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Resumo

A presente dissertação tem como objetivo essencial discutir o comportamento do

método de Newton quando aplicado a polinõmios no plano complexo, com ênfase
especial no prognóstico do conjunto de valores iniciais para os quais o método falha

O fundamentoteórico da discussão reside no estudo de iteração de
transformações racionais de grau maior ou igual a 2. Esse estudo foi desenvolvido
independentemente por Pierre matou e Gaston Juba no início do século XX, ganhando,

nos últimos anos, contribuições substanciais de vários matemáticos. Uma introdução a
esta teoria é apresentada no capítulo l

A dissertação foi desenvolvidacom o auxílio de recursos computacionais,tanto
para a identificaçãodos valores iniciais em que o método de Newton falha quando
aplicado a polinõmios de grau 3 e 4, como também na visualização gránlca de órbitas,
conjuntos de Juba e bacias de atração

Abstract

The main purpose of this dissertation ís to discuss the behavior of Newton's
method applied to polinomials in the complex plane, with special emphasis in predicting
the set of initial values for which the method ralis

The theoreticalbasesof the discussion nes in the study of the iteration of rational
transformations of

degree equal or greater than 2. Such study was developed

independentlyby Pierre Fatou and Gaston Juba in the beginningof the 20th century,
receiving in recent tomes valuable contributions from a number of mathematicians. A
brief survey ofthe theory is presentedin chapter l
The dissertation was developed with the aid of computer resources for identifying
the initial values that cause Newton's method to rali when applied to 3rd and 4th degree

polinomials,
as wellas for providinggraphicalvisualization
of orbits,Juba setsand
basins of attraction

\'l
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Introdução

Durante a Primeira Guerra Mundial, os matemáticos franceses Pierre Fatos e

Gaston Juba iniciaram, independentemente,estudos sobre iteração de transformações
no plano complexo. Esses estudos motivaram a bela teoria da iteração de transformações ou dos conjuntos de Juba. Esta teoria baseia-se no conceito de famílias normais,
que foi estabelecidoem 1917por P. Montei
Os estudos de iteração de transformações no plano complexo, que prosperaram
na década de 20 nas mãos de Juba e Falou, ficaram de certa maneira dormentes até os
anos 70, quando então tornaram-se alvo de grande interesse dos matemáticos. Esse interesse foi despertado principalmente pelas fascinantes figuras obtidas por Mandelbrot
no computador e pelos trabalhos de Douady, Hubbard e Sullivan

O presente trabalho introduz, no primeiro capítulo, a teoria de iteração de
transformações racionais de grau maior ou igual a 2 e aplica-a, no capítulo seguinte,ao
estudo do comportamento da transformação do método de Newton utilizado para determinar os zeros de polinõmios de grau 2, 3 e 4, no plano complexo
A proposta de estender o método de Newton a polinõmios no plano complexo é
devida a E. Schróder, em 1870/7] e a A. Cayley, em 1879
Apesar do primeiro capitulo apresentar mais informações que as estritamente

necessárias ao desenvolvimentodo trabalho, podemos considera-loapenas como uma
introdução ao assunto, que é vasto e belo. Para um estudo mais abrangenteda matéria
podem ser consultados, por exemplo, os trabalhos]3] e [10]

Nas três primeiras seções do capitulo 1, apresentamos considerações, definições
e propriedades básicas dos conjuntos de Juba. As duas seções subsequentessão filndamentais para o desenvolvimento do capítulo 2: a quarta seção contém o teorema crucial
para a identificaçãoda existência de ciclos atratores e a quinta seção estabeleceum algoritmo para a visualização do conjunto de Juba. O conteúdo da sexta seção não é fundamentalpara o entendimentodo capítulo 2, porém é essencial para quem se propõe a
desenvolver o assunto, pois representa uma forma dinâmica de definir o conjunto de

Juba. A sétimaseção diz respeitoà classificaçãodos domíniosde Sullivan,uma das
contribuições mais importantes à teoria, nos últimos anos. É possível provar resultados
análogos ao teorema da quarta seção para os domínios de Sullivan. Tais demonstrações
são apresentadas, por exemplo, em [2]

O segundo capítulo é motivado pelo trabalho [4] e discute o comportamento da
transformação do método de Newton quando aplicado a polinõmios de graus 2, 3 e 4
No caso de polinõmios quadráticos, a discussão é bastante simples e é apresentadade

forma a introduzir o tema. No caso de polinõmios de graus 3 e 4, consideramosuma
família a um parâmetro complexo, tal que a transformação associada ao método de
Newton possui um único ponto crítico não fixo. Analisamos a órbita desse ponto critico
quando o parâmetro

é variado.

Com

base nessa análise,

descrevemos,

para um

determinadovalor do parâmetro, o conjunto dos valores iniciais para os quais o método
de Newton falha, ou sda, a união diqunta do conjunto de Juba e das bacias de atração
do ciclo evidenciado pela órbita do ponto crítico não eixo. Quando é de interesse,

podemos visualizar, também, as bacias de atração dos zeros do polinõmio
Apresentamos no apêndice, no anal do trabalho, as listagens dos programas
computacionais elaborados para a análise do capítulo 2

Capítulo l

lteração de transformações
racionais
e

1.1

e

Considerações iniciais

A teoria dos conjuntos de Juba será abreviadamente introduzida, neste capítulo
para uma transformação racional R:C--.>C de grau c/ 2 2, onde iF= Cu{.c} e '('
representa o conjunto dos números complexos. A transformação R é definida em (' por
R(z) = p(z)/qlz), onde p e q são polinâmios sem fatores comuns No nosso contexto,
o grau d de R pode ser determinado de dois modos. Como o número das imagens

inversas, contado com suas multiplicidades, de qualquer ponto de (- . ou como,
d = pa//(/?)=

Definição 1.1.1. Dado um ponto z. c
O'(z.),

//zm { pa/r(p),

gza/l(q)

}

a óróf/a progre.ssfl'a de z. , representadapor

é definida como

0 (..):{ R'(;.): « :X}

j

onde R" denota a n-ésima iterada de R
A óró//a regress/}'a de ;.

o (;.): {, .

c C', representada por O'(z.),

] « ;:ol p'(;) : ;.} :Ux"

lp")'(;.) . x'(..)

onde R " (;.)

é definida como
'&o

0

Definição 1.1.2. Se R'(z.) = z. para algum /i > 0, então :o é dito um po/?/o periód/co
e O'(,.) é «n-a óró//a p«/ód/ca ou c/c/o O menor natural não nulo « tal q«e
R"(z.)

= z. é chamado per/odo mz//z/moda órbita

O' (z.)

Se o período mínimo é 1, ou sda R(zo) = z., dizemos, usualmente, que o ponto
Q e um. pollto

.fixo

Quando não houver possibilidade de confusão, usaremos simplesmenteo termo
per/odo com o sentido de período mínimo, e ó/"ói/acom o de órbita progressiva

Definição ].1.3. Seja r/ um conjuntoaberto de t= e ç:í ={./':{/ -->r}
f\inções analíticas . A.Áam///a S7 é no///za/ se toda sequência {./:}

uma famíliade

contém uma subse

quência 1./., }, que converge uniformemente nas partes compactas de (/.

Definição 1.1.4. A família ç7 de funções analíticas em U c C é localmente limitada se

para todo a c (/, existem constantes .4/ e r>0 tais que para toda função ./ em q
/(z) $M, sempre que z al<r

+

Teorema

se,

1.7 é

L.\.5. A .família

S.íde.funções altaliticas

em l.J c

é ttormal se, e somente

localmente limitada.

Prova: Suponhamos que ç:7 seja normal mas que não seja localmente limitada. Existe,

desse modo, um compacto Kc(/
existe uma sequência {./l}
{.j(IJ

tal que sup{./(z),zcX.,./cVl=n

em y tal que

contém Dma subsequêncizu {,/l,,}.que

sup{ ./:(z),z
convwge

/ em K; isto é, sup{ ./l.(!)--./'(z) , z cK}
/(;)

cK}

Ou sela,

2 /l Como y é normal,

uniformemente parzuma

função

c.nverge para zero quando //. -->x

Se

$ M para z 'm K, temos
/l. $ suP

/..(.),z.x'j $ s«p{./l.(z) /(.), ..K'} +w

O quecontradizo fatode que supl./:.(;)--./(:),z cX } + A/ converge
paraA/
quando /z* --> oc

Reciprocamente, suponhamos que yé localmente limitada. Pelo teorema de Arzelá-Ascoli, basta provarmos que V é equicontínua em cada ponto a c (7. Como (/ é

aberto e E17é localmente limitada, para cada a c (/ fixado, existem À/ > 0 e / > 0 tais

quem.(a)cU e ./(,)$M
z al <;;

paratodozcD.(a) e ./€9. Sejan,/cv ez talo«e

aplicando a formula de Cauchy à curva 7=a+re'',

./U

(«)l

0$/$2z,

temos

' iÍ (ifl3ãiTa
ú., : Zrl;

Portanto, dado f > o, existe (S = mf/ll--,{l:l,
./ em y, temos l/(;)

tal que se

< (5 então para toda

Observação 1.1.6. Mencionamos,aqui, algunsconceitos e resultadosque usaremos
neste trabalho. Para mais detalhes o leitor pode consultar a bibliografia citada

(1) Dizemosque a família y omite o ponto /7 se p e U./(c/)
f

(2) Sejam (.Y,d.)

e (y,d:)

espaços

contração-fraca se:arz(:,f(x),,f(:)L)}K
(3) A métrica hiperbólica

métricos.

Dizemos

que ./:X-->y

4(:ç:)!L para todcr :r+:y enr-t

no disco unitário

/). = {z c:C

é uma

Z < 1}, na sua forma

inflnitesimal, é dada por
ds

l

l

Integrandoesta métrica ao longo dos possíveis caminhosentre dois pontos : e )í' no
disco e tomando o ínfimo dos comprimentos desses caminhos, obtemos a distância hiperbólica

PO,«) : ZogP''''"
l «.. -;
z -- z,,, l l }+'., -- ){/
onde z. e )t'.. são as intersecções do círculo unitário com o círculo que contém
e é ortogonal ao círculo unitário. '
(4) As isometrias que preservam orientação na métrica hiperbólica são os au
tomar-sismoscomplexos de /)., ou sqa, as transformações da forma

r(.)
' '

l--ã:

onde a c/). e é?cR. l
(5) Lema de Schwarz:

'' Toda função

/:D.

-> /).

holomorfa

contrai

a métrica

hiperbólica E ainda, se ./ for isometria num ponto, então / é isometria global "- [10,

Pág. 1-4]
l Beardon. A F.. 7he Geo//ie/n' o/Dlscre/e Groups. Springer-Verlag. ( 1983)
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(6) Teorema da uniformização: " Toda superüiciede Riemann S possui como recobrimento

universal

(',

('

ou Z),.

Se

S = C,

então o seu recobrimento

C. Se .S' é conformementeequivalentea C, ('\Í0}

universal

é

ou a um toro, então seu reco-

brimento universal é o plano C'. Nos demais casos, o recobrimento universal é o disco
/). ". [7, Pág. 180]

(7) Sda /z: D. -->.S uma transformação de recobrimento. A métrica hiperbólica

p em /), induz uma métrica /\ em .S, tal que z é uma isometria. De fato, dado
u'. c.S,

existe

uma vizinhança

}'' de u'.

tal que , z

'(}')

= U

p:,

onde

meomor6ismo. Sqa }í,: c }'' e (5 uma curva de }t/. a \J': contida em I'

d,l

é ho-

Se z. c Z). tal

que n-(z.)=1+., temos que existe uma única vizinhançai''l com z. c I': e uma única
curva

(5, contida em

}l,

tal que n'o(5: = (5. DeHtnimos o comprimento

de (5 como o

comprimento de (5.. Esta definição de distância local não depende da escolha de }:

pois pela propriedadede grupo de recobrimento, existeuma isometria 7' que leva rl
em qualquer }

Teorema.

\.L.l.

l

ÇMotttel ) Se a.família

'l

omite pelo menos três palitos em (. . etttão

ela é normal.

Prova: Como para cada /c'.7 existe uma transformaçãode Móbius g, tal que
g,(a)=0,

g,(ó)=

1, g,(c)=m,

quaisquer que sejam a, ó e c,

podemos considerar

sem perda de generalidadeque os pontos omitidos pela família y
são 0, 1 e (X)
Sda Q = {l\l0, 1,oc}. Como a normalidade é uma propriedade local, basta provarmos
que para todo z c (/, ç:í é normal em algum disco centrado em z e contido en] {/
Podemos assumir, então, que ç7 é uma família de funções analíticas de D. em Q. Pelo
teorema de uniformização, o recobrimento universal de Q é Z)., ou seja, existe uma
transformação de recobrimento x: Z). -->gl). A métrica hiperbólica p em D., induz uma
métrica pn em Q, tal que /z é uma isometria. Como z é um homeomorâismolocal
analítico, existe numa vizinhança J' de /(0), n ': l,' -->}'1 que também é um homeomorfísmo analítico Isto determina uma região Rc D. tal que 0 c R= ./ '(1'') DeHlnimos r':R->D.

por F : n ''./

que é analítica em 1?. Mas .F' pode ser prolongada

7

analiticamenteao longo de qualquer curva que parte da origem, e assim, como D. é

simplesmenteconexo, pelo teorema da monodromia, /; pode ser estendidaanaliticamente a todo

métrica
.f:/).

/). de forma univalente.

hiperbólica.

Como

i. Q é uma contrição

/z'

Pelo lema de Schwarz,

preserva

as distâncias

/':.r).

e

>/).

n'o/' =./,

contrai

temos

a

que

fraca

Seja .K ç; D. um compacto com diâmetro c/. Como qualquer ponto do interior
de /). está a uma distância hiperbólicainfinita de um ponto da fronteira 8D., a distância de qualquer ponto de Q a 0, 1 ou (X)é infinita, e existem vizinhanças Àr.,,.V. e
Àr-; de 0, 1 e Oorespectivamentetais que a distância entre quaisquer uma delas excede
d Para toda ./ CS7, d/a#z/(.K) $d e ./(.K) intercepta no máximo uma das vizinhanças N'.,N. ou 7V.. Assim, existe uma sequência {./l.} de Slí e uma vizinhança Àr,
(j=0,1

«/. n) tal que para todo n, ./:(K)

n .N, = a. Sda

X:'F-->C

uma transfor-

mação de Mõbius que transforma Àr, no exterior de /)., isto é, cm ('v)..

./=(x)nÀ',:a

.

g é -m- bijeção, t.m« XI./=(K)InxlÀ',l

: a, -

Como
sda,

X./n(Klç; Di, e {go./:}
é uniformemente limitada em qualquer aberto contido em
X.. Pelo teorema 1.1.5, {go/.}
é normal em X'. Finalmente, como /l, = g ''go./l, e
g ' é lipschitziana sobre a esfera de Riemann, temos que S:7 é normal. L

1.2

Conjuntos de Fatou e Juba
Seja /? umatransformação
racionaldegrau c/?2

Definição 1.2.1. Um ponto z € C é um elementodo co/}y////ode Fb/oz//(R) de R se
existe uma vizinhança (/ de z em C, tal que a família de iteradas {R"}. . restrita a
U é uma família normal. O c'onyz//i/ode Jz///a ./(R) é o complementar em C' do conjunto de Falou

Quando não houver possibilidadede confusão, representaremoso con)unto de
Fatou /(R), e o conjunto de Juba J(R), simplesmemntepor J e J, respectivamente
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O exemplo,possivelmente
o maissimplesquepodeser considerado,
é o da
transformação /?(z)= z: definida em F

Neste caso, temos R*(z)= ::' para todo # eN

Assim, para todo z. no disco unitário l). = {z cC : lzl < 1}, existe uma vizinhança {./, por
exemplo (/=DI,
em que a sequência de iteradas /?"l... restrita a (/ converge

uniformementeem cada compacto de (/ para a fiinção constanteidenticamentenula.
Logo, o disco unitário D. está contido no conjuntode Fatou f. Analogamente,o
exterior (l: \ D. do disco /). está no conjunto de matouf, pois a sequência de iteradas

de f? convergepara a função constantez 1-->.. no exterior de .[4. No entanto,se :.
estiver no círculo unitário S' =lz cC: lzl=1},
z.,

então, em qualquer vizinhança U de

existe alguma sequência de iteradas de R tal que toda subsequência não converge

uniformemente
nas partescompactasde (/. De fato, sda K c (,/, compacto,tal que
KnZ'.

*a

. Knlr\ã)*©

S. *.d- «q-ê«i,

d. i"«d«

d. R «"h";

, U

possuísse uma subsequência uniformemente convergente para uma função ./ em K,
então /(')=0

se ' cX' nD.,

/(')=

." se ' cKn(F\ã),

/(z)cS'

se ' cKnD,,

o

que contradiria a continuidade de ./. O conjunto de Juba ./ é, portanto, o círculo

unitário S'.

Neste exemplo, o conjunto de Juba é muito simples, mas na quase

totalidade dos casos é bastante intricado. O capítulo 2 dará uma mostra deste fato

As proposições seguintes referem-se a algumas propriedades básicas do conjun
to de Juba, úteis ao desenvolvimento deste trabalho

Proposição 1.2.2. O co/zyl//?/o
de JK//a é nâo vazio
Prova: Suponhamos que o conjunto de Juba .,/rRysda vazio. Neste caso, o conjunto
de Fatou /(Ry

ou sqa, a família ç.7 - {R":tlT-->i;,ncl'q}

normal em t.;. Assim, existe uma subsequência

das iteradas de Ré

l.X"'.l que converge uniformemente

para uma função ,SI,que pelo teorema de Weierstrass, é meromorfa. O grau de R"; é
igual ao grau de S, paramsuHlcientemente
grande. Mas o grau de R';, d"', tende para
infinito quando /z, -->m, o que contradiz o fato de que o grau de S é finito. D

9

Bravos\ção \ .2.3. O conjunto de Juba é completamente invctriante, ou seja

R(J):

J - R' (J )

Prova: E equivalente mostrar que o conjunto de Fitou, complementar do conjunto de
Juba, é completamente

invariante.

y

é normal em U, ou seja, em cada compactode (/, toda se-

:(./-..>C,zlcl'q}

Sela

U

um conjunto

aberto

de /.

