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Resumo
O campo de fractais sofre pela falta de estruturação e definição. Apresentamos aqui uma teoria de unificação para o estudo e aplicação de fractais.
Esta é batente direta possível possibilitando seu uso nos mais variados campos de aplicação. Após o embasamento teórico segue uma discussão sobre
técnicas computacionais de cálculo e visualização.

Abstract
The fractal study field suaers the lack of structuring and definition. fere we
presenta uniflcationtheory for the study and applicationof fractals. This
is rather direct allowing the use in several different application áreas. After
the theory presentation follows a discussion on evaluation and visualization
computacional techniques.
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Introdução
A pesquisa de fractais tem se mostrado útil em diversas situações e surgido
em uma série de campos aparentementenão relacionadosentre si. Resultados aparecem como modelagem de sistemas, técnicas de codificação, síntese
de imagens, avaliação e estudo de objetos naturais e como uma visão renovada da geometria.
O paradigma de estudo dos fractais se apoia e relaciona profundamente
com o uso de computadores pela sua natureza intrinsecamenteiterativo e
pela repetição maciça de procedimentos simples. Técnicas de cálculo e visualização, problemas de estabilidade e convergênciae formas de manipulação
de sistemas complexos de maneira simples são algumas das aplicações mais
importantes na ciência da computação.
Qualquer um dos temas .acima, ou mesmo uma questão específica de
algum delesseria tema suficiente para uma boa pesquisa no campo Porém,
na experiência do autor um fato mais importante se sobressaiu: a confusão
reinante em um mesmo campo de aplicação. As dificuldades de linguagem,
trabalhos desnecessários e redescobertas são a principal matéria dos artigos
publicados e o avanço do campo se reduz desnecessariamente.
M.ais ainda, pela diversidade de aplicações e campos envolvidosé muito
difícil desenvolver métodos computacionais abrangentes, acessíveise úteis
ao mesmo tempo. O resultado é que as técnicas e teorias sobre fractais
acal)am diluídas e perdidas em meio as técnicas e ferramentas próprias de
cada campo.
A falta de definição também leva a uma super-especializaçãodo campo

com a conseqüenteperda de generalidade. A única coisa que une, então,
as diversas áreas de aplicação é a "visão intuitiva", na verdade a falta de
idéias formais pertinentes aos vários campos impede a unificação. Cada
campo então desenvolve "sua" teoria de fractais, esquecendoou ignorando
o avanço dos demais e ligando esta a elementos intrínsecos do campo. Isto
gera uma grande dificuldade para uma primeira aproximaçãoda teoria, im-

pede a passagemdo particular para o universale atrapalha sobremaneirao
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aproveitamento do conhecimento em outras áreas de pesquisa e desenvolvimento

Depois de alguns anos de pesquisa no campo de fractais nota-se uma
ausência surpreendente: não existe uma teoria de fractais unificadas Isso
é sentido em livros ou seminários de apresentação dos fractais, aonde uma
pergunta permanece sem resposta bem definida: "0 que é fractal?"
A leitura dos trabalhos de Benoit Mandelbrot, onde o termo foi cunhado,
que foram usados como base em quase todos os campos de aplicação
de fractais
revela uma primeira definição que acabou sendo considerada
inadequada pelo próprio autor: a baseada na "dimensão fractal" ,IMAN83,

pag. ISJ:

"Whenever we work in the Eucliedean span RZ, both Dr jdimensão topológica] and Z) [dimensão de Hausdor#.Besicovitch]

are at least0 and to mostE. But the resemblance
endshere.
The dimention l)r is always an integer, but Z) need not to be an
integer. And the two dimentions need not concede;they only satisfy the Szpilrajn inequality D ? Dr. For All Euclid, D = Z)r

But nearlyall sets in this Essay satisfy Z) > ZI)r. There wasno
term to decote suco sets, which led me to com the term fractal.
and to defineit as it folows:
A fractal is blJ de$nition a set fot uhich the Hausdot$-BesicouílcÀ dímentíon slrícZZy ezceeds láe foro/ogival dÍmenlion." L

O próprio autor reconheceno mesmo trabalho (pg. 16-17) que o "Estudo matemáticoda forma deve ir além da topologia"e propõe um estudo
duplo, tendo a topologiae os fractais como bases. Ele também define o
termo dimensão fractal para evitar confusão entre a dimensão de Hausdor#.
Besicovitch com a dimensão dos espaços de Hausdorff.
Infelizmente esta definição exclui inúmeros objetos que seriam natural-

mente chamadosde fractais, uma maior discussãodeste problemaestá na
seção 3.2.

' "Sempre que trabalhamos no espaço euclidiano RE , ambas l)r

[dimensão topo]ógica]

e Z) [dimensãode HausdorfT-Besicovitch]são no mínimozero e no máximoE. Mas a

similaridade termina aí. A dimensão Dr é sempre um número inteiro, enquanto D não
precisa ser um inteiro. E ambas não precisam coincidir tampouco; elas somente tem que
satisfazer a desigualdadede Szpilrajn: l) ? l)r. Para todas formas euclidianas Z) = Dr.

Mas quase Lodosconjuntosneste Ensaio satisfazem 1) > Dr. Não havia nome para tais

conjuntos, o que me levou a cunhar o nome fractal, e a defina-locomo segue:
Um fractal é por de$nição um conjunto cuja dimensão de Housdorf-Besicotiitch excede
esfrllamente sua dimensão topológÍca
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Esta carência de definição tem seus benefícios como aponta Mandelbrot

dizendo que é necessáriocuidado com as definiçõespara não cercear um
campo jovem e em expansão. Depois de 15 anos estudando este campo
deveríamos, porém, ser capazes de dar uma definição adequada, mas a
afirmação acima passou da categoria 'coerentee adequada' para 'desculpa'
E deve ser evitada, pois causa uma grande confusãoe impede o avanço
saudávelde um campo, tanto na parte teórica quanto na prática. O aviso
de Mandelbrot inspirou e foi levado em consideração por todo este trabalho.

Outro autor muito influente,e o primeirocientista a apresentaruma

aplicação economicamente rentável dos fractais, é Michael Fielding Bansley
e em [BAR88] dá uma outra "definição" para fractais, pesadamente apoiada
na topologia:

"We refer to (n(X), A) jespaço métrico de subconjuntos de
X com a métrica de Hausdorff A induzidas as 'the space of fractals'. It is too soon to be formal about the exact meaning of
'a fractal'. At the present stage of development of science and
mathemathics, the idemof a fractal is most useful as a broad
concept. Fractals are not definedby a short legalistic statement,
but by the many pictures and contextowhich reter to them. For
us [...] any subset of (-H(X), A) is a fracta]. However as with the
concept of 'space' more meaning is suggested than is formalized."
2

Esta definição também tem alguns problemas: é muito geral e recai na
afirmação de Mandelbrot e deixa a polêmicada discussão sobre a definição

para o futuro. Assim como a definiçãode Mandelbrot esta é discutida na
seção 3.3.

Este trabalho procura apresentar uma teoria unificada de fractais, com
uma formalização dos conceitos básicos, culminando na definição de fractal.
Além disto temos a revisão dos "clássicos" do campo segundo a teoria apresentada e uma apresentação das técnicas computacionais mais importantes.
Muito cuidado foi tomado na escolha da definição de fractal para manter
a abrangência do campo de aplicações e ao mesmo tempo fornecer elementos
' "Nos

referimos

a (H(X),h)

[espaço

métrico

de subconjuntos

de X com

a métrica

de

Hausdorff h induzida] como "o espaço dos fractais". E muito cedo para sermos formais
sobre o significado excito de "um fractal". No estágio anual de desenvolvimento da ciência

e da matemática, a idéia de fracta] é mais útil como um conceito amplo. Os fractais não
são definidos por uma curta definição "legal", mas pelas inúmeras imagens e contextosque
se referem a eles. Para nós [...} qualquer subconjunto de (H(X),h) é um fractal. Porém
assim como com o conceito de 'espaço' mais é sugerido do que realmente formalizado.
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palpáveis para estruturação de uma teoria útil e não trivial.
A definição de fractal apresentada é a síntese do falar comum a todos

elementosdo campo: a iteração. Ela serve comoalternativaprática e ao
mesmo tempo flexívelpara acomodar os diversos desenvolvimentosdo campo
e unifica-lo com uma teoria abrangente.

O objetivoé apresentaruma base bem definidae maissólidapara a

pesquisa e aplicação. Neste trabalho existem diversos exemplos que ilustram

as idéias apresentadase fazema ponte das noçõesusuaiscom as dadas

aqui. Não se pretendeesgotar o assunto ou mesmoapontar todos os ramos
de pesquisa relacionados, mas sim dar uma idéia geral de como o campo
está e possibilitar a interpretação de sua evoluçãoem termos de uma teoria
consistente

Esta dissertaçãose divide em quatro capítulos, cada um acrescentaao

anterior novos conceitos delineando assim a teoria a as principais técnicas
utilizadas.

Os capítulos l e 2 tratam de órbitas e mapas, que são os blocos básicos
da definição dos fractais. A preocupação de definir uma teoria abrangente
obriga o uso do mínimo possívelpara as definiçõese resultados. Portanto
estas seçõessão divididas em duas partes: uma que não pressupõea existência de nenhumaestrutura especialnos conjuntosestudadose outra que
necessita de conjuntos equipados com uma métrica (espaços métricos).
O capítulo 3 apresenta a definição de fractais e delineia uma classificação
dos principais grupos de fractais em relação ao que foi apresentado unificando os conceitosvindos de diversos campos.
No final ao capítulo 4 -- são discutidas técnicas e resultados computacionais importantes para o cálculo e visualização dos fractais, bem como, sua
aplicação em problemas práticos.

Simbologia
Á,B,D,E
a, Ó, c, e

f. g. h

n, m, k, p, q

a, b, c, d, e
/ : .4 -} B

f. g
:+
0
C
C

g
C
g

/

0

U

n
]

V

P(.4)

Conjuntos

(ou espaços)

Elementos de conjuntos (ou pontos de espaços)
Fi l n rÂnn

Números inteiros e/ou índices
Elementos de órbitas ou de n-uplas
Valores reais ou complexos
Função que leva elementosdo conjunto Á no B
Composição de / com g, ou seja:

(/ o g)(,) = /(g(,))

Implica
Equivalente, ou se e somente se
Final de uma demonstração
Contido(total ou parcialmente)
Contido propriamente(parcialmente)

Não está contido
Pertence

Não pertence
A variável a se aproxima do (tende ao) valor a
Portanto
Tal que
Conjunto vazio
União
l nt o re a,. ; 'l

Existe
Qualquer
Conjunto das partes do conjunto ,4, ou
seja, B € P(Á) « B ç .4
8

Intervalo: conjunto de todos valores entre
entre a e ó inclusive
1«,ól

O mesmo que [a, b] sem o elemento b
ja, ól sem o a
1., Z,lsem os extremos (. e Z,)
Inteiros de a até b inclusive: {í C Z/a 5; í $ Z)}

[.,ó]

1«,z,l

{...Ó}
(ZI,

Z2,

{ZI,

Z2,

N
N

Z
Q

R

C
C
sse

Enupla

,«}

(ou n-upla)

ordenada

Conjunto de elementos
Conjunto dos números naturais
Conjunto dos naturais estendido: N U {oo}
Conjunto dos inteiros
Conjunto dos racionais
Conjunto dos reais
Conjunto dos complexos
Esfera de Riemann ou C U {oo}
Se e somente se

Cada termo novo introduzido no texto está sublinhado no local de sua
definição (e primeira ocorrência). Teoremas e resultados são apresentados
em proposições (Prop. :) . Definições, proposições, algoritmos são numerados
de acordo com o capítulo em que aparecem.
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Capítulo l

Orbitas
.P

No estudo de fractais nota-se uma característicabásica: auto-semelhançae
uma forma de criação comum: o uso de transformações iteradas, que aqui

são modeladas por funções iteradas. No decorrer deste trabalho o papel das
funções iteradas irá ficando mais claro e os termos e conceitos apresentados
nestecapítulo serão fundamentais para o estabelecimentode uma teoria dos
lractais.

Normalmente trabalha-se com funçõesarbitrárias entre espaços diferen
tes como / : .E -+ F onde E e F são conjuntos quaisquer, mas aqui estamos
interessadosem processos(descritos e modeladospor funções) que podem
ser aplicadosrepetidamente. Logo trabalharemoscom funçõesde um conjunto nele mesmo (/ : ,E -+ E) a menos que seja explicitamente denotado
o contrário. Além disso assumiremosque o conjunto onde estas funções
operam é representado por E (a menos de menção em contrário).
Definição

l.l

.Ihncão

ínt;ersai

Dada uma /unção ./l se existe outra /unção

f-\ tal que Ç.f'\ o j)Çaà -- Q para Nü ç: E, esta é dita uma função inversa
de /

Neste trabalho não precisamosda unicidadeda inversa, ou seja podem
existir várias inversas de uma mesma função /. Quando estamos falando
de uma função e sua inversa costuma-seusar o nomefunção direta para a
função original.
Definição

1.2

.1il11rlç:ão{terada

de ordem n; dadas tina .função

rural n C N a função iterada .f" é de$nidapor:

/"(,

1/ o /("-0)(,)

Z

10

se n > 0
se n = 0

/ e um na

alterncttiuamente

podemos dizer que

f"(.)=f.f.-

f(«) . q«e.f'(.)=-

n fezes

Se o número de iterações (.n] de f for e=ptícito ou decorrente do contexto

denotaTTlos
pot fit . Quandoexiste,indicamospor f' o limite: f* t )
lim f"fz)
n--+oo
Exemplo 1.1 Problema de Collatz (ou 3n + l)
Seja ./' a função dada porá:

n/2
3n + l

se n é par
se n é ímpar

Itera-se / a partir de qualquer número natural. O problema consiste em
saber se todos os naturais irão eventualmente(pela iteração de /) atingir os
valores l e 2:

n

10 5 8 4 2 1 2 1

Este problema, analizar o comportamento de /A(n) para todos naturais
n C hJ, ainda está em aberto.

Quando existe uma inversa de / (denotado por /'i) costumamos estender
a definiçãode funçãoiterada para ordem negativa--n com n € N por:

/'"(.)

(.f': o /'"+')(,)

esta definição deve ser usada com cautela pois a falta de unicidade da /'i

pode causar confusão. Uma alternativa é usar a notação /-" indexada
lou identificada de outra forma) para indicar com qual função inversa de /

estamos iterando.
Definição

1.3

Ponto ./ia;o de uma /unção

Definição

1.4

/mugem

./(al = a.

do co«/t'nlo

d.#«iç'o " «[.«d. -t«./m'"*e

/

é um elementoa de E tat que

.4 por ./; /( 4) = {/(a)/a

pa,«

/"(A).

€ .4} e esta

'Esta funçãopodeser "acelerada"
tomando-se
(3n+ 1)/2nolugarde 3n+ L
11

Definição

1.5

Pré.i«vagem

Definição

1.6

Conlunfo

do conitinto

.4 por /;

.f''(Á)

= {a//(a)

B esta de$niçãotambémse esi,ondenaturalmentepara .f'" (A~l.
*'«.«; /(.A) = .4.
1

./izo de ./'

C .4}

é um subconisnto A de E para o qual

.1 Geral

lterandouma funçãosurge uma seqüênciade valores: a órbita. As pro
priedades destas é que possibilitam o entendimento global do comportamento das funções iteradas.
Definição

1.7

e/'m'«lo'

de E

-Qr&iÜ da /unção
é «m«

ó,óif«

d'

/;
/

a seqüéncia

g«n.í.

,í

o =

= /(,{-:)

(zo,zi,'..,z.)
com'

de

l 5; í $ ',.

O

elemento:co é chamado de semente ou Valor inicial da órbita. Onde n é o
Zgzaaa&e..dg..éz.éib
o« g=dela..dg..érêÉÜe é de-z.do po, 7'««.(o) . Q-«do
n < (>o a órbita é limita, caso contrário in$nita.
Nota-se que a imagem da função Tam é N, ou seja, N U {oo}. E ainda
utilizando a notação /" podemos dizer que zí = /{(zo) para todos i C N.
Observamos

-- zo

que o =

(zo, zi, . - .) é uma órbita

e a partir

de sua semente

é possíveldeterminar todos valoresde o. Por esta característica

determinística

das órbitas

podemos

denotar

o =

(a;o,zi,

. . .) , por

o(zo)

ou simplesmenteo(z) quando a sementefor um valor qualquer de E. Em
contextos onde o valor inicial não importar ou já tiver sido especificado
pode-se usar simplesmente

o.

Como toda órbita finita pode ser estendidapara formar uma infinita,
simplesmenteiterando-se ./', podemos restringir nosso estudo teórico às orbitas infinitase quando for necessárioa implementaçãode algoritmoscomputacionais usaremos somente órbitas finitas (afinal queremos programas
terminandoem tempo finito) para estudar as órbitas de uma função em
r
geral

O estudo das órbitas é interessante quando não se consegue uma forma
fechada (também chamada de expressão analítica) para /" ou se a forma
2Sempreque alguma variável em N for ilimitada usaremosa notação uar = oo con-

siderando que a mesma assuma valores em N, ou seja. em N U {oo}. Esta convenção
também é muito útil para não sobrecarregar expressões que envolvem limitações desta
variável.
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fechada não for viável computacionalmente. Por exemplos, a função /(#) =
z2 + c tem uma forma fechada que é tão complicada (senão mais) do que a
iteração direta da função.
Deânição

{o(z)/z

1.8

.Ç32/!!rufo das ózóitas de /= é o comiam(o dado por Orb(/)

C E'}, mofa-se qtze este codunfo

:

Zem a «.esmo cara na/idade de E

Definição 1.9 Equaç:ão{feluda; é uma re/anãode recot'rénciadadapor
En -- fÇaa. \ ), também conhecida como equtição de diferenças.
Algumas vezes trabalha-se com equaçõesiteradas que dependemde fz-k valores anteriores:

z« = /(z«-l,zn-2,

''',ZA;)

. Isto, a princípio,

não

encaixa na dehnição de função iterada, mas se fizermos a seguinte adaptação:
Zn--l

,,k)

/(,«-:

Zn--l

Zn--l

F

2n -- 2

zk+2

zk+l

teremos construído F', uma função iterada que leva elementos de E''k
em elementos de E"-t
Definição

l.IO

.(2céifa (ZirrZa e éréiêg..ia!!e!.gg;

em certos confia;Zos chama-

mos as órbitas (como de$nidoanteriormente) de órbitas diretas, jú que estas
se apoiamno uso da j ditetamente. Porém para certos casos ucttecl pena
calcular as órbitas ãnuersas,baseadasna {teraçãoda função inversa. Estas
dependem dct existência de uma inuersct de f e existem técnicas comptLta-

cionüis adequadcLS
para lidar caiu Qfalta de unicidade no cálculo da inversa.
Exemplo 1.2 Jogo do caos na reta IR
Seja / : R --.} IR a função4:

/(,) -

3a;

3 -- 3z

Se a <= 0,5

caso contrário

SEquaçõesdiferenciais são um campo extremamente fértil de exemplos de sistemas

sem solução fechada, mas não serão tratados aqui porque não são funções iteradas discretas. Porém vários exemplos e funções apresentados vêm de discretizações de sistemas de

equaçõesdiferenciaisou por seçõesde Poincaré das mesmas
'Conhecida

como

tr,nsformação

da tenda:

caso contrário. Aqui estamos considerando J=a.
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/.(r)

= ar

se r $ O, 5 ou /.(r)

= a(l

r)

Esta função faz com que z fique três vezes mais longe da origem se estiver
próximo de 0 (<= 0,5) ou fique três vezes mais longe de l se estiver mais
próximodele (> 0, 5).
O jogo consiste em: cada jogador escolhe um ponto, aquele cujo ponto
demorar mais para escapar do intervalo ]0; 1](ou qualquer outro intervalo finito)
e o vencedor'

O movimentode um ponto, é por exemploa;o= 0,2

Gráfico da órbita de 0,2
neste caso o =(zo

= 0, 2;0,6; 1,21--0,6; --1,8;.. .)

Já no caso de zo = 0, 3:

Gráfico da órbita de 0,3
neste caso o =(zo = 0,3;0,9;0,3;0,9;0,3;..
de /

.).

Se tomamos zo = 0 ou l ou 0.75 então /(zo) = zo, estes são pontos fixos

Seja B = {0, 1;0,2} o conjunto imagem de B é/(B) = {0,3;0,9}. Ou
ainda se tomamos ,4 = {0,3; 0,9} teremos o conjunto imagem de Á exatamente
igual a ele: /(Á) = Á ou seja ,4 é um conjunto-fixode /

Uma forma interessantede observaras órbitas (e outras característicasin-

teressantes) de uma função de IR em ü? é o diagrama de iteração: Desenha-se

a função e a reta g = z, a iteração parte de um ponto zo no eixo r, sobe até
encontrar o gráfico de/(em/(z)),
em seguida segue lateralmente até encontrar a reta g/= z(daí zi =/(zo)),
então segue verticalmente até encontrar /
(em /(ri)

ou /(./'(zo)))

e assim por diante:

apara tomar o jogo mais interessante pode-se proibir a escolha de qualquer ponto que
já tenha sido empregado.
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Diagramade iteração da órbita de 0,2
Neste tipo de diagrama identifica-se rapidamente pontos fixos. seqiiências
divergentes etc.
Para estudar muitos fenómenos modelados por equações iteradas procu
ra-se uma forma fechada de /" para descrever o comportamento de todos
os elementos de Orb(/).
Definição l .ll :&!eagêe de u«la órbífa ./iniza o. é uma o' = (zl), z{ , zl!, . . -)
e«/ q«. ,{ = «; p«« 0 $ á $ T«m(.') ' T«m(o') = .«, - «.f., é «ma ó,Z,ít.
com os mesmos valores de o só que com tamanho in$nito. Sempre é possíuet
calcular uma extensão de uma órbita pela iteração repetida de j

Definição 1.12 SoZ)reposição de óróiZas; o(zo) está soóreposfa a órbita

o'(zl)) sse zk+i = z; para 0 $ á $ Tam(o') e k C {0..Tam(o)}, ,lote-se
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!ue apesar de ter elementos em comum com o (a partir da posição k), o'

pode ter mais elementos do que o:

(zo,zl,

0

) Zk} zk+i) Zk+2)

«6,

,{,

)

';,

.)

Definição 1.13 :91êé!.&ÉÉa;
o' é uma szzbórbílade o quando está sobrepôs/a

ci o, mas não tem elementosa mais do queo, ou seja:

(zo,zl,

0

)

zk)

ZA+l}

( «â,

,{,

zA+2}

)

';,

No caso de duas órbitas infinitas os conceitos de sobreposição e subórbi
tas coincidem.

Proposição 1.1 suam; o, o' C Orb(/)
.' é «ma «bó«óit. d' . «e ,â = «k p'« alg««. k C {0..T«m(.)}

d'"''.; se o' é «bó,Z,{fa d' o enfã. «í.t. k C {0..T.m(.)} fa/ q« ,* - «Í,
ína de$nição quando i = Q)
se "i'l' k € {0..Ta«.(o)} Za/ q- «'0 = ,j; f'm« .l = /'(,1,) = /:(,k)
=k+l, ou seja, o' é subórbita de o U
Definição

1.14

.g!!Ílg.])er'í(i(/íca:

]k, « C {0..T«m(o)},

k < n laí.

o = (zo, #l,

o C Orb(/)

é uma órbita periódica

se

q«.

, ZA) ZA+l ) Zk+2}

Zn

=

Zk)

Zn+l

=

Zk+ll

' ' '),

k

ou seja a pctrtir da k-ésima posição os odores da órbita se repetemde n
em n -- k posições.

Além disso:

8 0pre - (ZO,ZI,

.

ÕM'= (zk, zk+l,

, =k.\)
, Zn

é chamada de parte pré-periódica,
= ZA) Zn+l

zk+l)

.) é a parte periódica

e

' o.« = (ak, zk+i, ' ' ', z«-i)

é lzm PÉ!.@4e de ZgmÜ114gn -- k rtamóém
chamado periodicidade n -- k).

Se n :: oo diz-se que a órbita o é aperiódica.

