X ) je opět kontraktivní.




4.3 Pevný bod
Některé matematické úlohy vyžadují řešení následující rovnice
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 x   x ,

(58)

kde zobrazení  : X  X je transformací metrického prostoru X. Řešením
rovnice tohoto typu je bod
 x  p0  X , který se nazývá pevný bod (příp.
invariantní bod zobrazení  ). Toto řešení se obvykle určuje iteračně.
Zjistit
pevný bod zobrazení  znamená:





zvolit (najít) vhodnou metodu stanovení tohoto bodu,

určit, jestli dané zobrazení má pevný bod,
 má zobrazení jeden či více pevných bodů v dané
stanovit, zda
množině.

Pevné body hrají ve fraktální geometrii mimořádnou roli, protože
dosti bohatou třídu fraktálů (užitečných v nejrůznějších aplikacích) tvoří
právě pevné body Hutchinsonových operátorů na prostorech H (X ) , viz
(51).

4.4 Banachova věta o pevném bodu



Je-li (X,d) úplný metrický prostor a zobrazení f : X  X je na celém X
kontraktivní, potom existuje právě jeden pevný bod p  X zobrazení f.
Tento bod lze určit tak, že zvolíme libovolné p0  X a definujeme


posloupnost pn n1 bodů pn  X iteračním
 předpisem



Potom platí, že


pn  f ( pn1 ) 
, n  1, 2, ...

lim pn  p* .
n 

(59)

(60)

Pokud f je kontraktivní s kvocientem s  0,1, tak platí užitečný odhad

sn

d( p ,pn ) 
d( p1,p0 ) .
(61)
1 s
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4.5 Iterující funkční systémy – IFS věta



Pokud je (X,d) úplný metrický prostor, deterministickým iterujícím
funkčním systémem nazýváme konečnou množinu spojitých transformací
F  w1,w 2 ,...,w n , definovaných na X. V literatuře se používá standardní
zkratka
IFS.

Stochastickým iterujícím funkčním systémem (SIFS) nazýváme
uspořádánou dvojici (F,P) , kde F je deterministický iterující funkční
systém

a

P  p1, p2 ,..., pn ,

pi  0 ,

n

 p  1,
i

je

množina

i1

pravděpodobností
přiřazených každé funkci z F. Libovolný

(deterministický nebo stochastický) iterující funkční systém se nazývá
 transformace w i  F jsou kontrakce.

hyperbolický,
když všechny

Hyperbolický iterující funkční systém
se proto skládá z úplného
metrického prostoru (X,d) a konečné množiny kontraktivních zobrazení
w i : X  X s odpovídajícími kvocienty kontrakce si , n 1,2,...,N . Pro

IFS platí následující fundamentální tvrzení (tzv. IFS věta) [2]:


Je-li (X,F) hyperbolický iterující funkční

transformace W : H (X)  H (X ) , definovaná

W (B) 

systém,

pak

n

w i (B)
(62)

i1

pro všechna B  H (X) je kontraktivním zobrazením na (H (X ),h)
s kvocientem kontrakce s  max{s1,..., sn }, t.j.

h(W (B),W (C))  s. h(B,C);



(63)


tato transformace má jediný pevný bod A  H (X) , který vyhovuje
rovnici


A
 W (A)
a je dán limitou
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(64)

A  lim W i (B)

(65)

i

pro libovolné B  H (X) , kde W i (B)  W (W i1 (B)) .

Tato věta zaručuje existenci fraktálních struktur, které jsou pevnými
body transformací (62), tj. Hutchinsonových operátorů na H (X ) .


Nerovnost (61) pro tuto transformaci dává odhad přesnosti aproximace
fraktálu po konečném počtu iterací. Spolu s kolážovou větou tvoří
teoretický základ pro hodnocení kvality metod fraktálového kódování

obrazů a jejich zpětné rekonstrukce (viz dále).