A família

quência {R*''} possui alguma subsequência {J?*;''} uniformemente convergente. Como

R é meromoda, R((/) é aberto. Sda X. um subconjuntocompacto de J?rU2. Como
{f?*'-'} é uniformemente convergente em ]? '(K), {R'' } é uniformemente convergente
em K. Desse modo, V é normal em R({./) e / c R(/).
as demais inclusões

De maneira análoga, provam-se

tropas\ção\.2.4. Pala todo ittteiron, o cottjuntode Juba Jk.n"'')da tt-ésimaiterada
coincide comi o conlllnfo de Judia JÇR].

Prova: Equivalentemente, provámos para o complementar, o conjunto de Fatou y'(/?).
Para verificar que /(Ry c y-(R"), basta obsevarmos que se toda sequência {R'} tem
uma subsequência uniformemente convergente num dado conjunto, o mesmo é verdadeiro para a sequência {R'*}, qualquer que seja o inteiro positivo /z. Reciprocamente,

sqa /z um inteiro positivo qualquer e C/ um aberto de C. Todo natural# pode ser escrito como:

/zÁ,+r,

com

#. c ]'q e r=0,1,...,//--1.

Para cada Ogr$//--],

considere a

família
y.., - {.R"*-":{/

C.m. R"*'-- R'(R"*'), R' é ««-«,

-+ 'F,#. c N}

. {R'*'} ..m -m; «b*q-ê"i- «ifo'm'm«..

convergentenas partes compactas de U, segue que '.7., é normal em C/. Mas

v -lx':u --,ê,# . N}
e a união Rnita de famílias normais é normal Portanto, y é normal e y-lX') c y-íXJ
1o

1.3

Pontos Periódicos

Discutimos nesta seção o comportamento dinâmico de uma transformação rabi
onal numa vizinhança de um ponto periódico, como também a relação entre os conjun
tos de Fatou e Juba, e os pontos periódicos
Definição 1.3.1. Seja z. um ponto periódico de período /z. O mlmero

':{

( /?"y(:. )
(R" y(z. )

é chamado az//OI,a/o/da órbita periódica
Pela regra da cadeia,

(p" y(;. )

rl x'lx'JI
1:1

e o autovalor 2 é, desse modo, o mesmo para cada ponto R'(z.) do ciclo. Podemos
dizer, assim, que o autovalor ,Â é um invariante para a órbita periódica O'(z.)

Definição 1.3.2. Uma órbitaperiódicaO'(z.) é dita
(1) a/ra/ora, se 0< ,4l < 1 ,

(2) repz//se/a,
se l,il> ]

(3) si/pera/ra/ora, se 2 = 0 ,

(4) //?a')gere/z/e,
se l,il= l

Se o autovalor ,Z tem módulo unitário, então podemosescrever 2.= e:"" , com
a

real. Se a cR\Q,

/e/z/e; e se

a cdl),

dizemos
que o ciclo

que o ciclo

correspondente

é rac/o/?a/#/e///e

1]

f/id/gere/z/e

é /rraclolza/me///e

/nc/We-

teorema \.3.3. Seja z. um ponto de uin ciclo atrator de período n. Existe uma vizinhattçci tl de z. e iim iitlico homeomor.filmo atlcilítico #. 1.1 -) D, (para algum r)
/a/q«. #(z.l=0, é'
Ó' (;.)
'0 : 1
l e odIaR"""'

R"

a

(/

q

zn,4

cot?alta

Prova: Sem perda de generalidade, podemos supor que z. = 0 é um ponto eixo atrator,

com autovalor 2. Como O<1,a l<t, podemos escolher uma constante c<1 tal que
c: <1,i l <c, e uma vizinhança }' ç; Z), da origem de modo que .r«z) É cl;l para todo

z em }' ConsequentementeR"(z) É c"lzl É c"'s
R(z)-,âz

g K zlz

paraalgum

.K>0

etodozcl'.

Pelo teoremade Taylor,

Logo,

R"*'(z)-,aR"(.) < K R"(z) : K :",:
Fixado z' c l.' , os números

}l/

sempre

que

-- )tJ

#z>n.

.!
Como

}l',

R'(.')/.Â * satisfazem

.:lúl''ú«,::lúl'

*.-«',
cz<1,i

, a sequência

Cauchy. Desse modo, a sequência {Ó.}.,o

{H'.,}.::o

é

uniformemente

de fiinções holomorfas definidas por

#.(,) :

/?"(;)

12

de

convergeuniformementepara uma função ç#, que pelo teoremade Weierstrassé
holomorfa em }' Como çól,,(0)=i, @'(0)= 1 e por continuidade existe i'l cl'
#'(z):P0,

paratodo

z em il. Tomemos /),c#(11)

e r/=é'(D,)

tal que

A função @r,Í-->D,

é o homeomorfismo analítico procurado

Para provarmos a unicidade, consideremos homeomorHlsmos analíticos

# :(,/ -->Z),

e

W :U -->Z,), como

ção analítica que satisfaz

W.#

definidos

'(0)=0

acima.

Assim,

y/o # ' :Z), -)D,

e (W.@ ') (0)=1

y/o# ':Z).-)Z).

fun-

Pelo teorema da aplica-

ção aberta, y'.# '(Z),) é aberto Seja q o maior 'aio tal q«
Aplicando o lema de Schwarz a

é uma

W.# 'ln.) c Z),

temos que # coincide com W

em Z)ç. Pelo principio do prolongamentoanalítico, çó e y/ coincidem em (/. '
Observação 1.3.4. O teorema anterior também é válido no caso em que zo é um ponto
de um ciclo repulsor de período n de uma transformação racional R. De fato, como
o a«tovalor ,4 do ciclo não é «lo (l,4 l»i ), a tra«sformação i«farsa R ' é lo«lmente, bem definida, holomorfa e ainda, a órbita de z. por R ' é atratora com auto-

valor 2

'teorema \.3.5. Sejam R tema transformação taciottal, O' Çzoh uln ciclo super'alfa.
tor deperiodo

n. ÇR' )) Çzoh+ 0 para ctlguttl k z 2 e

,a:(p"y(;.) :( p"y:'(;.)

/?«I''
''(,.) : o

Então, existe uma vizitthallça 1.1de zü e urtlhonteomorlfisnlo
analítico # .l.l-+ l).
(para algum r ) tal que +Çz.3= 0, 0' Çzà= \. e o diagrama:

a
comtlla
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Prova: Podemos supor, sem perda de generalidade, que :. = 0 é um ponto fixo superatrator Como

R'(O)= R'n(0)=

/? é a*z'+a*,.z'''+
l

.

= R'* ''(0) =0, a expansão em série de potências de

Mas, /? é conjugada pelatransformação

zb->óz,

onde

(« X

5'(z) = z* + Ó*.. ;*''

onde ó..,=-41atodo z c/),.

+ z),*, ; *'' +

+

Sda /), um discotal que S(Z),)cint(Z),) e lim .y"(z)=0

Consideremos a sequência {#.}.::.

alguma vizinhança

(/

de funções holornorfasdefinidas em

da origem por
l

çó.(,)

ls"e)l*'

Notemos que @:,(0)= 1. Seja

".;,:l".';'/;

se

;#0

Observamos que

l.J."JI'-l"o''';»I''

..«,
Assim, usando a notação # .(z)

podemos escrever

HI.S '( z )

ç#., . . (z)

14

para

Tomemos o ramo principal do logaritmo do produto infinito

: ;; t.glxls"ull
Pelas propriedades dinâmicas de .S' em Z),, sabemos que

wl.s:"nl

il« -

HIS''('))-l $ clS"(;)

e

para algum c'> 0. Assim,
loglHI.S"'(z))l

ç 2 H(.S"'(;))-

l $2c

Á'"'(z)

e

}l;-.gj"b"u)l
: :'êlEÃd
. :.,:;;;
Portanto

a sequência

{#.}.,,

converge

uniformemente

para uma transformação

é:(/ -} /),. Temos, então, a conjugação desejada, pois #(0)= 0, #'(0)= 1 e

.su: li=.ls'''Hli:: l.i=.1(s"''u)i'':(#n)'
Definição 1.3.6. A ózzc'fade rlsz/pera
a/ração de um ciclo (super) atrator de período/r
de uma transformação R é o conjunto aberto Q c C de todos os pontos z para os quais

a sequência de iteradas, {R'"(z)}.:.,

converge para algum ponto do ciclo
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A bacia imediata de um ponto p. (l $ f ç/z) da órbita periódica, de período /l,
é a componente comera da bacia de atração 11), que contém p., e será denotado por
.4(p,,R«). A bacia imediata da órbita, representada por .4, é dada pela união

U .l(p, ,x")

Teorema

\.3.1.

'1'oda órbita periódiccl

(super)

cltratora

est(i cotttida }to cotijuttto de

Falou. bemcomo sua bacia clecitração ç}. Entretattto,a .fronteira/)Q.está lto cotijttttto de .Juba, como também toda órbita periódica repulsora.

Prova: Tendo em vista a proposição 1.2.4 podemos supor, semperda de generalidade,
que z. é um ponto fixo Se z. é (super) atrator, OÉI,il= R'(z.) < 1 Pela formula de
Taylor

,re"(z)= z. + ,4"(.

,.) --de -;J:)

para todo z em uma vizinhança (/ de zo. Assim, a sequência de iteradas de /?, restritas a (/ converge uniformemente para a fiinção constante ;b->z..

Assim, a família

y = {R":(/

vale para a bacia

-) C,

/i cl'q,/i>

0} é normal em U. O mesmo argumento

de atração Q

Por outro lado, se z é um ponto arbitrário na fronteira r5Q da bacia de atração,
então em qualquer vizinhança }' de z, existe alguma sequência de iteradas de /? tal que
nenhuma subsequência converge uniformemente nas partes compactas de I' De fato,

sda Kcl', c'mpa'to,talq«e X'nQ#O e KnlF\Õ)#a

Seladaseque«iade

iteradas de R restritas a r/ possuísse uma subsequênciauniformementeconvergente
para uma função / em X, então ./ seria descontínua, o que contradiz o fato de que as
iteradas de 7? são contínuas- Neste caso, z está no con)unto de Juba
Se !. é repulsor,

,al> 1. Como

(P'y(!.)=

2*, toda subsequência

de derivada

das iteradas no ponto zo, l.Z".l..., é divergente. Pelo teorema de Weierstrass, nenhuma
subsequência {R'}

de iteradas de 1? convergirá uniformemente numa vizinhança de z.
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Obsewação 1.3.8. A discussão sobre a dinâmica da transformação numa vizinhança de
um ponto periódico indiferente é bastante extensa. Na verdade, ainda restam questões
que não foram esclarecidas. Como esta discussão extrapola os objetivos desta disserta-

ção, alguns resultados serão apenas mencionados. Para mais detalhes, o leitor pode
consultar[2] e [ 10]
Inicialmente,

seja z.

um ponto eixo indiferente,

unitário, (/ uma vizinhança de z. e Z), = {z:lzl<r}.
transformação

com autovalor

2

de m(1)dulo

Ao tentarmos conjugar X"l,..

à

z }-->,az, o diagrama

R

D,.

U
D,.

z }..->,a

produz uma equação funcional,
çi .

x(.) : ,i d;)

üenom\nada Equctção Futtciottal de Schrõder (F.IS )

teorenta

\.3.9.

{Jm poPlto .fixo

itldi.gerente

zo perteltce

ao conjunto

de Fatoli

9' se, e

somettfese, (EFS) tem uma solução alialitica em ctlguma vizirthattça de z.

Prova: Suponhamos que zo pertença ao conjunto de matou e sela (/ a maior componente conexa de 7(R) que contém z.. Pelo teorema da uniformização, o disco unitário
Di é o recobrimento universal de (/. Como o grupo de recobrimento é transitivo.
podemos escolher um recobrimento

n:/).

-->t/

tal que n(0)-

z. e um levantamento

J? de /?"l.. tal que i?(O):0. Assim,.Ê:Z).-->D. e l.Ê'(0)l=lal=1. Pelo lemade

Schwarz, temos ã(z)=2z,

para todo z em D. Portanto, a inversa
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n-:Z), -->(/ do

recobrimento é a solução çó de (EFS). Reciprocamente, se existe um homeomorfismo
analítico ç6definido em alguma vizinhança (/ de z. tal que

çi. x(,) : ,ad;l
então

R "(.) : çó ' . ,a " é(;)

Como l2.l=1, a família çlí {R":il/-.>C,/íclN}

das iteradasrestritasa (/ é local-

mente [imitada. Do teorema ]. 1.5, segue que a famí]ia ç:7é norma] em r/. Portanto, z.
está no conjunto de Fatou

(,oroXar\o

Juba.

'1 .3.\Q.

Todo

ciclo

taciotialmenle

inda.feretlle

esta

colttido

tlo

conliinto

de

Prova: Sem perda de generalidade, seja z. um ponto fixo racionalmente indiferente,

com autovalor ,4. Assim existe um inteiro positivo /l tal que ,Z' = 1 Suponhamos
que ;o pertença ao conjunto de Fatou. Pelo teorema anterior existe um homeomorfismo
analítico çó definido em alguma vizinhança (/ de z. tal que
+.R'

.ó'-

]d

Logo R' = /d em (/. Pelo princípio do prolongamento analítico, temos que R' = /d
em (' , o que contradiz a hipótese do grau de R ser maior que l . =

Pelo corolário anterior, numa vizinhança de um ponto periódico racionalmente

indiferente,com autovalor 2, a transfomlação não é conjugada à rotação z [..->2z . Os

dois próximos teoremas estabelecemo comportamento dinâmico da transformação
numavizinhança de um ponto irracionalmente indiferente
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Teorema

1.3.11.

Seca

./(z)

nhança da origettt e suponha

= ,i z +a:z:+

.

uma

/ra/l.s$ormação

que À," = \ e }."' + \ para

\ <m<t].

oii existeum homeomor.fisco
local h e um inteiro k>\

&../.&''u:,a;ll--.*").

=

a/ia///lca

Então,

/zí/ma

ou

vfz/-

.f" = Id,

tal que h(.b)=Q e

A condição z*' cR descreve um conjunto de 2// retas que passam pela origem,
e que formam um ângulo de z/í/l entre si. Essas retas são invariantes pela transformação g(;)='(]+;'").
E«tão ,n.Â .(1+;'')
é a composição de g com a rotação periódica zn,4z.

Afigura l ilustra o caso em que #=3 e //=l

Figura 1 - Órbitas parciais da transformação z n z (l + z')

O próximo teorema é conhecido como teorema das flores
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Teorema L.3.\Z. Seja .f Çz)= ?-z-Fcl:z''-... uma tranVormclção analítica numa vizinhattçadaorigem

esupotthaclue

2.'= \ e À'':+\

para

\<m<tl.

Se if" +ld,

existe

um ittteiro k e tl k curvas attaliticas que são tangentesaos pctresna origem e que
limitam pétalas. A união dessas pétalas é invariante pela órbita progressiva, e cl órbita de qualquer palito no interior de uma pétala é assiltfótica à origem.

Pe[o coro]ário 1.3.]0, se um cicio indiferenteestá no con)untode matou,então
seu autovalor ,a pode ser escrito na forma e:''', com a irracional. No entanto, a recíproca não é verdadeira, como mostra o exe#ip/o de C'temer, que descrevemos a seguir
Seja P'(z)=;'+...+,4:

onde ,4=e:"'"

, com

2"

a irracional,

satisfazendo

(1 3 1)

1

para uma inHlnidadede números naturais //. Para detemlinarmos os pontos periódicos
devemos resolver a equação

P"(z)
que assume a forma

-- . --(,z'-

l),:o

Uma das raízes é a nula e as demais serão denotadas por pi,p:,
crever

#.ll#:l...l#,.. :

Sda"'=m'//z
{l#.l:i

1,2,..., d'-l

.a'

}. Então

",''': '(;)''
,«-:

2()

,pa.

Podemos es

para uma infinidade de números naturais. Logo, P' tem uma infinidade de pontos periódicos convergindo para a origem, que é um ponto eixo irracionalmente indiferente com
autovalor ,4. Suponhamos que a origem pertença ao conjunto de Fatou. Pelo teorema
1.3.9, (EFS) tem solução: numa vizinhança da origem, o polinõmio /) é conjugado à
rotação irracional z n 2. ; Isso induz uma contradição, pois rotações irracionais não
possuem pontos periódicos, além do centro. Portanto, a origem é um ponto fixo irracionalmenteindiferente que está no conjunto de Juba
Uma pergunta natural que surge é se existem valores 2 = ez''", com a irracio-

nal, satisfazendo (1.3.1) para uma infinidadede números naturais. A resposta é afirmativa. De fato, observamos inicialmente que

2"

1

e 2;rr'la . l

le "'""

-- c,- ''''""

21.í« «'«'*l

Para cada n, seja m. o inteiro que satisfaz /za- m. $ -!. Usando as desigualdades

2.x <

válidas para lr IÉ;,

ttnx

$ ax

$

temos

'"::t.,'"««t::,.«l«l««-«,.l
e

il

4 lna-m,,IK ,a"
Para construirmos valores de ,a = e:'''

71/?a /?i"

de modo a satisfazer (1.3.1),

(1 3 2)
usaremos expan

são em oraçõescontínuas. Sqa {a.}.:o uma sequênciade inteiros positivos, e conside
remos o racional
l

&- ". +
q',
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na forma irredutível. A sequência {p./g.}

converge para um número irracional a

Escolhendo os # primeiros valores de {a.},

sabemos que a*.. deverá satisfazer

qka P. <

1

l

q[.]

aK+t

qK -} qK

1

<
\

a k+X qt

(1.3 3)

Assim prosseguimos indutivamente tomando

a.*. > '7q:

(].3 4)

Logo, por(1.3.2),(1.3.3) e(1.3.4), teremos

'"
o quemostra

r

\

d'lt

'i«.«-,.t«ak«l:-l

que a satisfaz(1.3.1)

para //

qo,g 1 )

Cabe observar que os exemplos acima exigem que a seja " bem aproximado
por racionais ". Esta é uma condiçào necessária para a construção de tais exemplos. De
fato, se a for '' mal aproximado por racionais ", então / é localmente conjugada à
rotação irracional correspondente, em virtude do seguinteteorema de C. Siegel. 2

Teorema

1.3.13.

