
Färgerna runt mandelbrotmängden

I en fraktal av ”mandel & julia typ”, befinner sig en punkt endera innanför eller 
utanför mängden. Ta nu mandelbrotmängden som exempel. I en datorbild av 
mandelbrotmängden (eller en del av den) är skärmen uppbyggd av ett antal 
bildelement (pixlar) som representerar olika ”c” i iterations formeln z -> z2 + c 
med start z = 0. När vi nu itererar kommer variabeln ”z” antingen efter ett antal 
iterationer att börja rusa mot oändligheten, vilket den gör om den kommer 
utanför radien 2, eller att för evigt vara fångad inom en radie av 2 sett från z-
planets centrum. I det första fallet tillhör korresponderande ”c” inte 
mandelbrotmängden, medan den tillhör mandelbrotmängden i det andra fallet. 
Men detta behandlas i början av kapitel 9 (sidan 33) i Vägen till mandelbrot-
mängden. 

Nedan följer en serie på sex bilder (fig 1 - 6) som alla visar samma utsnitt 
av mandelbrotmängden. Dom 5 första är rent svartvita medan den sjätte är i 
gråskala. Låt oss titta på den första (fig 1). Det framgår väldigt tydligt vad jag 
talar om. Den svarta delen är en del av mandelbrotmängden, den vita är det inte. 
Men stopp ett ögonblick. I denna bild ger programmet upp efter 100 
iterationer. Med det menas att om inte variabeln ”z”, för ett visst värde på       
c = #pixel, nått utanför en radie på minst 2, ger programmet upp och färgar den 
pixel svart som motsvarar detta värde på ”c”. Men om vi höjer det maximala 
iterationstalet till 250? Resultatet visas i figur 2. Den delen av bilden som 
tillhör mandelbrotmängden har nu krympt. I figur 3 - 5 har antalet iterationer 
ökats ytterligare till respektive 500, 1000, och 50 000. Ytterligare höjning av 
max iterationstalet ger ingen skillnad för detta motiv. De partier som 
fortfarande är svarta är dom som VERKLIGEN tillhör mandelbrotmängden. 
Det är dom större och mindre cirklarna samt kopiorna av mandelbrotmängden 
som till synes flyter omkring för sig själva. Det var så här Benoit Mandelbrot 
först såg delar av sin mängd. En fråga som nu dyker upp är följande: Är dessa 
minikopior isolerade öar, eller är dom förbundna med kontinenten med tunna 
trådar, för tunna att upptäckas av datorns raster? Det var i början av 80-talet 
som matematikern John Hamal Hubbard (som inte alls ska förväxlas med Ron 
Hubbard, Scientologins grundare) på matematiskt väg visade att mandelbrot-
mängden är sammanhängande. I själva verket utgörs dom ”tunna trådarna” i sin 
helhet av en oändlig hierarki minikopior av olika storlekar! 

Betrakta nu figur 6. Precis som i figur 5 ”ger programmet upp” efter  50 
000 iterationer. Observera att dom svarta partierna är exakt dom samma. Men 
utanför mängden har nyanserna av gråskala (för dyrt att göra kompendier i 
färg) satts efter antalet iterationer (upp till 49 999) som programmet gjort 
innan orbiten (följden av olika ”z”) passerat ”escape-radien”, som måste vara 
minst 2 (i mina bilder här är den 10). Detta är det enklaste och mest 
pedagogiska sättet att sätta färg på denna typ av fraktalbilder. Grånyanserna 
(som lika gärna kunde vara färger) i figur 6 är som avlagringarna längs en kust 
som visar hur den svarta kontinenten dragit sig tillbaka, en historia om den 
iterativa processen. Med en smart färskala bildar färgerna en aura som gör det 
möjligt att se grenverken där mängden för det mesta är för tunn för att synas. 
”Nära” mängden bör färg (eller i vårt fall) gråskalan vara töjd så att det inte är 
ett enda stort blurr runt grenverken, utan att grenarna syns så pass så man 
räkna armarna i stjärnorna (om dom inte är för många). 
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fig 3. Max iterationer = 500.

fig 1.  Max iterationer = 100.

fig 2. Max iterationer = 250.
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fig 4. Max iterationer = 1000.

fig 5. Max iterationer = 50000.

fig 6. Max iterationer = 50000. 
Gråskalan anger iterations- 
historien. Dom vitaste 
färgerna anger dom ”c” för 
vilka variabeln ”z” sist har 
börjat rusa mot oändligheten.
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