Se uma órbita o(z) tem períodode tamanhol então ela contémum

ponto fixo de /.
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Exemplo

1.3 0 jogo do caos e órbitas períodicas

Ainda com a / do exemplo 1.2 podemos observarque na órbita de zo = 0, 3
temosuma órbita periódica sem parte pré- periódicae com período de tamanho
2

0

(0, 3; 0, 9; 0, 3; 0, 9; 0, 3; 0, 9; 0, 3; 0, 9; 0, 3; 0, 9;

.)

O ainda no caso de a;o= 0, 1 temos uma órbita um pouco diferente
0

(0, 1; 0, 3; 0, 9; 0, 3; 0, 9;0, 3;0,91 0,3;0, 9;

esta também é periódica op«
op" ' (0, 1) de tamanho l.

.)

(0, 3; 0, 9) e tem uma parte pré-periódica

Em alguns contextos surge uma definição de "ciclicidade" semelhante
a de periodicidade. Porém, alguns autores vêm sugerindoo uso do termo
ciclicidade quando uma órbita tiver um comportamento cíclico, mas não
necessariamente
periódico, ou seja, quando "der voltas" voltandoa passar
por uma região de .E repetidas vezes, mas sem ter um período definido

(este comportamento também é descrito como 'oscilatório'). Esta distinção
é válida e tem bastante utilidade, sendo adorada neste trabalho.
Proposição 1.2 Se uma órb fa o(z) é per ódíca e o conlunfo ,4 contém os
z;azaresde seu reli'0do: Á = {z{/a{ pertence a op«} então
A é um conjunto-$=ode .f, ou seja, J(.A) = A
Demo.:

/(zi) = zi+i C 4 para lodos{ € {k..n -- 2} e ainda /(z«-i)
/(,'!) = Á.'
f
f
zk -+ zk+i '+
-+ Z..l -+ Zn

= zk c ,4, logo

Q

Definição

1.15 k-af7uZor de uma órbita: ./içado tzm k € N é o stlbco?Ütinfo

B Ç E, tal quea:. C B para todosn >
üm A-aZrafor eslranAo.

é in$nito dizemos queele é

Não se pode ter k-atratores estranhos em um espaço finito, pois mesmo
que B = E, B ainda seria finito. Os k-atratores estranhos têm suscitado muito interesse pois apresentam um comportamento cíclico, mas não
periódico, além de terem propriedades dimensionais interessantes (vede seção
4)
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Proposição 1.3 Seja B tzm k-alrafor de tina órbita o para a/gtlm k > 0,
então;

e se /3 = {a}

então a é tzm ponto ./iro de /.

.. C B, I'm« q« /(.«) = ««.

Basta notarmos quese

B se B é anito então Q órbita é periódica. Se todos =. com n > k
sãa pertencentes

a B então

lemos #.

= Zn para m > rz > k acaso

contrário B seria in$nito) daí temos que Q órbita é peüódica, pois se
repete de pelo menos m n em m -- n posições.

b se E é anito todas as órbitas de f são periódicas: como E é anito

qualquer B em E é anito também. Da{ temos o caso acimct pctra todas

órbitas de E t]

Caso E seja finito as orbital em E podem ter um período de no máximo

EI elementos(cardinalidadede E).

Uma funçãocom uma órbita assim

tem todas as suas órbitas recaindo no mesmo período. Em um espaço finito
podemos ter no máximo IEllEI funções diferentes.

Definição

1.16 aZralor de zzma órbita o; é o menor e/emenZo do conlunfo

{/i/ é um k-alrafor de o/k € N}, otl seja, o afrator está confádoenrzlodosos
k-aZrafores com k C bJ.

Definição 1.17 g!!.gl07'
esf7'arzÀo
de uma órbíZa;é o menore/ementado
conlunfo {B' é um k-alrafor esfran/zo/k C N} observamos que Dera sempre
este elementoexiste.

Exemplo 1.4 0 atrator estranho do jogo do caos.

A função / do exemplo1.2 tem um atrator óbvio: oo. mas existemoutros
atratores: 0; 1;0, 75, e quanto a atratores estranhos? Existe um só: o conjunto
de Cantor Triádico, construído da seguinte forma:
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Construção do conjunto de Cantor Triádico.
Acima temos um segmento de reta de tamanho l sendo encolhidoa 1/3 de
seu tamanho, mantido na origem, e uma cópia dele, também reduzida, colocada

a 2/3 de distânciada origem. A seguir o processoé repetidono conjuntode
segmentosresultante. Esta iteraçãolevada ao infinitonos dá o conjuntode
Cantor Triádico

Qualquer elemento deste conjunto é levado a outro elemento dele por / (é

um conjunto-fixo de /) e é infinito.

Definição 1.18 Bacia de atracão de um afrafor B; é o conjuntoÁ C .E

lal que todas as órbitas que tem como sementes os elementos de A têTncomo
al,ral,or B .

Exemplo
por:

1.5 Método de Newton

Sda / : C -+ a função que aproxima «l pelo método de NewtonÕdada

/(,) -

2z3 + l

A questão interessante é, dado zo, para qual valor de {/l o método converge.
Se desenharmos no plano complexo todos os pontos que se aproximam de

l pela iteraçãode / obteremossua bacia de atração:
6Para uma função derivável /, é dado pela iteração de:
«/(.)

= , -

que aproximauma raiz de .f.
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:Í#2-

Imagem da bacia de atração de l

Apesar dacomplexidade da fronteira da bacia de atração (idêntica as de
'fz

-- â e -- 3fi

-- { só que rotacionada

120' e 240' respectivamente)

a função

/ não tem atratores estranhos, só atratores: as três raízes cúbicas de l.

O termo atrator (ou atrator estranho) é largamente utilizado, especialmente
em sistemas dinâmicos. A definição neste campo é um pouco mais sofisticada
do que a apresentada aquir

Proposição 1.4 Se Á é afrator de umaórbitao(z) então

,4 é «. co«j-f.-.P- de/, - ;da, /(.A) = .4
Demo.:

corno ,4 é zim afrator de o(z) temos que lodos z. € ,4 par'a n $ k com
qualquer k C N, daí /(z«)

«t«

/ad' "J'

«

= z«+l

€ .4 Jogo temos que /(.4)

C ,'l, e«fão ««s«{am'«fe

« =

ç ,4, mas por

/('p) pa« aZg««. ,. em

Caso não ezisfa a. desta maneira8 ezíslída tlm afmtor de o(z)= B = ,4 -- a
7

A definiçãoaqui apresentadaenglobamais do que os ditos "atraLoresestranhos
naquelecampo. A razão desta diferençaestá no uso de funçõescom um argumento
contínuo (em geral o tempo t), por exemplo: sistemas de equaçõesdiferenciais. Neste caso

a órbita é uma trajetória contínua no espaçoe o aLrator é um conjunto invariante para o
qual todas as órbitas de uma dada região se dirigem a medida que o sistema evolui.

A definiçãofísica usa de outros requisitoscomo a sensibilidadeas condiçõesiniciais

para separar os atratores estranhos de outros atratores infinitos (quasi-periódicos, por
exemplo). Estes requisitosderivam de espaçosmais equipadose de outro tipo de estudo
que não cabe aqui.
OTanto se não existir zp, quanto se existir rp, mas este não pertencer a .4.
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esfriZamenfe contido em ,4, qtze não é possúe/já

qtze ,4 é afrafor.

a

A volta é similar
Proposição 1.5 Se Á é um canlunto-.Pzode /, ou sda, /(.4) = .4 então
«i.fe"'' ' C E ' k C N / ..4 é «m k-.t«to, de .(,).
Demo.:

To«-.mos

q-/que,

z C .4, /(z)

€ .A, pois ,'l é co«/-fo-.P«

de /.

Logo

podemos escolher qualquer lc e teremos: fk(=) € A, logo A é k-atrator de

.(')

D

Definição 1.19 k-afrafor de um corzltznfo,4: assim como no caso de uma
órbita. é um conjunto B C E ta! que j" (.A)
todos vl Z k. Se B
for inPnito ele é uln k-atrator estranho do conjunto A.
Definição

1.20

afralor

de zzm colÜunfo .A

junto {B' é um k-afrator de ,4/k C N}.

é o menor elementodo con

Definição 1.21 alrafor esfranàode um contjunfo,4; é o menor e/ementa
do conjtznfo {.B' é um k-afrafor estranho de .4/k C N}, ou o e/emenfo contido em todos elementos deste conjunto, nem sempre este elemento existe.

Uma vez definidos os termos básicos precisamos de algumas definições

para estudaro comportamentodas órbitas, ou seja, se elas tem ou não
alguma propriedade.

Do conhecimento das propriedades das órbitas podemos, depois, passar
a estudar as propriedades das funções iteradas em geral.
Fixemos para a(s) definição(ões) seguinte(s) um espaço E e uma função
/

Definição

1.22

{?!?pr-iedade

de uma órbita o; é tzm procedimenfo9

h : Orb(/)

R, onde R é um conjunto chamado de Espaço-Resultado. Este abatia uma
dada órbita sob determinado aspecto.

Por exemplopodemoster um métodopara determinarse uma órbita

dada é ou não periódica. Então temos um R = {sim,nãos (ou {0, 1} para
computólogos...)
e A(o(z))
=
h(o(z)) = não quando não for.

sim quando

a órbita

o(z)

for periódica

e

oDefinido como uma seqüência de operações matemáticas bem definidas, pode ser en

corado como uma função
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-+

O procedimentoh pode não terminar em tempo anito, logo não é adequado para implementar o estudo de órbitas na prática. Para isso usamos
um algoritmoA' : .E --} R no lugar do procedimentoA ajustado para parar
depois de um certo limite de iterações, tempo ou outros critérios. Quando
o algoritmo é forçado a parar sem ter chegado a nenhuma conclusão é devolvido o valor indefinido também em R. Assim temos A' que recebe a
semente de uma órbita e devolve, em tempo finito, uma resposta indicando
uma característica da órbita.
As propriedades mais comuns de órbitas são:

e É.periódica, com R :: {sim,não, i.ndefi.nido} dizendo se a órbita é
ou não periódica.

e Periodici.jade, com R :: N U {indefinido} dando o tamanho do
período da órbita avaliada.

e Ti.po-órbita,
indefinidas

com R = aponto-=fíxo, periodi.ci.dade.fmi.ta,
classifica a orbita,

apeei.ódica

normalmenteé mais fácil classihcar a órbita do que calcular o tamanho de
seu período (a periodici.dado).

1.2

Em espaçosmétricos

Sem estrutura alguma no espaço que operamos fica muito difícil apresentar

resultadosinteressantes,mas por outro lado se tivermos um espaçobastante equipado,fica difícil aplicar os resultadospara uma classe ampla de
problemas.

Com isso em mente optamos por nos basear em espaços métricos em
geral, pois estes fornecem um espaço bastante simples que permite uma
coleção bastante ampla de resultados. E em alguns casos (devidamente
ressalvados) usa-se espaços métricos completos para garantir a existência de
limites e atratores.
Definição

1.23

!aéÉ!.içg; /unção

axiomaspara'qa:,u,z c E:

d

E x E --} IR+ que obedece os seguintes

MI

.r. a(«,v) 2 0 ' a(,,,) = o
2. d(,,;)

? d(,,y)

+ d(Z/, ;)

(desigualdade

J. d(,, 3/)= d(g/,«)

triangular)

M2

r7?#ezit;idade) M3
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Definição 1.24 esDaco méfriço; E lzm par ordenado (E,d) orzde E é um
conjunto qualquer e d é uma métrica atesteconjunto. Quando o contento não
permitir ambigiiidades denota-se tE,a) por E. Em alguns casos usü-se mais

!e uma métrica por conjunto, daí inde=armos (ou 'lo«-darmos as métricas)
para editar confusões.
Qualquer conjunto pode se tornar um espaço métrico com a métrica 0 -- 1

dada por d(z, y) = 0 se z = g/ou l caso contrário (complementarda função
delta). Por isso, deste ponto em diante assumiremosque E é um espaço
equipado com uma métrica d.
Definição

1.25

; a órbita o(zo)

corzt;erre sse

V( C [R,c > 0 :> ]m € N fa/ qued(z«, z«+,) $ € paraVn e p € N e n 2 m
(Critério de convergência de Cauchl'o).
Definição 1.26 o(zo) conuenaeil
para z; comz C E quandoVe C IR,( >
0 :+ ]m € N Za/ q«. d(,«, ;) $ . p««

V« € N com n ? m.

Proposição 1.6 Se uma óróifa o(z) conueryepara um ponto z então
« Ó,Z,ü' o(,) «««rye.
Demo.:

" ' """ry'

.«tã. ss' V' C [R,. > 0 :+ ]m € N fa/ q« d(,.,,«+.)

$.

para Vn e p € N com n 2 m,
r'iremos então c' := e/2 e como o conueryepara z fenos quer ]m' € N fa/
q«

a(«1.,;)

$

''

pa«

Vn'

c

N

c.".

n'

?

m'

e d(««,z«+,)

$

d(«.,,)

+

d(z,zp) rlt/39 como ambas parco/as são menores ou igzzaísa c' lemos que

d(z«, a«+.) $ € para n' ? m' []

Num espaço completo E todas seqüências convergentes são convergentes
para algum elementodo espaço, logo todas órbitas convergentesconvergem
para algum elementode E. Mais ainda, todo espaço métrico pode ser completado, ou seja, ampliado para ser um espaço completo (vede ]KA64]).

Definição 1.27 contrncão é o nome dado à zzma /unção que "aproa;ima"

pontos do espctçoE, ou formalmente f : E --+ E é contrição sse parcaalguma
métrica d do espaço E:
Vz, g/ C E «/e

d(/(z),/(g/))

$ c.d(z,

g/) p««

«Zg«m

cC

U?,c<

l

roem textos de análise funcional (como em [KA64]) esta órbita é dita fundamental ou

de Cauchy.

iiE esta é chamada de convergentepura e simplesmente.
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A constante c na definição de uma contrição (as vezes chamado de mapeamento contrativo) é conhecida como fator de contrição e não é difícil
ver que se aplicamos uma contrição à um subconjunto de E repetidas vezes

convergiremosa um ponto de E no limite. Ou seja o atrator desta função
é um pontos Mas aqui fica um pequenodetalhe: a noção intuitiva de que
a função se dirige a um ponto do espaçonão é facilmentedemonstradae
enunciaremos o teorema que garante isso:

Proposição 1.7 Teorema da ConfralÍuidade.

E -+ E uma con

oração em um espaço métrico completo, então
f tem elatamente um ponto fino Bj ç: E e
quctlquer órbita de J converge para =J.

demo: uer IBAR88, na página 761Q

Exemplo 1.6 A iteração inversa do jogo do caos.
A inversa da / definida no exemplo 1.2 não é unívoca: /Íi(a) = a;/3 e
/2':(z)
1 -- (z/3) em ambas temos uma contração, mas aplicar o teorema
em qualquer uma delas não descreve o que acontece com / já que não se leva
em consideração a alternância entre as inversase a multiplicação de pontos nas
pre-imagens.

=

Para resolver isso podemos criar F(Á) = {/(a)/a C Á} e teremos r'-l
definida univocamente. Com a métricade conjuntos F-i é uma contração e
seu ponto fixo: X é exatamente C': o conjunto de Cantor Triádico:

C' é o ponto fixo de F': F'(C')

C

Desta forma percebemos como se calcula o atrator estranho do exemplo 1.4
e nele / tem um conjunto-fixo, neste caso é o conjunto que contém todos os
demais.

A noção de atratores é bastante utilizada e fica muito mais interessante
quando estuda-se funções em espaços métricos. Mais ainda quando se tratam
de espaços métricos completos com cardinalidade infinita, nos quais os atratores estranhos florescem.
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Uma indicação de como espaçosequipados podem ser uma fonte rica de
resultados interessantes sobre funções iteradas é o teorema de Sarkovsky.
O teorema de Sarkovsky se aplica somente a funções dos reais nos reais,
porém é provável que se usarmos outros espaços resultados semelhantes
(embora não tão poderosos)

possam surgir.

Definição 1.28 Ordenação de Sarkousky dos ntímeros naturais; Á ordem

3, 5, 7, 9, - . -, (2n + l),

2 x 3,2 x 5,2 x 7,2 x 9, . . .,2 x(2n+ l),

2' x 3,2' X 5,2' X 7,2' X 9,-..,2' x(2n+ l),
2" x 3,2" x 5,2" x 7,2" x 9,
2",2"'i,.-.,23,22,2i,

, 2" x (2n + l),

1, 0

é a ordenaçãodos naturais de Sarkousky
Proposição 1.8 rfeorema de SarÉooskg/,); Seja / : IR --+ U? uma /urzção
contínua, se ela tem uma órbita de periodicidaden então
f tem órbitas de penadas com qualquer tamanho m sendo que m suceden
nü ordenação de SarkousklJ.
demo;

Vet IDEV921 (nn verdade ela está completa em [DEV89j) n

Exemplo 1.7 0 jogo do caos tem órbitas de qualquerperíodo
Isto é o mesmo que dizer que se ./' (do exemplo1.2) tem uma órbita de
período3, o que implicaque ela tem órbitas de todos períodos. Em particular
tem uma (ou mais) órbita(s) de período infinito.
Uma órbita de período 3 acontece com/, em zo = 3/13:/(3/13) = 9/13.

.f(9/13)= 12/13e/(12/13) = 3/13.

O teorema de Sarkovsky só se tornou conhecido no ocidente depois do
artigo ILY751que introduziu versão mais fraca deste teorema: o teorema do
período três. Este diz que se uma função tem uma órbita com período de
tamanho três então ela tem órbitas com períodos de qualquer tamanho.
Quando se trabalha num espaço métrico a propriedade mais estudada
das órbitas (além das que não necessitam da métrica) é a convergência.que
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diz se a 6rbita converge
ou nio e no canoafirmativopara que valor. Em
muitos casostrabalha-se com a esferade Riemann C ao inv6s dos n6meros
complexos, pois muitos sist6mas ou convergem para um atrator ou divergem
completamente, ou seja, "convergem" para oo lsto nos permite calcular um
atrator mais facilmente (a exist6ncia do mesmofica garantida nestes cason).

Exemplo 1.8 Jogodo caosem IRU {oo}
Tomando / estendida para R U {oo} (com /(oo)

= oo) temos agora quatro

pontos fixos: 0i 0,75, 1 e oo, a melhor forma de se ver isso 6 pelo diagrama de

iteracio:

/

/

\

\

Pontos fixos na transformag3o em tenda

A bacia de atragio de oo 6 muito interessante. constituida dos intervalos:
[ -- oo; 01 e ]]; oo] e trechos dentro do intervalo ]0; 1]

Os trechos no intervalo ]0; 1] formam (junto com os extremos acima) o
complemento do conjunto de Cantor C'. Delta forma a bacia de atrac5o de
oo 6 bastante sofisticada sendo intercalada com pontos do conjunto de Cantor
Tri5dico em todas as escalas.
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Iterag3o de um ponte 'prisioneiro

Note que o conjunto de Cantor Tri5dico 6 um conjunto de pontos "prisioneiros", ou sqa aqueles que n5o "escapam", ou na terminologia

adotada

aqui: n3o est3o na bacia de atrag3o de oo ou ainda n3o divergem.

Retornando a espagosm6tricos completos demosuma ferramenta ex.
tremamente versftil: o expoente de Lyapunov
Definigio

1.29 Ezooenfede fz/aoypgy; d uma median da dft;erg6ncfa de

orbitcLS
iniciais pr6limas: entdo tends o e=poentede Lyctpunoude uma
6rbita de semente =o:

*'"'- ,!u.Je.; $-.;:1"gH3""1
lsto 6, XI,=o~l
6 o afastamentomfdio dos panics em lorna de =o peta
lteragiiode f. O cdlculo do e=poentede Lyapunouttiio 6 trivial, mus em
sistemasdindmicos pods ser simpti$cado um pouchpeta uso da deriuada da
.fungal ''
Na maioria dos castesprocure-se um expoente A que caracterize o sistema
homo um todo (ou limited que valham para um grande n6mero de 6rbitas),
l:Usando

Um«-.-m {

Taylor:

/(1)

z

.f(rO)

+ (r

EL. I.g: /'(.f'(to))
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-- ro).f'(=o)

portanto

demos A(to)

daf se usa o comportamento a longs termo de 6rbitas que estio na bacia de
atragao de algum atrator.
A melhor interpretagao do expoente de Lyapunov 6 em termos da teoria

da informagio. Pode-sepensarna(s) varifvel(is) do sistemacomatendo
um ndmero finito de bits de precisao (pda basedo logaritmo na definigio)

e o expoentede Lyapunov representsa quantidadede bits perdidosem
coda iteragao, em media. Se for positivo indict a sensibilidade is condig6es
iniciais, na terminologia dos ffsicos: ceos; se for negativo indict estabilidade
(na verdade 6 um sistema que ganha precisao exponencialmente); se for nulo
a precisio se mant6m constante durante a iteraQaode ./'.
Exemplo 1.9 0 expoentede Lyapunovem (2a) mod I.
Tomemos /(f) = (2a) mod 1, neste caso o c51culodo expoente de Lyapunov6 possivelpda aproximag3oem Taylor (jS que a derivadade / 6 2 em
lo

It)
A('o) - ,.jlnmf }: log, /'(/:('o))

- .EHmf :l: I'g, 2 - .!=m e.'J-- = :

isto vale paraqualquerzo C l0; ll logo comoA = 1 >

0 temos um sis-

tema ca6tico (ou sensivelas condig6esinicias) no qual dubs 6rbitas pr6ximas
divergem, em media, a uma velocidade de e" (ou um bit de i mprecis3o gerado
por iterag3o) onde n 6 o n6mero de iterag6es.
Por exemplo, tomemos zi:: 0, 05 e =2:: 0, 050001:
n

1
2
3
4
5
6
7
8

zl

z2

lzl

z21

0,05 0,050001 0.000001
0,10 0,100002 0,000002
0,20 0,200004 0,000004
0,40 0,400008 0,000008
0,80 0,800016 0,000016
0,60 0,600032 0,000032
0,20 0,200064 0,000064
0,40 0,400128 0,000128

Mesmo com a caracterrstica fechada da fungal

(que leva 10; 11 em 10; 11 as

orbitas se afastam exponencialmente com a iterag5o.
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Capftulo 2

Mapas
A id6ia usada nos expoentesde Lyapunov

de se estudar o comportamento

de um grande n6merode 6rbitas a bongopuzo 6 muito natural neste
campo- Para melhor explorer este id6ia vamos introduzir e formalizar o
conceitode 'maps', aqui definidocomo o 'comportamento
' de uma fungao
iterada sobre um espagodado a longo puzo. Maps neste contexto, ent5,o,
se refere muito maid ao concerto usual (geogrffico) da palavra, ou deja, um
diagrams que descrevecaracteristicas de regimesdo espago.
Em sumo queremossaber como /" se comporta quando n vai para oo,
em sistemas tradicionais (como por exemplo cflculo diferencial) estarfamos
procurando uma solugao fechada para album problems. Nem sempre este
existe, segundoalguns na maioria dos casondas nio existem, o que 6 certamente verdadequando se trata de fung6esiteradas em espagosarbitrfrios.

2.1 Gerd
Assim como fizemos com 6rbitas comeqaremoscom espaQossem nenhuma
estrutura e passaremosa seguir para espagosm6tricos, traQando,onde for
pertinente, um paralelo com propriedade e caracterfsticas de 6rbitas.
Definigao

2.1

=!2929;

uma /ungdo Mk,/,h : Orb(./') --> R que 6 dada a

parter de um procedimento h (em gerat um atgoritmo), uma fungdo iterada
f e uma ordeTnde iteraQiio k. Este fungiio 6 dada por:

Mk,.f,X(.(,))= h((,,

/k(z)))

paz'a Va: € E

Em muitos casons6 se informs a sementeda 6rbita para a fungao A/ e
ela passe a semente ao algoritmo h.
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Definigao

2.2 :ilZeee;

f lima /ungdo

M/,h

: Orb(/)

--} R que dfz o que

ucontececom cctdcl6rbita de E iteradcl inde$rtidamente. De$nida por:

M/,h(o(z)) = h(o(a)) p««aV« C E

Normalmente s6 6 usado quando 6 possfvel escrever uma forma analftica

jfechada)para A/, casacontrfrio usa-seum k-maps com um algoritmo h
como aproximagao. Este forma 6 maid adequadapara estudos te6ricos enquanto a forma dos k-mapas 6 mais 6til na prftica, com aplicag6escom
putacionais.