Seca .a = e2''",

co#7 a ciR \(2.

Sz/po/zAa///os qz/e exfs/a»/ c'o/?.s'/al//e.\

positivas a e b tais que
(iiz-- ':-- l > ---í

VI q

para todo p, q ç'Z,

Então a equação lfunciollal de Schrõder tem solução.

2 Siegcl. C. L. Iteration of analj'tic fünctions. ,4nn. o/'À/a//í. . 43. 607 616,(]942)
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(l>

Seja z. um ponto periódico indiferente com autovalor 2. satisfazendo as hipóteses do teorema acima. A vizinhança r/ de !. em que a transformação R é conjugada à

rotaçãoirracional zu ,4: é chamada df.sc'o de .Sfege/ ( ver seção 1.7 ). Neste caso,
pelo teorema 1.3.9, o ponto z. pertence ao conjunto de Fatou

p'cintoscrlíticos e ciclos (iupei) atratores
Esta seção fiindamental para o descnvolvimento do capítulo 2, expõe a possibilidade de identificarmos a existência de ciclos (super) atratores analisando a órbita dos
pontos críticos da transformação racional f?

Definição 1.4.1. Se a equação /?(D v tem uma solução c', cuja multiplicidadeé
maior que 1, dizemos que )' é um I'a/or c'r//fc'ode R . A solução c' é chamadapon/o c'r/ligo

Topologicamente, os pontos críticos são aqueles em que a transformação R não

é localmenteinjetora. Em coordenadaslocais, o ponto crítico c satisfaz a condição
R'(.) : 0.

teorema

\.4.2.

Toda transformação

Q.d- 2à potttos críticos.

raciottal

R de grau

dz 2 tem no ntáximo

Prova: Podemos escrever a transformação racional R sob a forma

ondep e q são polinõmios em z com grau no máximo d, sem fatores comuns. A deriva
da deJ? é dada por
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x'H : Pl+çQt J© ç'H
Assim, para determinarmosos pontos críticos de R, devemos resolver
P'(;) q(.)

z) q'(;) - 0

que é uma equação polinomial de grau no máximo (2d -- 2) e consequentementetem no
máximo(2d--2) so]uções, que são os pontos críticos de R.[]

Coro\âr\o \.4.3. Toda transformação racional de grau d>

tio máximo tZd--'Ü

valores etílicos.

Para provarmos a próxima proposição, precisamos do seguintelema

Lema 1.4.4. .Se acJ(R), e/z/ãoex/s/e ó cJ(R)

/a/q/.e acO*(ó) /na.s óeO'(a)

Prova:Se a não é periódico,
então ó podeserumapré-imagem
dea; vistoqueo
conjunto de Juba é completamenteinvariante. Se a é periódico de período /?, conside
remos a transformação .S = R" e a equação

.s(.)

(1 4.1)

Se a é a única solução de (1.4.1), então S pode ser conjugada a um polinõmio por
uma transformação de Mõbius que leva -. em a. Como .. é um ponto fixo superatra-

tor, está no conjunto de Fatou do polinâmio. Segue que a e/(.S), o que contradiz a
hipótese. Existe, portanto, outra solução

ó

periódico de período /z. [l

24

de (1.4.1), com

óeO'(a),

pois aé

Proposição

1.4.5. O cona///z/o de JI///a

J(R)

é peráefro

Prova: Pela própria definição, o conjunto de Juba J(/?) é fechado. Para provarmos que
não tem pontos isolados, consideremos ac./
e (/ uma vizinhança de a. Pelo lema
anterior, existe ócJ
tal que acO*(ó)
mas óeO'(a)
Como óeJ, pelo teorema
de Montei existe um inteiro positivo # tal que ó cJ?*(U).

R'(2i)ÜÓ. Como ó eõ'(ti),
temos que ccJ.

Assim, existe c e(/ tal que

segueque c #:a Peliinvatiãncia dó conjuntodé Jülia,

Portanto,

para toda vizinhança

(/ de um ponto acJ,

existe

c c ../ n (/ . []

teorema \.4.6. Seja R

uma tratas/ormclçãotaciotlal de grau dz'Z . I':tiçãoa bacia

imediata de todo ciclo (super)atrator contém pelo menos um ponto critico de R.

Prova: No caso de um ciclo superatrator não há nada a provar, pois como o autovalor
do ciclo é nulo, pelo menos um dos pontos periódicos é crítico
Sda«.

{ z.,z:,...,z.

}

«m ciclo atrator e ,4(z,,R"),

l É/ $«,

a b"ia

imediata de

cada ponto z. do ciclo. Assumindo que o teorema vale para o caso de um ponto fixo,
temos q« cada ,4(;.,R") co«tém «m po"to crítico de R Assim, - caso de «m ciclo

atrator, é suficienteprovar o resultadopara um ponto fixo. Seja p um ponto fixo
atrator e ,4 = ,4(p,J?) sua bacia imediata. Pelo teorema da uniformização, o disco uni-

tário ]). é o recobrimentouniversal de .4. Como o grupo de recobrimentoé transitivo,
podemosesco]herum recobrimento ]'l:Di -->.4 tal que IT(O) = p e um levantamentoÂ
de XI.

tal que silo)=o

Ou sda, o diagrama

R
H

R

D.
H

comuta. Suponhamosque R não tenha pontos críticos em H. Então o ramo da inversa
R'', que fixar, pode ser prolongado analiticamente ao longo de toda curva em H. Assim, dada uma curva ' em D., existe uma curva I', a saber rl'' 'R'' . rl(7), que trans-
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forma-se pela .Ê em ' Em particular .Ê(Di) =Z). Ainda, como J? não tem pontos críti-

cos em .4, /? não tem pontoscríticos em Z).. Desse modo, R é umatransformaçãode
recobrimento analítico de Di em /)., sendo assim um homeomorâsmo e consequentemente, uma transformação de Mõbius. Como, no entanto, ll oR = Rola , temos

.Ê'(0)

R'(P) < l

o que contradiz o fato de que a transformaçãode Mõbius /? é uma isometriahiperbó
bica. L.]

Coro\ár\o \ .4.1. O }lÚHCFO
de ciclos (super)atratoresde toda transformaçãoracional
/?deg/az/ dà2

1.5

é no /áx/ lo (2d--2).

[i

Um algoritmo para o Conjunto de Juba

Teorema 1.5.1 Seja l-J c C uma vizitthattçade um ponto z e J(R). Etttão. o con.luttto
n'
n20

omite no máximo dois pontos e estes pontos, denottiittados excepciottais, estão tlo
conjuttto de l-atou.

Prova: Se W omitissepelo menos três pontos, a família de iteradas {R"} . n restrita a
U, pelo teorema de Montei, seria normal. Isto contradiz a hipótesede que z eJ(.R)
Portanto W omite no máximo dois pontos. Vamos provar, agora, que esses pontos
estão no conjunto de Fatou. Por definição, o con)unto lr é completamenteinvariante, e
assim os pontos omitidos, z. e z2, são eixos ou definem um ciclo de período 2. No
primeiro

caso,

R''(z,)=z,

( / - 1, 2 ), com

z. e z:

distintos ou não No segundo,

.lr'(z.)= z: e R''(z:)= z: Em todos os casos, a multiplicidadeda soluçãoé d, onde d
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é o grau da transformação R. Portanto, z. e z2 são pontos críticos, consequentemente
superatratores. Pelo teorema 1.3.2, z. e z: estão no conjunto de Fatou

CoroXâr\o \.S.2. Seja z. € J(R). então a órbita regressiva (] Çzahé densa eln J(R)
Prova: Sqa z um ponto arbitrário em J(1/?) e (/ vizinhança de :
nor, o conjunto

Pelo teorema ante

»'

não omite, em particular, o ponto z. € J . Assim, existe u' cZI/ tal que R"(}t')

;.j,, « .(o-(,.) n ul

:o , 0U

Este corolário sugere um método computacional para o traçado do conjunto de
Juba. O algoritmo consiste em calcular a órbita regressiva de um ponto zo do conjunto
de Juba. Tomam-se todos os valores possíveis de .fr*(z.), com # variando de l até um
certo nível máximo de recorrência, /zvmax. Cabe ressaltar que, se a transformação raci-

onal R é de grau d , entãoem cada nível # > 0 são calculados
e plotadosna tela
gráfica d* pontos, correspondentesa R *(z.), para um dado ponto inicial z. do conjun-

to de Juba. O métodoé bastanterápido mas favorece as partesexternasdo conjunto,
raramente gerando pontos nas partes mais internas, que mal aparecem no traçado
Imaginando um campo eletrostâtico produzido por uma carga elétrica no conjunto de
Juba, este método enfatizará somente as regiões nas quais as linhas de força tendem a
chegar

O a]goritmo básico do programa computacional é apresentadono fluxograma da
figura 2, na página seguinte. O algoritmo foi implementadopara o traçado do conjunto

de Juba da transformaçãoassociada ao método de Newton para uma classe de polinõmios de graus 3 e 4, como veremos no capítulo 2
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: c J(R)

/vive/ = 0

toPO =\)
guarde na pilha

z. nível

calcule

íiível = nvnlax

guarde
z2,z3.. ..z,,,nível

resgate z. nx

FIM
q
z ' z resgate
nível = nv resgate

Figura 2: Algoritmo do traçado do conjunto de Juba de uma transformaçãoJ?
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1.6 - Teorema fundamental da decomposição
Fato u/J una
1..ema.\.6.\. 'leda trens.formação racional R de grau dz'Z

tem exatamente Çd-t \]

palitos .fixos. contados com sua multiplicidade.

Prova: Conjugando R por um automorfismo linear fracionário, caso isso seja necessário, podemos assumir que OO não é ponto fixo para R Assim, podemos escrever R
como o quociente

onde p é um polinâmiode grau no máximo igual a c/, e q um polinõmiode grau exa
tamente igual a d. A equação R(z) = z é equivalente a

P(z)
que possui(d + 1) soluções, que são os pontos eixos de R.

L

teorema \.6.'1.O conjutttode Juba de uma transformaçãoraciottctlde grau dz 2
está contido }io .fecho do conjunto dos pontos periódicos.
Prova: Pela proposição 1.4.5, o conjunto de Juba não tem pontos isolados. Assim, podemos provar o teorema para o conjunto de Juba, exceto um númerofinito de pontos
Pelo lema anterior, R tem um número finito de pontos íixos, e pelo corolário 1.4.3, um

númerofinito de ponto críticos. Desse modo, podemosconsiderarz. um ponto no
conjunto de Juba J(R), que não é um ponto fixo nem um valor crítico. Assim, z. tem d
pré-imagens: z.,z:'

.,:,,

distintas entre si e de z.. Pelo teorema da fiinção inversa, te-

mos d transformações
holomodasz b.--)p
g.,(z) definidas
numavizinhança
(/ dez.,
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tais que Xlp,(;))=;

e g,(..)=;,

mações holomorfas

, 1 bISa

Co"sideremos a família G de transpor

g.:(/ --> (.' deHlnidas por

lp"U-«.H)l;-«: l

g.(z)

./?"(;)-p:
(;))1. (.).

Suponhamos que a família G omita os valores 0, 1 e (x? em C. Pelo teorema de Montei, (; é normal e consequentemente

a família t7 = {/?":r/

-.> C,/z € 1$}

das iteradas de

R é normal em U. Isso contradiz o fato de que (/ intercepta o conjunto J(1?) Logo,

a famíliaG não omite 0,1,.o. Em outraspalavras,para algum /?>0 e algum ze(/

R'(z) assume um dos três valores: z, p.(z), p:(z). No primeiro caso, z é um ponto

periódicode período /l e nos dois últimos de período (/z+l). Há, portanto, um ponto
periódico z arbitrariamente próximo do ponto z. c J(R)

Teores:la \.6.3. Seja R uma transformação raciottal com N palitos periódicos

inda.feretltes.
Existe um 6>0 e untodireção 6 tlo plano M'tal que, se q< p< e, a
transÍorntação raciottal

R.,(,)- x(,,«,) : /?l,,p.:"') : ll p.:"')p(,)--p.:""
tempelo menos N I'Z pontos periódicos alratores ( que são pertubações de órbitas
itldi.feretltes
de R )
Prova:

Soam

z,

,

J=1,2,...,.W,

"to«lor ,4 , O p"

os

pontos

periódicos

I',,0) satisfm a 'q-'ção

indiferentes

de

período

((z,«,) ; R"'(.,«,)-; : 0
Como ((z,w)

é uma função racional de z e u', existe uma equação algébrica

,4 ,(z,«')

P.(«,)z" + P.(«,)."
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'+

-.P.(«,)

0

/l,

e

onde // = d/7, e p, são polinâmios, equação essa equivalentea C(z,w) = O. Aplicando
a teoria de funções algébricas a cada equação .4,(;,H') = 0, podemos introduzir novas
variáveis e, e filnções analíticas éJ(eJ)

tais que

onde #/, é um inteiro positivo

ó,l.f,l

e

e;'1
,, l ó,le,l,.f=l c ló,le,l,
Podemos definir as funções derivadas por

erló,if,),{,"'l

«,(e,) :

Seja m o mínimo múltiplo comum de todos os inteiros m, correspondentesaos .V pon
tos periódicos indiferentes. Consideremos uma nova variável 1,tal que l,"' = u, . Então

1,"j

= u/''

= éJ

O ângulo é?é obtido calculando-se um ângulo q no plano I'. Para determinarmos O.
escrevemos
«,(,,)

,4,

+a.I'''

+a.jl,*'-

+

onde

ao, # 0

Uin termo #., de ordem superior existe, pois cz. não é constante. Seja
«, : «.,)

ãr, (p) = ]. , + a, v*'

Suponhamos que 2' é a maior potência de 2 que divide qualquer /lz,. Para cada 2 , no
círculo unitário, consideremos as direções tangentes e as direções que diferem da tan-
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gente de um ângulo múltiplo de z/2'. Considerando todos os autovalores .Z ,, obtemos
um número âjnito de direções. Escolhemos um ângulo O: que não sqa uma destas direções. A figura 3 ilustra o caso em que /l= 1 e existem três ciclos indiferentes. O ângulo O. desejado será a soma (O: + O,) onde O, é detennlnadopor um processo indutivo,isto

é
&

onde ó, €10,1}. Determinamos ó. . após o cálculo de ó.,. ,4

(3a) Direções tangentes e que diferem destas de 3Çl;
(3b) Direção Oz
Figura 3 - Direções para o caso em que existem três ciclos indiferentes e r = l

Consideremos todos os pontos periódicos z, cujo período X, correspondente é
divisível por 2'. Então,

a,,l, .:' ' "-l

2,

+ qp''

e:''l*'a:

,ó.,l

Como a direção #, O: não é uma daquelas direções excluídas, escolhemos ó/ tal
que pelo menos metade dos ã, estejam no interior do círculo unitário. Para determi-

narmos ó, ., repetimos o cálculo em todos os pontos z, para os quais #, é divisível
por 2' ' mas não por 2'. Então,

32

a,l,:,.:'''-l - ,i,

-- .,,':/, .:,-l',.: * :',«,',

.,l

onde q é um número impar. Como

#,o: +
não é tangente ao círculo unitário, escolhemos ó,.. tal que pelo menos metade dos ã

estalam no interior do disco. Continuamos o processo até que o ângulo O. sela determinado

CoroXâr\o \.6.4. Seja ]{ uma trens.formação taciottal de grau dz 2. O )ltimero de ciclos atratores somado à metade do tti'imero de ciclos inda.gerentes é 110 máximo
lza

' ZJ.

Prova Basta combinarmoso teorema 1.6.3 com o corolário 1.4.7. [

Observação 1.6.5. Usando métodos de cirurgia quase-conforme,Shishikura 3 mostrou
que a melhor estimativa para o número de ciclos atratores e indiferentes é (2d-2)

Embora o corolário 1.6.4 não apresenteessa estimativa,é suHlciente
para provar o
próximo teorema, dito teorema fundamentalda decomposição Fatou/Juba

Teorema. \.6.6. O conlullto de Jtllia é o fecho do conjunto dos pontos pedi(1)ditosre
pulsares.

Prova: Basta combinarmoso teorema 1.6.2 com o corolário 1.6.4

3 M. Shishikura. On the quasiconformal surgerl'of rational ftlnctions..4nn. .S'cf.Ec ,Vor/n..S'zzp.
. 20. 1-29

(1987)
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Domínios de Sullivan

1.7

Definição 1.7.1. Seja D uma componentedo conjuntode Fatou. Se existir um inteiro
positivo n tal que R'(D) = Z), então D é uma co/npone/?/e
perfódlca. Por outro lado,

D

é uma componente
./}/za/«-e/,/.
per/ód/ca se eüstir n

tal que R"(O)

seja

periódica. A componente Z) é pré'perfódfca se for finalmente periódica, mas não periódica

Definição 1.7.2. Um dom//?fode Sz///fva/7
de R: C -->C é uma componenteperiódica
do conjunto de Fatou

Definição 1.7.3. Seja Z) um domínio de Sullivan de período /z e seja 5' = R"

(1) Z) é um dom/nlo a//a/or se D contiver um ponto periódicop tal que
0 < 1.S'(p) < 1 e O - .4áp,S).

(2) Z) é um dom//zfosz/peras'a/or se D contiver um ponto periódico p tal que p
sqa um ponto crítico de S e Z) - .d(>,SP.
(3) D é um domfnfoparaóó//co se existir um ponto periódico p em ãl)
período divide

/l e S*(z)

-) p

quando # --> ao para todo

cujo

z c 7.)

