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1. Introduktion

1.1. Förord. Den här artikeln har för avsikt att vara en samling av klassiska frak-
taler. Här kan man hitta algoritmerna bakom olika metoder att generera fraktaler,
samt ett antal fraktaler som kan utgöra tester för olika implementationer av algori-
merna. Artikeln g̊ar igenom en uppsättning mer eller mindre klassiska fraktaler och
parametrarna som definierar dessa. Jag har själv m̊anga g̊anger varit frustrerad över
att inte veta de exakta parametrarna bakom en fraktal, utan har bara sett en bild.
Den här artikeln kan man allts̊a se mer som en receptbok, och inte ett fotoalbum
över maträtter.

1.2. Allmänt om fraktaler. Det finns inte en strikt bekrivning p̊a vad en fraktal
är, det är ungefär lite som att bestämma vad som är levande eller inte. Rent
matematiskt är en fraktal en mängd punkter med egenskaper som inte kan jämföras
med vanliga matematiska objekt. Linjer, cirklar, kuber, sinuskurvor och s̊a vidare är
alla punktmängder i planet eller rummet, vilka inte är fraktaler.

Det är den största anledningen till att fraktaler upptäcktes relativt sent. En annan
orsak är att fraktaler är sv̊arare att hantera än traditionella objekt, eftersom de har
icke-intuitiva egenskaper. Till exempel s̊a kan vissa fraktaler ha oändlig omkrets,
men ändlig area. Kochs snöflinga är ett exempel p̊a en fraktal och den har många
typiska egenskaper som fraktaler har. En bild p̊a Kochs snöflinga syns här nedan.

Figur 1. Kochs snöflinga

Kochs snöflinga har ändlig area, men vi skall senare se att dess omkrets är oändlig.
Kochs snöflinga har alla följande egenskaper:
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• Har oändlig omkrets, men ändlig area.
• Best̊ar av mindre kopior av sig själv (självlikhet).
• Definieras rekursivt.
• Kräver oändligt m̊anga steg för att beskrivas exakt.
• Saknar tangent i alla punkter.
• Kan inte p̊a ett enkelt sätt beskrivas med “vanlig” matematik.

Det som man normalt kallar fraktaler har en eller flera av egenskaperna ovan.
Rekursiva definitioner hör ihop med självlikhet. Det att en kurva saknar tangent i
alla punkter brukar i praktiken innebära att dessa inte kan beskrivas p̊a ett enkelt
sätt. Att det krävs oändligt m̊anga steg för att exakt definiera punkterna i mängden
är ocks̊a en typisk sv̊arighet. Vi kommer att stöta p̊a flera av dessa egenskaper senare,
s̊a det gör inget om de känns obekanta just nu. Men vi måste ju motivera varför
Kochs snöflinga är fraktal. Man kan se att Kochs snöflinga kan byggas upp av 7
mindre kopior av hela figuren, sex stycken som vardera har 1/9 av den stora flingans
area, samt en större som utgör 1/3 av arean. Tillsammans blir detta 1/3 + 6/9 = 1
s̊a exakt en hel Kochflinga.

Figur 2. Kochs snöflinga best̊ar av kopior av sig själv.

1.3. Exempel fr̊an naturen. Det är egentligen ganska underligt att man inte
upptäckte fraktaler tidigare, eftersom de förekommer i m̊anga former i naturen. Träd
är ett utmärkt exempel. Man kan se p̊a varje gren som ett miniatyrträd, och varje
kvist p̊a grenen ser ut som en liten gren. Tittar vi p̊a en gran, s̊a ser till och med
skotten med tallbarr ut som sm̊a minigranar. Vi har allts̊a en uppenbar självlikhet.
Tänk dig nu att vi plattar till trädet, och sedan mäter vi omkretsen. Vi kan börja
med en väldigt grov mätning, och tar trädets höjd som uppskattning. Vill vi f̊a
ett bättre värde, s̊a kan vi istället mäta längden p̊a alla stora grenar och summera.
Detta ger ett större tal än om vi bara tog höjden. Vi kan bättra p̊a mätningen
ännu mer, och mäta även längs med enskilda kvistar. Nu blir omkretsen fortfarande
mycket större. Är vi ännu mer noggranna s̊a mäter vi längs kanten p̊a varje löv,
eller kanske till och med längs kanten p̊a varje “tagg” som kan finnas p̊a till exempel
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löven till kastanjeträd. Det visar sig att längden p̊a omretsen när vi zoomar in ökar
ungefär exponentiellt, och omkretsen p̊a v̊art träd kommer bli ohyggligt stort. S̊a vi
har ännu en fraktal egenskap uppfylld.

Samma fenomen som när vi mätte omkretsen p̊a träd kan uppst̊a när man mäter
kuststräckor med olika noggranhet. Man kan ocks̊a tänka sig att man mäter area
p̊a ett berg eller en åker. L̊at säga att du vill täcka ett berg med ett plasttäcke. Ju
tätare mot berget man trycker plasttäcket, desto mer täcke g̊ar det åt. S̊a även berg
har fraktala egenskaper. Letar vi efter exempel i djurriket, s̊a är blodkärl ett perfekt
exempel.

Varför förekommer det d̊a s̊a mycket i naturen? En av anledningarna är att
fraktaler är exempel p̊a komplexa system som är väldigt enkla att beskriva. Kochs
kurva här ovan är den unika figur som har den egenskapen att den best̊ar av 7
mindre kopior utplacerade s̊a att de sex mindre är symmetriskt placerade runt den
sjunde, som har tre g̊anger s̊a stor area som de mindre. Jag har allts̊a beskrivit den
till synes komplexa figuren med mindre än en mening. P̊a samma sätt s̊a kan naturen
skapa komplexa mönster med enkla regler. Varje cell i en organism inneh̊aller ju i
sitt DNA ritningen till hela organismen, s̊a det som sker är att man återanvänder
den stora designen även i sm̊a skalor.

