
Projekt 2.

Zbiory Julii i Mandelbrota

Celem projektu jest numeryczne zbadanie dynamiki zadanej na zbiorze liczb
zespolonych przez funkcj¦ Qc(z) = z2 + c oraz odkrycie bogactwa i pi¦kna
jakie kryj¡ zbiory Mandelbrota i Julii opisuj¡ce wªasno±ci tej dynamiki (przy-
kªady zamieszczono na rysunkach 1 i 2). W ramach projektu zadaniem b¦dzie
gra�czne wygenerowanie zbioru Mandelbrota, a nast¦pnie poprzez jego ana-
liz¦ wybranie trzech warto±ci staªej c dla których narysowane zostan¡ zbiory
Julii. Ponadto ka»dy stworzy fraktalow¡ tapet¦ (estetyczn¡ gra�k¦ w du»ej
rozdzielczo±ci) wªasnego autorstwa - ciekawe dobranie kolorów mile widziane.

Termin oddania - 23:59 6 maja 2014

Wymagania merytoryczne

Nale»y wygenerowa¢ obrazek przedstawiaj¡cy zbiór Mandelbrota, czyli zbiór
takich punktów c ∈ C, dla których ci¡g Qn

c (0) nie zbiega do niesko«czono±ci.
Nast¦pnie dobieraj¡c trzy punkty z tego rysunku (innymi sªowy ustalaj¡c
warto±¢ c) nale»y dla ka»dego z tych przypadków wygenerowa¢ wypeªniony
zbiór Julii, czyli zbiór takich punktów z0 ∈ C, dla których ci¡g Qn

c (z0) nie
zbiega do niesko«czono±ci. Zbiór Julii jest brzegiem wypeªnionego zbioru
Julii. Wybór warto±ci c jest dowolny, ale co najmniej jeden z nich powinien
by¢ punktem z wn¦trza zbioru Mandelbrota i co najmniej jeden powinien
by¢ elementem dopeªnienia tego zbioru. Sugeruj¦ wybiera¢ punkty blisko
brzegu zbioru Mandelbrota - daj¡ one najbardziej widowiskowe zbiory Julii.
Wszystkie cztery rysunki nale»y zamie±ci¢ w sprawozdaniu. Ponadto jeden
z rozwa»anych fraktali (mo»e by¢ inny ni» te w sprawozdaniu) nale»y przy-
gotowa¢ w wi¦kszej rozdzielczo±ci (minimium 1024 × 768) i dobra¢ w nim
kolory tak aby powstaªa z niego fraktalowa tapeta.

Wymagania formalne

�rodowisko, w którym obliczenia zostan¡ wykonana jest dowolne, przy czym
do sprawozdania nale»y doª¡czy¢ pliki ¹ródªowe (skrypty) w postaci doª¡-
czonych plików. Sprawozdanie wraz z kodami ¹ródªowymi (zamieszczonymi
w tek±cie) nale»y przesªa¢ na mój adres email. W tytule maila prosz¦ wpi-
sa¢ "UD - projekt2".



Rysunek 1: Obrazki przedstawiaj¡ zbiory Julii wygenerowane dla ró»nych
warto±ci c.

Sprawozdanie

Sprawozdanie (nie wi¦cej ni» 3 strony) zªo»one w ±rodowisku LATEXpowinno
zawiera¢ temat projektu, gªówne cele, kody ¹ródªowe wraz z komentarzami.
Ponadto do sprawozdania powinien by¢ doª¡czony plik z fraktalow¡ tapet¡.
W sprawozdaniu powinny by¢ zawarte rysunki zbioru Mandelbrota i trzech
przypadków zbioru Julii dla wybranych staªych c. Ponadto nale»y w nim
zamie±ci¢ odpowiedzi na pytania

• Jaki jest zwi¡zek spójno±ci zbioru Julii z zawieraniem si¦ punktu c, dla
którego zostaª wygenerowany, w zbiorze Mandelbrota?



• Dla jakich warto±ci c zbiór Julii i wypeªniony zbiór Julii s¡ tym samym?
(podaj przykªady)

• Jak¡ interpretacj¦ maj¡ �najwi¦ksze skªadowe� zbioru Mandelbrota?

Rysunek 2: Gra�czna reprezentacja zbioru Mandelbrota dla odwzorowania
Qc(z) = z2 + c.