(4) D é um d/sco de S/ege/ se Z) for simplesmenteconexo e se Slo for analiticamente conjugado a uma rotação. Em outras palavras, existe um homeomorfismo
analítico

A:Z)-)Z.),

( Z), = {z cC:

lzl < r}

para algum

b

comuta
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r > 0 ) tal que o diagrama:

com b(p)= 0 e O cR\Q

(5)

D é um ane/ de berma//

,4=lzcC:6<lzl<r}(C,r

se for conformemente

equivalente a um anel

cR, n>0 e n>0) e se atransformação
SI. for

analiticamente conjugada a uma rotação rígida do anel

Referimo-nos, frequentemente, aos discos de Siegel e aos anéis de Herman
como domittios de rotação

Observação 1.7.4. Fazendo uma analogia com as seções anteriores, observamosque
os domínios (super) atratores relacionam-secom ciclos (super) atratores; os domínios
de rotação com ciclos irracionalmente indiferentes; e os parabólicos conaciclos racional e irracionalmente indiferentes
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Capítulo 2

Aplicação ao Método de Newton no
Plano Complexo
2.1

Considerações iniciais

Em 1669, Newton discutiu a equação x' 2x - 5 = 0. Tomando xo = 2 como primeira aproximação da raiz real 6, escreveu x=.y+2
e obteve a equação
.y3+6.y2+]0.y

1=0.

[)esprezando

os termos

não lineares, obteve

.y= ]/]O e tomou

x. = 2.1 como próxima aproximação para e. O método foi sistematicamentediscutido em
1690, por Joseph Raphson, que obteve o familiar esquema de iterações
Xn-l

= X,.

para detemunar as soluções da equação ./'(x)

./(*.)
./'(*.)
0 . Isto significa iterar a transformação

Em 1879, Cayley propôs este método para encontrar os zeros de funções compõe
xas. Ele perguntou-sesob que condições a sequência z. converge para uma raiz f e resol
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veu o problema para um polinõmio quadrático qualquer. No mesmo ano, Cayley comentou
ttuma.nata de odapé-- " the case o/the cubic equatiotl appears to presetlt cottsiderable
arliZl@cz//Q
" i; e onze anos mais tarde, ele ressuscitou a questão: " J'espere app/iqz/e/ c'e//e
théorie au cas d'une equatioti cubic. mais les calcula sottt beaucoup paus dt#iciles " 'z
Neste capítulo, retomamos essa questão, discutindo o comportamento do método de
Newton aplicado a polinõmiosno plano complexo, à luz da teoria motivada pelos estudos
de Fatou e Judia durante a primeira Guerra Mundial, e apresentada no capitulo precedente.
Seja p uma ftlnção polinomial em C, e Àr, a transformação associada ao método
de Newton, dada por

P(z)

N., (z)

/2'( Z)

(2.] 1)

Propor\ção 'L.\.\. Se € é um zero de ordem m > \ de p, então ( é um palito .Õxo atrcitor

de N.. Se ( é uttlzero de ordem m = \ de p, então € é umpotllofixosniper-atrator
de
NP

Prova: Se f é um zero de ordem n/ de p, então existeuma função g analíticatal que
g(f)#O e p(.):(, f)" g(z) A.sim

À',(;)

(z dX(;)
«,dz) +(; e)x''(;)

(2 1 2)

Desse modo, À',(e) = e, ou seja € é um ponto fixo para 'V,. Como

1«-g(z)+(; g'(;)l
não se anulaem € , podemosdiferenciar(2. 1.2), obtendo

À';(e):

.

tCayley, M. A.. Thc Newton-Fouricrimaginar problcm. Amei. J. Math.. 2. 97. (1879)

2Ca},ley. M. A.. Sur les racines d'une equationalgebrique. Comptes Rendus Acad. Sci. Paras. 110. 2 15-218
E l ÓÓ\;

}
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Comooautova[ordopontoâxo € é 2 =N;(f),temos

0$,i<]

e f éumpontofixo

atratorpara À',. Ainda, se bx é um zero de ordem l de p, então 2=0
fixo superatrator

e f é um ponto

de ÀTP

Provas\çã.o 2.\.2. A bacia de (super) atração do })otltofixo € é o cotqunto de vctlot-esini-

ciais z-pal:a-osquaisa sequêltciade[tetadas X\tÜ cota'urgepata aa(]-uçã(rÇ de
P(

)

0

Prova: Consequência da definição 1.3.6

Se .V*(z) não converge para nenhumdos zeros de p, dizemos que zé um valor
inicialpara o qual o método de Newton falha.
Propor\não 'Z.1.3. O conjtittto de valores itticiais pata os (ligais o método de Newtotifalhei
é a união do cotlyuntode .Juba de N , e as compottenteseve)ltualmetlteperiódicas associadas aos domínios de Sullivalt existetttes,além das bacias(super) atratoras dos zeros de p
Prova: Consequência das definições 1.2. 1, 1.7.1 e 1.7.2

O co«l«to de Juba JI.V,l, pelas p'oposições 1.2.2 e 1 4.5, é não «azio e fechado,
enquantoaquelas componentes, quando existem são conjuntos abertos. A seção 1.5 sugere
um algoritmo para detemunarmos o conjunto de Juba da transformação N, . Para determinarmos a existência de domínios de Sullivan, as órbitas dos pontos críticos desempenham
um papel fiindamental.Na seção 1.4, provámos que toda bacia imediata de um ciclo (super)
atrator ou, equivalentemente, todo domínio de Sullivan (super) atrator possui um ponto crítico. É demonstrado em [2] que as órbitas dos pontos críticos evidenciam, também, quando

existem,os domínios parabólicos e de rotação contidos no con)unto de Fatou. Tendo em
vista que estes domínios estão associadosa ciclos com autovalor de módulounitário,
toma-se difícil identificar uma transformação .vP que possua tal ciclo. Esta dificuldade é
consequênciados fatos de que os coeficientesdo polinõmio p, neste caso, possuemgeralmente partes real e imaginária com número infinito de casas decimais, e de que, logicamente, o computador suporta um número finito delas. Assim, não é discutido, nestetrabalho, o comportamento das transformações À;p que possuem ciclos indiferentes, ou sda, que
o co«l«to de Fato« ylix'PI posa"i do«ü«ios pa"bóh"s
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-

de .citação

Propus\ção'2.\.4. Se p é um polinõmiode grau d )- 2, com zeros de multiplicidade \
então N. tem tlo máximo Çd-- 2 ) palitos críticos, tlãofixos.

Prova: Neste caso, como a transformação .N, associada ao método de Newton é racional
de grau d, peãoteorema 1.4.2, ]V, tem no máximo (2d - 2) pontos críticos. Se p tem zeros distintos,então pelaprova da proposição 2.1. 1, temos que os c/ zeros de p são pontos
cdtiGos de À[À,e acém disso são pontosáxos, donde segue:atesu]tado- [-;

Proposição 2.L.S. Se a transformação N . possui um ciclo atrator, além dos palitos.Fios,
entãoa bacia de lal ciclo contémpelo menos tim dos Çd al palitoscríticos não.Fios.
Prova: Consequência do teorema 1.4.6 e da proposição anterior. []
Tendo em vista a proposição anterior, observamos que se Àr, tem um ciclo atrator,
além dos pontos fixos, então a órbita de algum ponto crítico o evidenciará. Portanto, basta
analisarmos as órbitas dos pontos críticos para prognosticar a existência de um conjunto de
valores iniciais para os quais o método de Newton falha: a bacia de atração de tal ciclo
Este é o ponto centralna discussãodas seções 2.3 e 2.4
Para facilitar a discussão das próximas seções, consideremos o seguinte lema

Lema. 'L.\.6. Sejam a cottstantec , a transformação afim TÇz')= az -t b, e o polinõmio p
Então, (aÕN.. = N.
0)Ü T \ o Npa T = Np.T
Prova: A parte (a) segue de (2. 1. 1). Para a parte (b) basta observar que

,'' . ."',. ,u : :-l,u ---Ê3g - 'l ; , '''i--

z': , '''ú

'",.,u

Observação 2.1.7. Se existe uma transformação 7 tal que p ' 7' = q, então dizemos que p
é equivalente a q , pela transformação 7
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2.2

Método de Newton para polinâmio quadrático

Se p é um polinõmio quadrático com raízes distintas, então pela proposição 2. 1.4,
N, não possui pontos críticos acém dos zeros de p. Neste caso, pe]a proposição 2.].3, o
conjunto de valores iniciais para os quais o método de Newton falha, reduz-se ao conjunto
de Juba de Àr,, . Para identifica-lo, consideremos inicialmente o seguinte lema.

1...evíia.'L.2..\. Seja

qÇz)= zl

\ e N. a tratlsfoTmcição associada ao método de NeM,volt.

F:tltãoo coniutttode Juba J(.N.) é a neta iR , mediai'iz do segmento que une as duas
raizes de q: l e -l. A bacia de an'tição de cada uma das duas raizes, ittdicada por A(~\) e
A(.- \ ). respectivamente,é o setniplano limitado por JtNq), que cotltéTtl
a raiz.
Prova: A transformação associada ao método de Newton de g(z)

1,

é conjugada a

R(z/) = z/:
em C , pela transformação de Móbius

Como o conjuntode Juba JÍXJ é .S''= {z € C
E ainda

1} e r(/R)=.S', temosJ(À'.,)=/

.4(1)
= {z . C: R'(;) ,. 0}

T( .4(1)) = .4(0,/?) = D.

,4(--])
= {. : C: Re(z)<0}

T(.4(--])) = .4(.c,R) - C \Z).

4()

Propor\çã.o 'Z2.2. Seja p(z ) : atz - a )(z - b ), um polinõmio quadrático com zeros distitl-

los. O conltinto de Juba de N . é a mediafliz do seginetlto que une os dois zeros. A bacia
de atração de cada um dos zeros é o semiplalto que os contém, limitado pot J(. N . ).
Prova: Consideremos a transformação afim

Observamos que
P. r(;):

;:

1: q(z)

Pelo lema 2. 1.6, a transformação Àr, associada ao método de Newton de p é cconjugada a
: +1
2z

À'.(;)
Do lema 2.2. 1, segue a conclusão. [

Observação 2.2.3. Se p é um polinõmiode grau 2 com uma raiz dupla em z
p(z) = (z - a): ; então a transformação

a, ou sqa,

associada ao método de Newton de p é

À',u - =-j-=
A sequência de iteradas de .V, converge uniformemente para a, para todo z em ('

sim, o conjuntodeJulia ./(.V,) de .V, é vazio. Cabe ressaltarque este fato não con
traduza proposição 1.2.2. Ela é válida para transformaçõesracionaiscom grau d> 2, en
quanto, neste caso, Àr,, tem grau l

+1

2.3

Método de Newton para polinâmio de grau 3

Mostramos na seção precedenteque o conjunto de valores iniciais, para os quais o
método de Newton quando aplicado a um polinâmio de grau 2 com raízes distintas falha,
detemlina uma rota no plano complexo. Nesta seção, analisaremos o comportamento da
transfomlação associada ao método de Newton de um polinõmio complexo de grau 3

Lema 2.3.\. Todo polittõmio cúbico pÇzb- pÇz cl)tz-- lb(.z y). com pelo menos dois
zeros distintos, é equivalente a pelo menos um e a tio m(teimo três polinõmios da .forma
p.(.z ):

z' -} Ça -- \ )z -- a. por uma tranVormação

cl$1m.

Prova: Para determinarmosT(z)= .4 z+B tal que p. 7 = p., para algum a, obtemos o
sistema de equações

3B (a+/j+
3.B:

(.B-

7) = 0

2BÇa-tj3+- 7)-+ l3y-v al3-v a y
cr)(B

.a)(.B-

(a --1) ,4:

7) = --a .d'

Resolvendo-o, temos três valores para H,

«. :

:'la,

-ztgz,

«: :

,4, =

e

B. a'tP'-'F
3

Se 7;(z)= .d,(z)+B,

então p. 71(z)=p,,(z)(/=

'

:<q+/7-

1,2,3)

cona

2 7)( a- 2/J+ 2')(-2a+/J-F

(
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7)

2cr-/7- 7

-(a+/7- 27)(a-

2/7+ 7)( 2a+/j+

(a+/7

2/7+ 7)( 2a+/7+ 7')

l-a+2P-7)'

27)(a

7')

l2a-#- 7)

Observamosque, se dois zeros de p são coincidentes,então dois valores do parâmetroa
são iguais a

- 2 e o outrovalor

A expressão

p.(z)

é ,q

= z' +(a - l)z

rz representa uma família a um parâmetro a, de

polinõmiosmõnicos. A soma das raízes é zero e uma delas é igual a l

Observação 2.3.2. Se /) é um poiinõmiocúbico com uma raiz tripla em z = a, ou sqa
p(z) = # (z

a)',

então a transformação associada ao método de Newton de pé
Àr,(z)

=

A sequência de iteradas de .V,, converge uniformemente para a, para todo

em {

trapos\ção 'Z.3.3. A transformação associada ao métodode Newtollde um polinõmio p é
cotllugada clpelo tnettos alma e a tlo m(llximo três lratnÍotmações

".u:J::L.
ottde a é um par(inteiro complexo
Prova: Segue da proposição 2.3. 1 e do lema 2. 1.6
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da .formcx

(2 3 1)

Provas\ção 2.3.4. O ttticopoluo critico não .fixo da trmisforrnaçãoN.. é a origem
Prova: Como a derivada de (2.3. 1) é

N;,, (z)
os pontos críticos de N,.

l:'+(« o. «)ó;

P. (;)P;'(z )

',

(P'(.).):

l3': -'

são os zeros de p.

1):

e a origem =

os zeros de p. são pontos fixos (super) atratores de Àr,.

Como

(2 3.2)
Pela proposição 2.1.1

.V,. (0) # 0, temos o resul

Observação 2.3.5. Tendo em vista a proposição 2. 1.5, observamosque, se para um determinado valor do parâmetro a, Àr,. tem um ciclo atrator, além dos pontos fixos, então a
órbita da ohgem o evidenciará. Portanto, basta analisarmosa órbita da origem para prognosticar a existência de um conjunto de valores iniciais para os quais o método de Newton
talha: a bacia de atração do ciclo. Para auxiliar tal análise, que será discutida nas próximas
subseções,coram escritos alguns programas computacionais em linguagem ('-- - . Essa é uma
linguagem orientada para objetos que se vale plenamente das recursos de superação dos

operadores.Graças a isso, as quantidadescomplexassão tratadas como objetos,com a

vantagem de que os operadores e funções usados nomlalmente com números reais, podem
também ser usados com números complexos. Esse fato facilita grandemente a programação
As listagens completas de todos os programas citados neste capítulo encontram-se no
apêndice. Na forma que são apresentados, os programas foram compilados no sistema
Borland C-n, versão 3. 1. Os programas executáveis produzidos com o mencionado compilador podem ser rodados em microcomputadores usuais da linha PC, equipados com DOS
versão 5.0 ou posterior, e adaptador gráfico VGA. Entretanto, mesmo que os programas
soam compilados com o emuladordo coprocessador matemáticoativado, é altamentere.
comendável executa-los em um computador equipado com tal coprocessador, a fim de que
a execução transcorra com velocidade aceitável. A emulação possibilita a execução do programa em um micro não dotado de coprocessador,
pode ficar inaceitavelmente lenta.
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mas a velocidade de processamento

2.3.1

Morfologia no plano do parâmetro zz

Como vimos, a órbita da origem, ponto critico de .V,. , pemlite prognosticara existência de ciclos (super) atratores, além dos pontos âxos. Esses ciclos implicam na existência de um conjunto de valores iniciais para os quais o método de Newton falha que é a bacia
de atração do cic]o. Para visualizar os va]ores de a para os quais .V,. possui ta] bacia, podemos construir uma figura a qual denominamos moi:áo/(29ta //o p/a/io a&)parcfme/roa

Para a construção dessa figura imp]ementamos um programa computacional, clÜo
algoritmo descrevemos a seguir. Inicialmente, consideramos uma grade de 640 x 480 pontos correspondentes ao parâmetro a. Essa divisão da grade é detemunada pela resolução da
tela gráfica. Cada ponto da grade relaciona-se ao centro de um pixel, que é a menor unidade
que pode ser apresentada na tela do computador. Os dados de entrada do programa implementado são os limites de variação da parte real ( pm///

e pmm

)

e imaginária ( qmf/z e

qmm- ) do parâmetro a. Assim, a diferença entre duas colunas consecutivas da grade é dada

por (pmax - pmzl/z)/639,e entre duas linhas consecutivas por (qmax- qm//z)/479 A 6im
de que a morfologia não seja deformada, é recomendável respeitar o favor de fomla 4: 3 da
base para a altura,isto é,
pmcu-- pmitt

6AQ

4

qma)cqmitl Agq S

Para cada um dos 307.200 valores do parâmetro a, calculamos as iteradas da respectiva
transformação do método de Newton

P. (z)
P; (z)

N. (z)
partindo de

tlTncu,

0. Se para algumÃ entre l e um certo número máximode iterações

Jq.(O)-i

$ 8

para um dado (5> 0, então a órbita da origem, pela transformação Àr,., converge para a
raiz unitária de p. . Neste caso, o pixel correspondenteao parâmetroa é assinalado,e aparece em cinza na figura. No caso contrário, existem duas possibilidades. Ou a órbita da origem converge para um dos outros dois zeros do polinâmio p.; ou não ocorre a convergência, dentro do número de iterações considerado, para nenhum dos zeros. Esta última
situaçãoé a que desperta interesseno momento, pois está relacionadacom os valores do

parâmetro
a para os quaisa órbitada origemevidenciaa existência
de ciclosnão
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repulsores, além dos pontos fixos de NP. . Para identificar estes valores, devemos verificar
se
,v:.(0)

.M;;'(0)

»

Õ

para o dado (f> 0 e todo À' entre l e /zmax. Se esta condição 6or satisfeita, então o pixel
correspondenteao parâmetro a também é assinalado, e aparece em preto na ílgura. Se nenhumadasduas condições acima for satis6eitaiparaum deternünado valor de a, entãaD pí:
xel correspondente é desconsiderado, ou seja, permanece em branco na figura
Neste trabalho, adotamos o valor 10'ó para (f. Assim, se para o valor inicial z.
.N;.(;.)