En annan anledning är att fraktaler uppst̊ar i gränslandet mellan fasta regler
och kaos. Detta förekommer naturligt i naturen, där fysikens lagar är bestämda,
men det finns m̊anga inslag av kaos i form av vind, regn, luftfuktighet och s̊a vidare.
Blixtrar under åskväder styrs av att fysiken vill att den skall ta kortaste vägen
ned till marken, men samtidigt s̊a r̊ader det kaos d̊a regn och vind är kaotiskt. En
blixt ser ju ut att vara kopior av mindre blixar och dess omkrets, eller totala längd,
kommer g̊a mot oändligheten när man mäter den allt noggrannare.
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2. Itererande funktionsystem (IFS)

Många typer av fraktaler uppst̊ar i gränsen av en itererad process. Med detta
menas att om man upprepar n̊agot om och om igen, s̊a kommer detta att närma
sig n̊agot som är fraktalt. Itererande funktionssystem är en typ av system som ofta
genererar fraktaler.

2.1. Introduktion. Definition: Ett itererat funktionssystem är en ändlig uppsätt-
ning funktioner som avbildar planet p̊a sig självt: {fi : R2 → R2|i = 1, 2, . . . n}. Det
behöver inte vara fr̊an planet till planet, utan kan vara fr̊an rummet till rummet.

Om ovanst̊aende är uppfyllt, och varje fi är kontraherande1, s̊a finns det en unik
mängd S, som uppfyller att S = f1(S) ∪ f2(S) ∪ · · · ∪ fn(S). Den här mängden
kallas för systemets attraktor och det är den här mängden som ofta har fraktala
egenskaper.

L̊at S1 vara en icketom mängd och sätt sedan Si+1 = f1(Si)∪f2(Si)∪· · ·∪fn(Si).
D̊a kommer limi→∞ Si = S. Vi kan allts̊a tänka oss att vi börjar med en mängd och
sedan skapar bilden av denna under alla funktioner fi. Upprepar vi proceduren om
och om igen s̊a kommer detta att konvergera till fraktalen S. Vi har allts̊a en metod
för att skapa fraktaler. Vi börjar helt enkelt med en mängd punkter och genomför
proceduren ovan. Efter l̊at säga 1000 iterationer (upprepningar), s̊a kommer det
vi har vara en bra approximation av fraktalen. Nackdelen med denna procedur är
att man m̊aste h̊alla reda p̊a alla punkter i mängden, vilken växer exponentiellt (i
värsta fall kommer vi ha nk punkter i mängden vid iteration k om vi börjar med en
enda punkt).

Det finns dock ett trick: om vi börjar med en enda punkt p och itererar genom
att hela tiden slumpa en funktion att använda i varje iteration, s̊a kommer detta
konvergera mot en punkt i S. Om vi till exempel har har tre funktioner, f1, f2 och
f3, och en godtycklig punkt p, s̊a kommer punkten f1(f2(f1(f3(f2(p))))) att ligga
nära S, och ju fler funktioner vi använder, desto närmare S kommer vi. Genom att
välja olika startpunkter och olika ordning p̊a funktionerna vi andänder, s̊a kan vi f̊a
fram en bra approximation p̊a S utan att behöva h̊alla koll p̊a mer än en punkt i
taget. Denna algoritm döptes till Chaos game av Michael Barnsley, en matematiker
som bidragit en hel del till forskningen om fraktaler.

2.1.1. Chaos game-algoritmen. Vi har ett itererande funktionssystem f1, f2, . . . , fn.
Välj en punkt p0 slumpmässigt. Upprepa följande tills du f̊ar en fin bild:

• L̊at pi+1 = fr(pi) där r är ett slumptal mellan 1 och n.
• Om i > 30, rita en pixel p̊a punkten p.

Hur många iterationer som krävs för att f̊a en fin bild beror dels p̊a hur funk-
tionssystemet ser ut, och dels p̊a hur många pixlar din bild inneh̊aller. Ju större

1avbildar omr̊aden p̊a omr̊aden med mindre area
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bild deto fler pixlar vill man rita. Här nedan är ett exempel p̊a hur det kan se ut för
olika antal iterationer.

(a) 500 (b) 5000 (c) 50000

Figur 3. Antal iterationer

2.2. Affina system. Vi börjar med att undersöka n̊agra itererade funktionssystem
där alla funktioner är affina. Alla affina funktioner kan skrivas p̊a formen

f(x, y) = (ax+ by + c, dx+ ey + f) där a, b, c, d, e, f är konstanter.

Punkten (x, y) avbildas allts̊a p̊a (ax + by + c, dx + ey + f). Detta beskrivs med
fördel p̊a matrisform: (

xn+1
yn+1

)
=
(
a b
d e

)(
xn
yn

)
+
(
c
f

)
Funktionen ovan är kontraherande om |ae − bd| < 1. Affina funktioner har flera
fördelar, de är snabba att beräkna och man kan lätt se p̊a dem hur mycket de
kontraherar.

2.3. Klassiska exempel. Jag skall nu g̊a igenom n̊agra klassiska fraktaler som
man kan skapa med hjälp av IFS.

Figur 4. Kochs kurva.

