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Zanimivosti - Razvedrilo I

NEWTONaVA METODA IN LEPI FRAKTALI
Enačba zn = 1, kj er j e n naravno št evilo, im a n kom pleksn ih rešitev. Za
vsak n j e ena od rešitev z = 1. Vse rešitve leže na enotski krožn ici v
kompleksni rav nini in so razporejene tako, da dele krožnico na enake dele.

Rešitve t orej poznamo , zanim ivo pa j e vprašanj e, h kateri izm ed n
rešite v nas pripelje kakšn a it eracij ska metoda, če začn emo iteracijo s polj ubnim kompleksnim z ačetnim približ kom.
Izbrali smo si Newtonovo metodo , ki j o na kratko opi šimo . Če iščemo
rešitve en ačbe f( z) = O in je za začetni približek, dobimo nasl ed nj e približke s formulo:

Zr+l

= Zr -

f(zr)
f ' (zr ) '

kjer je f' odvod funk cije f po spremenlj ivki z. V našem primeru je f( z ) =
- 1, od kode r dob imo:

= zn

Če je začetni približek dovo lj blizu kakš ni od rešitev , potem se nas lednji

približki k nj ej hitro bližaj o. V splošnem pa ne moremo vnaprej vedeti, h
kateri od rešitev se bodo st ekali.
Lahko pa začetne pr ibližke sortiramo glede na t o, h kat eri od rešitev
nas j e pr ipe ljala Newtonova m etoda . Če v kom pleksni ravnini z enako
barvo pob arvamo točke , ki kot zač etni približki vodijo k ist i rešitvi, in z
ra z ličnimi barvami tiste, ki vodijo k različni m rešitvam, dobimo ču dovit
vzorec. Ta im a fra ktalno st rukturo , kar pomeni , da se njegova razvejanost
ne neha pri še tako majhnih m erilih . Če vzamemo pod drobnogled del
vzorca z veliko barvno raznolikostj o in ga povečamo , se raznolikost ohrani
pri po ljubni poveč avi .
Na zad nj i strani ovitka so prikazani vzorci za n = 3,4,5 in 6. Sami
jih lahko dobi te tako , da napi šete program in ga požen ete na svojem
r ačunalniku. Še pod atek o približni zahtevnosti : Na računalnik u pe 386
(40 MHz) z matematičnim koprocesorj em nariše program v turbopascalu
celotno sliko v pr ibližno pet najstih minutah .
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