É

10-'

para algum# entre l e lz»zax:,e um determinado valor do parâmetro a, então consideramos
que a órbita de z. converge para um dos pontos fixos da transformação Àr,. , zeros do polinâmio p. . Adoramos /zmax - 200 para o número máximo de iterações

Figura 4 - Morfologia

+6

no plano do parâmetro a

A figura 4 comece uma visão geral do comportamento da órbita do ponto crítico da
transformação do método de Newton Àr,. . Foi obtida considerando

pmal'2.1

pmitl - -'3. 1,
qmitl - -2.4.

qm/cu'- 2.4

Na regiãcrem cinza .as heradasHo ponho critico convergem para a raizreal unitária
Nas regiões brancas, convergem para algum dos outros dois zeros do polinõmio p. . Finalmente, nas regiões pretas, em que concentraremos a atenção, a órbita da origem não converge para os pontos fixos da trans6omlação .N,. , dentro do número máximo de iterações
considerado

Nas figuras deste capítulo, suprimimos as partes mais externas que não acrescentavam informações, a favor da estética e para permitir a construção das graduações nas margens da figura. As graduações horizontale vertical nas margensdas figuras desta subseção
indicam, respectivamente,a parte real e imaginária do parâmetro a

.0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

Figura 5 - Ampliação da "ilha" na parte superior da âgura 4
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0.4

Para visualizar mais detalhadamenteos objetos de maior interesse, podemos ampliálos, restringindo os limites de variação da parte real ( pm/// e p//zczx) e imaginária ( qmi/? e
q///m ) do parâmetroa. Cabe lembrar que esses valores são os dados de entrada no programa computacionalimplementado para a construção da morfologia e que devemos escolher
de modo a mantero favor de fomla 4:3 da base para a altura.
A '' ilha " que aparece na parte superior da figura 4 e outra que está um pouco mais
abaixoe à direitapodem ser vistas nas figuras 5 e 6, respectivamente.A figura 5 6oi construída atribuindo-seos valores -0,27 e 0.47 para os limites de variação da parte real; 1.42 e
1.975 da parte imaginária do parâmetro a. Como mencionamos acima, a parte periférica da
figura foi suprimida para ceder lugar às graduações das margens, razão pela qual é visível
apenas a região compreendida entre -0.2 e 0.4, na parte real, e entre 1.5 e 1.92, na parte

imaginária.Na figura 6, fornecemosos valores 0.55 e 1.35 para a parte real; 0.80 e 1.40
para a imaginária. Observamos que essas " ilhas " possuem uma estrutura morfológica semelhante

..6ÍI' - 'x

0.?

0.B

Figura 6

0.9

1

q

1.1

1.2

Ampliação de outra "ilha" da figura 4

Um fato bastante interessante nas figuras 5 e 6 , e que evidencia a existência de bifurcações da dinâmica nessas regiões, é o aparecimento de imagens similares ao " boneco
de gengibre " ( gfngeróreac/ma/? ) característico da moúologia no plano do parâmetro c-
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para a transformação quadrática p(z) = z: + c. Essa morfologia foi publicada, pela primeira vez, peãomatemáticoBenoit Mande]brot 3, em ]980, e é obtida por um processo similar
ao descrito nesta subseção

As figuras7 e 8, ampliações
de regiõesdas figuras5 e 6, respectivamente,
são

exemplosdo fato citado acima. Para a construção da figura 7, foram atribuídosos valores:
0.21, 0.39, 1.S7 e 1.71 para pm/?/,pm(u, qmf/z, qmcu, respectivamente.Para a figura 8
Q975í+055íO#35 e 0,995írespeetivamente-A região entpreto indicaque:a órbita da origem, para os correspondentes valores do parâmetro a, não converge para os zeros do polinõmio p,, dentro do número de iterações considerado. Como a origem é ponto crítico não

6xo de Àr,. , isto evidencia que o conjunto de Fatou gl.W,.,l contém domínios eventualmente periódicos de não convergência do método de Newton. Esses domínios de não convergência são devidos à existênciade um ciclo não repulsor, além dos pontos fixos

X

E

H
:''i

Td.u.-

rlq':'i

0.22 0.23 0.2+ 0.25 0.26 0.27 0.28 0.2S 0.3 0.31 0.32 0.33 0.3+ 0.35 0.36 0.37 0.38

Figura 7 - Uma das regiões onde o método de Newton
exibe comportamento periódico

3 B. Mande]brot

. Fracta]

aspects

of

z f--> 2z(]

-- z)

249-259.(1980)
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for comp]ex

À. and z . ]nn.

.\'. ). Hc-ad.

Sci..

357

Detemunamosa órbita da origem, pelatrans6omlação,V,. , com vários valores do
parâmetroa extraídos das figuras 7 e 8. Observamos que os pontos localizados na região
preta da figura 7, delimitada por uma curva em forma de cardióide, correspondem a valores
do parâmetro a para os quais a órbita da origem converge para um ciclo de período 2. Em
outraspalavras, para estes valores de a, as transformações Àr,. possuem um ciclo atrator de
período 2. A seguir analisamos as regiões pretas, com fomlato de disco, em ordem decrescentede tamanho. Os pontos localizadosno interior do disco maior, à esquerdada figura,
correspondem a'Falares da pat:âmetro para os quais & órbita daorigem converge paraum
ciclo de período 4. Para os valores no disco imediatamentemenor, na parte superior da figura preta, e no seu simétrico em relação ao eixo do cardióide, as transformações possuem
ciclos atratores de período 6. Os pontos no disco imediatamente menor, à esquerda do
disco de período 4, correspondem a valores do parâmetro a para os quais as transfomtações
Àr,. possuem ciclos atratores de período 8. Cabe ressaltar que para todos os valores locali-

zados na região preta desta figura, as correspondentestransfomlaçõesdo método de

Newton possuem ciclos atratores de período par. Os números nas regiões pretas das Êtguras
7 e 8 indicam o valor do período do ciclo atrator para o qual a órbita da origem converge

0.9B

0.99

1

1.01

1.02

1.03

1.04

Figura 8 - Outra das regiões onde o método de Newton
exibe comportamento periódico
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1.05

Para todos os valores localizados na região preta da âgura 8, as correspondentes
transfomlações possuem ciclos atratores de período múltiplo de 3. Os pontos localizados na
região preta delimitada pela curva em fomla de cardióide, correspondem a valores do parâmetro a para os quais a órbita da origem converge para um ciclo de período 3. No que concerne às áreas em fomla de disco agregadas à " cardióide ", seguindo a análisefeita no caso
da figura 7, mutatis mutandis, observamos que os ciclos atratores de .N,. são de período 6
9 >12

Desse modo, podemosdizer que as figuras 7 e 8, e análogas,constituemum indica
dor de periodicidade de ciclos atratores para N P
Na tabela 1, relacionamos alguns valores do parâmetro a. Selecionamosos valores
de modo que fossem representativos os ciclos evidenciados pela órbita da origem. Para um
determmado valor do parâmetro a, basta analisar a órbita da origem, pela transformação
N'. , para identificar o período do ciclo (super) atrator. Tendo o valor do parâmetro e o período do ciclo, é imediato calcular o módulo do autovalor

Na próxima subseção pretemos visualizar o conjunto de valores iniciais para os
quais o método de Newton falha, para a trans6omiação p. Concentraremos a atenção em
algumas transformações p., cujos valores do parâmetro a estão relacionados na tabela l

Tabela l

Parâmetro a
Parte real

Parte imaginada
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Ciclo evidenciado

pela órbita da origem

Período

módulo do autovalor

2.3.2

Valores iniciais para os quais o método de
N ewton falha

Pela proposição 2.1.3, o codunto dos valores iniciais para os quais o método de
Newton falha, para uma transformação polinomial p, é a união do conjunto de Juba J(N,)
com as componentes eventualmente periódicas associadas aos domínios de Sullivan existentes, além das bacias (superyatratoras douzeros de p-Pretendemos.agora, usand(LO
computador,

visualizar

estes

conjuntos

para

a

transformação

polinomial

p.(z)

= z: + (a -- ]): -- a , para um dado valor do parâmetro a, com êMase em alguns valores
extraídos da tabela l

Tendo em vista a seção 1.5, podemos obter uma boa aproximaçãodo conjunto de
Juba /(N',. ) para um dado valor de a, calculando a órbita regressiva de algum ponto zo do
con)unto de Juba
Proporção 2.3.6. O itl$nito pertence ao cotijuttto de Juba J(~N ..)

Prova: A transformação N',. é conjugada, pela transFomlação

se

ze0

.9e

z = 0

/z(z) =

a

#(u,) = #' A'. '/l '(u') :

(a --l)H''+ 3u'

A derivada de (2.3 .3) é dada por

ÇÓ '(«,)

:

3((a -- l)y':

+l)(aw;

+2)

-- 3m':((a

(a w'+ 2)2
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-- l)u'; +3u')

(2.3 3)

Como

#(0) = 0, temos que

sor, pois

.V,. ('o) ::: ",

ou seja, oo é um ponto fixo de N,..

E é repul

p'w) : 'xi,IÍ=5- 2 : 'ã'' l
Portanto, pelo teorema 1.3.7, o inânito pertence ao conjunto de Juba Jlx,.l.

D

Além do próprio inânito, suas pré-imagens
pela .V,.
.V,. são os pontos críticos de p. ,
; pela

r(Í:2;57ã, q« t«-bém "tã' em JIW.l

p'is, p'i' p''p'siçã' 1 2 3, ele é i««j-

ante. Assim, para o traçado do conjunto de Juba JIN',.l

podemos detemunar a órbita re-

gressiva do ponto zo = .J(l - a)/3 , por exemplo

Tendo em vista a definição 1. 1. 1, para determinarmosa órbita regressivado ponto
zo c J(.V,. ) , calculamosprimeiro as três pré-imagens de z., depois as três pré-imagens de
cada uma das anteriores, e assim sucessivamente. Procedemos assim até um detemunado
nível máximo de iteração, nvmar. Desse modo, convém encontrar a expressão de cada uma
das pré-imagens de um ponto u' € C , ou seja, dos valores de z que satisfazem a igualdade
2z3 +a

3z2+a -- l
Através do soâware À4a/gema//ca( Wolfram Research, Inc. ), versão 2, determina

mos as expressões das pré-imagens de um ponto }t' c C, que são:

,.:;l« - *'rl

'::T*,{l,-çl-;l,*çl
',:T-'#l,-çl-;l,*Ç-l
onde
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, : l-:«- :o - ")«,-'-«,'--:../;;ÍãÕ'=)«'--o- «):«,:- «,,:'Õ:;i?'l ;'
Como o processo de traçado do conjunto de Juba é recorrente e exige um grande
volume de cálculo, o computador toma-se fundamentalpara realizar essa tarefa. Para
tanto, implementamos um programa em linguagem C- - , com base no algoritmo proposto
na senão l:& (ver figura 2 ). Os dados de entrada do programa são o valor do parâmetro a
e os limites da parte real

( x#zfn e xmm ) e imaginária

( .ynzf/z e .ymm' ) da região selecio-

nada para o traçado do conjunto. Como anteriormente, devemos respeitar o fator de forma
4:3 da base para a altura da tela gráfica, ou seja:

xmau--xm//l 640

4

.yn7ar-- .pmi// 480

3

A área útil da figura é essa região selecionada subtraindo-se uma área periférica para as
margens e graduações. As graduações horizontal e vertical nas bordas da figura indicam a
parte real e imaginária, respectivamente,da variável z.
Para o traçado do conjunto de Juba das õguras relacionadas nesta subseção, adotamos o nível máximo de recorrência, n\'mcz:r,igual a 11. Como em cada nível intemlediário#
são marcadosgraficamente 3' pontos, ao ílnal do processo são plotados 265.719 pixeis
Os pontos marcados são as pré-imagens

com

l $# $ 11

A figura 9 mostra uma aproximação do conjunto de Juba para a transformação Àr,,
correspondente ao valor de a - 1.75 i; foi obtida pelo programa citado acima, atribuindose os valores -2.3, 2.1, -1.7, 1.6 para xmfn, xm(u, ymf/z, .)m(u, respectivamente.Como a
órbita da origem, pela transformação N'P., converge para um dos zeros de p. ( o valor do
parâmetro a está localizado numa região branca da 6gura 7 ), N,. não possui domínios de
Sullivan além dos superatratorescorrespondentes aos zeros de p. . Dessa maneira, a figura
9 representa o conjunto dos pontos para os quais o método de Newton falha para p.
Nas figuras desta subseção, os zeros do polinâmio, quando visíveis na região selecionada, estão marcados com um círculo com um ponto no interior A origem e o ciclo
(super) atrator para o qual a sua órbita converge estão assinalados por cruzetas. As setas
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que aparecem em algumas figuras indicam regiões onde estão assinaladas as cruzetas dia
leis de identificar rapidamente

Figura 9- Conjunto de Juba de .V,. , para a

1.75 i

Por outro lado, para os valores do parâmetro a contidos nas regiões pretas das flgu
ras 4 a 8, con)ecturamos que as correspondentes transformações do método de Newton
.V,.. , possuem ciclos não repulsores além dos pontos fixos. Esses ciclos implicam na exis
tência de domínios eventualmenteperiódicos de não convergência do método de Newton
Para visualiza-los, implementamos uma rotina computacional que descrevemos a seguir
Consideramos, inicialmente, uma grade de 640 x 480 pontos, semelhanteà descrita
na subseção anterior. Entretanto, cada ponto da grade corresponde agora ao valor inicial z.

para o qual será aplicadoo métodode Newton. Para um dado valor fixo do parâmetroa,

calculamos as iteradas da transformação .V,. , partindo de cada ponto zo da grade. Se para
todo # entre ] e um certo número máximo de iterações, /?mm,
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7W (4) - NnÍ''(,.:)

''8

(2.3.4)

para um dado õ > 0, então z. é um valor inicial para o qual sua órbita não converge, dentro
do número de iterações considerado, para os zeros do polinâmio. Neste caso, o pixel correspondente ao ponto z. é assinalado.

Caso contrário, ou sda, se

.rW(%) - x.{''(a) ÉÕ
para algum # entre l e nmm, então a órbita de z. converge para alguma raiz de p. e o pt
xel é desconsiderado.

Figura 10 - Valores iniciais para os quais o método de Newton falha

para p. ,com a - 0.3 + 1.65 i.
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A figura 10 representa o conjunto dos valores iniciais para os quais o método de
Newton falha, para o polinõmio.p., com a - 0.3 + 1.65 i. Fornecemosos valores: - 2.0,
1.6, -1 .5 e 1.2 para xmf//, xmazx, .y/n/// e .}m(u,

respectivamente.

Primeiro, o programa per-

corre as 640 colunase marca os pixeis conespondentesa ;. para os quais a sua órbita não
converge para os zeros de p. Estes pontos estão marcados em vermelho. Representam a
bacia de atração do ciclo atrator de período 2, evidenciado pela órbita da origem. O ciclo
atrator e a origem estão marcados com cruzetas brancas. A seta indica a região onde está
localizadaumas das cruzetasÍdiíícil de identificar rapidamente Depôs; aprograma traça o
conjunto de Juba, pelo processo descrito no início desta subseção. O conjunto de Juba foi
traçado em preto

E possível, quando for de interesse, visualizamlos também as bacias dos
pontos fixos (super) atratores de ÀTP., zeros de p.. Tendo em vista a rotina computacional
descrita acima, basta marcar com cores distintas o pixel que anteriormenteera desconsiderado.Ou sda, se

N':.(..)-.VÊI'(z.)

(2 3.5)

g 10 '

para algum # entre l e nmm, então o pixel correspondente a z. é assinaladocom uma entre
três cores selecionadas,dependendoda raiz de p. para a qual a órbita de z. converge. As
três cores escolhidas devem ser distintas entre si, uma para cada bacia de atração dos pontos fixos; e distintas,também,das cores que representamos valores iniciaispara os quais o

métodode Newton falha. O processo acima tambémpode ser aplicado para figuras em
preto e branco, utilizando-se tons diferentes de cinza

Como os zeros do polinâmiop. =z' +(a--l)z-a

são l, l-i+JÍ-i:;l/2

e

1--i---/1.4al/2, não é difícil identificar para qual deles a órbita de r. converge. Basta
veriâcar se converge para um valor unitário, ou com parte real menor ou igual a 1/2, ou
nenhum destes casos. Ainda, se converge para um valor com parte real igual a -1/2 , então

devemosanalisaro sinal da parte imaginária.Cabe observar que se a - 1/4 , então -1/2 é
um zero de ordem 2 . Se a - 1, dois dos zeros de p. possuem parte real igual a -1/2 , no
entanto diferem no sinal da parte imaginária. Se a = -2, a raiz unitária é dupla.

O valor do parâmetro a , na figura 1 1, é 0.27 + 1.65 i. Os limites da parte real da variável z são -0.5 e 1. 1, e da parte imaginária, -0.8 e 0.5. O programa percorre cada uma das
640 colunas e verifica se o ponto zo da grade satisfaz a condição (2.3.4) ou (2.3.5). Se a
primeira é verdadeira, então o pixel correspondente a z. é assinalado em manom. Estes
pontos representam valores iniciais para os quais o método de Newton fãha. A órbita desses pontos converge para um ciclo atrator de período 4, assinalado com cruzetas brancas
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No outro caso, ou sqa, z. satisfaz a condição (2.3.5), o pixel correspondente é marcado

em amarelo,vermelho ou azul, dependendodo zero de p.

para o qual a órbita de z.

converge. Finalizado este processo, é traçado o conjunto de Juba, em preto.