2.3.1. Kochs kurva. Var och en av de färgade delarna är en kopia av hela kurvan,
fast 1/3 mindre, och vinkeln mellan de tv̊a mellersta kurvstyckena är 60 grader, s̊a
triangeln de bildar är liksidig. Kochs kurva best̊ar allts̊a av fyra mindre kopior av
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hela fraktalen, s̊a vi behöver fyra funktioner i v̊ar IFS, var och en avbildrar hela
kurvan p̊a ett av de fyra kurvstyckena. Vi f̊ar följande funktioner:

f1(x, y) = 1
3

(
1 0
0 1

)(
x
y

)
f2(x, y) = 1

3

(
cos(60◦) − sin(60◦)
sin(60◦) cos(60◦)

)(
x
y

)
+
(

1/3
0

)
f3(x, y) = 1

3

(
cos(−60◦) − sin(−60◦)
sin(−60◦) cos(−60◦)

)(
x
y

)
+
(

1/2
1/
√

12

)
f4(x, y) = 1

3

(
1 0
0 1

)(
x
y

)
+
(

2/3
0

)
Dessa avbildar hela kurvan p̊a den röda, bl̊aa, gröna, resp. gula kurvdelen. Matriserna
i f2 och f3 är rotationsmatriserna för 60 grader resp. −60 grader moturs. Punkten
mellan det bl̊aa och gröna kurvstycket högst upp p̊a kurvan är punkten (1/2, 1/

√
12).

För att visa att Koch-kurvan har oändlig omkrets kan man resonera enligt
förljande: antag att omkretsen är s längdenheter. Men vi vet att kurvan är best̊ar
av fyra kopior, som är 1/3 mindre. Allts̊a måste det vara att s = 4s/3, vilket ger
att s =∞ eftersom omkretsen definitivt är större än 0. Man kan konstruera Kochs
kurva genom att börja med en linje, och sedan applicera de fyra transformationerna
p̊a linjen. Detta upprepas p̊a den resulterande figuren, om och om igen.

(a) 0 (b) 1 (c) 2

(d) 3 (e) 4 (f) 5

Figur 5. Iteration

Det är viktigt att poängtera att man inte behöver börja med en linje, vilken
mängd som helst kommer att konvergera till Kochs kurva. Valet ovan gör helt enkelt
att man lätt ser att man inte kan mäta längden p̊a Kochs kurva: i varje steg s̊a blir
ju den totala längden av linjerna 4/3 g̊anger större.

2.3.2. Kochs snöflinga. Den här fraktalen är ett exempel p̊a en fraktal som har
ändlig area, men oändlig omkrets. Figuren är faktiskt det man f̊ar om man tar en
liksidig triangel, och ersätter sidorna med Koch-kurvor.

I introduktionen nämndes det att denna fraktal best̊ar av sju delar av sig själv.
Det innebär d̊a att vi behöver hela sju funktioner för att beskriva det itererade
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Figur 6. Kochs snöflinga

funktionssystem som genererar Kochs snöflinga.

f1(x, y) = 1√
3

(
cos(30◦) − sin(30◦)
sin(30◦) cos(30◦)

)(
x
y

)
f2(x, y) = 1

3

(
x
y

)
+
(

cos(0◦)
sin(0◦)

)
f3(x, y) = 1

3

(
x
y

)
+
(

cos(60◦)
sin(60◦)

)
f4(x, y) = 1

3

(
x
y

)
+
(

cos(120◦)
sin(120◦)

)
f5(x, y) = 1

3

(
x
y

)
+
(

cos(180◦)
sin(180◦)

)
f6(x, y) = 1

3

(
x
y

)
+
(

cos(240◦)
sin(240◦)

)
f7(x, y) = 1

3

(
x
y

)
+
(

cos(300◦)
sin(300◦)

)

f1 avbildar hela snöflingan p̊a snöflingan i mitten, som är roterad 30 grader. De
andra sex funktionerna avbildar hela snöflingan p̊a de sex mindre flingorna som
sitter runt den stora.

2.3.3. Sierpinskitriangeln. Sierpinskitriangeln är ett av de första exemplen p̊a itere-
rade funktionssystem och denna m̊aste vi givetvis nämna.
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Figur 7. Sierpinskitriangeln

Som figuren antyder har vi tre funktioner som definierar systemet, en som avbildar
hela triangeln p̊a den översta bl̊aa triangeln, den gröna vänstra triangeln samt den
röda till höger.

f1(x, y) = 1
2

(
x
y

)
+
(

1/4
1/2

)
f2(x, y) = 1

2

(
x
y

)
f3(x, y) = 1

2

(
x
y

)
+
(

1/2
0

)
Alla punkter i triangeln uppfyller 0 ≤ x ≤ 1 och 0 ≤ y ≤ 1 s̊a f2 halverar storleken
p̊a trianglen i b̊ade x och y-led. Allts̊a blir bilden av den avbildningen den vänstra
triangeln. De andra tv̊a transformationerna är bara förflyttningar av f2.

2.3.4. Sierpinskis matta. En liknande fraktal är Sierpinskis matta där man minskar
fraktalen med längdfaktor 3 och avbildar dessa p̊a åtta mindre kopior.