4.6 Kolážová věta
Matematickým východiskem pro fraktálové kódování obrazu je
Barnsleyho kolážová věta. Formuluje jednu z nejdůležitějších vlastností
IFS přijmeme-li označení a předpoklady z IFS věty v předchozím
odstavci, pak lze kolážovou větu vyjádřit následujícím tvrzením [2]:
Jestliže pro libovolné B  H (X) a   0 je h(B,W (B))   , pak



(66)
h(B, A)  h(B,lim W n (B)) 
.
n 
1
s



Existují různé varianty a zobecnění této věty. Mají různorodé využití
jak v teorii, tak v praxi. Největší uplatnění mají asi ve fraktálovém
kódování.Matematicky přesně ohraničují míru rekonstrukce obrazu, t.j.
hovoří o tom, že chyba mezi originálním obrazem a atraktorem je v relaci
(66) vzhledem k chybě mezi originálem a jeho první iterací - koláží.

5 Fraktální interpolace
5.1 Interpolace a fraktální interpolace
Fraktální interpolace je spojení bodů naměřených dat křivkou s
fraktálním charakterem.
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Euklidova geometrie a trigonometrie nám dovolují popisovat
tvary našeho světa, včetně jejich chování, pomocí klasických
geometrických objektů, jako je přímka, parabola, kruh atd.
Tyto nástroje jsou také používány při zpracování experimentálních
dat, kdy jsou data po částech prokládána přímkou, parabolou a dalšími
křivkami euklidovské geometrie. Tomuto prokládání se říká interpolace
(viz Obr. 112 a Obr. 113). Interpolace se běžně chápe právě tímto
způsobem. Takové chápání má ovšem dvě zásadní nevýhody. Předně
musí být zvolen typ křivky (závislé na hledaných parametrech). Kromě
toho zvolená křivka v krajním případě vůbec nemusí korespondovat
s podstatou řešeného problému. Interpolace je tedy založena na
následujícím chápání:




Nechť je dána množina bodů {(x n ,Fn )  R 2 : n  1,2,.....,N} , kde
x1  x 2  ....  x N . Interpolační funkce, korespondující této množině
dat, je taková spojitá funkce f :[x 0 , x N ]  R , že f (x n )  Fn . Pak body
(x n ,Fn )  R 2 jsou nazývány
 interpolační body a o dané funkci f se
hovoří, že interpoluje data - jde přes interpolační body.


Pokud náhrada interpolační funkcí probíhá i mimo interval
naměřených dat, jedná se o extrapolaci. Všechny běžné funkce mají jednu
shodnou vlastnost, která může být někdy na závadu, a tou je právě jejich
hladkost. Pokud se například prokládají data přímkou (parabolou,
exponenciálou, atd.), pak se tím automaticky předpokládá, že průběh
procesu, který generuje daná data, je lineární (kvadratický,
exponenciální,…), což nemusí být vždycky pravda.
Podle klasických metod interpolace se nedá nikdy říci, jak se
choval příslušný proces mezi dvěma body, jestliže nejsou k dispozici
kvalitní informace o systému, na kterém proces běží (a to mnohdy
nejsou). Jestliže je tedy daná množina dat proložena křivkou a nějaký
úsek je libovolně zvětšován, pak po určitém zvětšení dojde k tomu, že
místo křivky, která prokládá data, je vidět přímka. Tím ale vlastně
dochází ke zkreslení informace o procesu. Často je množina dat tak
komplikovaná, že ani není možné provést interpolaci pomocí klasických
euklidovských útvarů. Jako příklad lze uvést měření rychlosti výtokových
plynů tryskového motoru [2].
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Obr. 112. Příklad interpolace lomenou čarou.

Obr. 113. Příklad interpolace dat hladkou křivkou, tzv. splinem.

Podobně komplikované průběhy, jako u tryskového motoru, lze
nalézt i jinde, např. u EEG lidského mozku aj. V takovém případě lze
použít tzv. fraktální interpolaci, která prokládá danou množinu dat
pomocí afinních transformací tak, aby na výsledné fraktální křivce ležely
všechny naměřené datové body. Jako úspěšnost takové interpolace se bere
Hausdorffova vzdálenost mezi daty a křivkou, která by měla být co
nejmenší. Jestliže tedy existuje nějaký proces, který vykazuje fraktální
charakter, pak je vhodné jej interpolovat spíše pomocí fraktální
interpolace, než pomocí interpolace klasické.