I)efinigao 2.3 Maoa lilt;ergo e maoa dfrefo; Quando o napa rou k-mapaJ
! baseadona f'' € comum referirmo-nos Q ele cano o napa inuerso. Nestes
conte=tosusa-seo tefmo napa direto identi$car o de j.

I)ehniQ6to 2.4 Nada de periodicfdade: Dado pda I)roprfedadede perfodi.fd«de
or,22,

ond ' h(o(,))
o«

;d

',

= p.,(.(,))

d M/,p.,

: Orb(/)

ra /u«gdo
--}

N U {«,}

q«e d.«o/«'
once

" pe,fodfcfd«de

M/,..,(o(z))

de«./«.

d.
"

periodicidade da 6rbita o(1). Formatmente:

M/.,.,(.(-)) = r«m(o..,(«))
au em oufraspa/aurasM/,..,(o(z)) dd o famanhodo pen'odode o(a) /em
b,a«d. q«. q«««d. o(,) 'P',£6dfc. r«m(o..,(,))

Exemplo

2.1 Mapa de periodicidade de /(z) = z2 + c em R

Vamos tomar de ./'(z) = z2 + c em Re verificar coma 6 sua periodicidade

quando zo = 0 e c varia entre -2 e 2. A fung3o que estamos avaliando 6
na verdade/(z, c) =(z2 + c, c) e estamosanalisandoo que acontececom as

sementes
(0,c)
Com c = 0 temos um panto fixo de/ e a medida que c aumenta continuamos
a converglr para um ponte fixo:
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Gráfico de / com c = 0, 1. 0, 2 e 0, 3
2:l /l vai rgeraa0'id12701664. . . e 0.2 vai para 0,276393202. . . ). mas com c >

Com c decrescendo temos:

Gráfico de / com c=

--0, 2, --0,4

e --0,6

Quando c = 0, 75 temos uma órbita de período 2:
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Gráfico de / com c = --0, 75
ncãoma c: de periodicidade é dado pelo gráfico do tamanho do período em

H

Gráfico da periodicidade

x c

llBiiUllll: lillb.l:
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M/,ói/.(.(z)) = o.«(a)

12Blilll:r*P;''t=::.'=:,;:z:
:s.fu:,z.=:e
Em espaços métricos

.. ;.,====H=B=Bi:ll'=:n
::::

seu preço: as mét.rio:s necessidadede avaliar a convergênciadas órbitas e
Nesta seção apresentaremosdefinições de mapas em espaços métricos
explorando sobretudo a noção de convergência.
O mapa principal

neste caso é o

Definição
2.6 .A/apa de çont;eryéncia.
{sim, não. i.ndefi=iã;.}.;
(/a( a por

M/,«-b(«»

:l :;l:

MJ,..«,

Orb(/)

--> {sim,

não}

rou

" .(,) «n«rye
caso confraria

ãlih#;;ZI':lZI :í:='==1=:.:!:«s'=:
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Este é um dos mapas mais importantes, normalmenteusado em espaços
ra prever tendências de comportamento.
Exemplo

2.2 Conjunto de Sierpinsky

É$H%HIH$11 Ç;
Ç

/

\

\.
\

1:,''

A iteração de /.
adot;or'niaoin'm

"m conjunto de pontos prisioneiros interessante

A iteração de /
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(caracte-

Este é o conjunto de Sierpinsky, que demonstrou que qualquer curva unida
mensional é topologicamente equivalente a um subconjunto dele.

Uma extensão natural do mapa de convergência é o mapa de pontos de
convergência. Este é muito útil (e só faz sentido) em espaçoscompletos, já
que todas sequências convergentesconvergem para algum valor específico do
espaço. Este é uma versão "aproximada" do mapa de bifurcação estrito:
Definição 2.7 .A4apade pontos de cona;eryéncía oü de óll/brcação
pa de$nido por: MJ,biÍ : Otb(f) --} P(.E) onde
M/,ói/(.(,)

Em -f"'
"-eryi'

{g/C E/g/ C B . B é «t«fo, de o(«)

)

p'/«-« é . p-*' p'" o q-/ . ó,bÍf«o(,) c-«rye, « « ó,bit.
"-.«{-'-"
q« M/,Ó{/(.(')) = E «s. ««t,á,Í..

-

Exemplo 2.3 Mapa de bifurcação de ./'(z) = z + Àz(1 -- =)
Um exemplo clássico de mapa de bifurcação estrito -- em geral bastante mal
interpretado

-- éo da função/

:l0; ll --> 10; ll dada por:/(z)

= z+Àz(l

--z)

onde À é uma parâmetro dado -- uma equação simples de modelagem do
crescimento populacional. Tomemos À :: 3, 75 a evolução de um ponto zo =

0.2 é

J - -J'- -- -. -..'' :;
..e,'+ --e.

-+

.:
'+'

+

.-+

. .'

-

-

' ' '-

. '.-..

..+.-+ '+ ..+''e
0

- --.'.-'
''.

. ''+

.+

'+

..+

''.' .e,''' +''' 'e"o'.o.'
-....'--''------.-'
1 00

Iteraçãode / com À = 3, 75e zo
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0

0,2

--.

200

A ausência de regularidade é bastante comum, mesmo perto de pontos fixos

como 0:

++

'+

++''

'+..e.

.,
.+

-+

-+

'-+

''+.+
.+

''+

'+.-+

.+-+-a».e.+' +-++'e'

-++-e++'+ + + -++++

..+''+

Iteração de ./' com À = 3, 75 e zo = 0.0000001
Em todos valores de À temos 0 e l como pontos fixos, e qualquer ponto
entre elestem periodicidadeigual aos demais, só dependendode À, por exemplo
com À = 3, 5:

'+ '
+'

.+

.+'+
'-+

.

''.

A"iaU'

a=i8\+'

'+'

a=4PU-

- --+ -

.--nO+,

-+ --

Iteraçãode/ com À = 3,5 e zo = 0, 0000001;0,5;0,3;0,75
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Essa característica de controle sobre o sistema do parâmetro de crescimento
populacional À o torna mais interessante do que a semente escolhida, aí surge
uma confusão que pode ser resolvida simplesmente. A confusão é considerar
que o mapa de bifurcação depende sempre de algum parâmetro (como À).

Que figura.é aquela comumente dita então como mapa de bifurcação da ./
dada acima? E o mapa de bifurcaçãocom uma sementefixa (algo como 0,2)
e o parâmetro À variandol ou seja estamos considerando a função:

com um dado zo onde /' é uma função iterada. Depoisde consideraro mapa
de periodicidadede /', toma-se sua projeção na primeiracomponente (z), uma
representação gráfica disto é o conhecido diagrama:

P : '. .'''q

4

Mapa de bifurcação de/' com À €11; 41
onde o valor do período é dado no eixo g/ (e no eixo a; temos números
proporcionais ao número de iterações usadas). Uma ampliação:
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4000

6000

Mapa de bifurcação de /' com À c l2, 95; 41
Podemos ver ainda a relação entre as órbitas de/(não/')

Mapa de bifurcação

de /' com À =C

À = 2,9;3, 2;3,5;3,55

e este diagrama

j1; 41 e iterações de / com

e periodicidades 1; 2; 4 e 8 respectivamente.

E porquê o nome 'bifurcação'? O diagrama acima mostra a razão: normalmente os sistemas apresentam o fenómeno de bifurcação (multiplicação do
tamanho do período) a medida que uma variável (ou parâmetro) é variado.
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Vale a pena notar que no caso de funções deriváveis temos uma característica muito interessante, presente em uma grande classe de funções. Nas
funçõesde [0; l] em [0, 11com derivada schwarzianaDs/ negativa, esta é
definida por:
Os.f

(« )

/"'(«)
/'(«)

: (H)'

(lue têm um máximoem z« quadrático (/"(z.)

# 0) e são monótonas

em [0; z.] e em ]z«; oo] temos o seguinte resu]tado: os pontos de bifurcação

estão espaçadosnuma seqüência em progressãogeométricade razão l/â
onde õ é fixo e não Daria a cada /unçãol Seu valor aproximadoé de õ =

4,6692016148....
Pesquisas foram feitas em torno de (5para determinar se ele é resultado
de manipulações de constantes matemáticas mais conhecidascomo n', e e
também algumas constantes físicas. O resultado foi negativo, parece que
existe uma nova constante matemática associada às funções que apresentam
bifurcação com a derivada schwarziana negativa. Essa constante também
aparece em diversos experimentos físicos indicando que o comportamento
de funções simples pode ser um bom modelo para fenómenos naturais.
Voltando aos mapas, também é interessante perceber o quão rapidamente
pontos divergem, ou seja, "escapam" de um dado atrator conhecido (numa
esfera de Riemann isto seria equivalente a velocidade de aproximação ao oo).

Isto é dado pelo:
Definição

onde

2.8 Jt4apa de tempo de escape; dado por À//,«.

w',«-.(.(,))

«. a(/"(«)

: Orb(/)

--} N

,) 2 ,

(r é um raio previamente$=ado), em outras palavras: Mf,esc.p(O(.3» deuolue
a iteração na qual a órbita escapa da bola de raio r centrada na sementeda
órbita.
Este tipo de mapa é muito empregado no estudo de funçõesquadráticas
iteradas nos complexos, pois estas sempre têm (vede IPS88j) dois atratores:
um conjunto limitado em torno da origem e o infinito quando vistos na esfera
de Riemann.
Graficamente costuma-se associar uma cor a cada valor de n ao desenhar

o mapa. Um exemploé o da função: ./'(z) = z2 -- 1, 25 que avaliadaem C
nos dá o seguinte mapa de tempo de escape:
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Mapa de tempo de escape para /(a) = a;'

1,25

A regiãocentral (em preto) é de um dos
Definição
2.9 Conltlnto.s de Ju/{a-Falou;
é o cona.u.nto (lado por:

dada alma /urzção /(z)

gela/ql&er,

}(/) - {' € z/J92.,a(',/'(")) < "}
E o conju-nto de todas as sementes (!-ue gera.tn órbitcts não-divergentes
Muitas vezes, porém, usamosa definiçãodos conjLmtosde Juba-Fitou

no contexto das funções cle uma variável e Lml pa-remeti'o/c. Neste caso
o conjunto de Juba-Falou resultante ta.mbém é indexado pelo parâmetro c:
J(.f.)

(às vezes abreviado

por J.)

dado por:

/(/, ') = {" € x/ Jlnma(', /:(')) < "}
Neste contexto podemos pergtmtar o que acontece se fixarmos a variável

e variarmoso parâmetro. Ou sda: fazemosg,(c) = /.(z) e calculamosum
conjunto de Juba-Fitou para um zo que seja de relevância para o sistema,
daí temos os conjLmtosde N'landelbrot.
Originalmente IN'landelbrot ([iN.TAN831) usou isso para a-família de funções

quadráticas: /.(a) = z2 + c nos complexos', e o conjLmtoik/ ou de Mandelbrot, pura e simplesmenteé o conjunto de Juba-Fitou obtido pela variação
' No caso

da família

de funções

quadráticas

F(z)

= az'

+ 0z + ' com

a não nulo em

C, sempre é possível simphíicá-las com a transformação dada por: z '+ ' ' (a

. f-«--: /.(z) = z' + ..

+0

2a) para

do c e o # é fixado em 0, pois este é um ponto crítico2 das funções desta
família.
O estudo dos pontos críticos de uma função nos diz o que acontececom o
conjunto de Juba-Fitou associado, no caso de funções com um ponto crítico
jcomo as (quadráticas, acima) temos um resultado interessante de Juba e
Falou: se a órbita do ponto crítico (no caso das quadráticas zo = 0) for
divergente então o conjunto Juba-Fitou da função é totalmente desconexo,
formando uma poeira de Cantor, caso contrário é conexo.
Este resultado transforma o conjunto de Mandelbrot (especialmenteno
caso das funções quadráticas) num sofisticado mapas Nele estão todos os
pontos que não convergiram, portanto contém todos os valores de c que
originam conjuntos de Juba-Fitou conexos!
Vejamos a forma do conjunto M nos complexos3:

Conjunto de Mandelbrot em C de /(z)

aç2+ c com os eixos assinalados

Temas os pontos do interior e borda do conjunto de Mandelbrot de em
preto. A partir de um parâmetro tomado na região preta consegue-seum
conjunto de Juba-Fitou conexo como o que fica no interior da figura acima
(para c = 1,25)':
aponto onde a derivada da função se anula
'Aqui alargado por um algoritmo de estimar distâncias ao conjunto desenvolvidopor
Yuva]

Fisher

em [PS88,

pag.

287]

'Desenhado com o mesmométodo do anterior.
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W

Conjunto de Juba-matou conexo em C de /(z) = z' -- 1, 25.
Ou se for na parte branca ele será desconexo (com c = 0.3 + 0.6{)

Conjunto de Juba-Falou desconexoem C de /(z) = z2 + (0, 3 + 0, 6á).
E finalmente uma pequeno "guia" da geração dos conjuntos de Juba.
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Fatos nos complexoss

M e alguns conjuntos de Juba-Fitou

associados

Devemos notar que a borda do conjunto M é muito intrincada tendo

dimensão de Hausdor#.Besicovich igual a 2 (mais sobre dimensões a partir
da página 45 na próxima seção), e todos conjuntos de Juba-Fitou associa-

dos à pontos dela não têm interior (são um filamento, como no caso de
c = {) enquanto os pontos internos correspondem a conjuntos com interior
estritamente maior que zero.

Definição 2.10 iWapa de decomposiçãoi dada uma /unção /(a;) em C, ífe-

t'adaaté a iteração n (em um caso de teste de contJergência,por exemplo)
define-se Q propriedade:

PW-l? ::.y"ü)modas à ,'K

P*«+{)m.dl

onde a é um ángu/o de re/erénc a rnorma/azado entre ]0; 1]. ,4 ea;pressão
sOs valores de c são: 1 -+ (--0,11 + 0,6557í), 2 -+ (0,7SI), 3 -} (--0,5 + 0,55i).

4 -+(-1,75), 5 -+(--O, 75 - 0, 2í), 6 -+(i) e 7 -+(0,3).
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avalia se o ângulo do ponto (também normalizado) é mais próximo de a
pelo sentido «nti-horário

(O) ou t'ovário (1).

Esta avaliaçãoé muito interessantepara a decomposiçãodos pontos nas
órbitas divergentesem mapas em C, veja mais detalhes na seção de visualiz'ção

(pag. 101).
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Capítulo 3

Fractais
A noçãode fractal é muito mais intuitiva do que objetivo. Até hoje isso tem
sido suficiente, mas as consequências da falta de definição estão começando
a ser sentidas. Nesta seção abordaremos uma rápida tipologia dos fractais
como são vistos hoje (intuitivamente). A seguir discutiremos dimensões.
medidas e leis de potência e suas relações com fractais.
Para uma melhorcompreensão,tanto por parte daquelesque já trabalham no campo quanto novos ingressantes,é necessáriover o campo dos

fractaise todas "correntes"e "escolas"e comoseu pensamentomoldao
conceito de fractais.

Mais do que só ver quais são as origensdo conceito é importanteuma
visão abrangente que transcenda as fronteiras de cada campo de aplicação
para conseguirmos uma definição ao mesmo tempo versátil, ampla e aplicável

Depois de termos um quadro mental dos conceitosde fractal poderemos
ver com uma postura crítica mais madura as antigas tentativas de definição

e apresentaruma definiçãoobjetivo de fractal. Outras possibilidadessão
discutidas. Na última parte desta seção apresentamosas principais linhas
de pesquisa e o futuro do campo.

3.1

Tipologia revisitada

O que se entende por fractal se não existe uma definição definitiva do termo?
A resposta é: não se sabe. Ou mais precisamente: fractal é uma noção intuitiva, uma sugestão de características comuns que unem objetos de naturezas
totalmente diversas.

Para podermos compreender o conceito intuitivo de fractal e ir além
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definindo-os objetivamente é interessante classificar os fractais conhecidos
atualmente em categorias. Para isto montamos uma tipologia diferente

para apresentaros fractais. Diferente,pois não pretendeser uma classi-

ficação definitiva já que fala pouco da gênese dos fractais temporalmente.

mas preferedivida-losem categorias. Estas, por se apoiaremem conceitos
intuitivos, podem ter elementos em comum (não-diquntas) .
Podemosseparar os objetos matemáticosque tocam e estão no centro
do conceito de fractal em quatro categorias:
1. Algébricos ou Simbólicos

2. Afins
3. Não-lineares
4. IFS
5. Probabilísticos
Muitos membrosdesta família podem ser consideradosde duas ou mais
categorias, pois têm homólogos em outros espaços Estes homólogos (por
bijeções) são muitocomuns e permitem, por exemplo, um 'fractal' não-linear
ser estudado como um algébrico e assim por diante. Porém em alguns casos
os artifícios matemáticos utilizados para 'converter' objetos de uma categoria
para outra são tão sofisticados ou complexos que fica difícil dizer que se trata
do mesmoobjeto. Em casos mais raros não se conhecenenhuma maneira
de encontrar homólogos de certos objetos.
No futuro poderemos ter mais desenvolvimentos que mostrem que cada

um dos 'fractais' atuais pode ter pelo menosum homólogoem cada um

destas categorias, daí esta classificação se transformará em uma série de
possíveis interpretações para o mesmo objeto.

3.1.1 Algébricos ou Simbólicos
Nesta categoria temos objetos gerados por regras de transformação sobre
símbolos

(como em linguagens

formais),

autómatos

(finitos

ou não) etc

daí o outro nome desta categoria: simbólicos. Basicamente são baseados
em espaços de cadeias de símbolos, ou em bases numéricas quando alguma

relaçãocom U?(ou outro espaço mais conhecido)é desejada. Formalmente
utiliza-se a noção de linguagens sobre símbolos por regras de transformação.
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Um exemploé o conjuntode Cantor algébricodado pela iteraçãodas

transformações:

0 b-}

000

l F-> IOI
Começando com a semente 'l' no espaço de sequências infinitas dos

símbolos '0' e 'l' temos:

Ttornr;..
'"b'wYWV
0

l

2
3

Cadeia

l

101

101000101
101000101000000000101000101

Levando a iteração ao limite temos uma versão simbólica do conjunto
de Cantor. Se começamos com uma cadeia "0" o resultado é uma seqüência
infinita de zeros, mas com outras cadeias a evoluçãofica interessante:
lteração
0

l
2
3

Cadeia
1011

101000101101
101000101000000000101000101101000101
101000101000000000101000101000000000000

Todas cadeias geradas têm um aspecto semelhante: contêm cópias de si
mesmas. Esta característica é normalmente evocada intuitivamente sob o
nome de "auto-semelhança" , embora seja de difícil definição em outros tipos
de fractais -- nominalmenteaqueles que contêm cópias aproximadas de si
m esmos.

Quando existe uma transformação "afim"i que transforma um subconjunto do objeto no objeto todo diz-se que há a auto-semelhançaestrita.
Quando os subconjuntos são deformados (por exemplo por uso de funções
não lineares), mas ainda retêm semelhança com o objeto inteiro, usa-se simplesmente auto-semelhança.

Muito importanteé a utilizaçãode bijeçõesentreem espaçosgenéricos

com seqüências infinitas de símbolos, pela sua capacidade de endereçamento.

Exemplo 3.1 Endereçamento no conjunto de Cantor Triádico
O conjunto C' (de Cantor Tríadico) definido como o conjunto dos pontos
que não divergem pela iteração de:
' Aqui vista como uma combinaçãode translações,rotaçõese mudançasde escala
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Se z $ 0, 5

/(,)- l :l. ;,

caso contrário

Pode ser muito bem descrito pelo endereçamento de transformacões, tome
mos a função / na base 3:

/(,)

Se a < 0, 5io :: 0, 13

103z

103(l

,)

caso contrário

Para números em ]0; 1] dizer l z é o mesmo que inverter os dígitos de sua
expansão em alguma base. Portanto as operaçõesacima sãos:

shift3(z) Se # $ 0, 5io
shift3(F)

caso contrário

Logo avaliemos as três possibilidades: # € 10;1/3[, a; C [1/3;2/3[ e # C

l2/3;11.Elaspodem
serescritas
como:z:: 0.0. . .3,z:: 0.1...3ez:= 0.2. . .3
respectivamente. Ou sqa a expansão de a; na base 3 começa por 0, 1 ou 2
(..,aso a caso:

Dígito 0 neste caso z $ 0, 5 logo /(z)
de z na próxima iteração.

= shift3(aç) e tomaremos o próximo dígito

Dígito l com este dígito temos duas possibilidades: z 5; 0,5, portanto /(z) =
shift3(z) de onde temos que /(a) = 1, . . .3. Por outro lado se z > 0,5
então ./'(z)

também.

= shift3(F)

portanto

(como ]ll; = 13) temos /(z)

=

1, . . ..

Dígito 2 com isto sabemosque z > 0,5 então /(z) = shift3(F) portanto (como

eli= 03)temos
/(z) = 0,. . .,.

O que significa dizer /(z) = 0,...3? Isto nos diz que /(z) continua em
j0;1] e nãoescapa. E/(z) = 1,...3 diz quem/(z) > 1 logoa funçãodiverge.
Visto isso temos a seguinte conclusão: z só diverge se tiver um dígito l em

sua expansãona base 31 Portanto todos númerosem ]0; 1] que só tem dígitos
0 e 2 em suas expansõesna base 3 são pertencentesao conjunto de Cantor
Triádico l

2Aqui 'shift' quer dizer mover o ponto fracionário uma casa para a direita (ou 'empurrar

os dígitosde g uma casa para a esquerda)

'Se trocarmosa representação
de l como1.0000. . .3 por 0.2222. . .a.
48

Por umabijeçãosimples4vê-seque a cardinalidade
de C' é iguala de ]0; 1]
portanto é igual a de U?lIsto contrasta fortementecom o fato de (: ser total.
Mente desconexo e ter dimensão topológica 01

Outro fractal bastante conhecido desta categoria é o autómato finito bidimensionalconhecidocomo "Life" de John Conway (apresentadoao público
por Martin Gardner em [GAR70]). O autómato consiste de uma grade bidimensionalinfinita onde cada posição (ou célula) pode assumir dois valores:

0 (morta) l (viva). As regra de transformação
são:

l
2

Uma célula viva com menos de dois vizinhos morre (solidão?)

Uma célulaviva com mais de três vizinhos morre (superlotação?)

3 Uma célula viva aparece se a posição tem exatamente três vizinhos
vivos (triplóides?)
Estas regras na verdade são uma simplificação bastante sintética de todos
padrões de transformação que podem ser aplicados na grade (seriam 2o ou
512padrões).
Assim percebe-sea função iterada F' que leva um estado da grade no
estado seguinte. A F pode ser simplificada pela aplicação de uma mesma
/ que sintetiza as três regras acima e quando aplicada em todos pontos da
grade ao mesmo tempo reproduz r'
Muitas questões são interessantes neste "jogo" simples. Uma delas é que
todos padrões eventualmente entram em "ciclos repetitivos" , ou seja, todas
órbitas são periódicas (no que se conta as situações que todas as células morrem). A resposta neste caso é negativa pois existem padrões que se repetem,
mas deslocados (transladados) da posição original. Um exemplo do "jogo

da vida" em acho:

Ger. 0

Ger. l

Ger. 2

Ger.3

Ger.4

A questão principal levantada por Conway era se existia um padrão que
crescesse indefinidamente. Aparentemente não havia, mas foi descoberto um
padrão que tem esta propriedade: "Mlachine Gun"
' Especificamente tomando-se os dígitos da expansão de r na bue três e substituindo

0 por O e 2 por l obtém-seum númeroy na base 2 também em [O;l].
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A primeira geragao de um 'Machine Gun '

3.1.2

l\ actais Afins

Quando
trabalhamos
comfung6es
iteradasafins,ou deja:./'(z)= ..4z+ b
em album espagovetorial, temos os 'fractals' afins. Estes normalmente sio
estudados em espaQoseuclidianos (IR") e podem ter uma 6nica fungio, ou
vfrias fung6es componentes.