Det krävs allts̊a åtta funktioner för att beskriva systemet. En av dessa är

f1(x, y) = 1
3

(
x
y

)
som avbildar hela fraktalen p̊a den nedre vänsta kvadraten, förutsatt att hela
fraktalen uppfyller 0 ≤ x ≤ 1 och 0 ≤ y ≤ 1. De sju andra avbildningarna är
förflyttningar av den första avbildningen. Man kan kort beskriva Sierpinskis matta
som att hela kvadraten avbildas p̊a de svarta delrutorna, enligt nedanst̊aende



10 P. ALEXANDERSSON

Figur 8. Sierpinskis matta

mönster:

� � �
� � �
� � �

2.3.5. Vicsekfractalen. Vicsekfraktalen är byggd p̊a samma sätt som Sierpinskis
matta, men man använder istället mönstret nedan för att bestämma avbildningarna

� � �
� � �
� � �

2.3.6. Barnsleys ormbunke. Hittils har de fraktaler vi presenterat sett ganska sterila
och abstrakta ut. I introduktionen antyddes det ju att fraktaler var väldigt vanliga
i naturen och d̊a borde väl dessa former även kunna beskrivas matematiskt. Ett
typexempel är Barnsleys ormbunke.
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Figur 9. Vicsekfraktalen

Figur 10. Barnsleys ormbunke

Det är inte direkt uppenbart fr̊an figuren, men denna fraktal kräver bara fyra
funktioner!

f1(x, y) =
(

0 0
0 0.16

)(
x
y

)
f2(x, y) =

(
0.2 −0.26
0.23 0.22

)(
x
y

)
+
(

0
1.6

)
f3(x, y) =

(
−0.15 0.28
0.26 0.24

)(
x
y

)
+
(

0
0.44

)
f4(x, y) =

(
0.85 0.04
−0.04 0.85

)(
x
y

)
+
(

0
1.6

)
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Den första funktionen är den som st̊ar för själva stjälken, f2 och f3 avbildar hela
ormbunken p̊a det nedersta vänstra resp. det nedersta högra delbladet. Den sista
avbildningen, f4, krymper och roterar ormbunken lite medurs, och flyttar den upp̊at,
s̊a att den täcker alla utom de understa tv̊a delbladen.

2.3.7. Jurassic Park-kurvan. Den här fraktalen är känd fr̊an boken Jurassic Park, där
varje kapitel inleds med en iteration av denna fraktal. Den studerades ursprungligen
av fysikerna John Heighway, Bruce Banks och William Harter, och kallas ibland
Heighways kurva, eller Dragon curve. Den ges av tv̊a funktioner,

Figur 11. Dragon curve

f1(x, y) = 1√
2

(
cos(45◦) − sin(45◦)
sin(45◦) cos(45◦)

)(
x
y

)
f2(x, y) = 1√

2

(
cos(135◦) − sin(135◦)
sin(45◦) cos(45◦)

)(
x
y

)
Dessa avbildar hela fraktalen p̊a den vänstra resp. den högra kopian av fraktalen,
som b̊ada har area precis hälften av ursprungliga fraktalen.

2.3.8. Apollonian gasket. Det här blir den första fraktalen som inte kan beskrivas med
affina funktioner, för att beskriva den här fraktalen behöver vi möbiusavbildningar.
I stället för att betrakta punkter som ett par av reella tal, s̊a kan det ibland vara
praktiskt att se dem som komplexa tal. Punkten (x, y) motsvarar d̊a z = x+ yi. En
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möbiusavbildning är en funktion p̊a formen

f(z) = az + b

cz + d
.

Alla affina avbildningar kan dock inte skrivas som möbiusavbildningar. Detta beror
p̊a att möbiusavbildningar bevarar vinklar lokalt, men det gör inte alla affina
avbildningar. En möbiusavbildning kan ocks̊a aldrig avbilda planet p̊a en linje, men
den affina avbildningen f(x, y) = (x + y, 0) avbildar hela planet p̊a x-axeln, som
är en linje. Möbiusavbildningar har den trevliga egenskapen att cirklar och linjer
alltid avbildas p̊a cirklar och linjer. Vill man allts̊a tillverka fraktaler med cirkulära
former, s̊a kan möbiusavbildningar vara utvägen:

Figur 12. Apollonian gasket

Apollonian gasket genereras av de här tre avbildningarna:

f1(z) = (1−
√

3)z − 1
z + (−1−

√
3)

f2(z) = −1 +
√

3i
2 f1(z)

f3(z) = −1−
√

3i
2 f1(z)

De tv̊a sista kan skrivas om s̊a att de är p̊a samma form som en möbiusavbildning.
Fraktalen p̊aminner om Sierpinskis triangel. f1 avbildar hela fraktalen p̊a den högra
delen, och de andra tv̊a avbildar hela figuren p̊a den övre vänstra respektive nedre
vänstra delen.
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Figur 13. Apollonian gasket

2.3.9. Apollonian gasket II. Genom att invertera ovanst̊aende fraktal via z 7→ 1/z,
f̊ar man följande relaterade fraktal. Den ges av följande fyra möbiusavbildningar:

f1(z) =
√

3z + z − 1
z +
√

3− 1

f2(z) = −
2i
(√

3z + z − 1
)(√

3 + i
) (
z +
√

3− 1
)

f3(z) =
2i
(√

3z + z − 1
)(√

3− i
) (
z +
√

3− 1
)

f4(z) = 1
z

Den sista avbildningen är till för att f̊a till den mittersta delen, som är identisk
med figur 12. Den här typen av fraktaler finns det en hel bok om, se [MSW02] i
referenslistan. Ett par korta algoritmer fr̊an denna beskrivs i nästa sektion.

2.4. Fraktaler fr̊an grupper av möbiusavbildningar. Boken Indra’s Pearls av
David Mumford med flera, [MSW02], beskriver en intressant mängd fraktaler som ge-
nereras av möbiusavbildningar. Som det nämndes tidigare, s̊a är möbiusavbildningar
p̊a formen

f(z) = az + b

cz + d
.