- 110 -

Existují dva různé způsoby takové interpolace, a to fraktální
interpolace a fraktální interpolace se skrytými proměnnými. Obě metody
pracují na stejných principech s tím rozdílem, že fraktální interpolace se
skrytými proměnnými umožňuje danou interpolační křivku rozumně
„vyhladit“. Krátce oba typy popíšeme.

5.2 Jednoduchá fraktální interpolace
Normální fraktální interpolace (bez skrytých proměnných) prokládá
existující naměřené body tak, že všechny body na ní leží (podrobně viz
[2]).
I když existuje obecnější přístup, dále budeme uvažovat pouze
afinní IFS. Pro tento systém {w n : n  1,2,...,N} vezměme množinu
afinních transformací


x  a
wn    n
y  c n

0 x  en 
   ,
dn y  f n 

(67)

které splňují okrajové podmínky



x  x 
wn  0   n1 
F0  Fn1

a

x  x 
wn  N   n .
FN  Fn 

(68)

Speciální tvar (67) afinních transformací (5), kde parametr b  0 ,
umožňuje,
 že atraktor systému je skutečně křivkou, procházející
naměřenými daty, čili geometrický útvar s topologickou dimenzí 1
(„nerozestoupí“ se do plochy). Rozepsáním složek (67) vzhledem
k podmínkám (68) získáme soustavu lineárních rovnic: 

an x 0  en  x n1,
an x N  e n  x n ,
c n x 0  dn F0  f n  Fn1,
c n x N  dn FN  f n  Fn .
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(69)

Tato soustava čtyř rovnic o pěti neznámých má jeden volný parametr dn ,
který se nazývá vertikální škálovací faktor. Absolutní hodnota |dn| tohoto
faktoru reprezentuje pro vertikální úsečku L poměr délky wn(L) ku délce
L. Řešením soustavy (69) je:
an 

x n  x n1
,
xN  x0

en 

x N x n1  x 0 x n
,
xN  x0

cn 

Fn  Fn1
F  F0
 dn N
,
xN  x0
xN  x0

fn 

x N Fn1  x 0 Fn
x F  x 0 FN
 dn N 0
,
xN  x0
xN  x0

(70)

kde parametr dn je volitelný. Poznamenejme, že existují tzv. evoluční
algoritmy, které v různých praktických situacích vrací sadu vertikálních
škálovacích 
faktorů, jež určují optimální fraktální interpolaci
experimentálních údajů.
I v případě, že pro všechny vertikální faktory platí 0  dn  1,
nemusí být IFS {w n : n  1,2,...,N} hyperbolický. Tento IFS se nazývá
asociovaný k datům {(x n ,Fn ) : n  1,2,...,N} . Nicméně platí toto zásadní
tvrzení [2]:


Nechť N je přirozené číslo větší než 1 a {w n : n  1,2,...,N} je IFS

asociovaný s daty {(x n ,Fn ) : n  1,2,...,N} . Nechť pro všechny
vertikální faktory kontrakce je 0  dn  1. Pak existuje metrika d na
R2 ekvivalentní Euklidově metrice taková, že IFS je hyperbolický a
jednoznačně určuje atraktor

N

G  n1 w n (G) .

Pak atraktor G je graf spojité funkce, která interpoluje daná data.
Takovou funkci nazýváme fraktální interpolací.

Poznamenejme, že každé dvě metriky v R2 musí být nutně ekvivalentní.
Pokud má fraktální interpolace určitou dimenzi a je potřebné znát
další interpolace, které mají jinou dimenzi a interpolují stejná data, pak to
lze uskutečnit na základě vztahu (71) aplikací následujícího tvrzení [2]:
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Nechť N je přirozené číslo větší než 1 a {(x n ,Fn ) : n  1,2,...,N} je
množina dat. Nechť {w n : n  1,2,...,N} je IFS asociovaný s daty. Pak
fraktální dimenze této interpolace je dána vztahem
N

d



n

D1
an  1

(71)

n1

za předpokladu, že vertikální škálovací faktory splňují nerovnost



N

d

n

1

(72)

n1

a data neleží na přímce. Jinak je D = 1 a interpolací je lomená čára,
příp. přímka.