Em espagoseuclidianosusa-seuma matriz de transformag6es
A e um
vetor de translagaob. / pode ser vista como uma rotagao, uma mudangade
escala e uma translagio compostas.

Por exemplo

'l ; I- I; II; I*lzl
Com valores apropriados de a, ©, ', d, a e 6, temos imagens como

Exemplo de transformagio afim

3.1.3

]i\ actais Nio-Lineages

Sob este tftulo re6nem-setodo Lipo de fungao nio-linear (na terminologia
matemftica: nio afins) de um espagonele mesmo. A origem da divisio
entre "afins" (ou lineares em outros campos) e nio lineares 6 bastante 6til
no estudo de aplicaQ6esfrsicasonde a ordem da fungio 6 muito importante
para a estabilidade e previsibilidade nos sistemasestudados.
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Em algtms casos temos sistemas de funções não lineares que deveriam
ser classificados nesta categoria, mas que pelo tratamento acabam sendo
classificados como IFS. Neste caso as funções têm i'estrições adicionais (têm
que ser contrações no espaço sob alguma métrica) que não se aplicam a esta
categoria.
Exemplo

3.2 0 Método de Newton

Vamos retomaro exemplo1.5, no qual a equação=3 1 = 0 tem suas
raízes em C aproximadaspelo método de Newton que consiste na iteração da

fórmula :

,-/@a-«.-;li"D-'.

«il- "

Agora perguntamos: se tomamos cada ponto do plano complexocomo
ponto inicial o método convergirá para alguma raiz da equação? Se sim qual
delas? E quanto o métododemorará para convergir? A imagem abaixo mostra:

Imagemde tempo de escape e bacias de atração para z3

l

()

Pontos nas áreas claras convergiram mais rápido, enquanto os pontos em
áreas escuras convergiram mais devagar. (O conjunto de pontos que não con-

verge pelo método para esta equação tem medida nula). Além disto Cada
ponto é colorido com um tom que corresponde a raiz para qual o método convergiu. Nas fronteiras das bacias de atração percebe-se os padrões intrincados
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que surgem neste fractal

3.1.4 IFS
Em muitas outras situações usam-se várias funções, ou seja, sistemas de
funções iteradas (lterated Function Systems, abreviados por IFS). Neste
caso temos várias /. : E --} E. Cada uma das /. deve ser uma contrição
(vide seção de órbitas), mas a composição delas não é necessariamente uma
contrição em E (será na verdade uma contrição em P(E))l
Esta definição também parece não ser a de uma função iterada, mas se
considerarmos:
F(X)

: P(E)

--> P(E)

(uma função de conjuntos de pontos do espaço

em conjuntos de pontos do espaço)
teremos:
F'(X)

(.)/«

v{

C X}

onde f' é uma função iterada. E podemoscomeçar as iterações com
F({z}), ou mesmoF(.A) onde ,4 é um conjuntolimitado em Z?.
Normalmente trata-se de IFS compostos por funções afins, mas nada
impede o uso de outros tipos de funções. Pela facilidade computacional de
IFS afins foram desenvolvidas muitas ferramentas para este tipo de sistema,
inclusive com aplicações comerciais interessantes. Mas é importante lembrar
que a condição de contratividade ainda se mantéms
Um resultado de Hutchinson, que Barnsley demonstra habilmente em

IBAR881 diz que se temos um espaço métrico E completoe um IFS nele,
então a função F no espaços P(E) é uma contrição e P(.E) é um espaço

métrico completo com a métrica de HausdorffS derivada da métrica de E.
F é conhecida como operador de Hutchinson.
Com isso se temos um IFS em E ele pode ser visto como uma contrição
em P(É') e pelo teoremada contratividade ele convergiráà um único ponto
'Mesmo que não seja em métricas comuns, como a euclidiana, mas em alguma métrica
de E
'Seja d a métrica original (em E), A, B C E, defi«imos d,(g, B) = minld(r,

y)/y

€ /i}

como a distância entre um ponto em um conjunto. A distância entre dois conjuntos é dada
por: d.,(Á, B) = maxld(r, B)/r C Á}. Para ser uma métrica só nos falta a reflexividade
(normalmente dJ(A, B) # d.J(B, .4)) logo defiúmos a mét-ica de Hausdo-'R (em P(E))
como

h.(A, B) = maxÍd,(A, B), d.,(B,Á)}
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de P(E) (e nãode E). Este conjunto (o pontofixo do IFS em P(E) é o
atrator do IFS em E, em geral um atrator estranho.
Exemplo 3.3 Sierpinsky por IFS
Uma maneira de construir o triângulo de Sierpinsky visto no exemplo2.2 é
usar um IFS em R2 que calcula as pré-imagensda função daquele exemplo:

'l;l-l:i' :,ll l*l:l
"á' «7,

11;1*1
:i:l

«l;l -l :i' :7,11;1*1B;,l
F(X) construída pela composiçãodestas três funçõesfaz o seguinte: encolhe o conjunto X para 1/2 de seu tamanho original, tira três cópias, colocando
primeira na localização original de X, a segunda 1/2 desfocada para esquerda
a terceira 1/4 deslocada para a esquerda e «3/4 para cima, graficamente:

Uma aplicaçãode F' em um quadrado
E algumasiteraçõesde F em um conjunta arbitrário
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e

e
B

@

Aplicação de F'
Já é possível perceber como o f'" se aproxima rapidamente do triângulo de
Sierpinsky.

Apesar desta propriedade de convergência extremamente forte é somente
na estrutura do espaço métrico P(E) e da métrica de Hausdorffque se baseou

MichaelBarnsley para tentar definir os fractais (em IBAR88, página 35]),
mas ela acaba sendo muito ampla (mais sobre isso adiante).
Um dos resultados mais importantes do trabalho de Barnsley: o Teorema
da Colagem. A 'colagem' é entendida como a primeira aplicação (iteração)

do IFS F em alguma semente. O teorema nos fornece um limitante da
distância (de HausdorH') entre uma dada semente e o atrator baseado na
distânciaentre a sementee sua colageme no fatos de contrição do IFS.
Quando estuda-se uma função mais sofisticada, pode-se tentar usar as
órbitas inversas (pelo cálculo de funções inversas da original) para avaliar

o comportamentodas órbitas na bacia de atração do oo, mas surge um

problema: normalmente uma função tem várias inversas. Para resolver isso
constrói-se um IFS com cada /. sendo uma inversa e por ele pode-se entender
como a função original se comporta. O fato de estarmos na bacia de atração
do infinito nos permite mostrar mais facilmente que cada /. é contrição.

Exemplo 3.4 IFS de um conjunto de Juba
Tomemos
e /2(y)

=

a fórmula

/(z)

--«g/ - c e iteramos

=

z' + c suas in«rias
a partir de pontos

são ./':(y)
distantes

da origem para

encontraro conjunto de pontos não divergentes(ou sua fronteira).
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(
Nesta seqiiência, tomamos c = +0,3

11( )'

'c

}l(' .j'

e começamos com Xo = {i} e são

obtidos no último quadro 16384 pontos (2i4).

O problema com IFS é a "explosão" de pontos nos conjuntos iterados.
O número de elementosem cada conjunto cresce a cada iteração. Sendo o
número total proporcional a /", onde / é o número de funçõesiteradas no
sistema e n é a iteração atual. Para tratar disso existem técnicas computacionais específicas, as mais importantes são tratadas na última seção.
A autosemelhançanos conjuntos gerados por IFS nem sempre é um
bom modelo, em alguns casos é necessário um método que gere de formas
diferentesas partes de um IFS: os IFS hierárquicos.
Nestes diversas transformações (operadores de Hutchinson, mais formalmente) são intercaladosna iteração para formar uma nova transformação
contratavaem P(E). A vantagem de se utilizar IFS hierárquicos é que se
pode tratar diversas formas de auto..semelhança em um mesmo atrator de
uma função. A hierarquia é normalmente associada a um multigrafor onde
os vértices são representantes dos componentes do IFS hierárquicos e os arcos são as transformações(ou os IFS componentes). Duas referênciassão
IEDG901 e IPJS921.

3.1.5

F\ actais Probabilísticos

Este é o nome que normalmente identifica fractais baseados em funções
iteradas que tem um comportamento não-determinístico, sendo modeladas
como funções com uma ou mais variáveis aleatórias que obedecem alguma
7Um grato dirigido que pode ter múltiplas arestas de um vértice a outra
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distribuição probabilística. Estas variáveis aleatórias são a fonte da variação

a cadaiteração da função.
Para modelagemde sistemas naturais e interpolação, estes fractais são
muito úteis, mas resta-nosdúvidas se o comportamentodeles é realmente
aleatório ou não. Pela complexidade exibida por outros sistemas determinísticos a resposta negativa parece mais provável.
I'tememos /(z)

= Áz + c onde c é fixo e ,4 é uma variável

aleatória

que

muda a cada iteração. Qua.ndo estudada, esta função é modelada por um
gerador de números pseudo-aleatórios G que devolve um novo valor para a
variável aleatória

,4 a cada. iteração.

Temos na realidade:

F'(,, Á) = (/(,),

g(Á))

Ou seja: F(z, Á) = (.4= + c, g(Á)) é uma funçãoiteradae todas imple-

mentaçõespráticas são baseadas em g determinísticosatingindo resultados
muito bons. Pa.rece-nosque o uso de variáveis "aleatórias" não passa de
um disfat'ce para uma função um pouco mais complexa totalmente deternlinística.l

Nuvem de plasma criada por deslocamento aleatório clo ponto médio

Algumas implementaçõesde IFS afins fazem uso de uma forma intermediáriaque é na verdade uma função iterada com uma va.Fiávelaleatória,
para poder calcular atratores em tempos razoáveis.
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3.2

Dimensões, Potências e Medidas

.A dehnição original de fractais utilizava fortemente da dimensão de Hausdor#.Besicovich e apesar de não ter sido uma definição duradoura foi a maior
fontede ferramentaspara avaliar o comportamento de objetos "fractais" até
hoje
Infelizmente o cálculo de dimensões (já que existem inúmeras definições)

é normalmentecomplicadoe de difícil implementaçãocomputacional,restringindo o seu uso em aplicações embora possa dar informações valiosas
sobre a geometria dos objetos estudados.

3.2.1 Medidas
E um objetivo muito útil poder encontrar uma "função característica" que
devolveum único número que descreve o comportamentode um sistema
complexo ou que o classifica bem. A noção de medida é servir como 'ala\:anca' para este tipo de função.

Esta é uma apresentaçãomuito breve e simplificadade medidas8mas
que contém o essencial para podermos definir as dimensões a seguir.
hledida é uma função do tipo:
P : P(E)

-+ R+

a qual precisater um comportamentorazoável,isto é, se tomarmosum
conjunto e o medirmos, e depois tomarmos suas partes e medirmos, a soma

das medidasdas partes deveser a medida do conjunto. Barnsley dá a visão
intuitiva de 'massa' de um conjunto para a sua medida. Esse comportamento
é descrito por:

«(a«)
3.2.2 Dimensões
O termo dimensão remonta a matemática grega (como número de medidas
(não no sentido apresentado acima, mas como medições) mínimo para limitar
'Formalmente as medidas vão de um campo (field conjunto de subconjuntosde E

fechado por união e complementarão por /;) nos reais positivos. A teoria de medidas é
muito bem apresentada em [FED69j. No caso de estudo de fractais ou IFS a apresentação
feita em IBAR88, pag. 334 em diante] é bastante acessível e detalhada e para aqueles que
realmente querem estudar o campo em profundidade [HAL74].
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um objeto), classificandoos objetos desta, mas a noção era intuitiva. A

primeira definição explícita9 vem com Poincaràio (vede histórico sucinto em
IMAN83, p'g -'']):

"Quando dizemos que um espaço tem dimensão três, o que
queremos dizer? Se para dividir um continuam C basta considerar como cortes um certo número jfinito] de elementos[pontos]
então dizemos que este confínuum tem dimensão um [...] Se ao
contrário 1...1 para dividir um corzfinuurnbasta usar cortes que

formam um ou mais c'onZÍnuade dimensão um então dizemos
que C tem dimensão dois. Se cortes que formam contínua de
dimensão dois são suficientes então dizemos que C tem dimensão
três; e assim por diante."

Esta definição é a base da definição da dimensão topológica, e aqui um
pouco diferente da noção grega. Estes aplicavam a noção de dimensão aos
objetos e não aos espaços como Poincarà

l)imensão Tipológica
A noção grega do menor número de medidas (números ou medições) de um
objeto foi transposta à matemática contemporâneacomo o menor número
de parâmetros necessários para localizar um ponto no espaço, e daí definindo
a dimensão do espaço.
Então Cantor com a construção da correspondênciaentre os pontos do
plano e neta e Peano pela construção da curva que preenche o plano
mostram como isso pode ser perigoso, o primeiro é um exemplo de função
bijetora entre plano e reta, o segundo é uma função injetora e contínua entre
plano e reta. Se as duas fossem reunidas teríamos um homeomorfismo entre
espaçosde dimensõesdiferentes, e assim a dimensão não seria a invariante
topológica desejada.
Brower deu prova que isso não era real, mas com Lebesgue tivemos a
primeirademonstraçãoque a dimensãoé uma invariante topológica, bem
como a primeira definição de dimensão topológica (muitas vezes usamos
somente a 'dimensão'

de um espaço).

Segundo [NAG,

pag. 9]:

Definição 3.1 Dimenfã? fqZ?gZç?alça
rde Coberfzira ou de Zebesgue,); Segat/
uma cobertura

de ,4 por abertos,

confát;e/.

Ord(Á,

[/) :: suplordpt//p

e ordpU é o número de abertos de U que contém p.
OEmbora hoje não fosse considerada formal.

toNuma tradução livre de [MAN83]
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€ .4}

Se dada qualquer coberturafrita U de A existe uma cobertura V de A
gue esta contida em t/it, e Ord(.A, y) 5; n + l para algum n C N então
0r(.4)
«

Se Or(Á)

dí"m.'

$ n e ainda Dr(.A)

$ n

% n -- l então Or(Á)

q«e Or(Á) = .«.

= n e caso Or(.A)

Z

Mas esta noção ainda não leva em conta a geometriado objeto avaliado,
e sim é uma formalização do conceito de invariante topológica. Duas outras
definições: a de dimensão indutiva forte (Urysohm-Menger) coincide com a
de cobertura em espaços métricos e são usadas no lugar dela em muitos casos.
Apresentaremos a indutiva forte (maiores detalhes em IHW411 e INAG]),
também, pois apesar de não ser necessária aqui, representa de maneira mais
fiel a idéia de Poincaré:
Definição

3.2

Z&EIÉzlgêQ..Zb411fit;a /lor.fe rde CEGA-Z?rozoer's,); denotado por
0 'ntã. /«d(.4) --1, ca« ««f,á,io « p«' q-i.q«, q«

/«d. Se '! =
=
secamos fechadosF.G C A existe sm aberto U tal que: F C. U C. A -- G e
/«d(B«d«(P)) $1 n - l e«fão.

/nd(.'1) $ n
Valem as mesmas observações feitas para Q dimensão topológicü

Dimensão de Auto-Semelhança
A geometriado objeto pode ser capturada pela noção de medida, mas uma
medida não é necessariamente uma dimensão, no sentido de ser uma caracterização de uma classe de objetos semelhantes,em particular as medidas
são afetadas por acréscimos ou remoções que não alteram a geometria de
um objeto.
A chave por trás da utilização das dimensõespara caracterização dos
fractais é a noção de auto-semelhança (estrita ou não)12. Podemos definir
uma dimensão de auto-semelhança para objetos que são formados por cópias
reduzidas de si mesmos.
i:Ou sejaV« C C/-+ ]u C V/u C u

''Auto-semelhança estrita é quando um conjunto é um conjunto fixo dele mesmo por

uma composiçãode transformaçõesafins, não estrita é quando não há uma composição

de transformações afins que leve o conjunto nele mesmo. mas as propriedades estatísticas
deste permanecem as mesmas em diversas escalas.
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Tomemos um quadrado como exemplo

Um quadrado composto de quatro cópias de si mesmo.
São quatro cópias reduzidas do quadrado original, cada uma com metade

do lado do original. Se formos dividindo o quadrado sucessivasvezes em
quadradinhos

de [ado Z,. =

ili teremos

]V.

= 4" quadradinhos.

número de quadradinhos segue uma lei de potência:

l

N.-

Ou seja o

2

z.

daí concluímos que o quadrado é bidimensional (pelo expoente 2), isolando o exponente:
Definição

3.3

dinzerzsão de auto-semç//lança;

Se üm oó#eZo .4 é dÍu dado

em N partes e=atamente iguais Q etesó que de tamanho L então Q dimensão
de auto seTnethançaDAS e:

Exemplo 3.5 Conjunto de Cantor:
Por exemplo, a dimensão de auto semelhancada Poeira de Cantor é calou.
lada notando que cada metade do conjunto é igual ao conjunto inteiro reduzido
a 1/3 do tamanhooriginal:
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O conjunto de Cantor ('esticado' para podermos vê-lo).
Daí a dimensãoé: Z),4s :: -- ii;:?f7S) :: logo2 que fica entre 0 e l conforme
uma noção 'intuitiva' de dimensão'ésbéraria, pois o conjunto é totalmente desconexo (comprimento 0) e logo tem dimensão topológica 0, mas tem tantos
pontos quanto o intervalo [0; 1] ou mesmo IR.

Dimensão de Hausdor#.Besicovich
Para a generalizaçãoda noção de dimensão para conjuntos arbitrários (e

não necessariamente auto-semelhantes) é necessário o uso de uma medida
indexada por escalai3, para obtermos uma medida da geometria do objeto
em várias escalas.
Isso é feito quando medimos áreas, volumes, hiper-volumes ou o 'conteú-

do' C. de uma bola n-dimensionalde raio r:
G

= 7(n),"

o«de

'(n)

=

(r(1/2))"
F(l + n/2)

onde I' é a função de Euleri4. No caso de um disco bidimensional

teríamos. por exemplo: (+r = 7rr2

A idéia de Hausdorfffoi perceber que esta medida é um pouco 'exagerada'

em algunscasos e pode ser melhorada. Com isso em mente substituiu n
por s. um expoentearbitrário, na expressãoacima e o deixa variar de 0
a oo usando Cf para calcular o conteúdo de uma cobertura de conjuntos
arbitrários. Formalmente com Lebesgue tínhamos a medida externa de um
conjunto ,4 dada por:

p('4) - Jiwmop,('1)

com

P,(.4)

:«'lE'.'=:==u !

:2::;"";.,1

''Ou seja uma medida que usa uma escala como parâmetro para sua avaliação.

' E a generalizaçãofeita por Euler da função fatorial para os reais, dada por:
F(,)

' '

=

lim -

..,

!!!.:ld

m'=&r(r + l)(r + 2) . . . (r + «,)

e está definidapara todos reais excetoos inteiros negativosaonde o limite não existe
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Ou seja U13{é uma coberturaenumerávelde ,4 por abertosque têm

diâmetroiS menorou igual ao limite r dado. Levando o limite a zero e
somando os conteúdos das 'menores' coberturas medimos o conteúdo do
conjunto em relação a dimensão topológica do espaço Mas as alterações de
HausdorH transformam esta expressão em:
h'('4)

- !tomo
A:('1)

com

h;('4) - inf lãl:(n)'

/ on" to é o'obmeurm ua . todos n .ç r

E h'(Á) é a medida de Hausdorff do conjunto .416. Variando o s obtemos
uma função decrescente,e que tem um 'pulo' abrupto de oo a zero em um
valor específicos. este valor crítico é a dimensão de Hausdor#.Besicovich.
Definição

3.4 dimensão
0HB( ,4)

de #atisdorl#:-BesicouícÀ;

é dada por.

infls/À'(.A) = 0} = supôs/À'(.4)

«}

Com isso a definiçãode Mandelbrot [MAN83, pag. 151faz sentido: fractais são aqueles conjuntos que têm dimensão de Hausdor#.Besicovich diferente de sua dimensão topológica, ou seja, não são adequadamente medidos
pela dimensão topológica.
A dimensão DKa também agrupa os conjuntos em classes de equivalência, só que anualmente somente temos um resultado válido para objeto
auto-semelhantes

([DK88,

no artigo

.4n /ntzodtzction

to FraclaZs]) . Os obje-

tos auto-semelhantes de mesma dimensão de HausdorR-Besicovich são mapeados entre si por quase-isometriasiv e se classificam assim de uma maneira
mais refinada do que a dimensão topológica, já que leva-se em consideração
a estrutura dos objetos. Resta saber se entre quaisquer conjuntos de mesma
dimensão de Hausdor#.Besicovich existe sempre alguma quase-isometria, ou
algum outro tipo de homeomorfismo.
tsDefinido como a maior distância (segundo a métrica do espaço) entre todos os pontos

do conjunto.

''Na verdade nem todos conjuntos .4 são mensuráveispor esta medida, somente aqueles

em cineh'(.4) = h'(Á n T) + h'(,4 n Tc) para qualquerT C E. Na prática normalmente
usam-se conjuntos fechados que são h'-mensuráveis.

t7Tipo especial de homeomorfismo. São funções contínuas, inversíveis e que cuja inversa

seja Lipschitz

(d(.f''(r),.f''(y))

$ K'd(r,y)

para todos r, y C E e -lgum
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/( C ü?+ ).

Dimensões generalizadas
Pode-se usar toda uma classe de dimensões baseada no mecanismo de Hausdorff, escolhemosalguma função m,(r) que vai a zero com r e fazemos a
mesmalocalizaçãodo ponto de corte nos reais:

M, (Á)

JiHmo

M,.,('{)

com

ÀÍ,,,(Á)

- inf l;i:

m,(ri)

/ onda todas

cobertu"s

UB.

D .4,

s ,: $ r l

A funçãom,(r) pode ser ajustada para cada conjunto de uma maneira

bem particular pela escolha do s crítico, por exemplo temos conjuntos com

bom ajuste por: m(r) = 1/1ogjr] etc. Mandelbrot [MAN83, pag. 364]

chama uma função bem ajustada de função-teste intrínseca do conjunto. Um
exemplo é o movimento Browniano no plano que têm função-teste intrínseca
«.(,) = ,' 1.glog(1/,).

Dimensão de Bouligand-Minkowsky
Uma variante da dimensão de Hausdor#.Besicovich é a de Minkowsky refinada por Bouligand: nela tomamos discos de raio exatamenter e usamos a
medida de Hausdorff para esta classe de coberturas:
BM, (..4)

!!=, -BM,,,('{)

com

B.A4,,.(Á)

:«'

IÊ,'/=: :'=';i'=".« '"'':, ",

l)efinição 3.5 d menção de .Bou/igand-À/ínÊowsky;é dada por

Oaw(Á)

infls/BÀ4,(.4) = 0} = supôs/BM,(Á)

«}

Como estamos restritos a bolas de raio r podemos ter valores maiores
do que os observados na dimensão de Hausdor#.Besicovich e lembrando que

a dimensãotopológicaé o arredondamento
da Z)Ha para o inteiromais

próximo que não a ultrapassa, sempre vale a desigualdadepara qualquer
conjunto ,'{ C Z? (Z)Z é a dimensão toÓológica do espaço E):
63

DT <- DHB $ DBM <- DE

Um conjunto,4 que tem Z)HB = Z)am é dito multorega/are pode
ser usado para decomporconjuntosmais complexospois Z)Xa(.4 x B)
Z)KB(A)

+ DKa(.B)

para qual(quer conjunto B.

Dimensão de Contagem de Caixas
As definiçõesde dimensão,ficam um tanto quantolongede uma técnica
prática para a sua computação numérica. Questõescomo "todas as coberturas possíveis" são simplesmenteintratáveis em computadores, mas se
nos restringimos a uma classe qualquer de coberturas cujos elementos têm
tamanho que vai a zero e calculamos uma dimensão D* então podemos dizer
com segurança

que Z)

B $ Z)*

A técnica mais popular (embora nem sempre dê bons resultados) é co..
nhecida como 'dimensão de contagem de caixas', alguns autores preferem
chama-la de 'dimensão de grade'. Enquanto seu nome original parece ser
dimensão de entropia ou então dimensão de Schnirelman-Komolgorov.
Trata-se de um problema simples de contagem, usamos uma grade de
hiper-cubos de tamanho r e contamos o número de cubos que contém pelo
menos um ponto do conjunto avaliado. Após isso reduz-se o tamanho da
grade e repete-seo processo. a dimensãoé dada por:

Ooa( .4)
onde /V(r) é o número de hiper-cuboscontendo ponto(s) do conjunto ,4.
Como esta definiçãose encaixa nas anteriores? E baseada na seguinte
medida

rÚN(r),

e notando

que:

d = {n/{d'//ím,..ra'N(r)

= 0}.