Till varje s̊adan möbiusavbildning kan man associera matrisen(
a b
c d

)
.
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En möbiusavbildning avbildar cirklar och linjer p̊a cirklar och linjer. Genom att välja
möbiusavbildningar s̊a att tangerande circlar avbildas p̊a andra tangerande cirklar
kan man f̊a fraktaler som p̊aminner om Apollonian gasket ovan. Man använder fyra
möbiusavbildningar, a, b samt deras inverser a−1 och b−1, och väljer elementen i
matrisen väldigt noggrant. Här är en algoritm som ger trevliga resultat:

Steg 1: Välj tv̊a komplexa tal ta och tb. Välj en lösning x1 till ekvationen

x2 − tatbx+ t2a + t2b = 0.
och l̊at tab ← x1.

Steg 2: Beräkna z0 ← (tab − 2)tb/(t− btab − 2ta + 2itab).

Steg 3: Beräkna matriserna

a←

(
ta
2

tatab−2tb+4i
(2tab+4)z0

(tatab−2tb−4i)z0
2tab−4

ta
2

)
, b←

(
tb−2i

2
tb
2

tb
2

tb+2i
2

)
.

De fyra möbiusavbildningarna som associeras till matriserna a, b, a−1, b−1 kommer
d̊a att ge fina fraktaler. Denna typ av fraktaler tar l̊ang tid att rendera, eftersom man
kommer upprepa samma beräkningar m̊anga g̊anger. Notera att a följt av a−1 inte
genererar n̊agon ny punkt. En metod att motverka detta är att man aldrig slumpar
fram a−1 om senaste funktionen var a, och s̊a vidare. Ett par värden man kan pröva
med är ta = tb = 2, samt ta = tb = 2 cos(π/10). Dessa ger en mängd tangerande
cirklar. Väljer man tal med nollskild imaginärdel, s̊a kommer mer spiralliknande
mönster att dyka upp. Det finns fler intressanta algoritmer i [MSW02] och det är inte
s̊a sv̊art att ta till sig metoderna som beskrivs. Boken är dessutom rikt illustrerad
med mängder av fraktaler av denna typ.

2.5. Flame fraktaler.

2.5.1. Introduktion. Hittils har vi bara använt affina funktioner samt möbiustrans-
formationer. Scott Draves tillverkade ett program 1992 som utvidgar algoritmen
p̊a flera sätt. Den här sektionen bygger mycket p̊a hans engelska originalartikel,
[Dra05]. Den typ av fraktal man tillverkar p̊a detta sätt kallas för flamefraktaler och
är en av de vanligaste förekommande fraktalerna inom digital konst. Alla fraktaler i
det här avsnittet kan konstrueras som flamefraktaler, och det finns en del modern
mjukvara s̊asom Apophysis som implementerar den här algoritmen. Algoritmen
kommer med förbättringar i tv̊a olika delar av tillverkningsprocessen. Här nedan
kommer en redogörelse för hur algoritmen fungerar.

2.5.2. Beräkningsalgoritmen. Det man först gör är att utvidga de affina funktionerna
till en större klass funktioner. Det man gör är att ha en fix samling icke-linjära
funktioner, kallade variationer . Dessa kallar vi för V1, V2, . . . , Vk. En av de funktioner
i systemet beräknas sedan som

Fi(z) =
k∑
j=1

wij · Vj(Ti(z))
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där wj är slags viktfaktor, hur mycket man väljer att ta av Vj ungefär. Ti är en
vanlig affin transformation.

Det som definierar ett system F1, F2, . . . , Fn är allts̊a T1, T2, . . . , Tn, samt alla
de n · k vikter wij som bestämmer hur mycket man tar av varje variation. Detta
ger ett otroligt stort parameterrum, jämfört med vad det affina fallet ger. De
affina systemen är givetvis en delmängd av ovanst̊aende, genom att helt enkelt
använda identitetsavbildningen V1(z) = z med vikt 1, samt vikt 0 p̊a alla de andra
variationerna. D̊a kommer F1 = T1, F2 = T2 och s̊a vidare.

Man associerar även en sannolikhet till varje funktion, s̊a att denna väljs med en
sannolikhet som är propotionell mot hur mycket den p̊averkar bilden. Detta görs i
praktiken genom att man tittar p̊a determinanten till den affina transformationen
Ti, och sätter s̊a att sannolikheten är ungefär lika stor. Determinanten är liten för
funktioner som förminskar mycket, och dessa p̊averkar d̊a inte bilden lika mycket.
I Barnsleys ormbunke s̊a väljer man till exempel att l̊ata f1 förekomma 1 av 100
g̊anger, f2 och f3 förekommer vardera 7 av 100 g̊anger, samt den sista väljer man i
hela 85 av 100 fall.

Man associerar ocks̊a ett tal 0 ≤ Fci ≤ 1 till varje Fi som är ett index till en
färgkarta Gradient. Gradient är allts̊a en slags funktion som tar värden i intervallet
[0, 1] till en rgb-färg. Man har ocks̊a en färgvikt till varje Fi, 0 ≤ Fsi ≤ 1. När man
sedan itererar i chaos game-algoritmen s̊a har även punkten z man itererar ett index
0 ≤ zc ≤ 1 till färgkartan.

När man slumpat fram en funktion Fi man vill använda p̊a z s̊a ändras koordinaten
enligt z ← Fi(z). Färgindexet uppdateras enligt följande:

zc ← zc(1− Fsi) + Fci · Fsi

Det ovan är allts̊a ett vägt medelvärde, och ju större Fsi desto mer p̊averkar
funktionen Fi färgen p̊a z. Genom att välja olika färgindex ci till funktionerna,
kommer effekten att bli att olika funktioner “målar” med olika färg. Om en del av
fraktalen är bl̊a, betyder det att funktionen associerad med bl̊a färg är den som
användes sist p̊a punkten.