Pokud tedy množina kombinací všech vertikálních faktorů splňuje (72),
pak lze pomocí fraktální interpolace obdržet množinu křivek - interpolací,
které interpolují daná data různě kvalitně v závislosti na jejich fraktální
dimenzi.
Jako ukázku fraktální interpolace lze použít příklad z [2], v němž
byly prokládány body (0,0), (30,50), (60,40), (100,10). Vertikální faktory
dn byly zvoleny takto: 0.5, -0.5, 0.23. V následujících iteracích je atraktor
stále hustěji zaplňován nově generovanými body.

Obr. 114. Fraktální interpolace čtyř bodů.
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Pro demonstraci předchozích tvrzení je zde uveden Prog. 29, jehož
vybrané grafické výstupy fraktální interpolace jsou na Obr. 115,
Obr. 116 a Obr. 117.
Prog. 29 K Obr. 114, použitý i k Obr. 115 - Obr. 117
lst2 = {{0, 0}, {30, 50}, {60, 40}, {140, 10}};
d2 = {0.5, -0.5, 0.23};
aa[{a_, b_, c_, d_, e_, f_}, {x_, y_}] := {a*x + b*y + e, c*x + d*y + f};
bb[rr_] := aa[#, rr] & /@ at;
dd[gg_] := Flatten[bb /@ gg, 1];
FInt[lst_, d_, w_, x_, y_, h_] := Module[{},
dim = Dimensions[lst][[1]];
at = Table[
a = (lst[[i, 1]] - lst[[i - 1, 1]])/(lst[[dim, 1]] - lst[[1, 1]]);
e = ((lst[[dim, 1]] lst[[i - 1, 1]]) - (lst[[1, 1]]
lst[[dim, 1]]))/(lst[[dim, 1]] lst[[1, 1]]);
c = ((lst[[i, 2]] - lst[[i - 1, 2]])/(lst[[dim, 1]] - lst[[1, 1]])) - d[[i 1]]((lst[[dim, 2]] - lst[[1, 2]])/(lst[[dim, 1]] - lst[[1, 1]]));
f = (((lst[[dim, 1]] lst[[i - 1, 2]]) - (lst[[1, 1]] lst[[i, 2]]))/(
lst[[dim, 1]] - lst[[1, 1]])) - d[[i - 1]](((lst[[dim, 1]] lst[[1, 2]]) - (lst[[1, 1]]
lst[[ dim, 2]]))/(lst[[dim, 1]] - lst[[1, 1]])); {a, 0, c, d[[i - 1]], e, f},
{i, 2, dim}];
xx = .5; yy = .3; ss = {{xx, yy}};
fi = ListPlot[Nest[dd, ss, w], PlotStyle -> PointSize[0.005], DisplayFunction \ ->
Identity];
Show[fi, Graphics[{ RGBColor[1, 0, 0], PointSize[0.035], Point /@ lst}], Frame ->
True, FrameLabel -> {x, y, h, " "}, DisplayFunction -> $DisplayFunction];
Return[#[[1]] & /@ fi[[1]]] ]
FiData = FInt[lst2, d2, 9, "x", "f(x)", "Fraktalni interpolace"];

Obr. 115. Příbuzné interpolace, prokládající tytéž body jako na Obr. 114,
v závislosti na fraktální dimenzi.
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Obr. 116. Příbuzné interpolace.

Obr. 117. Další příbuzné interpolace.

Vertikálním faktorem lze tedy ovlivnit kvalitu interpolace ve
smyslu „rozkmitanosti“ interpolační křivky. Existuje ještě jeden způsob,
zvaný fraktální interpolace se skrytými proměnnými, který dosahuje v
tomto směru lepších výsledků.