Normalmente o método é usado com sucessivas divisões de r (por potên
clãs de 2 por exemplo) e usa-se um gráfico log-log para fazer uma regressão
linear e da inclinaçãoda reta obtida estimar a dimensãode contagemde
caixas.
Exemplo 3.6 Dimensão de contagem de caixas da costa inglesa
Podemos calcular qual é a dimensãode contagem de caixas da costa da
Inglaterra usando grades progressivamente mais finas e para cada uma, contando
o número de caixas necessárias para cobrir a costa.
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E o número de caixas cobrindo a costa em cada escala

Escala l 1/4
Númerode caixas 1 13

!/! l i/iõ l l/a2 l i/64
47 l 138 l 362 l 944

Isto em um gráfico log-log

Gráfico log-log da escala versus a contagem de caixas.

A inclinaçãoda reta interpoladaentre os pontosé de aproximadamente1, 4.

e este valor é a dimensãode contagemde caixasda costa da Inglaterra(nas
escalasconsideradasaqui): Daa H 1, 4.
E importante notar que este método tem limitações intrínsecas, por
exemplo, ele irá dar dimensão um a qualquer subconjunto denso de R,
enquanto muitos destes subconjuntos podem ter dimensão de Hausdor#.
Besicovich igual a zero (por exemplo, os números racionais).
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Dimensões de Infoi'mação
Também conhecidas como dimensões generalizadas de Renji, são muito úteis
na física ([FFP941), e atua]mente em matemática no estudo de multifractais
([PJS92, no artigo de Mande]brot, pag. 921]).
Inicialmente tomamos uma medida invariante numa grade de tamanho
c na qual cada caixa tem probabilidade p{ associada (ligada a 'quantidade'
de pontos do conjunto contidos na caixa). Então definimos:
Definição
3.6 dimensão gez2ern/{zada de Re7Üi de ordem g, 07zde q C IR e
q # l é dada por;

Z)q

.:L
.:. P?.1.5
1 -- q É;Õ
logo €

Esta definiçãonosdá um espectrode dimensõesquandog varia. Nor

malmenteé usada em sistemas com atratores, tomando-seórbitas define-se

Onde Ari é o númerode pontos da órbita que estão na {-ésimacaixa
e Ar é o número de pontos total da órbita. Quando N é grande a órbita

esta percorrendo várias vezes o atrator, logo as diferençasde 'densidade' do
mesmo estão bem representadas pelos pis daí pode-se aplicar a definição de
dimensão cima para calcular as dimensões de Renji do sistema.
Alguns valorelde q são particularmente relevantes: 0, 1 e 2. Vejamos
logo

l

Z)o = lim.-.FO--i8i;Í- agora >1:l é exatamente o número de pontos na caixa
i, ou seja /Vi(c)

daí ficamos

com:

]Ví (.)
o.-lU [og2log2c

Que é exatamentea definiçãoda dimensãode contagemde caixas, ou

seja: Z)oc = D.l

Com q = 1 temosuma pequenadificuldadetécnicana definição,mas

pode ser contornada. Reescrevemos Z)ç como
Z)q

Ê;Õ logo (
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por

Onde /ç(p) é a

i8 definida

',@- íh

i.;,

E.:

Esta tem um limite definido quando g -+ l que é [FFP94, pag. 151]

-- El:pi logopf que é exatamente a quantidade de informação (por Shannon)

do sistema. Daí temos:

>ll:P{ logo P{

": - IU -lQãiM
Que é chamada de g!!ng!!!êg.g!.!!!blnlsle.

E por fim o caso onde q

2

log,E P?

lim ------L-

c-'FO

l0g2 €

é a dimensão de correj2ção que é de fácil cálculo em sistemas complexos
pelo algoritmo de Grassemberger-Procaccia (mais sobre isso na próxima

seçaoJ.

Uma propriedadeinteressantedas dimensõesde Renji é:
Dq $ 1)q' sse q ? q' onde q, q' c IR
a igualdade vale com conjuntos auto-semelhantes e homogêneos (todos os
pontos são equiprováveis). Se houver a desigualdade temos um conjunto hoje
denominado !!11i!!!!Eaçta!,pois possui diferentes dimensões considerando-se

diferentes'densidades'do conjunto. As dimensõesZ). com q indo a --oo
correspondema uma caracterização das partes mais esparsas e quando vai
a oo as partes mais densas.

3.2.3

Antigas Definições

Mas porque esta série de definições de dimensão, uma definição não seria
suficiente? Infelizmentenão, como veremos abaixo, Mandelbrot tenta dar
a princípio IMAN831uma definiçãoformal de fractal usado a dimensãode
Hausdora-Besicovich, mas já nota que é uma definição provisória. Depois
''A teoria da informação é extremamente bela e rica, mas fica um pouco fora do escapo
desta tese, para resultados gerais [HAM80j e para detalhes aplicados a fractais [FFP94,
em 11.11 e lll.lll.C].
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reconhece que não deveria ter fixado uma dimensão em particular, mas que

o conceito de dimensão é o que conta, para cada situação uma dimensão.
Barnsley [BAR88] por outro ]ado usa outra aproximação montando um
espaço métrico de subconjuntos compactos de outros espaços métricos com
a métrica de HausdorH'.Isso é exatamenteo que é necessáriopara o trabalho
dele em particular.

Mandelbrot
Retomemos agora a definição de Mandelbrot

"Whenever we work in the Eucliedeanspan RZ, both Z)T Idimensão topológical and Z) [dimensão de Hausdor#.Besicovitch]

are at least 0 and to most E. But the resemblanceends here.

The dimention l)T is always an integer, but Z) need not to be an
integer. And the two dimentions neednot concide; they only sat-

isfy the Szpilrajn inequalityZ) ? Z)T. For All Euclid, Z) = Z)T.
But nearly all sets in this Essay satisfy Z) > Z)r. There was no
term to denote such sets, which led me to com the term fractal.
and to define it as it folows:

A fractal is b\J de$nition Q set for which the Hausdot$ Besicouitch dimention strictly e=ceedsthe topologica!dimention.» 19
Agora fica mais claro a intenção de Mandelbrot ao definir como fractal
aquele conjunto em que Z) < D B, pois com isso podemos ter uma distinção geométrica entre os objetos, em um o comportamento é euclidiano

no outro não é. Daí a necessidadede cunhar um temo novo: fractal da

aparência quebrada, fracionada dos objetos.
Quão fácil é classificar um objeto como fractal nestes termos? Depende
muito do objeto. Para formas euclidianasé fácil, para objetos em geral não
há bons métodos, pois a medida de Hausdorff é muito teórica o termo 'todas
possíveis coberturas' invalida o uso direto da definição.
Sempre que trabalhamos no espaço euclidiano RE, ambas l)r [dimensão topológica]

e Z) [dimensãode HausdorfT-Besicovitch]são no mínimozero e no máximo E. Mas a
similaridade termina aí. A dimensão l)r é sempre um número inteiro, enquanto D não
precisa ser um inteiro. E ambas não precisam coincidir tampouco; elas somente tem que

satisfazera desigualdade
de Szpilrajn: 1) 2 Z)r. Para todas formaseuclidianasD = Z)T.
Mas quasetodos conjuntosneste Ensaio satisfazemZ) > 1)T. Não havia nomepara tais

conjuntos, o que me levou a cunhar o nome fractal, e a defina-locomo segue:
Um jractal é por de$nição um conjunto cuja dimensão de Hausdor#-Besicouitch excede
es&ritamenfe sua dimensão fofo/ógíca.
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A solução em geral adotada é usar outra definição de dimensão no lugar

de #Ha de cálculomaisfácil no problemaem questão. Mas nem sempre é tomado o cuidado necessárioe não fica claro para os leitores que se
está usando

uma aproximação

ou limitante

superior

(como a DCC),

fato

que o próprio Mandelbrot lamenta no final da edição revisada de seu livro
IMAN83]. Após isso ele reforça que a idéia de dimensão e não sua definição
formal é que deve ser usada para classificar objetos. Depois de quase duas
décadas de trabalhos no campo é hora de retomarmos esse problema e dar
uma definição formal abrangente.
Pela dificuldade de cálculo da dimensão a definição raramente é usada
como crivo para classificar objetos. Em vez disso normalmente se ouve
jde autores cuidadosos): 'o sistema apresenta características fractais', 'o
objeto é de natureza fractal', etc. E quando cálculoscom alguma variante
de dimensão funcionam diz-se imediatamente que o objeto é fractal, embora
isso não garanta que sua dimensão de HausdorR-Besicovich seja estritamente
maior que a topológica.
Pior ainda em muitos problemas mostra-se que fractais clássicos tem

dimensãointeira e às vezes igual à sua dimensãotopológica. Por exemplo
os conjuntos

de Cantor 'gordos'

Exemplo 3.7 Um conjunto de Cantor gordo:
Um conjunto de Cantor gordo é construído aqui pela remoção dos segmentos
centrais de tamanho que decresce relativamente (um ao outro) com 1/32". Na
figura temos o terço central removido, daí são removidos os nonos centrais dos

segmentosrestantes,então são removidosos 1/81 etc.

Primeiros passos na construção de um conjunto de Cantor gordo.
Neste caso o conjunto tem infinitos buracos, mas seu comprimento final é
maior que zeros Calculemos:
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0.41482

Que possui limite para n --} oo: Z,.

e também em particular a fronteira do conjunto À/ (conjunto de Nlandelbrot

para /.(z)

= z2 + c) tem DHB(aÀ4)

= 2 ISH191J!

Notamos

também

que em [EDG90, pg. 180] é citado um me]horamentoda definição de Mandelbrot por James Taylor que adiciona mais uma restrição: "F é fractal se
dímr(F)

< dÍmHB(F)

= dimp(f')"".

Essa sugestão ainda falha ao deixar

objetos conhecidos de fora herdando as dificuldades de cálculo da original,
porém ela elimina objetos que não se parecem nem são construídos como
fractais (Mandelbrot os chama de 'verdadeiro caos geométrico').
Isso mostra que apesar da construção idêntica muitos objetos, supostamente fractais, não são fractais por esta definição. Portanto parece-nosque
a dimensão cai melhor como uma das propriedades de conjuntos fractais,

mas não como definição: é uma importante ferramenta para entenderos

fractais, mas não é suficiente para defina-los.

Barnsley
Em seu livro IBAR881 Michael Barnsley aproveita esta situação de indefinição em relação à dimensão e cria uma nova definição. Não é uma proposta
para substituir a antiga, mas simplesmenteo que o autor entendepor fractal
em seu livro, e especialmente aquilo que se encaixa melhor nas necessidades
das ferramentas desenvolvidas por ele.
Retomemos a definicão:
"We refer to (H(X),

à) jespaço métrico de subconjuntos

de

X com a métrica de Hausdorff À induzidas as 'the space of frac-

tals'. It is too soon to be formal about the exact meaningof
'a fractal'.

At the present stage of development of science and

mathemathics, the idem of a fractal is most useful as a broad
concept. Fractals are not definedby a short legalisticstatement,
but by the many pictui'es and contextowhich reter to them. For
us [...] any subset of (H(X), A) is a fracta]. Howeveras with the
"Aqui aparece mais uma dimensão: a de Empacotamento (Packing no original)
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concept of 'space' more meaning is suggested than is formalized."
21

O que Barsley definecomo (H(X), A) é o espaço métrico da união conjuntos compactos de X com a métrica de Hausdorff induzida h sobre o
espaço métrico original X. Mas um ponto de X é um conjunto compacto,
logo H(X) é na verdade P(X) (o conjunto da partes de X), logo a definição
engloba todos subconjuntos de X!

Desta forma não se limita o que são os fractais (e sempre trabalhamos
com espaços métricos completos). Parece-nos uma definição muito abrangente, criada para satisfazer as necessidades do trabalho do próprio Barnsley.

RR

'F)nfit.i,;.
"'y
'+ - '

Se não existe uma solução completa, uma possibilidade é retomar a noção
de fractais à procura de uma nova definição. O que identifica um fractal
antes de calcularmos sua dimensão ou sabermos se ele é compacto etc.?

Uma característicaé clara: auto-semelhança
(estritaou não). Ter partes

semelhantes ao todo é essencial.
Aqui devemosfazer uma pausa na nossa linha de raciocínio e notar explicitamente aquilo que Mandelbrot defende como a 'volta da geometria'
como ramo importante do desenvolvimentomatemático.

Como saber se um conjunto é auto-semelhante?Pela definiçãoteórica
é um pouco difícil, com a possívelexceçãode alguns exemplosde livros
didáticos. A maneiracorrente introduzida por Mandelbrot22é fundamen-

talmente importante até hoje: visualização computadorizada. Sem 'ver' um
conjunto não temos como dizer algo sobre sua auto-semelhança. Aqui temos
um divisor de águas: a visualização computadorizada passa a ser ferramenta
importante para a matemática no estudo de fractais.
Isso é uma correntede volta ao 'visual' na matemática. Aonde nossa
visão geométricapassa a exercerum papel importante. Outro fato importante é a sugestão de fatos a serem provados (conectividade de À/, universaNos referimos a (H(X).h) [espaço métrico de subconjuntos de X com a métrica de
HausdorfTh induzidas como "o espaço dos fractais". E muito cedo para sermos formais
sobre o significado exala de "um fractal". No estágio anual de desenvolvimento da ciência

e da matemática, a idéia de fracta] é mais útil como um conceito amplo. Os fractais não
são definidos por uma curta definição "legal", mas pelas inúmeras imagens e contextos que

se referem a eles. Para nós [...] qualquersubconjunto de (H(X), h) é um fractal. Porém
assim como com o conceito de 'espaço' mais é sugerido do que realmente formalizado.

"Nem ele acreditou na sofisticaçãodas primeiras imagens, atribuindo o resultado à

algum erro de cálculo. fato que ele rapidamente descobriu ser incorreto.
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lidade da constante (í etc.) e a inspiração de pesquisadores pela investigação
das imagens de fractais.

Outro ponto que é comum a todos fractais - tanto quanto a auto-

semelhança - sendo presença obrigatória na gênesedos fractais, é a iteração.
Disto percebe-se a grande importância do computador como ferramenta ideal
para estudar fractais.

Praticamente todos fractais são gerados por funções iteradas, e todos
foram descobertos ou inventados a partir de funções iteradas23. Clom isso
vai ficando mais claro a importância de funções iteradas e o porquê de termos
apresentado-asno início deste trabalho. Retomemos as três características
fundamentais dos fractais em ordem de aparição:
l Tt-.,,ã..

2. Auto-semelhança
3. Dimensionalidade

Ou seja a idéia de Nlandelbroté a última na seqüência. Ela tem pro-

blemas que já discutimos e a vantagem de ser sintética e eficiente ao tentar
descrever estrutura dos objetos. A segunda é a essência de um fractal, mas
tem definição formal muito difícil. Algumas possibilidadessão de aplicação
limitada e no caso de fractais não-lineares não se tem boas definições para o
que seria a auto-semelhança não estrita. O conceito serve realmente melhor
como um guia intuitivo.
Nos resta então a primeira: a iteração, como forma de definição, temos
duas possibilidades, então.
Primeiro podemos chamar a própria função iterada de fractal, isso cairia
bem no estudos de sistemas, pois eles são definidos em temos de equações ou
funções iteradas. Porém não é uma forma geométrica como mencionamos
há pouco.
Temos como segunda possibilidade: o conceito de lugar geométrico influenciando a definição. Normalmente estamos tratando de uma função
iterada que tem órbitas que vagem por um espaço apresentandoou não alguma característica de nosso interesse. Estes dois conceitossão unificáveise
fractal pode ser dito como o lugar geométrico dos pontos que compartilham
uma mesma propriedade de uma função iterada. Formalmente temos:
"Com a exceção do conjunto de Cantor THádico que pode ser definidoem termos de
números em [0;1] na base três e da se]eçãode todos que não apresentamo dígito l na
expansão. Este exemplo também pode ser encarado como iterado.
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Definição 3.7 :Ê}Zc&aZ.dada uma /unção ãterada / : .E -->
E, um ma'pa M l Oxbl..f) -+ R e um uütor r ç: R (onde

R é um es'paço-resultado
de MI) é um co'n,liun,to
A tal que:
..4

(.(«)

)

Assim qualquer conjunto formado por pontos com a mesma propriedade
(quando transformados por /") é um fractal. Isto coincide com a definição de
fractais clássicos e com alguns famosos que não eram fractais pela definição
original, como o conjunto de Mandelbrot de /(z) = z2 + c.
Esta definição é mais abrangenteque a de Mandelbrot e mais ajustada

ao campo como um todo do que a de Barnsley. A experiênciaacumulada
no campo pela iniciativa de pesquisadores como estes acaba nos levando a
uma definiçãoque incorpora a origemdos fractais - a iteração e a noção

geométrica de lugar geométrico - num único conceito. As noções de autosemelhança de dimensionalidade são então propriedades a serem estudas,
presentes (como eram encaradas) na vasta maioria dos fractais.

3.4

Novas direções

O campo de fractais têm se expandido por dois caminhos: o das aplicaçõese
o da teoria. O primeiro é muito rico e não cabe aqui uma revisão exaustiva

dele. No segundo temos uma pequena confusão reinante pela dificuldade
de definição e pelas características pouco convencionais dos fractais. Porém

é importante frisar que muitos têm contribuído significativamentepara a
própria matemática por ferramentas que usam fractais. Alguns chegam
a desenvolver teorias belíssimas ampliando conceitos anuais pelos fractais.
Como exemplos disso temos IMEH911 como grande trabalho teórico e [DK88,
no artigo de Jenny Harrisonl como amostras das possibilidadesdos fractais
na matemática pura.
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Capítulo 4

Técnicas de Cálculo e
Visualização
As técnicas de cálculo e visualização de fractais sofrem também com a falta
de organização do campo. Aqui apresentamos uma organização e referências

para as técnicas mais importantes e utilizadas. A visualizaçãoé um caso
particular do cálculo, mas é de fundamental importância para o estudo dos
fractais, por isso é tratada com maior atenção aqui.
Três categorias de cálculo descrevem o que é possível com fractais: síntese, transformação e análise. Na síntese temos uma função iterada sendo
estudada (e alguma propriedade sendo avaliada) gerando um fractal se

considerarmoseste uma imagem estamosfalando de visualização. Com
transformaçãodescrevemosa mudançade um fractal para outro, muitas

vezes é vista como um acoplamento análise-síntese. Com a análise buscase encontrar elementos que resumam as características do fractal estudado
dimensões, expoentes característicos etc. - no caso mais geral se coloca
talvez o problema mais difícil: dado um fractal encontrar a função iterada
e a propriedade que o gerou (também conhecido como o proa/ema ínuerso).
Sintetizar um fractal é a ferramenta mais comum, porém que apresenta
menos aplicações práticas diretamente. Uma grande variedade de programas gera fractais somente por sua beleza estética, mas a similaridade entre
muitos fractais e elementos da natureza os torna ótimas fontes para programas que imitam o comportamento natural. Cromo exemplos temos os
programas de ilustração que simulam texturas, pincéis, etc. com fractais
e também temos simuladores de võo e jogos que simulam superfícies e texturas por fractais. O cálculo eficientede um fractal não dependesomenteda
função e da propriedade estudadas, diversas técnicas de otimização podem
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ser utilizadas para obtenção de resultados muito próximos (senão iguais) do
obtido pelo uso da "força bruta"
Na transformação temos a primeira aplicação comercial de fractais: a
compressão de imagens. Nela uma imagem é codificada como um fractal (IFS
afim para ser excito) e este ocupa um espaço muito reduzido em comparação

com a imagemoriginal. Na restauraçãoa imagemobtida não é exatamente

igual à original (compressão com perdas) mas a diferença é controladas. Mas
este método aponta algumas das possibilidades de transformações fractais:
a imagens restaurada não precisa ser do mesmo tamanho (nem resolução)
da original. Se mais pontos forem necessários o fractal calculado serve de
função de interpolação gerando resultados interessantese melhores do que

os obtidos com qualquer outro método. Apesar do pioneirismoeste tipo
de cálculoé bastante difícil, provavelmentedevido a parte de análise de
conjuntos. Alguns desenvolvimentossão mostrados em [VIN93].
Com a análiseextrai-se informações relevantesde um dado fractal. Este

em geral é um conjunto de propriedades que desejamos conhecer melhor. E
sem dúvida o tipo de pesquisa mais explorado no campo. Desde a introdução
do termo por Mandelbrot calcula-sea dimensão fractal de imagens,objetos
naturais, sistemas etc. O objetivo maior neste tipo de cálculo seria encontrar uma função iterada e uma determinada propriedade a partir de um
fractal dado. Este é conhecido como o problema inverso, e é na realidade o
problema de todas ciências experimentais: dado um fenómeno fornecer um
modeloque o explique. Desnecessáriodizer que pouco sucessofoi obtido no
problema geral, mas em casos específicos temos boas descrições e explicações
geométricas baseadas, por exemplo, na dimensão calculada.

Esta seçãoestá dividida em quatro partes: Cálculo e precisão;Orbital;

N4apas; Cálculo de dimensões e outros indicadores. A primeira comenta
algumas questões relativas aos métodos básicos utilizados para se calcular
fractais e órbitas. Estes são muito relevantes pois os sistemas fractais apresentam frequentemente comportamento caótico e sensibilidade às condições
iniciais, daí a necessidadede tratamento cuidadoso do uso do computador
na avaliação dos mesmos. Teoria da informação, caoticidade e expoentes
de Lyapunov são temas que não só se referem a métodos de cálculo. mas
auxiliam em outras áreas como a avaliação de dimensões.
Orbitas é a parte que se concentra mais no estudo dos cálculo relativos
às órbitas de funções iteradas e a avaliação de suas propriedades. Mapas
faz o mesmo para fractais incluindo técnicas de varredura e outras questões
'Quanto mais diferença maior a compressão obtida.
compressão com perdas, em particular o JPEG
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Similar a outros métodos de

(também para imagens).

pertinentes. Ambas se concentram mais no aspecto sintético do que no

analítico do cálculo.
Já a última parte: Cálculo de dimensõese outros indicadores trata da
parte sintética. Indica-se como avaliar indicadores a partir de fractais dados
e como ajustar parâmetros de meta-modelos para obter modelos funcionais
de fenómenosobservados.

4.1

Cálculo e precisão

Na síntese de fractais por computadores encontramosmuito freqüentemente
problemas associados à precisão finita destas máquinas. A caoticidade (definida e comentada mais adiante) inerente nestes sistemas introduz ruídos que
muitas vezes atingem proporções semelhantes ao do sistema todo em pouco

tempo Nesta seção nos concentraremos em espaços métricos, já que sem
uma métrica não conseguimos conceituar a informação nem o erro cometido.
A teoria da informação de Shannon nos auxilia a limitar estes efeitos e.
quando isso não for possível, avaliar o grau de significânciado sistema num
determinado ponto.

4.1.1 Noção da quantidade de informação
Pode-se avaliar a quantidade de informação pelo número de bits [HAM80j

(dígitos binários) necessários para representar um objeto. Na teoria da in-

formação usa-se a noção de eventos com probabilidadesp associadas (como
na avaliação das dimensões de Renji) e define-se a informação como:

''., - -.:,(Ê)
ou seja, o símbolo s que tem probabilidade p de aparece em um canal
"carrega" /(s) bits de informação. Neste contexto a informação é tratada
como "novidade" ou "surpresa" associada a um evento/símbolo. Quanto
mais improvável um evento, mais sua aparição nos diz (informação).

Numa codificaçãoótima (Huffmann)cada símbolorequer [/(s)] bits

para ser representado,quanto mais improvável, mais bits o símbolo requer.
Como corolário temos que esta codificação comprime (ou armazena de forma
comprimida) uma mensagem otimamente (embora quando implementado
este método não seja ótimo).
Porém o conceito básico que utilizaremos mais fortementeé:
/(.)