Efter varje iteration, s̊a uppdaterar man en array A med färgen p̊a zc. Ibland
vill man använda en sista transformation, Posttransform, p̊a z innan man lagrar
värdet. Detta kan ocks̊a vara en flamefunktion. Observera att man inte sparar över
resultatet i z. Posttransform fungerar p̊a s̊a sätt bara som en förvrängning av
bilden, och p̊averkar inte funktionssystemet. I kodrutan nedan s̊a beskrivs algoritmen
bakom flamefraktalerna.

N̊agra rader är extra intressanta: P̊a rad 13 s̊a kollar man om punkten är alldeles
för l̊angt bort. Har man valt vissa funktioner Fi s̊a att de inte är kontraherande, s̊a
kan det hända att iterationerna inte h̊aller sig begränsade. Allts̊a m̊aste man ha en
gräns för detta. Man vill dock inte sätta detta värde för snävt, eftersom man d̊a kan
f̊a artefakter. Att använda |w| = 100 som gräns funkar i de allra flesta applikationer.
P̊a rad 23 s̊a h̊aller man koll p̊a hur m̊anga g̊anger som en viss cell i arrayen träffas
av en iteration.
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Algorithm 1 Genererar dataarrayen A via Chaos-gamealgoritmen

Require: F1, F2, . . . , Fn are flamefunctions.
Require: Fs1, Fs2, . . . , Fsn are the colorweight of the flamefunctions.
Require: Fc1, F c2, . . . , F cn are the colorindexes of the flamefunctions.

1: z ← 0
2: while number of iterations ≤ max iterations do
3:

4: {Välj funktion efter hur sannolika de är}
5: i← random integer in [1 . . . n]
6:

7: {Använd flamefunktion i p̊a z}
8: z ← Fi(z)
9:

10: {Uppdatera färgindex för z}
11: zc ← zc(1− Fsi) + si · Fci

{Applicera posttransform p̊a z}
12: w ← Posttransform(z)
13: if w is within bounds of the fractal then
14:

15: {Konvertera w till arraycoordinater}
16: x← FromWorldCoordToArrayCoord(w)
17: if x is within bounds of A then
18:

19: {Uppdatera A[x] med färgen associerad med Fi}
20: A[x]red ← A[x]red +Gradient(zc)red
21: A[x]green ← A[x]green +Gradient(zc)green
22: A[x]blue ← A[x]blue +Gradient(zc)blue
23: A[x]frequency ← A[x]frequency + 1
24: end if
25: else
26: z ← random point
27: end if
28: end while
29: return A

2.5.3. Renderingsalgoritmen. När man väl är klar med ett stort antal iterationer,
s̊a har vi allts̊a en array, A, med 4 värden i varje cell. L̊at frequencymax vara
den största frekvensen som förekommer i alla celler. γ är det värdet som p̊averkar
gammakorrigering . Detta för att intensiteten p̊a pixlarna inte fördelas linjärt och
kräver viss korrigering2. Detta värde sätter man oftast till ett värde mellan 1 och
4. Man har även en bakgrundsfärg p̊a bilden, Background. Sedan loopar man över
alla celler i A:

Pixeln som motsvarar cell C f̊ar färgvärdet Outred, Outgreen, Outblue. Om man
vill f̊a bättre kvalité p̊a bilden, s̊a kan l̊ata flera celler motsvarar en enda pixel.

2Läs mer om gammakorrigering i [Shi02]
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Algorithm 2 Konverterar dataarray till pixlar

Require: A is the data array.
for all C in A do
Normred ← Cred/Cfrequency
Normgreen ← Cgreen/Cfrequency
Normblue ← Cblue/Cfrequency

α← (log(Cfrequency)/ log(frequencymax))1/γ

Outred ← Normred · α+Backgroundred · (1− α)
Outgreen ← Normgreen · α+Backgroundgreen · (1− α)
Outblue ← Normblue · α+Backgroundblue · (1− α)
Paint pixel corresponding to C with Outred, Outgreen, Outblue

end for

Det man gör är d̊a att beräkna medelvärdet av alla logaritmerade frekvenser och
färgvärden.

2.5.4. Variationer. Tidigare i 2.5.2 nämnde jag variationer. Dessa är allts̊a speciellt
utvalda ickelinjära funktioner. Ett par av dessa är

V0(x, y) = (x, y) linear
V1(x, y) = (sin, x, siny) sinusodial

V2(x, y) =
1

x2 + y2 (x, y) spherical

V3(x, y) = r(cos r + θ, sin r + θ) swirl
V4(x, y) = r(cos 2θ, sin 2θ) horseshoe
V5(x, y) = (θ/π, r − 1) polar
V6(x, y) = r(sin θ + r, cos θ − r) handkerchief
V7(x, y) = r(sin rθ,− cos rθ) heart

V8(x, y) =
θ

π
(sin πr, cosπr) disc

. . .
V12(x, y) =

√
r(cos θ/2 + Ω, sin θ/2 + Ω) julia

. . .