0.5

0

l

Figura 11 - Bacias de convergênciae valores iniciais
para os quais o método de Newton falha,

para o polinâmio p., com a = 0.27 + 1.65 i

Pelo teorema 1.3.7, a fronteira das bacias de (super)atração estão contidas no conjunto de Juba. No entanto, notamos na âgura 11, por exemplo, que o traçado do conjunto
de Juba pelo método descííto no início desta subseção não atinge as partes internas.mais
detalhadasdo codunto. Isto ilustra a ponderação feita sobre este método no final da seção
1.5

Pela definição 1.3.6, as bacias de atração são invariantes. Assim, se um ponto encontra-se numa componente de detemlinada cor, sua órbita está contida em componentes
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daquelamesmacor. Este fato, pode ser visualizadona âígura 12. Com cruzetas cinzas
foram assinaladosos pontos da órbita do ponto arbitrário P, escolhidonuma região
amarela no lado esquerdo da âtgura. Como podemos observar, a órbita deste ponto

converge para a raiz real unitária do polinõmio. Nessa figura, o valor do parâmetro é 1.02
+ 0.96 i; e os limitesde variaçãoda partereal e imagináriada variável z são -2.0 e 1.6, e
-1.5 e 1.2, respectivamente.A órbita da origem converge para um ciclo de período 3,
marcado com cruzetas brancas. Cabe observar que um dos pontos do ciclo está muito
próximo da origem. As bacias de não convergência do método de Newton estão
assinaladasem azuFescuro; eas- de atraçãcrdos pontos Mosluperatratores em amarelo,
vermelho e azul claro.

1.5

.a.5

0

0.5

l

Figura 12 - Bacias de convergência e valores iniciais
para os quais o método de Newton falha,
para o polinâmio p., com a - 1.02 + 0.96 i
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As âguras desta subseçãoforam obtidas pelo mesmo programa. O programa

oferece as alternativasde traçar ou não, as bacias dos pontos eixos (super) atratores. Nas
âguras 9 e 10 optamos pela não apresentação dessas bacias. Nas demais figuras, as bacias
foram assinaladas.

Na ãgura 13, a órbita da origem, pela transformação .V,., com o valor do
parâmetroa iguala 1.0324J: 0.9688j, convergqpara um ciclo atrator de período 9,
assinaladocom cruzetas pretas. A figura 6oi ampliada e enquadradade modo a favorecer a
visualização do ciclo. A parte real de z. variou entre -0.52 e 1.35; e a imaginária entre -1.2
e 0.2. A bacia de atração daquele ciclo foi marcada em magenta, enquanto as bacias dos
pontos âxos superatratores em amarelo, vermelho e azul claro. O conjunto de Juba foi
traçado em cinza

D.5

0

l

Figura 13 - Bacias de convergência e valores iniciais
para os quais o método de Newton falha, para
o polinâmio p., com a = 1.0324 + 0.9688 i
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2.4

Método de Newton para polinâmio de grau 4

B. Bama 4, em 1953 e 1956, considerou a transformaçãoassociadaao método de
Newton de um polinõmiop com zeros apenas reais. Ele verificouque se o grau de p é
maior ou igual a 4, então o conjunto de valores iniciais para os quais o método de Newton
falha, é um conjunto de Cantor de medida nula. Isto não ocorre necessariamentese o polinâmiuWossui alguma raiz complexa. Através de uma análise semelhanteà da seção anterior, identificaremos polinõmios do quarto grau para os quais existem bacias de não convergência do método de Newton
Sem a pretensãode esgotar a análise dos polinõmios do quarto grau, consideremos

p(z)=#(z

a)(z-A(z-7)(z-e)

com pelo menos dois zeros distintosOe forma

análogaao casodo polinâmio
cúbico,para detemlinarmos
7'(z)=.4z+B tal que
po r : pó, com p.(z)

= z' +(ó

l)z - ó para algum ó, obtemos o sistema de equações

4B- (cz+/7+ 7'+ 0 = 0
6B:

3BÇa-tP-} y+ n+- al3-F a y-t ae-v P'r-t f3€-t ye

0

r = ,43(Ó - l)

s=

,4'Z)

Observamosque a segundaequaçãoimpõe uma condiçãoaos zeros do polinâmiop,
restringindo, assim, nossa análise. Resolvendo o sistema desconsiderandoa segunda
equação, obtemos quatro valores para .4 ,

A:= d-F.f,

A,= d--.f,

,4,= -d+ g,

at#+
onde

d-

48/3 /7/ó

/

4

/

,4. = --c/--g

+f

12g«'; -'' q«- -- 2;á «};«JílJ;
48''3

,

/z' ó/7? /z

4B. Bania. Uber die Divergenzpunkte des Newtonschcn Verfahren zur Bestimmanl' von Wulzeln

A[gebraischer G[eichungen. Pz/ó/.A,/afA., Debrecen. 3, ]09-1 18, ( 1953): Pz/ó/.A/ar/z.,Debrecen.4. 38+-397.

(1956)
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g:

1-:.«,.;:-.. :,'':,,};.};
l

48

''3 //''

l

óp/

n : 9r: + 3%l27r'

.

,

'z

g = 8 3'3s

-- 256s3)'lÍ,

se7Xz)-4(z):F'&então
p oZe)-l'i(:'} (t-t2s;4)
A expressão

p.(z)=

;'

+(ó

1); -- b

representa

com4 ---àuma família,

a um parâmetro

Z)

de polinõmios mânicos com uma das raizes unitária. A trans6omlação associada ao método
de Newton dep, pelo lema 2. 1.6, é conjugada a

N. (.) :

3z++Ó

(2 4 1)

Preços\ção '2.4.\. O t'itticopottto critico não .P)coda n'ansformação N p. é a ot'irem.

Prova: Como a derivadade (2.4. 1) é
N': (z)

(z'+@-0.

P. (z )P;'( z )

(P'(; ),):

Ó)12,:

l4,'--ó

os pontos críticos de ÀTPbsão os zeros de p. e a origem z
proposição 2.1.1,
os zeros de p. são pontos fixos (super) atratores de .N. . Como .V. (0) # O, temos o resul-

tado. []

2.4.1

Morfologia no plano do parâmetro ó

A morfologia no plano do parâmetro ó pemute visualizar os valores de ó para os
quais a trans6omlaçãodo método de Newton .N'n. pode possuir bacias de não convergência. Para a construção dessa figura elaboramos um programa computacional em linguagem
c-n-. O algoritmo do programa é análogo ao descrito na subseção 2.3. 1 para a morfologia
no plano do parâmetro a. Como a diferença básica reside na mudança do parâmetro considerado e das transformações correspondentes, não vemos necessidadede repeti-lo
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A figura 14 fornece uma visão geral do comportamentoda órbita do ponto crítico
da transformaçãodo método de Newton N,. . Foi obtida considerando -5.4, 3.4, -3.3
3.3, como os limites de variação da parte real e imaginária , pmf//, pm(u, qm//l, qm/azr,res-

pectivamente. Na região em cinza as iteradasdo ponto crítico convergempara a raiz real
unitária. Nas regiões brancas, convergem para algum dos outros três zeros do polinõmio
p.. Finalmente, nas regiões pretas, nas quais se localiza o nosso maior interesse, a órbita da
origem não converge para os pontos fixos da transformação Àrü
As graduações horizontal e vertical nas margensdas figuras desta subseçãorepre

sentam, respectivamente, a parte real e imaginária do parâmetro ó.

W
Ü

+
.t

31

;t-a;.
--+

::i

' IZ-l; -i.=ía
-3

::
-2

-1

0

1

Figura 14 - Morfologia no plano do parâmetro b
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2

Restringindo as coordenadas, ampliamos regiões e podemos observar com mais de
talher, por exemplo, a " ilha " que se encontra na parte superior da âgura 14
Para construir a figura 15 atribuímos os valores -0.7 e 0.5 para os limites de variação da partereal, 2.0 e 2.9 da parte imaginária do parâmetroó. Da figura 15 selecionamos
alguns valores do parâmetro ó. Para as trans6omlações Àr,. correspondentes a estes valores,

calculamos a órbita da origem. Verificamos o período do ciclo para o qual a órbita converge.Depois calculamoso módulo do autovalor do ciclo. Na tabela 2 foram listados estes
valores do parâmetroó, com o respectivoperíodo e módulo do autovalor do ciclo para o
qual a órbita da origem pela .Nn converge.

('!'':'!'F

=

\

i:

+

0.6

--0.5 -e).4

Figura 15

--0.3 --0.2 --0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Ampliação da " ilha " na parte superior da figura 14
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Tabela 2

Parâmetro
Parte real

Ciclo evidenciado
Período

ó
Parte imaginária

nela ohaem
Autovalor
o.oooo
0.4869
0.1843
0.1699
0.1969

Para alguns dos valores do parâmetro ó da tabela 2 visualizaremos o conjunto dos
valores iniciais para os quais o correspondente método de Newton falha

2.4.2 - Valores iniciais para os quais o métodode
Newton falha

Como vimos anteriormente,os pontos no conjuntode Juba J(.V.,l
iniciais para os quais o método de Newton não converge para os zeros de p.

são valores
E possível

obtermos uma boa aproximação de ./l.N',. ,l deternnnando a órbita regressivade um ponto
do conjunto

Proposição 2.4.2. O infinito pertence ao conjunto de Juba ./l N',i l

Prova: Seja
.çe

Ó(z)=
.se

então.
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z+0
0

#(W)

= /Z ' .N,.

o #

'(H')

:

(Ó -- l)w' + 4u,

«0)-

0

:>

/''. (m)

e

Çi'(u' )

i2l-ó..,'

-'- @ - n«,; + i)

é'(o) -

ló«,' --3):

'; (")

2:

Portanto, pelo teorema 1.3 7, o infinito pertence ao conjunto de Juba JI.v,.l.

4
3

n

Além do próprio infinito, suas pré-imagens pela Àr,. são os pontos críticos de p.: as

três raízes cúbicasde (l - ó)/4, que pela invariânciado con)untode Juba, estão em
a
Como no caso do polinõmio cúbico, para traçar a órbita regressiva convém encon
trar a expressão das pré-imagens pela transfomlação N,,. de um ponto u' em C' ; em
outras palavras, os valores de z que satisíàzem a igualdade

31'+Ó
4z3+Ó

As expressões dos valores de ; foram detemnnadas com o auxílio do s(2/?gare
À,da/ACHA//ca.Assim, as pré-imagens de um ponto u' em C' são dadas por:

l

3

3.Jã'.çló ' 31/ã.ç''á/.':

+

2

3 3vãsjé

l ,/

l

s.Ji' S' 6 t-' 2

)t.'

3

3

3Ü2 .''
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' '3Ü2.'.t":

' '3

'3Ü2s'' '3Ü2.'.t':

onde

a' - 3az(l - a)w

3a(l - a): u':

ayu''

(1

+a:u,'

+ 2a(l -- a)H'5 +(l -- a): }t''

S = C7H)' + HI ' -- C7}{," + r

r

//

3a + 3tt' - 3azll'+ 2lt'2s }á .r 31 3

liil;f;;Pi- 3a/ - 3w/ +3.«,'/ +4.,zsJ;/ - 3s';/
.(2)szll,3si2

3a/ 3w'/ +3att'/ +4lt'2S'a/ .3s

3/

Com base no algoritmo proposto na seção 1.5, implementamosum programa computacionalpara o traçado do con)unto de Juba Jk.V,.,l, para um dado valor do parâmetro ó
O programa foi elaboradoem C+ + e sua listagem completaé apresentadano apêndice

Os dados de entradasão o valor do parâmetroó e os limites de vaHação da parte real
( xmfn e xmm ) e imaginária ( .ym//? e.ymm ) da variável z.

Para o traçado do conjunto de Juba das figuras relacionadas nesta subseção, adota
mos como nível máximo de recorrência, lll'mcu, igual a 9. Como em cada nível intermediá
rio são marcados graficamente 4* pontos, ao final do processo são plotados 349.524 pon
tos do conjuntode Juba

A figura 16 mostra uma aproximação do conjunto de Juba para a transformação
Nn,, correspondente ao valor de ó - -0.2 + 2.6 i. Foi obtida pelo programa citado acima,
considerando os valores -2.9, 2.7, -2.3 e 1.9 para xmf/z, xmcu, .ym//z e .y»z(u, respectivamente. Como a órbita da origem converge para um dos zeros de p,, o conjunto de Falou
de .N. não possui domínios de Sullivan além das bacias de atração dos pontos fixos. Dessa
maneira, esta âgura representa o conjunto dos pontos para os quais o método de Newton
falha para pó
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1.5
.'e.i

l

0.5
0

--0.5

l

1.5
2
-2.5

-2

1.5

--1

--0.3

0

0.S

Figura 16 - Conjunto de Juba de .Na, para ó

1

1.5

2

2.3

.0.2 + 2.6i

Os zeros do polinõmio estão indicados por um círculo com um ponto no interior; a
origem e o ciclo para o qual sua órbita converge são representados por cruzetas. As graduações horizontal e vertical nas margens das figuras desta subseção, representama parte real
e imaginária da variável z
Como na subseção 2.3.2, para os valores do parâmetro ó contidos nas regiões pretas
das âguras 14 e 15, conjecturamos que as correspondentes transformações do método de
Newton .Vn possuem ciclos não repulsores, além dos pontos fixos. Esses ciclos implicam

na existênciade domínioseventualmente
periódicosde não convergênciado métodode
Newton. Para visualizar estes domínios como também as bacias de atração dos pontos fixos, quando são de interesse, implementamosuma rotina computacional análoga à descrita
naquela subseção. Como a diferençabásica reside na mudança do parâmetro considerado e
das transformações correspondentes, não vemos necessidadede repeti-la. Apenas, cabe salientar que agora são necessárias quatro cores distintas entre si, uma para cada bacia dos
quatro zeros do polinõmio p. ; e ainda distintas das cores selecionadas para o conjunto dos
valores iniciais para os quais o método de Newton falha
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Figura 17 - Bacias dos zeros e valores iniciais
para os quais o método de Newton falha,
para o polinõmiopó, com ó = 0.2 + 2.4 i

O valor do parâmetroó, na âgura 17, é 0.2 + 2.4 i. Para a construçãodessa âgura,
Foram fornecidos

os valores

-0.4, 1.2, -0.8 e 0.4

para

xmim, amar, .ymfn e ymaz:r

respectivamente. O programa percorre cada uma das 640 colunas e verifica se o ponto z.
da grade satisfaz a condição

M(za)-jq''(zo)l » 10''
para todo Ã entre l e o número máximode iterações, nmzm.No caso afirmativo, o pixel

correspondente
a z. é assinalado
em magenta.
Essespontosrepresentam
a baciade
atração do ciclo atrator de período 2, evidenciado pela órbita da origem, observando que
um dos pontos do ciclo atrator está situado muito próximo da origem. No caso contrário
ou sela, se z. satisfizer a condição
7W (za) - .M''(%) É 10''
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para algum # entre l e /zmczr,o pixel correspondente é assinalado em amarelo, verde, vermelho ou dano, dependendodo zero do polinõmio p. para o qual a órbita de z. converge
Finalizado este processo, é traçado o conjunto de Juba, em cinza

Os zeros do polinõmio p.

l
2

3

z' + (Ó -- l);

+

2/'3

Ó são

(x

= ''';;'Ç

;,: -{-tl:í'*Él*,#l:*:l
;fl:'*ál

l
4

3

com

a

1 - ZJb

-:ç 3

3.

i

V3 14ó+27ó:

Observamos, inicialmente, que a nunca se anula, qualquer que seja ó em C. Para
identificarpara qual dos zeros dep. a órbita de z. converge, basta verificar se converge
para um valor unitário,ou com parte real menor ou igual a -1/3 , ou nenhumdestescasos. Em qualquer uma das situações, exceto a do valor unitário, devemos analisar se a parte
imaginária é positiva, negativa ou nula. Cabe observar que, se ó - 7/27 , os zeros z:, z: e
z4 possuempartereal igual a -1/3, e diferem no sinal da parte imaginária.Se ó = -3, então
Se
l
2

7

Ó

14 t 2'21
54

então z; = z.

7()

As 6guras 16 e 17 foram obtidas com o mesmo programa. Para a figura 16 escolhemosa opção de não traçamas bacias dos pontos fixos (super) atratores, enquanto para a

figura 17, optamos em traçar as referidas bacias

71

Apêndice

Listagens dos programas
computacionais

Apresentamos, neste apêndice, as listagens completas dos programas computacionais citados no capítulo 2. Esses programas coram escritos em linguagem c-n. Na forma
que são aqui apresentados, os programas Foram compilados no sistema Borland c-n-, versão 3.1. Os programas executáveisproduzidos com o mencionadocompilador, podem ser
rodados em microcomputadoresusuais da linha PC, equipados com DOS, versão 5.0 ou
posterior, adaptador gráfico VGA e coprocessador matemático. A ausência do coprocessador pode tomar a velocidade do processamento inaceitavelmentelenta

A primeira é a listagem do programa MORFZ3 e refere-se à construção da
morfologia no plano do parâmetroa, da transformação associada ao método de Newton
'Vp.