= log, is
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onde consideramos lsl o 'tamanho' do símbolo s. No caso de probabili
dades e no caso de espaços métricos usamos
/(@) = log, d(s, P)

onde avaliamos a distância entre dois elementosde E pelo número de
bits que necessitamos para armazena-la.
Outro conceito que utilizaremos (embora não na extensão que Shannon
apresenta)é a entropia. Ela é a respostaà pergunta: se temosum símbolos
com informação /(s), quantos bits de informação recebemos na média? Para
cada símbolo s com probabilidade p a, resposta é: pi/(s) = p{log.(l/pí). E
para todo o sistema? Temos a entropia:
l
H - E ,: -':, :;
P

O que a entropiasignificano contexto da teoria da informação?Basica-

mente é a quantidade de bits média de cada símbolo. Ou seja quantos bits2
são necessáriospara armazenar cada símbolo daquele sistema.
Por exemplo, tomemos um dado honesto, com p{ = 1/6 a quantidade
de informação

de cada face é constante:

/(face)

entropia do sistema (o dado) todo é dada por:

= logo(6)

H 2, 5849 . . . e a

= :âiog,+=õ(li'g,6)-i'g26
i

'

6

Neste caso (e em qualquer outro onde todas probabilidade forem iguais)
temos a entropia igual a quantidade de informação de cada face, agora vamos
supor que o dado foi viciado. Com isso somente duas faces aparecem (digamos 5 e 6) com probabilidadesdesiguais (1/4 e 3/4 respectivamente). Estas
faces 'prediletas' tem quantidade de informação: /(face 5) = 1og2Íh = 0,5
e /(face 6) - 1og2ãjã = 0, 415 . . - Já as outras faces: /(face ruim) = log, ã

que podemos dizer que é infinita, já que não podem ocorrer estas faces.
Agora a entropia deste dado é (supondo que não se somam as faces com
P 0)

« - }-.:, ! * : .:, { - ; * { -.:, ; ~ ',',;;.
logoeste dado é mais 'bem comportado' que o dado honestos Isso quer
dizer que o dado viciado não apresenta tantas surpresas (quatro faces não
2Arredondados para o inteiro superior.
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aparecem, pelo menos) que o dado honesto (que pode mostrar qualquer face
quandojogado).

Bits de informação e bits de armazenamento são grandezas distintas,
que podem ser confundidas (como flz acima) somentequando se tem a distinção clara: bits de informação são unidades (não necessariamente inteiras)
de quantidade de informação; bits de armazenamento (ou transmissão) são
símbolos, dígitos binários utilizados para representar um evento. Ambos
podem ser confundidos quando se pensa na codificação de Huffmann e na
quantidade de informação levada ao próximo inteiro.
4.1.2

Representação numérica

Como representarórbitas (ou mapas) em espaçosarbitrários? Começamos
avaliandoa ordem de grandeza necessária: À/ = [log2]Z]] ou seja o número
de bits necessáriospara armazenar os elementosde E. No caso de espaços
infinitos ou com À/ muito grande usamos aproximações. Mas no caso de
espaços finitos pequenos usa-se uma representação excita.

Como numa representaçãoexala não existem erros, e nossas funções

iteradas são determinísticas temos um controle perfeito (embora nem sempre
eficiente) da evolução do sistema.

Em espaços 'grandes' complica-se a situação. Especialmente se a métrica for a única estrutura existente, pois a representaçãodos elementos será
muito difícil.

Consideramosaqui como paradigma de espaços'grandes'IR" quando

forem não-enumeráveise Z" quando forem enumeráveis. Se usarmos Z" nor.
malmente nos restringimos à alguma ordem de grandeza À/ e usamos Z2m.
Neste caso estamos falando de um espaço 'pequeno' se não houver órbitas
que extrapolam esta ordem de grandeza, caso contrário a representação é
inadequada. A referência básica para isso é [KNU81, Cap. 4].

Inteiros
No caso das representações de Z podemos usar: ZP ou usar uma alocução
dinâmica que acomoda tantos dígitos dos números quanto sejam necessários.
Sempre tentando manter-nos dentro da capacidade do computador em ques-

tão. Em casos onde os valores ílcam muito altos muda-se para a representação de ponto flutuante para os inteiros, conforme discutiremos abaixo.
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Reais
No caso dos números reais IR temos um problema sério: é um conjunto infinito, denso e não-enumerável. Como toda representação em computadores
digitais3é finita aconteceo inevitável: usa-se aproximações. Estas juntamente com sistemas determinísticos são a fundação do caos determinístico.
Vejamos alguns métodos:

Ponto fixo Aproximações por inteiros, ou ponto fixo são o método mais
simples de representar números reais numa região específica da neta. Por
exemplo se temos um computador de 32 bits (ou seja é capaz de fazer contas
com inteiros de 32 bits) podemos representar os números em 10,1[, tomamos
a palavra:
tDOtDlt02 '''tD31

e imagina-se uma vírgula decimal antes dela

0, ?l;oti/ltz;2 ' ' ' tz)31

A soma e a subtração não são afetadas por este artifício, mas a multiplicação e a divisão são, é só lembrarmos que estamos vendo na verdade o
valor 8i onde w é o valor inteiro da palavra:

a . b

a+b

5z + in - -5ài
' ó

232" 232

a.ó

r a.b\ ,.32

Na multiplicação somente multiplicar os inteiros a e b não multiplica os
reais por eles representadosé necessário dividir o resultado por 232ainda
para obter o valor correto. Um ajuste semelhantevale para a divisão4
Este método é rápido pois lida com operações básicas em geral embutidas no hardware do computador, e prático pois não necessitade muita
programação adicional para ser realizado.
A desvantagemé clara: somente números num intervalo são representados e muito cuidado deve ser tomado para não ultrapasar os limites da
m aqulna.
'Em oposiçãoaos analógicos,hoje quase extintos, mas que parecem resolver alguns

problemas que são inviáveis em computadores digitais.
'Além de cuidados para nenhuma destas passagens ultrapassarem a capacidade do
computador, fato que ignoraremos neste trabalho.
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Ponto Flutuante
A extensão natural deste método é aplicar ao computador a representaçãoconhecida como ponto flutuante (ou notação científica
em outros campos). Nela o expoente é armazenado alem de um número em
1[

«

1)'0, ««ow-'"'

W63 X 2eoei '''eiS--B

Neste caso eu utilizei o padrão 'double extended' da IEEE, nele temos um
bit de sinal s, 64 para a mantissa e 15 para o expoente deslocado (artifício
para não armazenar no sinal do expoenteé desloca-lode .B unidades, neste
exemplo B = 16383).

Os limites neste caso são: 64 bits na mantissa, ou seja, quase 20 casas
decimais depois da vírgula e 15 bits no expoente deslocado que vai de --16383
à +16384.
As operações são bem mais complicadas, pois envolvem o tratamento
com os expoentes também. Resultado: é um método mais lento, porém
muito preciso, só que certos números não são representáveisassim como no
ponto fixo. A vantagem do expoente é poder 'deslizar' a representação por
um trecho muito maior da rega real.

Racionais Outra possibilidademuitointeressante
é usar um par de in-

teiros (do computador) para representar números racionais da forma p/q
(em geral normalizada, isto é p e q são primos entre si). Os cálculos não
são difíceis e bastante eficientes, mas os problemas surgem em dois pontos:
na limitação de alcance imposta pelo tamanho dos inteiros no computador,
e pelo uso de funçõestranscendentaisque fornecem respostasnão representáveis

por racionais

muito

facilmente.

Porém

em sistemas

com as quatro operaçõesbásicas é uma boa alternativa.

Precisão arbitrária

que amuam

Quando não se sabe de antemãoqual será a pre-

cisão necessária há a possibilidade de se implementar algoritmos de precisão

arbitrária que vão expandindoo espaço ocupado pelos númerosà medida
do necessário. Problemas: complexidadede implementaçãolentidão e em
muitos casos consumo de memória exagerado. Vantagens: repostas muito
precisas.

Apesar de fornecerem mais precisão o ganho teórico é nulo. Ainda são
números em ponto flutuante, só que a mantissa (e às vezes o expoente) têm
tamanho variável, mas ainda são .Pnífos. Por exemplo funções transcendentais também extrapolam a capacidade deste sistema.
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Híbridos Alguns programas matemáticos como o il/alãernatícaadotam
uma estratégia mista: eles detectam a representação mais adequada (no
sentido de minimizar as perdas de precisão) e convertem entre elas quando
necessário. O resultado é um sistema muito interessante para matemáticos,
no qual números como r são devolvidos na tela como Pi.. E somente são
explicitamente calculados se o usuário quiser (neste caso permitindo quantos dígitos de precisão forem desejados). Funções transcendentais ficam, em
geral, não avaliadase números inteiros muito grandes são armazenadospor
inteiro (por exemploé trivial calcular 100001com todos os dígitos de precisão). Essa flexibilidadetem seu preço: tempo. O sistema é de longe o
mais lento de todos sendo somente adequado quando o volume de cálculos
é baixo.

Influência nos cálculos O fato de se utilizarum númerofinitode bits
para armazenar os números causa um problema sutil: a introdução de ruído
à medida que iteramos alguma função.

4.1.3

Problemas de trabalho com precisão finita

Como detectar as imprecisõesou ruídos introduzidosem cada iteração de
uma função? A idéia básica é tomar duas órbitas de sementesmuito pr(}ximas (mas ainda distintas na representação escolhida) e acompanhar sua
evolução. Ou seja estamos querendo avaliar:

{ = (,{, ,;)
como uma avaliaçãodo erro que se introduzirá ou não ao iterarmos a
função. Iniciandocom Ao = d(zo,zl)) = ( vamoscomparar este valor com
um A{ no futuro para dizer se o sistema introduziu mais imprecisão ou não.

Pelo afastamentodas órbitas percebemosque um erro pequenotende a se
ampliar podendo comprometer os dados avaliados num ponto futuro. Com
órbitas que mantém o afastamento constante ou que se aproximam temos
um sistema que conserva sua precisão (ou mesmo a melhora) com o passar do
tempo e pequenoserros não afetarão o sistema significativamenteno futuro.

4.1.4

'Segurança' nos cálculos

Quando lidamos com vários atratores (os casos mais interessantes) tem-se a

pergunta: como lidar com a imprecisão inerentea representaçãonumérica
entre as bacias de atração de atratores diferentes?
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Para isso usa-se uma definição e algumas propriedades de sistemas fractais: dado um ponto z e uma precisão s C IR+ dizemos que o ponto é inseguro
se existe outro ponto g/c B(z, s) que converge para um atrator diferente do
que z

A fronteira entre as bacias de atração tem (hiper-)volume:

}''(s) H N(s)s'
onde ]V(s) é o número de caixas cobrindo a fronteira e d é a dimensão
do espaço.
Mas se tomamos como -D a dimensão (por exemplo a de contagem de
caixas) da fronteira das bacias dos atratores, então IV(s) oc l/se. Logo

}''(.) H.''0 = ..
Onde a é chamado de expoente de incerteza. Como Z) fica entre d e d-- l

temosque 0 $ CE5; l.
A partir disto pode-seestimar quantosdígitos a mais precisa-separa

reduzir a região de incerteza: supondo que deseja-se uma redução de r vezes
de y(s), então a nova precisão s'' = s'/r logo:
log, s' = log, s --

Ainda podemos ver isso como
S

L

Logo se a for se aproximando de 0 teremos um fronteira que se aproxima da dimensão (logo do hiper-volume associado) do espaço todo, assim
conseguir mais precisão é difícil. Por outro lado quando a aproxima-se de
l temos uma fronteira suave que tem volume proporcional à precisão, logo
reduzir a fronteira é como reduzir a precisão proporcionalmente.
Por exemplo: seja D = 2, 5 a dimensão de uma fronteira em üi3 (d = 3)
e seja s = 10'3 temos que cv = 0, 5, logo para reduzir X(s) por um favor de
1000 teríamos que:

in-J
s' := .ililliÕ} - lo'3-õ

= lo-9

Ou seja, seriam necessários mais seis dígitos na precisão de nossos cálculos para reduzir a região de incertezapor um favor de 1000. Agora se a
fronteira fosse mais rebuscada (D = 2, 75):
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s' = ::jÕi

- 10'3-i2

:: 10-is

Neste caso se quiséssemosa mesma redução de volume teríamos que
melhorar a precisão por 12 casas significantes (decimais).

4.1.5 Caoticidade e expoentes de Lyapunov
Vamos introduzir uma medidado afastamentodas órbitas: o expoentede
Lyapunov Ele é largamenteutilizado em física para avaliar a caoticidade

de sistemas e ajudar no cálculo de dimensões e outros indicadores.
A noção é simples: quanto as órbitas do sistema todo se afastam entre

si na média? (ver para uma introdução mais detalhada: ]PJS92] e [FFP94])
Comecemos por calcular o expoente de Lyapunov de uma órbita com
imprecisãoc, ou seja com uma bola centrada em zo de raio e/2, nestecaso
A{ = 1/'(b(zo, c/2))l ou seja é o diâmetro do conjunto resultanteda á-ésima
iteração de / na bola centrada em zo.

*w-,.}R.

E.,t

ou seja, se este limite existir quer dizer que as órbitas que iniciam em
torno de ao seguem uma lei exponencial de afastamento. Se o expoente for
zero, então a separação entre as órbitas mantém sua ordem de grandeza, se
for negativo quer dizer que a separação tenderá a zero muito rapidamente.
Se o expoente for positivo então as separação entre as órbitas cresce expo"
nencialmente e temos a presença do caos determinístico.
Tomando-se a média dos expoentes de Lyapunov de todas as órbitas de
um sistema obtemos o expoentedo sistema À.
Na verdade podemos, em espaços multidimensionais, obter tantos ex-

poentesde Lyapunov quanto são as dimensõesdo espaço, mas a definição
já dependede mais estrutura do que somente a métrica. E a avaliaçãoe
aplicação são bem mais complexas, vide por exemplo [FFP941.

Espectro de expoentes de Lyapunov
No caso de funções contínuas e diferenciáveis em R" é possível calcular-se o
espectro de expoentes de Lyapunov. Toma-se um hiper-elipsóide em torno
de um ponto e observando-se sua evolução pela função. Neste caso avalia-se
a extensão (linear) de maior crescimento (Ài), a seguir avalia-sea área de
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maior crescimento

(Ài + À2), a seguir o volume

(ÀI + X2 + À3), etc.

Assim

obtém-se n expoentes do espectro de Lyapunov.
Em outros termos pode-se dizer que os expoentes do espectro são as velocidades de afastamento em direções independentes ordenados da maior
velocidade para a menor. Maiores detalhes podem ser encontrados em
[FFP94] .

Definição 4.1 Sêlzsió/ dada as condiçõesiniciais é quando dada uma órbita # {em-se

!imitei.

limo-.}..

A{

::

oo /ogo as imprecisões

são amp/{/iradas

sem

Esta sensibilidade é encontrada em muito sistemas naturais em cer-

tos pontoscríticos, mas o mais interessante(observadoinicialmentecom
Lorentz) é que muitos sistemas têm sensibilidadeàs condições iniciais em
todas as órbitas do sistema (ou na maioria delas).

Sistemas dinâmicos Na física o uso de expoentesde Lyapunov é comum
em sistemas definidos por equações diferenciais. A técnica computacional
básica utilizada é a adoção de um passo finito (embora pequeno) e o tratamento das equaçõescomo funções iteradas, ou ainda pode-se usar cortes de
Poincaré que na verdade transformam um sistema contínuo num discreto
como as funções iteradas.
Porém o fato de termos equaçõesdiferenciaise portanto: funções diferenciáveis permite uma simplificação da definição dos expoentes de Lyapunov.

Onde utilizamoso a.{/e usa-se a derivadada função: ld(F{(zo))/dzl ou ainda
melhor: ld(r'(zí))/dzl (notad' como IF'(,i)l):
. AÍ-i

À(4 - ,.ly!.,É' E i.g, lr''(.JI
No caso multidimensional a situação é um pouco mais complicada nu
mericamente'
Precisão O expoente de Lyapunov nos dá uma medida das imprecisões
geradas pela iteração da função. Uma interpretação muito adequada é das
casa de precisão: vamos supor que uma função iterada tem a variável a;
descrita por um número finito de bits:
Z == 'tl;0'tl;l ' ' ' 'tl;kl tl)k+l

sRecomendamos [FFP941.
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' ' ' 'tl;n

e também um expoentede Lyapunov À )' 0 associado. A cada iteração

À bits são comprometidospor imprecisõesque são menoresque a repre-

sentação adotada. Ou seja a cada iteração perdemos À bits de precisão.
Se o expoente for zero manteremos nossa precisão e se for negativo esta
aumentará (eliminando ruídos rapidamente) .

Como evitar a imprecisão caótica
A imprecisão denotado por expoentesde Lyapunov positivos é difícil de ser
evitada. Uma estratégiapossívelé estimar o númerode iteraçõesdesejados
e se adotar representaçõescom k + À.n bits de precisão, onde k é o número
final de bits de precisão desejado e n é o número de iterações.
Para expoentes grandes a técnica acima pode ser inviável, daí podemos
lançar mão da função(ões)inversa(s) de / para avaliar trajetórias. Estas
terão seus expoentesrevertidose ganharão precisãoem cada iteração. O
problema está na multiplicidade das inversas e na explosão exponencial de

possibilidadespara as iteraçõesanteriores. Porém lidar com um número

de soluçõesou possibilidadesque cresce exponencialmenteé uma atividade
muito mais comum em ciência da computação do que com uma perda de
precisão exponencial.
No 1PS881vemos este método usado para os conjuntos de Juba-Falou
(MlIM no texto referido) para evitar o cálculo de órbitas divergentes.

Considerações adicionais
Se tivermosum sistemacom expoentede Lyapunov positivo a pergunta
natural é: "faz sentido calcularmos numericamente comportamentos a longo

prazo nestesistema?" A resposta não é imediata, mas parece apontar na
direção da negativa, pois as imprecisões tendem a destruir a informação
original das órbitas estudas. Ou em outras palavras: se começamoscom
semente

zo, z« = /"(zo)

terá tantos erros acumulados

(para

n grande)

que

dificilmente pode-se avaliar alguma propriedade de zo.
Porém existe uma característica adicional: o lema da sombra (Shadowing
Lemma). E um princípio que nos permite um ataque, pelo menos estatístico
em espaços métricos completos, ao problema da perda de precisão.

Proposição4.1 (lema da sombra) /Pis9e7Sda o(z) umaórbitae /

uma junção com X > 0 então depois de um número su$ciente de iterações n a
função f calculada com uma precisão Brita causará: ãK - jK (z) :# zk (onde
:ck é o valor carreto, calculadocom precisão in$nita), mas o ãk calculadoé
85

uma boa aproximação de zk ( d(.ãK,ZK) < c) onde zk é elemento da órbita
otzoJ'
Em outras palavras o lema nos diz que o ponto que calculamos com precisão finita não corresponde à k-ésima iteração da semente, mas corresponde
a k-ésima iteração de outra órbitas Daí pode-se trabalhar com a avaliação

da órbita (mesmocom precisãofinita) para fins estatísticos.

Porém quando o expoente de Lyapunov é grande a finitude do sistema de
representação se manifesta muito rápido e todas as órbitas serão periódicas.

4.2

Visualização e cálculo de órbitas

O cálculo de órbitas apresenta uma complexidade semelhante à do cálculo

da função/ em si. Para permitir um estudode comportamentosa médio

e longo prazo privilegiamos funções fáceis de serem calculadas, com isso os
pontos mais interessantes são a avaliação de propriedades e a visualização.
Quer como cálculos de elementos de mapas, forma de avaliação de orbital
individuais, ou ainda como maneira de reconstruir um atrator estranho o
cálculo de órbitas tem uma estrutura simples: iterar a função dada.
Algumas órbitas apresentam interessemaior (por exemplo o destino de
pontos críticos) enquanto em outros sistemas a avaliação de uma órbita

em particular não nos diz nada pela perda de precisão do sistema, mas
todas as órbitas acabam convergindoa um atrator, logocomo ferramenta de
levantamento de um atrator podemos utilizar a avaliação direta de órbitas
em sistemas com expoentes de Lyapunov positivos.
Quando avaliadas em mapas as órbitas precisam de condições auxiliares

de parada ou de um limite de iteraçõesbaixo (neste caso o #-mapa pode
não aproximar bem o mapa em questão). As condiçõesde parada são uma
ferramenta largamente utilizada, especialmentena avaliação da convergência
amaisabaixo).

4.2.1

Questão numérica

Na avaliação numérica da evolução de órbitas indicadores como o expoente
de Lyapunov são técnicas específicas para lidar com problemas de perdas
de precisão intrínsecas. Em espaços menos sofisticados (em relação a IR")
não se deve tentar usar o espectrode Lyapunov, e sim somenteseu maior
expoente.

õMais formalmente, para qualquer c > 0 existe um zo tal que zk

calculadacom precisão infinita) é próximo do êk dado: d(ãk, zk) < c.
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Uma forma interessantee eficientede se combatera perda de precisão

em funções com expoente de Lyapunov é:

lteração Inversa
A técnica de iteração inversa resolve o caso de funções que divergem rapidamente e funções com sensibilidade às condições iniciais. O problema
principal fica com a obtenção da inversa, que em si já é muito complicado.
Vamos supor o caso que / admite n inversas:

/I'í,/2'

- ' - ,/;i.

Se a

inversa é única, podemos encara-la como uma função inversa normal e iterar
sem problemas. Agora quando n > 1 como lidar com a 'explosão'do número
de caminhos possíveis? Vamos considerar a árvore (com n = 2):

Arvore de possibilidades da /'i
Nela podemos utilizar varreduras (ou passeios) para percorrer os ramos.
A utilidade deste sistema é mais evidente em sistemas divergentes, pois então
temos um critério de corte (ou parada): quando os pontos na órbita inversa
não se distanciam mais do que c.
Em outros casos limita-se a profundidade ou desenvolve-seum outro
critério de parada adequado à função em questão. Vejamos como percorrer

a arvore:

Varredura Aleatória Pode-se
decidirquaisramospercorrerpor uma
varredura aleatória: a cada iteração norteia-sequal será a inversa adorada e
ignora-se as alternativas. Este método não costuma ser eficiente ou mesmo
razoável. Deve ser usado com muito cuidado, pois os resultados não caracterizam bem o comportamento do sistema.
Varredura em Profundidade
Este método costuma dar bons resultados
com pouco gasto de memória, mas a condição de parada tem que ser bem
escolhida para não prolongar demais os cálculos.
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Varredura em Largura

Também gera bons resultados,tem a vantagem

de ser menos dependente de condições de parada especiais, problemas: volume muito grande de pontos armazenados nos cálculos (na fila de espera).
Técnicas de varredura organizadas funcionam muito bem em sistemas
conhecidose de inversa bem definida (mesmo que seja múltipla).
Uma das características mais importantes da técnica é o ponto de início

jum zk arbitrário). Como escolher? Dependede novodo sistema: se hou-

verem conjuntos de não divergência vale a pena cerca-los com pontos e estudar o destino de cada um destes. Para certos conjuntos esta técnica foi muito
bem estudada como em [PS88]. Em casos de funções divergentes na maioria
dos pontos basta tomar um ponto inicial afastado da bacia de atração do
atrator finito.

4.2.2 Visualização
A visualização de órbitas e/ou de suas propriedades, pode parecer à primeira
vista um campo bem acabado onde todos os problemas de interessejá foram
resolvidos, mas não há dúvidas quanto a capacidade das imagens geradas de
suscitarem dúvidas, sugerirem propriedades de sistemas etc. A força destas
imagens, que atingem igualmente pesquisadorese leigos, já levou alguns
matemáticos menos remunerados a abandonarem a carreira pela de artistas
plásticos, com exposiçõesque dão voltas no mundo.
Afastando-nos do efeito das imagens, temos a utilização das mesmas
como ferramenta, para avaliar o comportamento de um sistema de maneira

sintética e global. Permitindo uma proximidademaior dos modelosde
equaçõese dos fenómenosestudados (nas ciências naturais) e fornecendo
um modelo visual de comportamento em sistemas abstratos (na matemática,
por exemplo), onde às vezes não se tem nenhuma visualização do comportamento do sistema disponível.