Här är r =
√
x2 + y2, θ = atan 2(y, x) samt Ω slumpas till antingen 0 eller π. Den

ursprungliga uppsättningen variationer finns i [Dra05] men moderna implementatio-
ner har m̊anga fler implementerade variationer. Variation V12 är av särskilt intresse.
Iterationer av typen zn+1 = z2

n + c där c är ett komplext tal, är intressanta, d̊a de
ger upphov till s̊a kallade juliafraktaler, som vi skall prata om i en annan sektion.
Variationen V12 tillsammans med en lämplig affin transformation T kommer att
vara en gren av inversen till avbildningen zn+1 = z2

n + c. Funktionssystemet utgörs
av bara en funktion (men egentligen tv̊a, eftersom V12 kan ses som tv̊a funktioner).
Den funktion vi använder är följande:

F (x, y) = V12 ◦ Tab = V12 (x− a, y − b)
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där

Tab(x, y) =
(

1 0
0 1

)(
x
y

)
+
(
−a
−b

)
= (x− a, y − b).

Detta kommer allts̊a att fungera som inversen till z 7→ z2 + a+ ib och juliamängden,
v̊ar fraktal, kommer att vara attraktor till systemet. Här nedan är ett par exempel
p̊a juliamängder ritade med metoden ovan:

(a) z 7→ z2 + i (b) z 7→ z2 + 1 (c) z 7→ z2 + 1/2 + i/2

Figur 14. N̊agra olika juliafraktaler



20 P. ALEXANDERSSON

3. Iterationer i det komplexa talplanet

3.1. Introduktion. En vanlig typ av fraktaler är s̊adana som uppst̊ar genom
iterationer i det komplexa talplanet. För att f̊a fram fina bilder, s̊a används inte
chaos-game-algoritmen, utan en annan typ av algoritm. Man l̊ater istället varje
pixel i bilden motsvara en parameter i den funktion man itererar, och beroende
p̊a hur iterationen uppför sig, bestämmer man färgen. Allmänt s̊a itererar vi allts̊a
funktioner som ser ut som zn+1 = f(zn, c) där c är en parameter som beror p̊a
vilken pixel man vill rita.

3.2. Juliafraktaler. Den absolut mest kända fraktalen som ges av komplexa ite-
rationer är julia-fraktalen, som egentligen inte är en fraktal utan en hel familj av
fraktaler. Varje funktion f : C → C ger upphov till en mängd, kallad den fyllda
juliamängden, och betecknas K(f). Man definierar att

K(f) := {z0 ∈ C : f◦n(z0) 9∞ d̊a n→∞}
Juliamängden J (f) kommer att utgöra randen till K(f). Definitionen ovan innebär
allts̊a att vi börjar med ett tal, z0. Vi tittar p̊a

f(z0), f(f(z0)), f(f(f(z0))), . . .
och om absolutbeloppet av talen i den här sekvensen verkar g̊a mot oändligheten, s̊a
kommer z0 inte att ligga i K(f). Det fallet som studerats mest är när f(z) = z2 + c
för olika komplexa värden p̊a c. Varje värde p̊a c ger upphov till en juliafraktal.
Algoritmen för att rita juliafraktalen genererad av f(z) = z2 + c är följande:

Algorithm 3 Ritar den fyllda juliamängen till f(z) = z2 + c.

Require: c = cr + i · ci is the complex parameter.
1: for all x in [−2, 2] do
2: for all y in [−2, 2] do
3: iteration← 0
4: zr ← x
5: zi ← y
6: while iteration < 100 and |z2

r + z2
i | < 4 do

7: zr ← z2
r − z2

i + cr
8: zi ← 2zr · zi + ci
9: iteration← iteration+ 1

10: end while
11: if iteration < 100 then
12: Paint pixel corresponding to (x, y) white.
13: else
14: Paint pixel corresponding to (x, y) black.
15: end if
16: end for
17: end for

Algoritmen ovan använder sig inte direkt av komplexa tal: raderna 7 och 8
motsvarar att z ← z2 + c men d̊a m̊aste z och c kunna lagra komplexa tal. Genom
att dela upp i real- och imaginärdel undviker man behovet av datastrukturer för
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komplexa tal. För mer avancerade funktioner underlättar det dock om man har en
datastruktur för komplexa tal, om det inte redan finns inbyggt i spr̊aket.

I rad 1 och 2 s̊a ställer man in vilket “fönster” man tittar p̊a. För funktioner
p̊a formen z2 + c, s̊a kommer x ∈ [−2, 2] och y ∈ [−2, 2] vara bra värden, d̊a hela
fraktalen kommer rymmas i fönstret. Värdena i 6 kan tyckas vara godtyckliga, 100
är antalet iterationer som man kör innan man anser att en punkt verkligen tillhör
K(f). Detta ger givetvis bara en approximation av K(f), men 100 är ett bra värde.
Om |z0| > 4 i rad 6 s̊a kan man redan här dra slutsatsen att z0 kommer att sticka
iväg mot oändligheten om man fortsätter iterera, och d̊a kommer (x, y) inte tillhöra

K(f). Återigen är detta värdet anpassat för fallet f(z) = z2 + c. Det finns givetvis
många andra fall än funktioner p̊a formen z2 + c, dessa kommer jag ta upp lite
senare. Här nedan är ett par exempel som är ritade med ovanst̊aende algoritm.

(a) z2 + 0.2 + 0.2i (b) z2 + φ− 2 + (φ− 1)i (c) z2 − 0.835− 0.2321i

Figur 15. Här är φ = (
√

5− 1)/2 vilket är känt som gyllene snittet.