2z3+a
3z2+a

l

do polinõmio cúbico
p.(z)

= z' + (a - l)z - a
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A segunda ]istagem diz respeito ao programa JUL]VWZ3, que traça o conjunto de

Juba, as bacias de não convergênciado método de Newton, e as bacias (super) atratoras
dos pontos fixos da transformação /V,.
A terceira concerne ao programa MORFZ4, que constrói a figura da morfologia no
plano do parâmetro ó, da transformação associada ao método de Newton

do polinõmio de grau 4

P.(z) = z' + (Ó - l)z - Ó
A última listagem é a do programa JULNWZ4 e refere-se ao traçado do conjunto
dos pontos onde o método de Newton falha, e das bacias (super)atratoras dos pontos fixos
da transformação ;Va
O leitor interessado poderá solicitar os quatro programas executáveis à autora deste
trabalho, remetendo uma mensagem para:

Universidade Federal do Paraná
Centro Politécnico - Jardim das Américas
A/C ElizabethWegner Karas
Caixa Postal 19081

Curitiba- PR, 81531 - 970
ou E-mail para

EWK(aBRUFPR.BIT'NET
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/+ programa Morü3 +/

/+ Morfologia no espaço do parâmetro a +/
/* polinomio p(z) = z"3 + (a - l)+z - a +/

/+ transformado do método de Newton Np(z)

(2z"3 + a)/(3z"2 + a-l) 'p/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <complex. h>
#includç xçiyW:h3#include <string.h>
#include <graphics.h>
// protótipos
void modogrxúco(void)
void traça(void);
void grade(void);
int cmax = 639. Imax = 479:
double pmax,pmin.qmax.qmin.dp.dq
int nmax.errcd:
int gdr = 9, gmd - 2;

int main(void)
\
nmax = 200
clrscrO;
//dadosde entrada
Í

prinú("Moúologia no plano do parâmetro a\n\n")
prinú('Limita de variação do parâmetro:\n\n");
prinú(" Parte real:\n\n');

prinú("
pmin - '); scanf("%lf'.&pmin):
prinü("
pmax ' "); soam("%lf'.&pmax);
prinú('\n");
prima(' Parte imaginaria:\n\n');

prinú("
prinú("

qmin - "): scanf("%lf'.&qmin);
qmax = "); soam("%lP.&qmax);

printf( "\n\n ") :

modograficoO;
tracaO;
retum O;
void modografico(void)
{
initgraph(&gdr.&gmd'D:\\BOR\\BGl");//
entrada no modo gráfico
encd - graphresultO;
if (errcd 1= grOk)
{
prinú('Erro gmfico: o%M\n".grapherromlsg(errcd»;

prinú("Execução sustida. Tecla algo...');
getchO;
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exit( 1)
}

voidtraca(void)

/4' traça a morfologia no plano do paramentro a +/
{

double delta = IE-6:
double p,q;

complexzN';z2iz3;f):flz;
complex a;

intcol.lin.k:

sedillstyle(SOLID.FILL.

bm(0,0,639,479);

15):

dp = (pmax - pmln)/cmax:
dq = (qmax - qmin)/Imax;

for (col-O; cola-cmax; Kcol)

// processamentodas colunas

p ' pnun + col'kdp;

for(lin-O: lin<=lmax; -n"lin) // processamentodas linhas
{
q - qma\ - lin+dq:

a = complex(p.q):
z - complex(0,0):

//valorinicialde

z= O

\\' - z:

k = O:
do

//enlace dasiteracoes

{

z - w:
z2 = z'Kz
z3 = z2'kz:

f2 = z3 + (a - l)*z - a:
flz = 3+z2 + a - l:

}

w = z - í2/flz:
-nk;

whilc «k < nmax) && (abs(w-z) > delta»;

}

if (abs(w-l) < delta) putpixel(col.lin. l l);
else if (abs(w-z) > delta) putpixel(col.lin,O);

grades;

if (kbhitO) getchO:
getchO;
closegmphO;
// encerramentodo modograüico
restorecrtmodeO; // restabelecimento do modo texto
}

void grade(void)//
{

tragaas graduacoesnas margens da figum

intag,bg.cg,dg.h;

double u,v.du.dv.cO.a.b.c.d:
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double wp,ip.hp.u'q.lq.hq:

cear snuml6l:

up : pmax pmln:
wq ' qmax - qmin:
if (wp > 6.0)
{
c = ceil(pmin + O. l);

d = licor(pmax - 0. 1):

du = 1.0;
}
else ú(wp > 3.0)
{
c = ceil(2*pmin + 0. 1)/2.0:

d - flúor(2*pmax - 0. 1)/2.0

du - 0.5;
}
else iRwp > 1.5)
{

c = ceil(4*pmin + 0. 1)/4.0;
d = floor(4+pmax - 0. 1)/4.0

du = 0.25:
}

else if(wp > 0.5)
{
c = ceia( 10*pmin + 0. 1)/10.0;
d = floor( 10*pmax - 0. 1)/10.0;
du - 0.1;

}
esse if(wp > 0.06)
{

c = ceil( 100*pmin + 0. 1)/100.0;
d - flúor( 100'bpmax- O. 1)/100.0;

du = 0.01:
}
else
{
c = cal(1000*pmJn + 2.6)/1000.0;
d = flúor( 1000*pma\ - 2.6)/1000.0

ch - 0.003;
}
if (n'q > 4.5)
{

b - ceil(qmin + 0. 1);
a = noor(qmax - 0. 1);

dv = 1.0:
}
esse ú(wq > 2.2)
{

b - cei](2'Kqmin + 0. ] )/2.0;
a = noor(2*qmax - 0. 1)/2.0:

dv = 0.5:
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esseif(wq > 1.O)
{
b - ceil(4*qmin + 0. 1)/4.0:
a = floor(+*qmax - 0. 1)/4.0:
dv - 0.25
}
esse iíl(wq > 0.4)

{
b - mil(10+qmiitJ-O+)AI(L(L
a = flúor(10*qmax - 0. 1)/10.0:
dv = 0.1;
}

else ü(wq > 0.05)

{
b = ceia(100'Pqmin+ 0. 1)/100.0;
a = flúor(100*qmax- 0. 1)/100.0:
dv = 0.01:
}

esse

{
b - ceia(1000+qmin+ 2.6)/1000.0;
a - noor( 1000'Kqmax- 2.6)/1000.0:
d\'= 0.003:
}
ag - noor«qmax-a)/dq + 0.5);
bg
d
cg
dg

=
=
=

flúor«qmax-b)/dq + 0.5);
-pmiWdp;
flúor(c(»(cmax-cO)/pmax*c
flúor(cO+(cmax-cO)/pmax*d

+ 0.5);
+ 0.5);

seüllstyle(SOLID.l;ILL. 15);
bar(0,0,639,ag);
bar(O,bg,639,479);
bar(0,0,cg,479);
bar(dg,0,639.479);
settextstvle(DEFAULT FONT.0. 1);
setkmlustiíy(CEN'rER.TEXT.CEN'r'ER.TEXT)
setlinestyle(SOLID.LINE.0, 1);
setcolor(lO);
while (u < d-p0.0001)

{

h = noor«u - pmln)/dp + 0.5);

linfa(h,bg-3.h,bg+4):
u += du/5
v = b:
while (v < a'H.000 1)

h - floor«qmax - v)/dq + 0.5)
lhe(cg-4.h.cg+ 3.h) =
v += dv5
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}

u - c:
while (u < d+0.000 1)

{

h = flúor((u - pmin)/dp + 0.5):

setcolor(lO):lhe(h.ag.h.bg);
gcvt(u,3.snum);
if (wp < 0.5) settextstvle(SMALLFONT,0.4)
setcolor(O); ouuextxv(h.bg+ 15.snum);
u += du;
}
v =b:
while (v < a-+0.000 1)

{

h = licor«qmax - v)/dq + 0.5):

setcolor(lO):linc(cg.h.dg.h);
gcvt(v,3.snum);
if (wq < 0.5) settcxtstyle(Sl\,[ALLFONT,0,4)
}

setcolor(O); outtextxv(cg-22.h.snum);
v += dv:
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/+ Progmma JuINuz3 +/
/+ Constroi o conjunto para o qual o método de Newton falha
e bacias de aüacao dos pontos Hlxos
de Nf(z) = (2z"3+a)/(3z"2+a-l

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

) */

<stdio.h>
<stdlib.h>
<conio.h>
<ct)pe.h>
'Qomplcxh>
<math.h>
<graphics.h>

#define PLMAX

32

struct pontoz
{
complex llz

intpnivel;

/+ prototipos'k/
void marque(complcxzk):
void marque2(complexzk);
void marque3(complexzk);
void guarde(struct pontoz pz)
void grade(void);
structpontozresgate(void);
struct pontoz pllPLMAXl:
// a pilha
struct pontoz rege;//
registro auxiliar
complex z,w.a;

doublexmax,xinln,ymax,vmin,dx,à';
int cmax = 639:
int Imax = 479:
int nvmax = 11:

intcol,lin,coluna.linha.topo;
tntcor;
int main(void)
{
int nmax = 200:
double delta = IE-6
double p.q,x,y;
intgdr = 9:
int gmd = 2;
int errcdnivel,k:
int m = 0:

complex z l ,z2.z3 .z+.za,zb.zc.c2,cz,f.g.h

complex fz,flz:

charch:
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clrscrO;

prinú('Conjunto de pontospara os quais o métodode Newton falha\n")
prind("Polinomio

p(z) = z"3 + (a - l)z - a\n\n"):

prinú("Valor do parâmetro a:\n\n");

prinú(" Pare real: '): scanfÍ"%lf'.&p):
prinú(" Parte imaginaria: '): scanf("%lf'.&q):
prinú("\n\n");
prinü("Limites de variação da variável z:\n\n'):
prinú("
printfF

Parte real:\n\n"):
:(min = !!)t soam("%lP'!;&xmln):

prima(' xmax '): soam("%lf".&xmax);
prinú("\n'):

prinú(" Parte imaginaria:\n\n');

prinú("
ymin = '); scaMÍ"%lf",&vmin);
prima('
ymax = '); scanf("%lf".&ymax):
prind( '\n\n') ;
prinú('Troca as bacias dos pontos fixos superatmtores? (s/n)
ch = getchO;
a - complex(p,q):
dx - (xmax - xinin)/cmax:
® : (ymax - vmln)/]max:
i nitgraph(&gdr.&gmd."D: \\BOR\\BGI') ;
errcd= graphresult0=
if (errcd 1=grOk)
{

")

prinú('Erro gmHico: o%M\n",grapherromlsg(errcd»;

prinú("Tecle algo...\n\n");
getchO

exit(1)

setfillstyle(SOLID FILL. 15);
bar(0,0,639.479);
w ; complex(0.0);
// Verifica se a orbita da origem
k = O:
// converge para alguma raiz
do
// Inicio do enlace das itemcoes
{

z= WI

z2 = z'Kz

z3 = z2'pz:
b = z3 + (a-l)''z - a:
flz = 3'Kz2 + a - l:

if (abs(flz) < IE-20) break

w = z - í2/flz

while «k < nmax) && (abs(w-z) > delta»;
if «abs(w-z) < delta) && (toupper(ch) 1: 'S'» cmax - 6

// Traga bacias: de nao com'ergencia e/oudos pontos eixos
for (col-O;

cola-cmax:

++col)

// processamento

das colunas

{
x = xmin + eDIl'dx:
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for (lin:::O; lin<=lmax; -u"lin) // processamento das linhas
{
v = vmax - lin+dv:
w - complex(x.}'):
k = O:
do

// enlace das itemcoes

z"w

z2 = z'kz:
z3 = z2+z:
b = z3 + (a-lykz - a:
flz = 3+z2 + a - l:

if (abs(flz) < IE-20) break:
w = z - f2/flz;

}
while «k < nmax) && (abs(w-z) > delta»;

if (abs(w-z) > delta) putpixel(col.lin. 13): //nao convergencia
esse
{

cor::ü:

coluna = col:
linha = lin:
marque2(w);

cola coluna:
lin = linha:

if (toupper(ch) -= 'S') //tragar as bacias de atmcao

{

if (fabs(real(w) - 1) < delta) putpixel(col,lin. 14);

else if (real(w)-f0.5 < delta)

if(imag(w) > 0.2) putpixel(col.lin. 12);
elsc putpixcl(col.lin. l l );
else if (real(w) < -0.5+delta) putpixel(col.lin, 12);

}

else putpixel(col.lin. l l ):

}

cmax = 639
// Traga o conjunto de Juba

cor = BLACI(:

toPO - 0;
if (a -= complex( 1.0.0»

{

x - -Pow(0.5.1 .0/3.0):

}

z - complex(x.O);

else z = sqrt« l-a)/3.0);
nivela O:
rege.pz ' z

81

rege.pnivel= nível;
guarde(regc)
while (topo)
{

ü'(kbhitO)
ch - gekhO;

if (ch -= '*') break:
z2 = zlht z3 = z21i+i z4 -Z:21ilz2

c2 = a'Pa;
CZ = 8lrZ:

f = pow«-2'k(a+z<z»'z3+2*

sqrt(c2+2 'F(cz-a+cz-a*z2)-U2+c2 4'z2-a+z3-z4+al'z4».

g - z2/2/f:
h - complex(O, l yisqrt(3)+(-g+172);
za - 0.5*(z + f) + g:
zb - 0.5'p(z + h - (g+f72»:
zc = 0.5'k(z - h - (g+172»:

// calculo das pre-imagens

marque(za); m-nmarque(zb): m'n

nurque(zc); mu"

nível-n-:
if (nível -= nvmax)
rege - resgateO;
z ' rege.pz;
nível = rege.pnivcl;
else

rege.pz ' zc;
rege.pnivel= nivela
guarde(regc);
rege.pz ' zb;
rege.pnivel : nível:
guarde(rege);
z ' za;
}
}

// Traça ciclo a'idençiado pela orbita da origem

cor- 0;
z - complex(0,0);
marque3(z);

k

do

//enlace dasiteracoes

z2 = z+z:
z3 = z2+z
fz = z3 + (a-l)+z - a;
flz = 3'Pz2 + a - l

if (abs(flz) < IE-20) bíeak:
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1.0/3.0)

z = z - í2/flz:

if (k > 50) marque3(z)
-n-k:
\

while (k < 60):

grades;

getchO;
closegraphO;
}

KstoreçrtmodeO
retum O;

void marque(complex zk)
{

col = flúor«real(zk) - nmn)/dx + 0.5);
lin = flúor(Cvmax - imag(zk»/ü' + 0.5);

putpixel(col.lin,cor);

}
void marque2(complex zk)
{
co] = flúor«real(zk)

lin

}

// circulo com ponto no interior

- xinln)/dx + 0.5);

Cxmx - imag(zk»/dy + 0.5);

putpixel(col,lin.cor);
setmlor(cor);
circle(col,lin,3);

void marque3(complex zk)//
{

çruzeta

col = íloor«real(zk) - xnun)/dx + 0.5);
lin = flúor«ymax - imag(zk»/dl' + 0.5)

setcolor(cor);

lide(col,lin-2,col,lin+2);
}

linfa(co1-2,lin,co1+2,lin);

void guarde(structpontozpz)
{

if (topo >- PLMAX)
{

closegmphO;
restorecnmodeO:

puta('Erro l pilha cheia. Tecle algo

")

getchO;
exit( 1);

}

}
Pl[-n"topos : pz:

struçt pontoz resgate(void)
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t

if (topo -- 0)
{
closegmphO
restorecrtmodeO;
puta("Erro l pilha vazia Tecle algo.
getchO;
exit( 1);
}
retum pljtopo--L

')

}

void grade(void) // gmduacoesnas margens da figura

intag,bg,cg,dg,h;

doubleu,v.dudv,cO.ab.c.d:
double up,ip,hp.wq,lq,hq;
char snuml6l;
wp ; xnlax - xmin;

wq ' ymax - ymin:
if (wp > 6.0)
{

c = wil(xinin + 0.1):
d = floor(xmax - 0. 1):

du = 1.0:

l

esse ú(wp > 3.0)
{

c = ceia(2'kxmln + 0. 1)/2.0;
d = flúor(2+xmax - 0. 1)/2.0;

du = 0.5;
\

J

esse ú(wp > 1.5)
{
c = ceia(4'Bxmin + 0. 1)/4.0;
d = flúor(4'kxmax - 0. 1)/4.0;

du = 0.25;

t

J

else ú(up > 0.5)
{

c = çeil(IO'kxmin + 0. 1)/10.0;
d = flúor( 10'''xmax - O. l)/l0.0;

du : 0.1
}
esse ú(wp > 0.06)

c = ceia(100'Kxmin + 0. 1)/100.0;
d = flúor(100*xmax - 0. 1)/100.0

du = 0.01:
}
esse
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{
c = cei]( 1000*xmln + 2.6)/]000.0:
d = flúor(1000+xmax - 2.6)/1000.0:

du = 0.003;
}
if (wq > 4.5)
{

b = ceilCvmin + 0. 1);
a - noor(ymax - 0. 1);

dv- l\0:

}
esse if(\+q > 2.2)
{
b = ceia(2*ymin + 0. ] )/2.0;
a = flúor(2*ymax - 0. 1)/2.0:

dv = 0.5:
}
else ú(wq > 1.0)
{

b = ceia(4*vmin + 0. 1)/+.O:

a = flúor(4'kvmax - 0. 1)/4.0:

Ü, - 0.25;

}
else if(wq > 0.4)
{
b = ceia( 104'ymln + 0. 1)/10.0;
a = licor( 10+vmax - O. l)/l0.0;

dv ; 0.1;
}
esse ú(wq > 0.05)
{

b = ceia(100'kynun + O.1)/100.0;

a = floor( 100+ymax - O. 1)/100.0;
dv = 0.01:
}

else

{

b = ceia(10004'ynun + 2.6)/1000.0;
a = floor( 1000'Kvmax - 2.6)/1000.0:

á, - 0.003:
}
ag = licor«vmax-a)/dy + 0.5);
bg - noor«vmax-b)/d\' + 0.5);
cO = -xmlddx:

cg = licor(c0+(cmax-d)/xmax*c
dg = licor(c(»(cmax.cO)/xmm*d
setfillstyle(SOLID l;ILL. 15):

+ 0.5)
+ 0.5)

bar(0,0.639,ag);

bar(O,bg.639.479):

bar(0,0,cg.479);
bar(dg.0.639.479):

settextstvle(DEFAULT.FONT.0,

1):
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settemlustib'(CEN'lER.TEXT.CENTER.TEXT)
setlinestvle(SOLI D.LINE.0.
setcolor( 1):

1):

u-c

while (u < df0.0001)
{

h = íloor((u - xmJn)/dx + 0.5):

lhe(h.bg-3.h.bg+4):

u += du/5:
}
v = b:
while (v < a'«).0001)

h = noor«}'max - v)/dv + 0.5);

lhe(cg-4.h-cg+3.h):

v += dv/5;
U

}

C

while (u < d-+-0.0001)

h = floor«u - xmin)/dx + 0.5):
setcolor(1):linfa(h.ag.h,bg):
gcvt(u,3.snum);

if (wp < 0.5) settextstyle(SMALLFONT.0,4);
}

setcolor(0): ouMxtxy(h,bg+ 15.snum):
u+= du;

v= b:
while (v < a-W.0001 )
h = floor«ymax - v)/®' + 0.5);

setcolor( 1): linfa(cg.h.dg,h);

gçvt(v,3.snum):

if (wq < 0.5) settextstyle(SMALLFONT,0,4);
setcolor(0): ouüextw(cg-22.h.snum);

v+=dv:
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/+ progmma Morf24 +/

/+ Moúologia no plano do parâmetrob +/
/* polinomlo p(z) - z"4 + (bl )z - b */

(3z"4 + b)/(4z"3 + b-l) +/

/+ transformação do melado de Newton Np(z)
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include '<complex.h>