Além de ser uma ferramenta de visualização científica, a visualização
das órbitas apresenta alguns desafios computacionais interessantes, que não
aparecem em um exame menos minucioso. A questão da precisão (já apresentada teoricamente) e técnicas de combate a caoticidade; a constante
batalha contra a explosão exponencial; procedimentos de varredura especiais para geração de imagens são apenas alguns tópicos que podem ser
estudados neste campo.
Além das possibilidadesde desenvolvimentode pesquisao conhecimento
sobre as técnicas de geração das imagens permite uma interpretação mais
aprofundada dos mesmos.
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4.2.3

Eficiência espaço-temporal

O estudo da eficiência dos algoritmos de avaliação e visualização de órbitas
ainda é pouco explorado. Parte pela avaliação das órbitas ficar em segundo
plano em relação ao cálculo das funções iteradas propriamente ditas. Por
exemplo na matemática aplicada privilegia-se funções que convergem em
poucas iterações, estas são bastantes sofisticadas, as órbitas aí não tem tanto
significado quando nos fixamos em poucas iterações e uma característica
específica das funções iteradas: a convergência.
Em outros casos vale a pena desenvolver algoritmos para avaliar órbitas,
embora normalmente as questões sejam simples o tipo de avaliação às vezes
nos leva a problemas específicos.

Armazenar x lterar
A avaliação de órbitas com um número considerável de iterações pode ser
feita armazenado-se todos os pontos da órbita ou iterando-a até a obtenção
do resultado desejado.

Tomemos como exemplo uma órbita tridimensional que deve ser mostrada em uma tela bidimensional. Em muitos casos não vale a pena armazenar os pontos da órbita, pode-se recalculá-la sempre que necessário,

pois o número de pontos a serem armazenados e tratados é muito grande.
Já se os pontos da órbita forem pré-processadospara alguma estrutura de
dados mais sintética aí podemos manipular o resultado da iteração diretamente.

Num caso mais concreto podemos ter um sistema de equações diferenciais
ordinárias com solução aproximada por uma função iterada. Neste caso a
variação suave no caminho das órbitas (mesmo que a imprevisibilidade esteja
presente) nos sugere a possibilidadede utilizar curvas (como splines) para
aproximar um grande número de pontos na órbita. Uma vez avaliadas estas

curvas a manipulaçãoda órbita calculada é bastantefacilitada.

4.2.4

Cálculo de propriedades

O cálculo de propriedades depende muito de algoritmos específicos a cada

propriedadeestudada. As mais comuns: convergência/divergência
e periodicidade.
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Detecção de divergência
Muitos sistemas de funções iteradas tem um limite claro a partir do qual o
sistema diverge certamente, um exemploclaro é o conjunto de Mandelbrot
de /(z) = z2 + c, para o qual as órbitas divergem sempreque a ou c tiverem
módulo maior ou igual à 2.
Outro recurso é usar números muito grandes (próximos da precisão utilizada) para limites de parada, pois as funções que divergem costumam,
fazê-lo exponencialmente. Ou ainda o afastamento entre pontos da órbita
pode ser usado, assim que ele atinge um passo de crescimento exponencial
é muito difícil que a órbita não divirja.

Detecção de periodicidade
Este caso é mais sofisticado, dependendo se estamos lidando (teoricamente

falando) com espaços como R" ou Z". No primeiro caso a aproximação
finita feita no computador pode no máximo sugerir a periodicidade, sendo
que todos testes devem ser encarados como uma indicação e não uma certeza
de periodicidade da órbita.

Nos espaçosdiscretosa detecçãoé mais fácil (Se estes forem representados exatamente), mas ainda temos o problema de qual método é o mais
adequado, especialmente levando em conta que o número de pontos a serem
testados é grande.

Caso seja escolhidoo métodoimediato: de guardar todos os pontos
da órbita e comparar cada novo com os anteriorespodemoster um tempo

elevado: podemos simplesmente comparar cada ponto com os anteriores
sem nenhum preparo: O(n'); mesmo que com técnicas consiga-se reduzir
este tempo o gasto de memória será O(n) ou mais.
Como comparaçãoapresentamosum algoritmoque descobrea periodicidade em tempo finito e usando memória constante:
Algortimo

constante.

4.1 Z)efermínação

Dados:
li.m:
zo

f
faça

da periodíc Jade em tempo ./inifo e espaço

lutei.ro,
semente

em .ll;,

funçãodo E: emE
a;o ; x' := zo,

j.:=0

x=f(x)
se i é par
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i=i+l

x'=f(x')

até x=x ) ou i.>lim
Se terminamos com i.>1 i.m não se pode afirmar nada (pois a órbita pode
ser aperiódica) caso contrário temos a certeza de que a orbita que inicia em
zo é periódica. Este algoritmo usa espaço de memóriaconstantee tem tempo
linear no número de iterações (ou lim ou o tamanho do período encontrado)
executandoassimptoticamenteno pior caso (todas órbitas aperiódicas) lii i.m
cõmputos de /'

E quanto tempo ele demora para detectar uma órbita periódica? To
memos uma órbita com período p então após atingirmos a parte periódica
temos uma seqüência: a;o,zi,. --,zp-i, zp = zo,zi " zp+l,.. .. Enquanto a
avaliação da órbita está sendo feita temos uma seqüênciada mesma órbita
sendo avaliada em paralelo. Supondo que esta segunda seqüência também
atingiu a parte periódica (avaliaremos isso a seguir) temos (com A representando a defasagem entre as seqüências) :
Seq.

A

0
30

X

x/

0

zo

x/

l

x/

2

zP-l
zP-l

l

zl

zo
zo

zP-l

P

l

P

zP-l

30

P+l
al

'l'FJ
"L:+-J
'L'çJ "L'çJ 'L{J
"L'?J "l'FJ 'L'?'J

2p - 2

2p l

ZP-2

zP-l
zP-l
zP-l

ZP-2

ZP-2

ZP-2

zP-l

Como podemoscaracterizar os valores x e x' comparado no fim do laço
por: XÍ - #{ modP e x'i:: zl1l=iAJmodP temos a igualdade quando í mod p =
li-AJ mod p, ou seja8, á = 2p -- 1 -- a. é o ponto da primeira coincidência
entre as séries.
Agora retornandoà parte pré-periódica temos: a série x é avaliada2r
vezes(onde r é o comprimentoda parte periódica)enquantoa x' é avaliada
até o primeiro período. Daí pode-se usar os cálculos acima e no pior caso
demoramos: 2r + 2p -- 2 (se a defasagem for zero o encontro se dará mais
cedo) . Logo com o dobro da soma do comprimento das partes pré-periódicas
e do período temos o limitante deste algoritmo.
Se aliviarmos um pouco a necessidadede detectar logo a periodicidade
(como no caso anterior) podemos evitar recomputar a f. Este é o caso de
7

Se optássemos por armazenar os cõmputos anteriores teríamos um gasto de memória

de [n/21 variáveis, ou seja, O(n).

'Resolvendopara o menor í > O, já que o algoritmo começada mesma semente
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outro algoritmodesenvolvidopor Mark Peterson e o Stone Soup Group e
implementado no programa Fractint9. É baseado nas funções:

Inicializao
xAntigo
período
intervalo

:= zo
:= últimoPeríodo
:= 3

:= l

e

Testao
se (x = xAntigo)
se (período = ú].timoPeríodo)
retorna (período)
senão

senão

período := últimoPeríodo
se (período >= intervalo)
intervalo

:=

intervalo

+ 2

período
:= l
xAntigo
:= x
período
= período
+ l
retorna
(0)

Antes da iteração da órbita chama-se Ini.cializao
e após cada cálculo
executa-seTestao . Se esta devolver um valor maior que zero um período
foi detectado.

Este algoritmodemoramais a detectar períodosdo que o anterior, mas
evita computar f. O i.ntervalo marca quantas iterações esperamosantes
de tomar um novo elemento para comparação e ele cresce exponencialmente

para detectar períodos de qualquer tamanho sem onerar o processamento.
Uma possível otimizaçãoé eliminar a espera pela confirmaçãodo período
(dentro do primeiro

4.3

se).

Visualização e cálculo de mapas

Em sistemas mais sofisticados algumas órbitas são suficientes para extrairmos informações a respeito de todo sistema, mas isto depende da estrutura
de cada caso. No caso geral, onde não conhecemos o comportamento de uma
'Uma descrição mais detalhada pode ser vista no [PW91, pg. 276] ou mesmo no código-

fonte do programa (disponívelem vários pontosda Internet e BBS, veja apêndices).
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função iterada a priori, mapas são a melhor maneira de se avaliar o comportamento geral do sistema. Nlesmo quando o comportamento de uma função
iterada é parcialmente conhecido novas características e comportamentos
são trazidos à tona com o uso e a visualização de mapas.
E também nos mapas que novas facetas da auto-semelhança são trazidas

á tona. Trechos supostamenteindependentesde um mapa de uma função

mostram grandes semelhanças sugerindo propriedades ainda não exploradas
e novas idéias por trás dos fractais representados.
A idéia não é nova: visualizar o comportamento de uma função para
conhecê-la melhor, mas alguns fatores acrescentam novas técnicas e surpresas

interessantesnestecaso. Optamos por fazer um apanhado geral das técnicas
nesta seção por ser um campo com conhecimento muito pulverizado, sendo
difícil encontrar em um único trabalho um guia das técnicas utilizadas na
visualização de mapas.

4.3.1

Questão numérica

A precisão no cálculo de mapas segue basicamente a das órbitas

4.3.2 Visualização
Na visualização de fractais (ou de mapas) utilizam-se uma série de conceitos,
muitas vezes implícitos. para obter imagens do comportamento das funções
estudadas.
Um elemento muito empregado hoje é a /urzção con / : N -+ [0; 1j3, que
relaciona um índice (nos N) a uma tripla de reais entre 0 e um inclusive. Esta
tripla representa uma cor em algum modelo de cores (RGBto é típico, mas
pode-se usar o HSB, HSL e até mesmo o Lab, para uma discussão detalhada
da cor em computadores vede [TRA91]).

Com a funçãocor, obtém-seuma (ou mais dependendoda escolhado
modelode cor) 'dimensão'adicionalna visualizaçãode mapas. Esta é comumente associada a uma propriedade das órbitas avaliadas ou no caso da
visualização de órbitas pode ser usada para indicar a densidade de pontos

em regiõesdo espaçoou para dar a noção de profundidadeem telas bidimensionais.

Para tornar eficientea visualização tem-se lançado mão da LUTei também conhecida como pa/eZfe.A LUT funciona associando índices a triplas
loindica as porcentagensda três cores primárias
IBlue).
i'Look Up Table, ou tabela de consulta.
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Vermelho

(Red),

Verde

(Green)

e Azul

RGB, por exemplo em placas de vídeo típicas, temos uma LUT de 256
entradas (baseada em índices de 8 bits):

Ind ll Red l Green l Biiiil
2

0.3
0.1
0.8

0.6
0.2
0.0

1.0
0.0
0.3

255

0.0

0.0

0.0

0

l

Existe também uma cluantizaçãot2das triplas RGB em um certo número
de bits (tipicamente 3 ou 8), que varia conforme os modos de vídeo e placas
utilizados.
Como a. LUT é finita. (e normalmente pequena para. os valores de índices
produzidos na ava.Ilaçãode mapas) costuma-setornar a função cor periódica
com o módulodo tamanho da LUT: /({) = LU7'({«.od2-) onde LZ./TPé o
p..ésimoelementoda LUT e 2" é o tamanhoda LUT (com índicesde n bits).
Isto causa um efeito ruim quando estuda-semapas com a propriedadede
tempo de escape com um limite de iterações alto. Uma alternativa é usar
uma "compressão"

Ioga.rítmica

da LUT:

/({)

= LU7'llog,,:(i)*2"J

onde m é o

4D ;tornrÃo'i
numero lnaxllllo uv
.uv-wvvvuPor exemplo, uma imagem hipotética (armazenada como um mapa de
índices) é visualizada assim:

1031
14 0

00
2

LU'l'
0

l

2
3
4

,l.
íA
L T
IJ\JTT'TI
X ..n
Çlll a,.an
Cü\-(&vnq
llCÜ xr:a--nl;,.,;a
V IDLIClllZ/(&lSCLv
\l\; ....
Lllll mnnn
lllCbt/CbflA
\l\; í.,l;,..
lll\Jl\'\;ü

Outra alternativaé aplicar uma funçãocor al'bitráriae sintetizara imagem diretamente, porém desta forma é mais difícil interagir com a escolha
de cores aplicada, já que somos obrigados a. recalcular, pelo menos, as novas
12(l2uanbificaçao
em valores discretos
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cores da imagem a cada alteração na função cor

4.3.3

Eficiência espaço-temporal

Diferente das órbitas, nos mapas é raro armazenarmos as órbitas associadas a
cada ponto do mapa. A razão é simples: espaço de memória e adicionalmente

não são feitas muitas manipulaçõesque necessitemdos valores dos pontos
nas órbitas calculadas, porém com o aumento da capacidade das memórias
dos computadores isto pode ser revertido.
O armazenamento de um mapa normalmente ocupa um espaço diretamente proporcional ao número de pontos presentesno mesmo.
O cálculo dos mapas depende exclusivamente da avaliação da órbita de
cada ponto presente, algumas técnicas de varredura (mais sobre isso abaixo)
permitem eliminar alguns pontos (embora isso cause perdas na imagem gerada, estas são pequenas em relação ao tempo ganho) e são usadas durante
a experimentaçãoinicial. Outras reordenam os pontos para dar uma idéia
geral da imagem final antes da avaliação de todos os pontos (métodos progressivos ou por refinamento)

.

4.3.4 Cálculo de propriedades
Na avaliação de mapas a escolha de propriedades é o primeiro passo para a
implementação dos algoritmos de visualização.

Tempo de escape
Também conhecida como teste de convergência, esta é a avaliação mais co
mum e uma das mais simples de se implementar, mas pode revelar carac.
terísticas interessantes dos mapas estudados.

O algoritmobásicoé:

TestaEscapeo
x := zo
éter := O

enquanto (item <= Limitelter e não Escapou(x))

x:=.f(x)
éter := iter+l

retorna (item)
}
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{

Onde Escapouo

é uma função específica

de cada / que diz quando

a variável x escapou, ou seja, está divergindo (indo ao infinito), ou ainda
pertencea bacia de atração do infinito.
A função Escapou(z) típica é: lzl > Z,{m, por exemplo no conjunto de
Mandelbrot de /(z) = z2 + c a função é lzl > 2, pois com o módulo de z
acima de 2 a órbita divirgirá não importa o c.
Considerando-se um espaço com o elemento "infinito" adicionado (como
a esfera de Reimann C) pode-se tratar a função Escapou(z) como um teste
de convergência ao infinito.

Ao término da rotina TestaEscapeo é retornadoem qual iteração foi
encerradoo laço central e esta é usada para indicar o quão rápido os pontos
'escapam' (ou convergem ao infinito). Este índice é em geral associado a um
índicede uma LUT para geração da imagem do mapa.
Assim temos a rotina de visualização

Visuali.zaEscapeo

para todos os pontos (p) {
i := TastaEscape(p)
plota (coordenadas(p),i)
}

Os pontos que não divergem podem pertencer à uma bacia de atração
finita ou divergirem muito lentamente para o número de iterações usado
como limite (Limiteltor no TestaEscape)
Embora use a função / direta as imagens de tempo de escape tem características interessantes relacionadas à(s) função(ões) inversa(s) (ie /. Nota-se
em uma imagem gerada que as bacias de atração hnitas ficam no centro de

regiõesencaixadas:; em uma progressãoque acabachegandoa uma grande
regiãode pontos que escapam do limite em uma itera.ção:

''Quando a função .f tem comportamento contrativo em alguma parte do espaço
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Ima.gemde tempo de escape de /(z)

À«(l

z) com À = 0, 85 + 0, 6á

Estas regiõesencaixadassão pré-imagensumasdas outras, ou seja a

partir de uma região formamos a seguinte (interior a ela) pela aplicação de
/ a todos os pontos dela. Vejamos o seguinte exemplo: Gerimos a imagem
acima várias vezes a.umenta.ndoo Limitelter pouco a pouco e pode-se ver
a formaçãodas regiões:

Estas imagensacima são k-mapas que aproximamo mapa estudado e
permitem vermos a função / atuando em um conjLmtode pontos. Seja
F(,4)

= {/(z)/Vz

€ ,4} (ou seja a função

.f aplicada

a conjuntos

de pontos

do espaço) e seja. L = {z/z € E e Escapou(z) é verdadeira} o conjunto
de pontos dentro do limite de convergência de bacias de atração finitas (no
exemplode Mandebrot acima citado é o círculo de centro 0 e raio 2 em C ou
C). Então temos cada. região como um conjLmto que é uma pré-imagem do
conjunto L. Ou seja, para a primeira região Ri tomamos F(Rt) e obtemos

/..,F(R2) = Rt e assimpor diante.A formacleL determinaa aparênciadas
R{ e vemos isso no exemplo a seguir:

Exemplo 4.1 Triângulo de Sierpinski com diferentes testes de divergência
Na figura a imagem do conjunto de Sierpinsky (com um triângulo retângulo
de lado 1) em imagens de tempo de escape com testesde escape dados por um
círculo, um quadrado e um triângulo.
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Imagens de tempo de escape do triângulo de Sierpinsky
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Pode-se notar que com o conjunto do triângulo como teste de escape fica-se
com uma imagem que esconde a natureza de Z): um limitante das iterações.

Podemos interpretar ainda como a iteração da inversa de F' (e não de

/ que pode ter várias inversas): F''(Z;) = RÍ, F'':(Ri)
geral:

(F':):(.[)

= Ri p,ra

i >=

= R2 etc. ou em

1.

Periodicidade
Outra propriedade interessante é a periodicidade, mas que complica bastante
os algoritmos utilizados. Caso seja desejada somente a avaliação se as órbitas
são ou não periódicas o algoritmo apresentado na seção anterior é suficiente.

Caso deseje-sesaber o tamanho do período somosobrigados a armazenar
cada órbita e a medida em que esta é gerada testar se os pontos já foram
visitadosia

A partir disto temos o algoritmo:

TestaPeríodoo
x [0]

éter

:= a;o

:= O

A := {}

enquanto (itor <= Limitelter e x#A)

éter := iter+l
x [iter] : =/(x)
Co[oca

xE].terá

{

em A

retorna (éter)
}

O problema é o teste de inclusão em um conjunto: xçÍA e do comando

Co[oca xEiter] em A que têm, em boas implementações, complexidade

O(logo) se usarmos um hash bem feitots estas duas operações levam algo
próximo de tempo constante, mas não temos a mesma eficiência dos mapas
de tempo de escape
I'Note que para isso usar o operador de igualdadeembutidonas linguagensde pro-

gramação não é suficiente. São dois problemas: a precisão do computador é finita e pode-

mos erroneamenteconcluir que uma órbita é periódicaquando não é; nas representações

de ponto flutuante em computadores é arriscado usar a igualdade, pois podemos demorar a
ou mesmo não identificar pontos iguais. Para concomar estesdois problemas normalmente
usa:se uma margem de tolerância na qual dois pontos são considerados iguais: lz -- yl < c.
''Aqui a representação dos números em ponto flutuante pode ser de grande valia.
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O espaço ocupado também aumenta, pois devemos armazenar toda a

órbita, e ainda as estruturas de dados que implementamo teste de pertinênciaxgA. No casode um hash genéricogasta-sealémdos n pontos da
órbita: 2n elementosna tabelade hash. E a visualizaçãose processada

mesma forma que no tempo de escape.
Existe uma variante que é bastante usada em funções contrativas de
R em R que é armazenar os últimos p pontos da órbita e mostra- los em
um gráfico como se fossemo período. Isso permite um ganho de eficiência
temporal significativo, embora ainda obrigue ao armazenamento de p pontos
da órbita.
Esta variante é utilizada em modelo de estudo de populações em ecologia,
como no exemplo2.3 na página 35.

Expoentes e indicadores
Outra possibilidade é avaliarmos expoentes ou indicadores (no sentido gené-

rico de propriedadesdas órbitas) para cada ponto no mapa.
Um dos expoentes mais avaliados é o de Lyapunov (discutido anteriormente). A avaliação de expoentes não introduz nenhum detalhe novo na
implementação de programas para visualização.

Decomposições
Uma técnica introduzida no ]PR86, pág. 41] é a de decomposiçãobinária
do plano complexo, na qual utiliza-se o conceito dos conjuntos de nível (são
as pré-imagens,ou conjuntos encaixadosda discussãoacima) e de decomposição na base 2 do ponto final avaliado.
O algoritmo é o seguinte:
TestaDecomposição
x := zo
item := O
enquanto

(éter

()

<= Limitelter

e não

x:=/(x)
item := i.tar+l

Escapou(x))

}

k:=i.ter
se((2kcv)
Cor

senão

mod l 5; iLarg(x)
:= O

5;(2kcv+
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{) mod l )

{

Cor

:= l

retorna (Cor)
Onde a é um ângulo de referência (contra o qual se quer medir a decomposição) normalmente 0. O termo 6Larg(x) é o ângulo do ponto z
normalizadoem [0; 1]. Se este estiver entre 0 e 1/2 então colorimo-ode
branco (ou a cor número 0) caso contrário de preto (ou a cor número l).

Exemplo 4.2 Decomposição
binária
Vamos verificar a imagem do conjunto de Mandelbrot de /(z) = z2 +c com
a decomposição binária:

Decomposição binária do conjunto de Mandelbrot
Nota-se as fronteiras das curvas de nível a cada vez que as faixas brancas e
pretas (0 e 1) fundem-se.
As imagens construídas com a decomposição binária são especialmente

úteis para estudo de transformações polinomiais no plano complexo indicando, por exemplo, os ângulos externos internos dos mapas.
Uma variante interessante é de se tomar uma decomposição n- ária com
n grande ou tomarmos a função cor variando com arg(z) (o ângulo de z)
isto nos dá um diagrama do 'ângulo de escape':
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Ângulo de escape do conjLmtode Mandelbrot
Neste diagrama marca-seem qual ânguloo ponto escapa (para isso nor
malmente usa-se um limite de divergência bem maior que o convencional).

Potencial Contínuo
Supondo que lml conjLmto no espaço está carregado coill uma carga elétrica
podemos avaliar o campo elétrico a sua volta. E interessante poder desenhar
as linhas de força. equipotenciais, já que a medida que o potencial vai se
aproximando do potencial do conjunto as linhas equipotenciais o litnitam
mais de perto.

Com essa idéia ]PS88, pág. 187]constrói-sea função de potencialcontínuo que marca o "potencial elétrico" em volta de um conjunto como o de
Mandelbrot para .f(z) = z2 + c no plano complexo.
O potencial é apl'oximado pela fót'mula:
P.t(,)

=

log (/*(«)

)

onde k é a iteração na qual terminou-se a execução do laço de cálculo da
órbita. O algoritmo fica então:
Te st apor encia].

()

x := ao
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éter

:=

O

enquanto(i.ter <= Limo.telter e não Escapou(x))
x:=/(x)
item := iter+l

{

k:=iter
pot :: ].og(x)/(2A')
retorna (pot)
}

Neste caso o teste Escapou(x)

utilizado no tempo cle escape costuma ser

inadecluado. Os valores utilizados para decidir se a órbita diverge ou não
são bem maioresi'

Por exemplo, vejamos o conjLmtode Mandelbrot de ./'(z) = z2 + c desenhado com o potencial contínuo interpretado como "alto ra" em uma superfície
tridimensional:

Visão tridimensionaldo conjumtode Mandebrot com potencial contínuo
Nesta imagem utilizamos uma iluminação artificial para realçar o efeito
de relevo do conjumto.
16Corno deferência temos no conjLmto de À'landelbi'ot de /(]ç) = ]ç' + c um bom teste

quando laçl> 2, já na avaliação do potencial contínuo utilizam-se Lestesconho1=1> 600.
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4.3.5

Cálculo e Visualização de IFS

No cálculode IFS lineares (dados por matrizesde transformação)usa-se

uma técnica conhecida como RIAir e é muito similar a lteração Inversa com
Varredura Aleatória, mas aqui o fazemosde maneira a aumentar a eficiência
na geração do atrator.