3.2.1. Färgläggning. Det blir inte särskilt rolika bilder om man bara använder svart
och vitt. Den uppenbara färgläggningsalgoritmen är att l̊ata antalet iterationer
motsvara en färg. Det vill säga, när vi rad 6 i algoritmen blir falskt, s̊a l̊ater
man färgen bestämmas av iteration. Enklast är att skala denna till ett tal i [0, 1]
genom att dividera med det maximala antalet till̊atna iterationer, vilket är 100 i
exempelkoden ovan. Denna blir till en färg med hjälp av en färgkarta, p̊a samma
sätt som man gör i flamealgoritmen som beskrivs i sektion 2.5.2. Funktionen ges
allts̊a helt enkelt av

colorindex← i

maxIterations
där i antalet iterationer som har utförts innan |zi| blev för stort, och maxIterations
är det största till̊atna antalet iterationer. Här nedan ser vi exempel p̊a när man
använder den här algoritmen för färgläggning:

Den här metoden är dock inte s̊a vacker, eftersom vi ser tydliga gränser mellan
olika färgnyanser. Det finns dock ett sätt att bli av med detta, genom att använda
följande färgningsfunktion istället, som ger ett kontinuerligt resultat:

colorindex← i+ 1− log (log(|zi|)) / log 2
maxIterations

Det här värdet bör man dock kolla s̊a att det verkligen ligger i intervallet [0, 1].
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(a) z2 + 0.2 + 0.2i (b) z2 + φ− 2 + (φ− 1)i

Figur 16. Färgning med gr̊askala och med en gradient enligt
antalet iterationer.

(a) z2 + 0.2 + 0.2i (b) z2 + φ− 2 + (φ− 1)i

Figur 17. Resultatet av den kontinuerliga färgningsalgoritmen

3.2.2. Andra typer av juliafraktaler. Det finns allts̊a andra typer av funktioner än
z2 + c som man vanligen itererar. Polynom av grad större än ett och rationella
funktioner finns det mycket forskning om. Rationella funktioner är av formen
f(z) = P (z)/Q(z) där P och Q är polynom. Den sistnämnda kan ge en lite rikare
flora av juliafraktaler. Här nedan har vi ett exempel p̊a en juliafraktal som genereras
av en rationell funktion.

En annan mycket studerad typ är juliafraktaler till funktioner av den exponentiella
familjen, Eλ. Här itererar man funktionerna Eλ(z) = λez för olika värden p̊a λ.
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Figur 18. f(z) = 1/ (z(z − 1/2 + i)(z − 1− i))

Figur 19. f(z) = 0.4ez

3.3. Mandelbrot. Mandelbrotfraktalen är en annan typ av fraktal som har stor
koppling till juliafraktaler av grad 2. Definitionen är lite annorlunda:

M := {c ∈ C : f◦nc (0) 9∞ d̊a n→∞}

där fc(z) = z2 + c. Detta betyder att

c ∈M⇔ 0 ∈ J (fc)
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Varje punkt i Mandelbrotmängden berättar allts̊a om 0 ing̊ar i en viss juliamängd
eller inte. Här är algoritmen som ritar M:

Algorithm 4 Ritar mandelbrotmängden.

1: for all x in [−2, 2] do
2: for all y in [−2, 2] do
3: iteration← 0
4: zr ← 0
5: zi ← 0
6: while iteration < 100 and |z2

r + z2
i | < 4 do

7: zr ← z2
r − z2

i + x
8: zi ← 2zr · zi + y
9: iteration← iteration+ 1

10: end while
11: if iteration < 100 then
12: Paint pixel corresponding to (x, y) white.
13: else
14: Paint pixel corresponding to (x, y) black.
15: end if
16: end for
17: end for

Mandelbrotfraktalen har fraktala egenskaper s̊asom att dess omkrets är oändligt
l̊ang, men den har ändlig area. Det är fortfarande ett olöst problem hur stor area
som M har exakt.

3.3.1. Färgläggning. P̊a samma sätt som för juliafraktaler s̊a kan man färglägga
enligt hur många iterationer som krävs innan de har för stort absolutbelopp. För
att f̊a kontinuerlig färgindex, s̊a kan man använda samma korrigering som för
juliafraktaler, nämligen

colorindex← i+ 1− log (log(|zi|)) / log 2
maxIterations

3.4. Newtonfraktaler. Newtonfraktaler är en speciell klass av juliafraktaler. Dessa
fraktaler bygger p̊a Newton-Raphsons metod för att hitta nollställen till funktioner,
oftast polynom. Om vi vill hitta ett nollställe till en funktion g(z), s̊a väljer vi ett
startvärde z0 och itererar följande tills vi hamnat tillräckligt nära ett nollställe:

zn+1 = zn −
g(z)
g′(z)

Beroende p̊a vilket startvärde vi väljer, s̊a konvergerar ovanst̊aende mot olika
rötter. Vissa startvärden konvergerar inte mot n̊agon rot alls. Den mängden av start-
värden som inte kommer att konvergera mot n̊agon rot kommer vara juliamängden
för funktionen f(z) = z − g(z)/g′(z). En generalisering av Newtonfraktalen är att
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Figur 20. Mandelbrot, utan respektive med kontinuerlig färgning.

välja en komplex parameter a och iterera

zn+1 = zn − a
g(z)
g′(z) .

En viktig skillnad här är allts̊a att vi inte itererar tills zn blivit tillräckligt stort,
utan vi stannar istället när vi kommit tillräckligt nära ett nollställe till g(z). L̊at
dist(zn) beteckna avständet mellan zn och närmaste nollstället till g(z). L̊at gränsen
för vad som är tillräckligt nära är ε. D̊a skall vi iterera tills dist(zn) < ε. Värdet av

1− log(ε/dist(zn))
n · log(dist(zn−1)/dist(zn))

kommer att ligga mellan 0 och 1 ger kontinuerlig färg. Här är n är antalet iterationer
som krävdes för att dist(zn) < ε skulle uppfyllas.

Figur 21. g(z) = z3 − 1 utan och med kontinuerlig färg.
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