- 115 -

6 Fraktály v časových řadách - Elliottovy vlny
Tyto vlny objevil R. N. Elliott po mnohaletém pozorování hodinových dat
na burze v New Yorku. Vznik, či snad lépe objev, Elliottovy vlny a popis
jejího chování lze datovat do období 1935 - 1947, během kterého byl
panem Elliottem vytvořen soubor empirických znalostí o struktuře a
vzájemných souvislostech mezi jednotlivými fázemi Elliottových vln.
Teprve později, v druhé polovině našeho století, bylo zjištěno, že
Elliottovy vlny nejsou nic jiného než fraktály. Později se ukázalo, že úzce
souvisí s chováním na první pohled chaotických systémů, jakým je např.
burza. Elliottovy vlny nejsou vázány jen na činnost burzy, ale lze je
pozorovat i v chování jiných dynamických systémů, nicméně zde se z
historických důvodů bude mluvit jen o burze. To, že je Elliottova vlna
fraktálem, je dáno tím, že v sobě opakuje vlastní motiv (tvar), což je
základní atribut fraktálů. Dobrá znalost teorie Elliottových vln umožňuje
fundovanému uživateli s velkou pravděpodobností určit případné zlomy v
cenovém vývoji a tím minimalizovat, nebo alespoň snížit, riziko
obchodování na burze. Jinými slovy, Elliottovy vlny jsou části časových
řad, které se dají použít na jejich predikci, Obr. 118, [25], [26].

6.1

Elliottova vlna

Při detailnějším pohledu na Elliottovu vlnu z Obr. 118 je možno zjistit, že
v každé „podvlně“ se nachází další a další (Obr. 119). Právě takové
permanentní opakování je vlastnost fraktálů. Vzhledem k tomu, že
„fraktálnost“ Elliottových vln může budit pocit chaotičnosti při klasifikaci
vývoje, byly zavedeny tzv. stupně cyklů za účelem rozdělit Elliottovy
vlny do tříd podle jejich velikosti. Toto stupňování nám umožňuje velmi
přehledně a jednoduše popsat pozici vlny v cenové křivce, jako např. „...
je to Menší vlna z Primární vlny tři v Cyklu páté vlny ...“. Je to v podstatě
jakási adresa dané podvlny ve vlně cenové křivky, stejně jako se používají
adresy stylu „... jsem Lev Králíček z ulice Vopršálkova 15 v Kocourkově
...“.
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Obr. 118. Elliottova vlna.

Obr. 119. Fraktální struktura Elliottovy vlny.

Použití Elliottových vln pro určování budoucího vývoje je
relativně jednoduché. Jestliže se v některém z burzovních vývojů
vyskytne vlna, která se jeví jako Elliottova, lze po pátém zlomu impulzní
vlny (5), anebo po třetím zlomu korektivní vlny (c), očekávat zlom ceny
opačným směrem, než jakým se ubíral dosavadní trend. Samozřejmě to
není vždy tak snadné, poněvadž Elliottovy vlny bývají velmi často různě
deformovány, což se také promítá do budoucího průběhu vývoje ceny. Z
deformací, které zkreslují jinak ideální vzhled Elliottových vln, lze
mnohdy vyčíst, v jakém stavu se trh (nebo jakýkoliv jiný systém)
momentálně nachází a tudíž, co by mohlo následovat. Vzhledem k tomu,
že se Elliottovy vlny v čisté podobě (Obr. 120) vyskytují v porovnání se
zkreslenými vzácněji, je dále uveden popis některých zkreslení a jejich
význam.
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Obr. 120. Elliottova vlna v reálném časovém průběhu.

Impulzní vlny

6.2

Základní impulzní vlna je rozdělena do pěti segmentů ve směru trendu.
Tato vlna, jako soběpříbuzný fraktál, je často deformována v několika
základních variacích, a to:




extension (rozšířená),
diagonal fifths (diagonální pátá),
failed fifths (neúspěšná pátá).

6.2.1 Rozšířená
Je to typ vlny, která má jednu ze svých impulzních podvln (první, třetí či
pátou) nahrazenu zmenšeným obrazem sebe sama. Tato variace se
objevuje obvykle v případě, kdy je základní trend trhu silný až přehnaný.
Nejčastěji bývá rozšířená třetí vlna (Obr. 121 a), vzácněji pak první (b)
nebo pátá (c).
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a)

b)

c)

Obr. 121. Rozšířená vlna.