Dado um IFS com n operadoresde Hutchinsonwí (são a multiplicação
por uma matriz .4{ e a soma de um vetor de deslocamentotÍ) pode-se

percorrer o atrator (já que o sistema é contrativo) pela aplicação das wi em
um ponto arbitrário, o problema é a multiplicação de pontos. A técnica
RIA consiste em escolher uma das transformações wi baseado em um peso
específico pi(que é traduzido como a probabilidade de escolhermos aquele
operador)

Por exemplo, sejam os ?o em IR2da forma:

«; (;)

-

(:3)

(;)

* (;)

E criamos um IFS pela tabela de w

W

l
2
3

4

a

b

C

0

0

0

0,85 0,04
0,2 -0,26
-0,15 0,28

0,04
0,23
0,26

d

e

f

P

0,16
0,85
0,22
0,24

0

0

0,01

0

1,6

0

1,6

0

0,44

0,85
0,07
0,07

Simplesmente iterando wf com um i escolhido de acordo com as probabilidades pf tem-se a geração do atrator do IFS. A presença dos pi é para
aumentar a eficiência da distribuição dos pontos no atrator. Vejamos duas
imagens com o mesmo número de pontos calculadosdo mesmo IFS acima,
uma com todos pí = 0, 25 e a outra com os pi acima:
17Randomlteration Algorithm ou Algoritmo de iteração aleatória
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Uso de probabilidadesna geraçãode um IFS
A forma mais imediata de aferir os p{ adequados é se usar o valor absoluto
do determinante da matriz de transformação normalizado, ou seja:

jdet.4ÍI
}l:Lt

l det .4íl

Esta solução é razoável contento que o determinante da matriz em questão
não seja nulo, neste caso, usa-se um valor pequeno dependente da resolução
de saída.

4.3.6

Estratégias de varredura

Os mapas podem ser gerados de diversas formas, mas todas envolvem a
varredura ordenada dos pontos que são estudados. No caso mais comum
(pela existênciade dispositivos de saída baratos: os monitores) a visualização é bidimensionale a maior parte das técnicasé voltada para este caso.
Quando deseja-se extrapolar isso para maiores dimensões (para estudar uma
imagem volumétrica por exemplo) somente poucos métodos são adequados.
Em particular o advento de computadores acessíveis e programas de geração
de imagens fractais (cujo maior expoente é sem dúvida o Fractint do Stone
Soup Group) aumentou a necessidade de utilização de técnicas incrementais
ou interativas. A maior parte das técnicas existentes na computação gráfica
não é adequada pois não prevê a avaliação exaustiva de todos os pontos na
imagem. A única exceçãoé na área de visualização (rendering) por raytracing (e mais recentementeradiosidade), mas nestes casos acaba-se ou
indo a um processode "rascunho" de resoluçãobaixa ou modelode arame
(wireframe) ou um processo de qualidade final em processamento por lote
IDatchl.
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Linear porlinha-e-coluna
A técnica mais imediata de varredura é a 'natural': varre-se os pontos de
uma linha da esquerda para a direita e passa-se a seguinte:

A varredura dos pixels da imagem

O overhead para avaliação desta varredura é mínimo (um incremento e
um teste de comparação de inteiros que cabem em palavras da máquina em
média por pixel avaliado).

Infelizmente o método é inadequado para processo interativos já que
somentea porção superior da imagem proporcional ao número de iterações
feitas é apresentada. Com mais dimensões (em imagens volumétricas já é
suficiente) a situação ílca pior. Esta técnica é recomendada para codificação
rápida e processosnão interativos.

Por quadratura
Um método antigo de varredura, a quadratura é uma boa técnica, embora
sofra de alguns problemas similares à varredura linear. Trata-se de dividir
um retângulo (ou hipercubo) ao meio (por uma dimensão) e novamente(por
outra) e assimsucessivamente. A técnicaoriginal era destinada a procura de
elementosem planos (ou hipercubos) mas foi adaptada para gerar imagens
com perdas.
A técnica de geração consiste em traçar o contorno do plano calculando
todos os pontos neste, se o contorno for inteiro da mesma propriedade (cor)
ele é preenchido com esta e termina-se o cálculo, caso contrário: divida-mo-lo
em duas metades calculando os pontos das duas colunas centrais, se todos

os pontos em algum dos dois retângulosforem iguais preenchemo-ocaso
contrário prossegue-se com a divisão:
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Cálculo de uma imagem por quadratura
Um problema óbvio é que se existem detalhes no interior de retângulos
estessão ignorados, além deste método ter um overhead de processamento
e armazenamento razoáveis.

Por blocos
No desenvolvimentodo Fractint foi criado um método batizado de 'solidguessing'. A idéia é montar uma grade sobre o plano e ir refinando-a,se
os quatro pontos que formam um dos retânguloscomponentesda grade
tiverem a mesma cor ou propriedade preenche-seo bloco e não refinamos
mais, caso contrário passa-se ao refinamento. Esta técnica pode ser implementadamuito mais facilmenteque a anterior, mas também perde alguns
detalhes. Como as grades não são escolhidascom um espaçamentogrande
o resultadoé aceitável e como calcula-se(1/4)" pontos do total para uma
grade de ordem n (isto é uma grade com espaço entre os pontos de n pixels).
A cada nova passagem calcula-se 3 vezes mais pontos que a anterior se não
houver nenhum refinamento, como isto não acontece os resultado obtidos
são bons.

Com a geraçãode uma imageme três passos(digamos) avaliando-sesomente (1/4)3 = 1/64 = 1, 5625% dos pontos pode-se ter uma visão grosseira

da imagem, com dois passos completados avaliamos no máximo 25% da imagem e o efeito obtido é bastante bom:
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Acima temos uma imagem de um modelo predador-presa de LotkaVolterra onde o método clesolig-guessing refira. a imagem em quatro passosNo primeiro passo vemos a imagem na primeira passagem com os pontos de
referência (que são usados para saber se uma. í'egião será refinada ou não)
sendo desenhados. em todas imagens o método está com uma das passagens
incompleta.

Por traçado de borda
Outra técnica oriunda provavelmentedos algoritmos de traçado de borda
para identificação de contornos em imagens é a varredura por traçado de
borda.
O algoritmo consiste em acompanhar a fronteira dos conjumtosde nível

(ou as fronteirasdos conjLmtosde pontoscom a mesmaproprieda.de)
e

preencher se interior. Tem se o mesmo problema da varredura por quadratura, mas a implementação é mais simples e o método é mais controlável.
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A idéia é triangular o plano e avaliar cada triângulo na borda de um
dado conjunto:

,/
,/
,/
,/
/'

,/ // ,/ ,/
,4 ;; ,/
,Ü
/
,/
,/
,/ ,/ ;7 ;7

Possibilidadesde movimentode um triângulo para os adjacentes
Alguns fatos fazem o método funcionar: marcando os vértices (1,2 e 3) de
qualquer triângulo com 0 se ele estiver fora do conjunto e l se estiver dentro,
ele terá: todos os vértices iguais ou dois vértices iguais. Os triângulos com
exatamente dois vértices iguais são chamados de completamente marcados,

estes têm a seguinte propriedade: sempre têm como vizinhos pelo menos
dois outros triângulos completamentemarcados (TCM para abreviar).
Logo o algoritmo consisteem duas fases: procurar por um TCM; encontrado o TCMo escolherum lado arbitrário e seguir para o TCM adjacente
ITCMi), como um dos vizinhos do Temi é o Temo, seguimos para o outro
vizinho o TCM2, e assim por diante. Caso sqa encontrada a borda da janela

da imagem,volta-sea procurarpot outro TCM, caso encontre-se
o TCMo

em algum ponto da iteração é sinal que pode-se preencher uma área com
todos os pontos (quer fora quer dentro do conjunto).
Abaixo vemos uma imagem gerada com o traçado de borda sem preencher as regiões interiores e preenchendo. Note-se que foi necessário escolher
um enquadramento adequado, caso contrário o traçado de borda ignorada
o conjunto de Juba no interior.
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Conjunto de Juba. de z2 + c pelo traçado cle borda (sem e com preenchimento)
Pnjn fIlHo a rlia+ ânp;n

Em alguns casos na avaliação de convergência- e não tempo de escape
(como no conjLmto de Mandelbrot

para /(a;)

= z2 + c em IPS88,

pag. 2S81)

pode-se estabelecer uma função distância para. o o conjunto de pontos não
divergentes .4. Esta função não precisa ser excita, mas l)acta apresentar
uma desigualdade (ou fornecer um disco que está necessai'lamentefora do
conjunto .4):

O : E --} R+ e o disco õ(z, o(z))

n ,'l = ü

A partir disto vai-se marcando uma regiãodo plano (emborao método

possa ser usado em espaços com mais ou menos dimensõesl com discos que
elimina.mda. computação diversos pontos (todos no interior do disco têm a
mesma propriedade: divergem).
O método é bastante flexível e pode ser usado para avaliação de outras
propriedades embora. dê uma resposta simples (sim ou não) em contrasta

com outros métodosque oferecemuma ga.made resultadospara as propriedades. Mas apega-rde não calculei todos os pontos ofereceuma imagem
correta das propriedades estudadas. O problema é que é necessário criar uma

função distância para. cada. / estudada o que limita seriamente a aplicação
do método.
l lo

Por difusão
Uma técnica desenvolvidapelo autori8 que é inspirada nos métodosde
dithering (simulaçãode tons intermediários) é a de difusão. O método consiste em usar uma função de enumeração

.En : N -.} {0..n

-- 1} x {0..m

-- l}

de todos os pontos da região a ser avaliada que tenha as seguintes características:
e visite todos os pontos

(i)

e visite cada ponto uma vez

(n)

e cada ponto visitado deve esta o mais afastado possíveldos demais (já

-an,dos)(iii)

Os itens (i) e (ii) são necessáriospara constituirmos uma função de enumeração dos pontos eficiente e (iii) é uma característica para gerarmos uma
imagem com detalhes progressivamente maiores.
A figura 4.1 mostra a geração de uma imagem progressivamentepela

técnica de difusão,da esquerdapara a direita, de cima para baixo: 1, 4,

16, 32; 64, 128, 256, 1024; 4096, 16384, 64536 iterações e a imagem final
jrespectivamente 0,0004%, 0,002%o,0,006%a,0,012%; 0,025%, 0,05%, 0,1%,
0,39%o;1,56%, 6,25%o,25% e 100% dos pontos calculados). Note que com
6,25% pontos calculados já é possível uma boa visão da imagem final e com
25% temos um detalhamentobastante bom.

A implementação do algoritmo envolve muitas manipulações com bits
a cada iteração, mas pode-se evita-las com tabelas de apoio o que deixa o
algoritmo muito eficientee provê a função desejada. Inclusive permitindo
um preenchimentode quadrados progressivamente menoresque irão cobrir
toda a imagem sem erros.

Esta técnicaé interessantepois permite uma visualizaçãorápida e interação com a imagemparcialmentegerada (como no método por blocos)
mas se for levadaa cabo a geração da imagem todos os pontos terão sido
avaliados (mesmocom o preenchimento de quadrados) corretamente

E possível ainda utilizar-se esta técnica para um hípercubo de dimensão
arbitrária sem problemas (embora para dimensões elevadas o uso de tabelas

de aceleraçãopossa se tornar impraticável).
''Aprovada para publicação na Computer êÍ Graphfcg - Pergamon Press
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Figura

Algoritmo de varredura. por difusão com preenchimento
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4.4

Cálculo de dimensõese outros indicadores

Algumas propriedades e indicadores são muito importantes e concentram
muita informação sobre o sistema em si e permitem a montagem de bons
modelosparamétricos de sistemas naturais estudados. Nesta seção apresentamos alguns dos algoritmos mais importantes para avaliação dos principais
indicadores.

4.4.1

Dimensões: Algorítmos e eficiência

A avaliação de dimensões mais interessantes do ponto de vista matemático é
no mínimo complicada. Basicamente por ter de lidar com definiçõesabstratas como 'para todas as coberturas de abertos' etc. Algumas dimensões se
prestam mais a cálculos numéricos, em particular: a de contagem de caixas
e a do rnrrnlnrãn

Algoritmo de Contagem de Claixas
O cálculo da dimensão de contagem de caixas não é um procedimento com

plicado. Mas tem limitaçõessérias em espaçosde maior dimensão(p.ex
Z)E > 3) pelo número de "caixas" envolvidas na contagem.
Basicamente usam-se duas técnicas: uma para dados sintetizados (a par.
tir de uma / conhecida) outra a partir de dados experimentais (amostrados)

Dados sintetizados Toma-se uma região do espaço na qual o conjunto
alvo é contido, e passamos a divida-la em grades de tamanho decrescentee
contar as caixas que são ocupadas por elementosdo conjunto estudado.
Uma tabela de número de caixas e tamanho da grade é feita com estes
dados e monta-se uma regressão linear com os logaritmos das duas quantidades (ou melhor com o número de caixas e o inversodo tamanho da grade
para ajustarmos o sinal da dimensão obtida).
A reta obtida pela regressãotem inclinaçãoa, que é exatamentea dimensão estimada

Daa

-+ cv.

Dados experimentais
Os dados experimentaissão quantizados para armazenamento e tratamento em computadores. Seja ( a menor unidade quantizável na representação escolhida dos dados (ou a precisão dos dados) para
termos um mínimo de pertinência devemos tomar caixas de tamanho 2c em
diante. O processo ai se repete como no caso anterior, mas com uma es113

colha conveniente (por exemplo 2"e) pode ser possível evitar a varredura
dos dados em cada tamanho de caixas.
Em ambos os casos a questão é o tempo de varredura da grade, sempre
O(m) (onde m é o número de pontos na grade) e para espaçosde dimensão
d temos um tempo de execução de O(nd) onde n é o número de pontos de
cada dimensão do espaço O espaço ocupado pelas estruturas de dados é
proporcional ao número de contadores de caixas (7V(4).

Algoritmo de Grassemberger-Procacciapara cálculo da Dimensão
de Correlação
O algoritmo de Grassemberger-Procaccia permite o cálculo de uma aproximação da dimensão de correlação notando que: logo>1'p? (a probabilidade
Z

de que dois pontos do conjunto estejam na mesma caixa) é aproximada pela
probabilidade de que dois pontos do conjunto estejam separados por uma
distância menor que e.

>:p? H Jli:!., )Ji} {num. p'r's i,j com d(zi, zv) < c} = C'(e)
Z

E C'(0 é a integralde correlação:

a(') - ,.ly:,.,?& >1:o(' - a(':, 'j))
onde 0 é a função degrau de Heaviside, que é igual a um se seu parâmetro
é positivo ou nulo e é igual a zero se seu parâmetro é negativo:

'(«)-lã ::f:

Logo a dimensão de correlação é aproximada por:

o, ~ c--}0
ii. yggy.
€
A implementaçãodireta deste algoritmo tem complexidadeO(n2) onde
n é o número de pontos avaliados. Existem outros métodospara reduzir
o tempo de execução e tornar o algoritmo viável em espaços de maior dimensão. Outro ponto importante é que estamos supondo que se conhece a
dimensão do espaço no qual os dados se inserem. Mas nem sempre este é o
caso, e precisamos caracterizar o espaço mais adequado no qual o sinal deve
ser estudado. Para maiores detalhesdesta questão e de outros algoritmos
IFFP94]
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Espectro de dimensões generalizadas
Existe uma variante do algoritmo de Grassemberger-Procaccia que permite
estimar o espectro de dimensões generalizadas. Este se baseia na generalização da integral de correlação:

c,n-Ji=.léEI iE o«-ú(,.,,i»l

l

'--'

Neste caso utiliza-se a integral generalizada Cç de ordem q para aproximar a dimensão de Renji Z)ç' Infelizmente a generalização dificulta ainda
mais a implementação eficiente desta técnica, maiores detalhes em IFFP94].

Relação com Expoente de Lyapunov
Kaplan e York conjecturaram que os expoentes de Lyapunov podem se rela-

cionar com a dimensãode contagemde caixas (o mais especificamente
a
dimensão generalizada de ordem 0) Doa (ou l)0) (definição na pag. 64 na
seção 3.2.2).
Tomemos a seguinte definição de Z)KV a dimensão de Kaplan-York (também conhecida como qlglglêg..gg..!z!!11111999

onde j é o maior inteiro tal que )l,J:tÀi > 0. DKV pode ser visto
como o ponto em que a curva /(j) corta o eixo z. A curva é dada por
/{(j)

= El:i:i À{ para j € {1..n}

e entre os número inteiro interpolamos

linearmente os valores intermediários:

/

1

2

3

4

5

D.

6'\7

A função À(d) ou /{(j).
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8

A conjectura diz que DKr = Daa e verificou-se uma boa correspondência com testes numéricos. Esta conjectura não é sempre válida, falhando em
casos em que existe um processo de "dobra" (uma sobreposição de partes
diferentesdo espaço pela função iterada /) para maiores detalhes IFFP94,
pag 271].

4.4.2 Outros Indicadores
Lyapunov
Estimar o expoente (ou espectro de expoentes) de Lyapunov é bastante
delicado. Em sistemas modelados por alguma função, pode-se tentar aproximações analíticas ou numéricas, mas é com sinais experimentais que reside
a maior dificuldadede se estimar o expoentede Lyapunov.
Tanto em estimativas numéricas quanto em sinais experimentais a forma

de estimaro expoentede Lyapunové a mesma: avaliara velocidadede

afastamento de pontos vizinhos. No caso de sinais experimentais existe a
complicação adicional que não temos várias medições simultâneas para comparar, então lança-se mão de uma técnica de comparação de sinais distantes
no tempo mas de posição próxima.
As técnicasmais conhecidassão as de Wolf, Eckermann-Ruellee BrownBryant.
Wo/y E voltada para a avaliação dos expoentes positivos de Lyapunov. A
técnica consiste em escolher um ponto em uma trajetória e outro ponto
próximo dele e avaliar a distância entre eles, isto nos dá o maior expoente de Lyapunov Ài. A medida que a distância cresce acima de
um certo limite, escolhemosum novo ponto próximo ao avaliado e
armazena-se as distâncias iniciais Z{ e finais Z;: de cada trecho i e
aproxima-se o expoente por:

A dificuldade

é escolher os "novos"

próximos,

mas o algoritmo

é bas-

tante robusto para sinais ruidosos ou sem muitos pontos. O cálculo do
segundo expoente é feito tomando-se um ponto e dois próximos a ele,
acompanha-se

então o crescimento

da á:Êea do triângulo

formado pelos

três e escolhe-senovos pontos da mesma forma que no caso anterior.
Com isso obtém-se uma estimativa de Ài + À2 e assim por diante. O
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problema da escolha dos novos pontos próximos se intensifica quando
calculamos as somas dos expoentes com vários pontos.

Eckermann-Rue//eNeste caso o objetivo é calcular todos expoentesde Lyapunov. A
técnica consiste em aproximar um sistema multidimensionaliterado
/(z)

por /(z)

= D,z

+ c onde z, c são vetores multidimensionais

e D,

é a matriz Jacobiana de / em z. A aproximaçãode Z),:;é feita por

mínimos quadrados e os expoentes são avaliados a partir da triangularização das matrizes.

Brolon-Brg/ant E um método semelhante ao anterior mas usa-se um ajuste por polinõmios de grau maior (do que o ajuste por mínimos quadrados) para
tentar aumentar a precisão das matrizes Jacobianas.

Maiores detalhes e uma discussão da passagemde sinais experimentais
para o espaço de fases (normalmente pela técnica de Takens) podem ser
vistos em IFFP941

4.5 Conclusão
Nesta dissertação o objetivo foi apresentar o campo dos fractais, seus aspectos teóricos e alguns desdobramentos e aspectos práticos.
No primeiro capítulo forma apresentados os conceitos sobre órbitas sempre tendo unificar a linguagem e terminologia utilizados enquanto eram citados os termos e linguagem utilizados em outros campos. Além dos aspectos
lingüísticos alguns conceitos como o de k-atrator que facilita a definição
teórica de atratores de órbitas foram criados no desenrolar deste trabalho.
Etom outros conceitos prepara-se o estudo das propriedades das órbitas. Alguns exemplos e paralelos apresentados dão a dimensão dos resultados deste

estudo: os expoentesde Lyapunov,como medida de imprevisibilidade,o

teorema de Sarkovsky como estudo da periodicidade a priori, entre outros.
Com a base apresentadao autor introduz outro conceito criado neste
trabalho: Mapas. No segundo capítulo o conceito de mapa é apresentado,
diferente do significado habitual em outras áreas da matemática, como uma
forma de estudo das propriedades'de órbitas que se originam em todos os
pontos do espaço São então apresentados os tipos de diagramas e mapas que
são mais utilizados no estudo e na visualização de fractais e de propriedades
de órbitas.
Os mapas começam a delinear os conceitos que serão utilizados no capítulo seguinte em uma nova definição de fractal. Alguns mapas são relacionados
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com trabalhos pioneiros como os de Juba e Fitou bem como os trabalhos de
Mandelbrot que criaram o termo fractal.

No terceiro capítulo é feito um desvio que mostra uma outra maneira
de se aproximar do conceito de fractais: a topológica. Para melhor situar a
discussão sobre o conceito e a definição de fractal que é o objetivo do capítulo

apresenta-seantes uma tipologia de fractais com as principais"famílias"
algébricos,afins, não-lineares,IFS e probabilísticos. Com isto passa-seas
definições e discussão da teoria das medidas e sua relação com diferentes

definiçõesde dimensão, com uma ligação entra a teoria da informação de
Shannon e as dimensões generalizadas de Renji, bem como com os expoentes
de Lyapunov. Com estes elementos em mãos pode-se discutir as definições

de fractais propostas na história do campo.
Mandelbrot propõe que fractais sejam conjuntos caracterizados por desigualdade entre a dimensão topológica (1)r) e a de Hausdor#. Besicovich
(DxB). Mas apesar de interessante e útil esta definição tem dois problemas:
é muito difícil calcular os dois lados da desigualdade, em particular l)HB.
E por outro lado porque falha em classificar objetos claramente percebidos
como fractais (como conjuntos de Cantor 'gordos' e a fronteira do conjunto
de Mandelbrot!)
A definição de Barnsley é muito geral e engloba todos subconjuntos de
espaços métricos compactos completos. E o faz sem acrescentar nenhum
elemento a mais, com a exceção da métrica de Hausdorff induzida no espaço
de partes do espaço original. Com isto perde características importantes,

sendo uma definição mais adequada para os trabalhos desenvolvidospelo
próprio Barnsley do que para o uso geral.
Três características norteiam o uso e estudos dos fractais: iteração, autosemelhançae dimensionalidade. As duas últimas forma bastante utilizadas
nas definições anualmente existentes, optamos por apresentar, então uma
nova definição relacionada a iteração.
Além do conceitode iteração a nova definição utiliza também o conceito
de lugar geométricopara definir 'fractal' como o conjunto dos pontos de
mesma propriedade em uma função iterada no espaço. Esta definiçãoé bastante geral englobando potencialmente tantos conjuntos como a de Barnsley,
mas explicita os mecanismos iterativos e de avaliação das propriedades de
órbitas da função iterada em questão. Com isso permite a visão da gênese
iterativo dos conjuntos fractais na própria definição dos mesmos. Discute-se
a seguir desdobramentos e possíveis evoluções das definições e do campo.
No último capítulo são apresentadas técnicas computacionais de cálculo
e visualização mostrando como são aplicados os conceitos apresentados nos
capítulos anteriores em problemas práticos. Este capítulo serve mais como
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um guia de áreas e indicador das principais técnicase conceitosutilizados
na solução de problemas utilizando-se fractais. Alguns foram desenvolvidos
durante o decorrer da pesquisa deste trabalho pelo autor como o algoritmo
de varredura por difusão (na pag. lll).
Esperamos com este trabalho apresentar uma base comum de intercâmbio e entendimento entre profissionais de diversas áreas para trocarem infor-

ma.çõese auxiliarem-semutuamenteno desenvolvimentodo campo. A nova

definição aqui apresentada serve como síntese desta forma de comunicação
e dos conceitos que delineiam as idéias sobre os fractais.
Mesmo não sendo utilizada a definição, talvez pelo surgimento de outra
ou outras melhores, os demais capítulos desta dissertação ainda se mantém
úteis para profissionais de diversas áreas que aplicam a teoria de fractais ou
a estudam.
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