#include-'=ctypt»

#include <string.h>
#include <graphics.h>

// prototipos

void modograüico(void)

voidtraca(void);
void grade(void);

int cmax = 639. Imax = 479:
doublepmax,pmln.qmax,qmin.dp.dq
int nmax.errcd:

int gdr = 9, gmd - 2;
int main(void)
{

clrscrO;

nmax = 200

clrscrO;

// dados de entrada

prinú('Morfologia no plano do parâmetrob\n\n')
prinú("Limites de variação do parâmetro:\n\n')=
prinú(" Parte real:\n\n");

prind("
prinú("

prind( "\n') :

pmin pmax '

'); soam("%lf".&pmin);
'); soam("%lf'.&pmax);

prinú(" Parte imaginaria:\n\n");
prinú(" qmin = '); soam("%lf".&qmin):
prima(" qmax = '); scanf("%lf",&qmax);
prinú( "\n\n') ;

modoglaficoO;
vaga( )
retum O;
}

void modograÊlco(void)
initgraph(&gdr,&gmd,'D:\\BOR\\BGI');//
encd = graphresultOI

entrada no m«io gráfico

if (encd 1=gíOk)
{

prinú("Eno

graõco: o%M\n",grapherromlsg(encd»;

pnnú{ "Execucao

sustada. Tecle algo. . .'):
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getchO

exit( 1):
l

Í

voidtraca(void)
/'k traça a morfologia no plano do pammetro b +/
{

double delta = IE-6;

doublapiq:x.v. r;s;

complexz.w.z2,z3.z4.í2.flz:
complex b:
int col,lin,k,ngmnde;

setnllstyle(SOLID.FILL. 15):

bar(0,0,639,479)

dp = (pmax - pmln)/cmax:
dq = (qmax - qmln)/Íman:

for(col:;O: cola-cmax: 'Kcol)

// processamentodas colunas

p ' pmin + col+dp;

for(lin:O; lin<=lmax: -n"lin) // processamentodas linhas
{
q - qmax - lin4'dq;

b - complex(p,q):
x = 0; y = 0;

w = complex(x,y);
k =O:

ngrande= 0:
do
{
z - \\';

//enlace dasiteracoes

if (abs(z) > 100)

ngrande ; l:break;
z2 = z+z: z3 = z2'kz; z4 = z2'kz2:
f2 = z4 + (b-l)+z - b
flz = 4'Pz3 + b - l:
w = z - f2/flz:

k++
}

while «k < nmax) && (abs(w-z) > delta»;

if(Ingrande)

{
if (abs(\v-l) < delta) putpixel(col.lin. l l);
esse if (abs(w-z) > delta) putpixel(col.lin,O):

}

grades;

if (kbhitO) getchO;
getchO:
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a = licor(qmax - 0. 1):
(h,= 1.0:

}

else if(wq > 2.2)

{

b = ceia(2*qmin + 0. 1)/2.0:
a - flúor(2*qmax - 0. 1)/2.0:
Ü,

- 0.5:

}

else ú(wq> LO)

{

b = ceil(4*qmin + 0. 1)/4.0;
a = noor(4*qmax - 0. 1)/4.0:
Ü,

- 0.25;

}
esse if(wq > 0.4)
{

b - ceil( 10+qmin + 0. 1)/10.0;

a = floor(10+qmax- 0. 1)/10.0:
dv = 0.1;

}

esseif(wq > 0.05)

{
b = ceil(100*qmin+ O.1)/100.0;
a = flúor( 100*qmax- O. 1)/100.0:
dv - 0.01;
}

else

{
b = ceil(1000*qmin+ 2.6)/10(X).0;
a = floor(1000*qmax- 2.6)/1000.0;
ch - 0.003:
}
ag = floor«qmax-a)/dq+ 0.5);
bg
cO
cg
dg

=
=

flúor«qmax-b)/dq + 0.5)l
-pmin/dp;
noor(cO+(cmax-cO)/pmax*c
flúor(c(»(cmax-cO)/pmax'Kd

+ 0.5);
+ 0.5);

setfillstyle(SOLID.FILL,15);
bar(0,0,639,ag);
bar(0,bg,639,479);
bar(0,0,cg,479);
bar(dg,0,639.479):
settextstvle(DEFAULT.FONT,0,1):

settexÜustiB(CEN'rER.'HXT.CEN'HR.'nx'r)
setlinestvle(SOLIDLINE,O, l);
setcolor(1);
u 'c:

while (u < d-H.0001)
h - flôr«u

- pmm)/dp + 0.5):

lhe(h,bg-3.h.bg+4):
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u += du/5:
v = b:
while (v < a-W.000 1)
h = licor«qmax

- v)/dq + 0.5):

lhe(cg4.h.cg+3,h):

v += dv/5:
u --ei

while (u < d-tO.(X)OI)
h = licor«u - pmln)/dp + 0.5);

setcolor(1):linfa(h.ag.h.bg);
gcvt(u,3,snum);

if (wp < 0.5) settextstyle(SMALLFONT,0,4)
l

setcolor(0): outtextxy(h.bg+ 15.snum):
u+= du:

J

v = b:
while (v < a'K).000 1)

h = noor«qmax - v)/dq + 0.5);

setcolor(1):lhe(cg.h,dg.h);
gcvt(v,3,snum);
if (wq < 0.5) settextstyle(SMALLFONT,0,4)
setcolor(0); outtextxy(cg-22,h.snum);
v+= dv';
}
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/+ Progmma JuINwZ4 +/

/+ Constroi o conjunto para o qual o meladode Newton falha
e bacias de atracao dos pontos fixos

de Nf(z) = (3z"4 + b)/(4z"3 + b-l) 'k/

#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<conio.h>
<ctype.h>

#inçlude <çomplex: h >

#include <math.h>
#include <graphics.h>
#define PLMAX

32

struct pontoz
{
complex pz

intpnivel;

/'p protótipos +/

void marque(complex zk);
void marque2(complexzk);
void marque3(complexzk);
void guarde(structpontoz pz)
void grade(void);
stmçt pontoz resgate(void):

struct pontoz pljPLMAXl: // a pilha
struçt pontoz rege;
// registro auxiliar
complex z,w,b;
double xmax,;unin,ymax,ymin.dx,(b';
int cmax = 639:
int Imax = 479;
int nvmax = 9:

intcol,lin,coluna,linha,topo:
tnt cor

int main(void)
{
int nmax = 200:
ck)ubledelta = IE-6;
double p,q,x,y;
intgdr- 9:
int gmd = 2;
int encdnivel.k:
complex z l ,z2,z3.z4.za.zb.zc.zd
complex &.flz;
complex r.s.t.u.v.c.d,g.h:
complex b2.b3 :
complex w;

92

complex u'2,w3.w4.w5.w6

charch:

clrscrO;
prinú("Conjunto de pontospara os quais o metodode Newton falha\n")
prinú("Polinomio

p(z) - z"4 + (b - l)z - b\n\n")l

prinú("Valor do parâmetro b:\n\n");
prinú(" Parte real: '): soam("%lf'.&p):
prinú(" Parte imaginaria: '); soam('%lf'.&q);

printf(!'U\nlL

prinú("Limites de variação da variável z:\n\n')=
prima(" Parte real:\n\n');
phnú('
xmin = '); soam("o%m.&xmln);
prinú(" xmax = '): scanf("%lf'.&nnax):
prinú( '\n") ;

prinú( " Parte imaginaria:\n\n"):

prinú('

ymln = "); soam("%lf',&ymin);

prinú(' ymax = '): soam("%lf',&vmax);
prinú( "\n\n ");

prinú("Traga as bacias dos pontos 6lxossuperatratores 'p(s/n)
ch = getchO:

b : complex(p,q);
dx = (xmax - xmin)/cmax;
dv - (ymax - ymin)/Imax;
initgraph(&gdr,&gmd."D:\\BOR\\BGl");
errcd - graphnsultO;

if (errcd1=giOk)
{

prinü('Erro gráfico: %s\n",grapherrormsg(errcd»;

prinú('Tecle algo...\n\n');
getchO;
exit(1) ;

}
setfíllstyle(SOLID FILL. 15);

bar(0,0.639.479):

w - complex(0,0);
k = 0;
do//
{
z - \\':

// Verifica se a orbita da origem
// converge para alguma raiz
Inicio do enlace das iteracoes

z2 = z'pz: z3 = z2'pz: z4 = z2+z2;
ü = z4 + (bl )'kz - b
flz = 4+z3 + b - l

if (abs(flz) < IE-20) break;
w = z - J)7flz:
}

k-u";

while «k < nmax) && (abs(w-z) > delta»;
if «abs(w-z) < delta) && (toupper(ch) 1= 'S'» cmax : IO:

// Traga bacias: de nao convergencia e/ou dos pontos fixos
for (co1-0: col<Knwx:

-ncol)

// processamento das colunas
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x = xmin + col+dx:

lin<=lmax: -n-lin) // processamento das linhas

for(lin:O:

\' : ymax - lin+d\':
w - complex(x,}'):

k-O
do

// enlace dasiteracoes

z ' \\':
z2 = z+z: z3 = z2+z: za = z21z2
f2 = z4 + (b-l )4'z - b;
flz = 4'pz3 + b - } :

if (abs(flz) < IE-20) break;
Z 12/flz;
k-n}
while «k < nmax) && (abs(w-z) > delta»;

if (abs(w-z) > delta) putpixel(col.lin. 13); //nao convergencia
else
cor:-O:
coluna = col
linha =lin
inarque2(w);
col = coluna:
lin alinha
if (toupper(ch) -= 'S') //trocar as bacias de atmcao
{
if (fabs(real(w)- ]) < deita) putpixe](co].]in, ] 4);

esse if(fabs(real(w)+ 1.0/3.0) < 1E-3)
if(imag(w) > 0.2) putpixel(col,lin, l l);

esse if (imag(w) < -0.2) putpixel(col.lin. lO);

esse putpixel(col.lin,12);

esse if (real(w) < -1 .0/3.0+delta)
if (imag(w) > delta) putpixel(col,lin, l l);

else putpixel(col.lin.IO):
esse if(imag(w) > delta) putpixel(col,lin, l l);
else putpixel(col.lin, 12);
}
}

}

cmax = 639:
cor = BLACK:
topo- 0;
z = pow« l-b)/4.0. 1.0/3.0)

nivela 0:

rege.pz ' z;

rege.pnivel= nível
guarde(rege):
while (topo)
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{

if (kbhit0)
{
ch = getch0:
}

if (ch -= '+') break:

b2 = b+b:b3 = b2'kb:
w2 = z+z: w3 = \v2+z; w4 = w2+w2: w'5 = w4+z: w6 = \v3+w3:
r = sqrt(-b3 - 3+b2+z + 3'Kb3+z - 3+b+w2 + 6+b2+w2 - 3+b3+w2 - w3 + 3+b*w3

- 3+b21bw3
+-b3#w3:+::+24w+4:2+b+w5-2+b2'pw5+wG-2$b+w6-Fb24wG)

s = b+n2 + w3 - b+w3 + r:

t = sqrt(3*b + 3'Pz - 3'bb*z + 2+w2+pow(s.1.0/3.0) + 3*pow(s.2.0/3.0»;
u = -t+(3*b + 3*z - 3'pb+z- 4+w2*Pow(s. 1.0/3.0) + 3+Pow(s,2.0/3.0»;
v - 3 +sqrt(2.0)+pow(s, 1.0/6.0);

c ; sqrt( pow(2.0,5.0/2.0)'w3 *sqrt(s) + u)/v/sqrt(t):
d = sqrt(-pow(2.0.5.0/2.0)*w3

tv = t/v:
g - d3.0;

*sqrt(s) + u)/v/sqrt(t);

za - g + tv + c: zb : g + tv - c;
zc - g - h' + d: zd = g - tv - d:

marque(za):

marque(zb);
marque(zc):
marque(zd);

nível-Uif (nível -= nvmax)
{
rege - resgateO:
z ' rege.pz
nível = rege.pnivel;
}
else
{
rege.pz ' zd;
rege.pnivel= nível:
guarde(rege)
rege.pz ' zc;
rege.pnivel= nível;
guarde(rege):
rege.pz ' zb;
rege.pnivel= nível;
guarde(rege):
z - za;
}
}

cora O:
z - complex(0.0);
marque3(z)
k = O:
do
// enlace das itemcoes
{
z2 = z'Kz: z3 = z2+z: z4 = z2'pz2:
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b = z4 + (b-l)+z - b;
flz = 4+z3 + b - l:

if (abs(flz) < IE-20) break
z = z - f2/flz:
if (k > 50) marque3(z):
-b-tnk:

u hile (k < 60):

grades;

}

getch(L
closegraphO;
restorecrtmodeO:
retum 0:

void marque(complex zk)
(

col = flúor«real(zk) - :unin)/dx + 0.5);
lin = flúor«vmax - imag(zk»/dl' + 0.5)

}

putpixel(col.lin.cor);

void marque2(complex zk)
{
col = licor«real(zk) - xmln)/dx + 0.5);
lin - flúor«wnax - imãs(zk»/dv + 0.5)

}

putpixel(col.lin.cor);
setmlor(cor);
circle(col,lin,3);

void marque3(complcx zk)
{
co] = flúor«real(zk) - )min)/dx + 0.5);
lin = flúor«ymax - imag(zk»/ü' + 0.5)

setcolor(cor);

lhe(col,lin -2,col,lin+2) :

}

lhe(co1-2,lin,co1+2.lin):

void guarde(struct pontoz pz)
{
if (topo >- PLMAX)
closegmphO;
restorecrtmodeO:
puts("Erro l pilha cheia Tecla algo
geüchO;
exit( 1);
}

")

Pl['+"+toPo]- pz:
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struct pontaz resgate(void)
{
if (topo - 0)
{
closegraphO:
restorecrtmodeO:

puta('Erro l pilha vazia. Tecle algo.

')

getchO:

exat(l}

}
retum pljtopo.

J .

void grade(xoid) // graduacoes nas margens da hgura
{

intag,bg,cg,dg,h;

double u,v.du.dv.cO.a.b.c.d:
double wp,ip.hp.wq.lq.hq:

cear snumj6j:
wp ' xmax xmin:
wq ' ymax - }min;

if (wp > 6.0)
{

c = ceia(nnin + 0. ] );
d = licor(xmax - 0. 1):

du = 1.0;
}
else if(wp > 3.0)
{

c = ceia(2+xmin + 0. 1)/2.0;
d = licor(2'Kxmax - O. 1)/2.0;

du = 0.5:
}
else if(wp > 1.5)
{

c = ceia(4'kxmin + 0. ] )/4.0;
d = ficar(4+xmax - O. 1)/4.0;

du = 0.25:
}

esse if(wp > 0.5)

{

c = cei](10+xmin

+ O. ] )/lO.O;

d = flúor( IO'Pxmax - O. l)/l0.0:
du = 0.1

}

else if(wp > 0.06)

{

c = ceil(100+xmin

+ O. 1)/100.0

d = í]oor( ]00+nnax - 0.1)/] 00.0

du = 0.01
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else
{

c = ceil( l O(X)+xinin + 2.6)/1000.0;
d = flúor( 1000+xmax - 2.6)/1000.0:

du = 0.003

}

if (wq > 4.5)
{

b = edil(vmiir::P 0: h
a = licor(vmax - 0. 1):

á,-l.o
}

else if(wq > 2.2)
{

b = ceia(2'P}'min + 0. 1)/2.0;
a - flúor(24'l'max - 0. 1)/2.0:

dv = 0.5:
}

esseif(wq > 1.0)
{

b = ceil(4'kymin + 0. 1)/4.0:

a = licor(4*wnax - 0. 1)/4.0;

Ü, - 0.25;

}
else ií(wq > 0.4)
b : ceia(104Vmin + O. l)/l0.0;
a = licor(10*wnax - 0. 1)/10.0;

dv- 0.1;

}
else ütwq > 0.05)
{

b = ceia(100'bwnin + 0. 1)/ 100.0;
a = ficar( 100+vmax - 0. 1)/100.0;

dv - 0.0] ;
}

else

{
b = ceia(1000+ymin + 2.6)/1 000.0:

a - noor(1000'Pymax - 2.6)/1000.0;
dv = 0.003:
}
ag - noor«ymax-a)/dy + 0.5);
bg = floor«vmax-b)/dy + 0.5);
cO= -xmin/dx:
cg = floor(c0+(cmax-cO)/xmax*c + 0.5)
dg= noor(c(>Kcmax-cO)/xmax*d+ 0.5)
setfillstyle(SOLID.FILL. 15):

bar(0.0.639,ag):

bar(O,bg.639.479):

bar(0,0,cg,479):
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bar(dg,0,639.479):

seuextstvle(DEFAULT

FONT,0. 1):

setteMyustifV(CENTER.TEXT.CENTER.TEX'r)
setlinestvle(SOLID.LI l\IE.0. 1):
setcolor( ]) :
U

C

while (u < d-+0.000 1)

{

h = ficar«u - xmin)/dx + 0.5);
linfa(h;bg-3:h:bg#)i
u += du/5:

\

J

v = b:
while (v < a+0.000 1)
h = flúor«vmax - v)/dv + 0.5);

lhe(cg-4.h,cg+3.h):
l

v+= dv/5:

J

u -c:

while (u < d+0.000 1)

{

h = floor«u - xmin)/dx + 0.5);
setcolor( 1): lhe(h.ag.h.bg):

gcvt(u,3,snum);

if (wp < 0.5) settextstyle(SMALLFONT.0,4);
seKolor(0): outtextxy(h.bg+ 15.snum);
u+= du;
v =b:
while (v < a-H.000 1)
h = noor«ymax - v)/dl' + 0.5);

setcolor(1);lhe(cg.h.dg.h);

gcvt(v,3.snum);
if (wq < 0.5) settextstyle(Sl\4ALLFOl\IT.0,4);
setcolor(0): outtextxy(cg-22,h.snum);
v += dv:
}
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