Zvláštností je rozšíření páté vlny (c). V případě, že se rozšíření
vyskytuje v páté fázi, lze očekávat její tzv. „dvojité zatažení“, které se
může odehrát ve dvou scénářích.
První scénář (Obr. 122) nastane, když pátá rozšířená vlna ukončuje první
či třetí vlnu vyššího cyklu. Pak lze očekávat, že třetí vlna spadne na
úroveň druhé či čtvrté vlny původního rozšíření (první zatažení) a bude
následována impulzní vlnou vyššího cyklu (druhé zatažení).

Obr. 122. První scénář.

Druhý scénář se uskuteční (Obr. 123), když pátá rozšířená vlna skutečně
ukončuje pátou vlnu vyššího cyklu, pak první tři vlny po pátém vrcholu
poklesnou na úroveň začátku rozšíření (první zatažení, zlom (c) korekční
vlny), poté dojde k vzestupu na úroveň konce rozšíření (druhé zatažení).
Po tomto vrcholu může dojít opět k poklesu na úroveň zlomu (c).
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Výklad byl velmi zjednodušen. Doufáme ale, že čtenáři neuniklo,
že výše uvedená diagnostika scénářů byla velmi silně ovlivněna
principem soběpodobnosti.

Obr. 123. Druhý scénář.

6.2.2 Diagonální pátá
Je to variace (Obr. 124), ve které dochází k deformaci páté vlny do
formace trojúhelníku, přičemž platí, že dojde k prolomení trojúhelníku
opačným směrem, než jakým se ubírá trend. Tato skutečnost je opět
důsledkem soběpodobnosti.
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Obr. 124. Diagonální pátá.

6.2.3 Neúspěšná pátá
Jedná se o poměrně vzácný vzor, jehož rozpoznání může působit potíže.
Jeho vzhled (Obr. 125) je takový, že vlastní pátá vlna se skládá z impulzní
fáze, jejíž pátý zlom bývá níže než vrchol třetí vlny. Nebezpečí omylu při
vyhodnocení této deformace vzniká tehdy, když není tato deformace
pokládána za celou pátou, ale za první z nového cyklu, což může v
konečném důsledku vést ke špatným závěrům o budoucím vývoji ceny.

Obr. 125. Neúspěšná pátá.
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6.3 Korekční vlny
Druhá třída Elliottových vln jsou vlny korekční. Tyto vlny se objevují po
vlnách impulzních a působí proti jejich trendu - korigují je. Tyto vlny
mohou mít komplikovanější tvar než vlny impulzní. Tři základní typy
korekčních vln jsou:




zigzag (cikcak),
flat (hladká, plochá,...),
triangle (trojúhelník).

6.3.1 Cikcak
Tento typ vlny (Obr. 126a) a b)) se vyskytuje ve formaci 5-3-5 v
opačném trendu, než byl v impulzní vlně. Formace 5-3-5 znamená, že
podvlna (a) korektivní vlny se skládá z pěti dalších podvln, podvlna (b) ze
tří podvln a podvlna (c) opět z pěti podvln.

a)

b)

Obr. 126. Cikcak vlna.

6.3.2 Hladká
Tento typ vlny se skládá z formace 3-3-5, což podle předchozího popisu
znamená tři podvlny v podvlně (a) , tři v podvlně (b) a pět v podvlně (c).
Ačkoliv je tato vlna jednoznačně dána formací 3-3-5, existují variace této
vlny, jak je vidět na Obr. 127 a) až c).
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a)

b)

c)

Obr. 127. Hladká vlna.

6.3.3 Trojúhelník
Tato korektivní vlna se obvykle vyskytuje ve formaci 3-3-3-3-3, která se
objevuje před poslední impulzní vlnou, t.j. ve čtvrté vlně impulzní fázi.
Nikdy nebyla tato formace pozorována ve druhé vlně impulzní fáze.
Trojúhelníky nabývají čtyř druhů tvarů či variací, a to Contracting uzavírající se, Expanding - rozpínající se, Ascending - vzestupný a
Descending - sestupný. Jestliže se taková korekční vlna vyskytne v
cenovém vývoji, pak platí, že ještě před protnutím pomyslných stran
trojúhelníku dojde k prolomení vývoje ve směru původního trendu.

a) uzavírající se

b) rozpínající se

Obr. 128. Trojúhelník.
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a) vzestupný

b) sestupný

Obr. 129. Další trojúhelník.

Další upřesnění analýzy Elliottových vln spočívá např. v použití
Fibonacciho čísel při studiu jednotlivých vln, která nám mohou pomoci
upřesnit, kdy dojde k dalšímu zlomu v cenovém vývoji. Popis těchto
technik již přesahuje rámec knihy.

6.4

Analýza

Jako ukázku lze použít jednoduchý příklad vývoje na Obr. 130. V tomto
případě je jasně vidět Elliottovu vlnu, která se po pátém vrcholu skutečně
lomí dolů, jak to určují obecná pravidla. Po tomto zlomu je korektivní
vlna a-b-c. V tomto vývoji je vidět korekční podvlna Trojúhelník (na
burze je znám také jako jeden z tzv. technických ukazatelů), který je
opuštěn cenovým vývojem skutečně ve směru předcházejícího trendu. V
této Elliottově vlně jsou tedy stejně možné obě cesty, jak se bude vyvíjet
cena, a to :
- směrem nahoru (trojúhelník),
- směrem dolů (zlom po pátém vrcholu).
Při analýze, kdy není cyklus Elliottovy vlny dokončen, není
samozřejmě analýza tak jistá jako nyní, kdy je cyklus dokončen, nicméně
zkušený analytik ve spolupráci s dobrým software a podporou dalších
ukazatelů může být schopen velmi solidních predikcí. To, co je zde o
Elliottových vlnách uvedeno, je jen zlomkem celé jejich teorie. Tato
teorie má efektivní uplatnění jen tehdy, když máme k dispozici solidní
data o systému, který je produkuje.
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Obr. 130 Elliottova vlna v reálném časovém průběhu (Komerční banka).

7 Fraktálové kódování digitálních obrazů
Více naleznete v knize Fraktální geometrie – principy a
aplikace, BEN 2006

8 Neurofraktální šifrování
Více naleznete v knize Fraktální geometrie – principy a
aplikace, BEN 2006

9 Inverzní fraktální problém
Více naleznete v knize Fraktální geometrie – principy a
aplikace, BEN 2006

10 Příklad využití neuronové sítě a fraktální
geometrie - fraktální vidění
Více naleznete v knize Fraktální geometrie – principy a
aplikace, BEN 2006
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11 Závěr
Co říci na závěr? Snad bude čtenář souhlasit, že fraktální geometrie je na
první pohled nejen zajímavou matematickou hříčkou, ale také, že do
určité míry změnila náš náhled na svět okolo nás, a to jak v rovině
statických vlastností objektů, tak dynamického chování. Fraktální
geometrii lze objevit nejen v geometrických vzorech okolního světa.
Poslední výzkumy ukázaly, že ji lze vystopovat v chaotických
atraktorech, ve zpracování obrazu, řízení technologických procesů atp.
V oblasti čisté matematiky je nicméně kalkulus [39], [40],
definující fraktální integrál a další operátory založené na fraktální
geometrii, totožný s definicemi standardní abstraktní analýzy. Jen se
zvětšil sortiment těch měr, přes něž můžeme integrovat. Jak bylo
několikrát zdůrazněno, v tomto případě byla matematika na další vývoj
dostatečně připravená.
Za velmi zajímavé lze považovat i „objevení“ principů fraktální
geometrie v některých fyzikálních zákonech [41]. To naznačuje, že mimo
teorie holografických [42] a multidimenzionálních vesmírů [43],
přeplněných tzv. strunami, by jeden z dalších možných pohledů na náš
vesmír mohl být pohled fraktální.
Je více než logické očekávat, že uplatnění fraktální geometrie se
bude čím dál tím více přesouvat z teoretické roviny do roviny aplikační.
Tento trend lze vysledovat již dnes.
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