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Streszczenie

Celem tego rozdziału jest przedstawienie modyfikacji wielomianografii wyższych
rzędów uzyskanej poprzez zastąpienie standardowej iteracji Piccarda przez iterację
Manna i Ishikawy. Wielomianografia, odkryta przez Kalantariego w 2000 roku, jest
to wizualizacja procesu aproksymacji miejsc zerowych wielomianu zespolonego. Wie-
lomianografia wiąże matematykę ze sztuką. Jest metodą, za pomocą której generuje
się wzory o dużych walorach estetycznych. Zaproponowana w rozdziale modyfikacja
wielomianografii prowadzi do istotnego poszerzenia zbioru możliwych do wygene-
rowania wzorów, które mogą być inspiracją dla grafików. Może ponadto rozszerzyć
możliwości istniejącego oprogramowania do generowania wielomianografów.

1 Wstęp

Wielomiany odgrywają ważną rolę w wielu działach matematyki. Są one interesujące nie
tylko z teoretycznego, ale również z praktycznego punku widzenia. Sumerowie 3000 lat
p.n.e., a także później starożytni Grecy natknęli się na problemy praktyczne, które we
współczesnym języku matematyki są reprezentowane jako problemy znajdowania pier-
wiastków wielomianów. Newton zaproponował metodę przybliżonego znajdowania pier-
wiastków wielomianów definiującą ciąg przybliżeń. Caley w 1879 roku, analizując zacho-
wanie metody Newtona do rozwiązywania równania z3−1 = 0 na płaszczyźnie zespolonej
zauważył, że znaleziony pierwiastek zależy od punktu startowego z0, a ponadto ciąg przy-
bliżeń {zn}+∞n=0 nie zawsze jest zbieżny. Rozwiązanie problemu Caley’a w 1919 roku przez
Julie doprowadziło do odkrycia zbiorów Julii, a następnie w latach 70-tych XX wieku do
odkrycia przez Mandelbrota fraktali, w tym słynnego zbioru nazwanego jego nazwiskiem.
Jednym z najnowszych odkryć w zakresie wielomianów było wprowadzenie do nauki przez
Kalantariego tzw. wielomianografii (ang. polynomiography) [9], przez którą rozumie się
wizualizację procesu znajdowania pierwiastków wielomianów zespolonych.

W rozdziale zajmiemy się wielomianografią wyższych rzędów z artystycznego punktu
widzenia. Zatem nie będzie nas interesować polepszenie zbieżności numerycznych metod
znajdowania pierwiastków wielomianów tylko otrzymanie ciekawych wzorów. Wzory te
później mogą być użyte do tworzenia obrazów, projektowania dywanów, tapet czy też w
animacji. W celu otrzymania nowych niepowtarzalnych wzorów użyjemy w wielomiano-
grafii różnych rodzajów iteracji (Manna, Ishikawy).
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Dalsza część rozdziału zorganizowana jest w następujący sposób. W podrozdziale 2
przedstawimy niezbędne wiadomości na temat wielomianografii (definicje, algorytmy) oraz
kilka przykładów wielomianografów. Następnie w podrozdziale 3 omówimy trzy podsta-
wowe rodzaje iteracji, tzn. iterację Picarda, Manna i Ishikawy. Używając tych iteracji w
podrozdziale 4 przedstawimy modyfikację oryginalnego algorytmu wielomianografii a w
podrozdziale 5 – przykłady zmodyfikowanych wielomianografów. Na końcu w podrozdziale
6 podamy wnioski końcowe oraz kierunki dalszych badań.

2 Wielomianografia

Wielomianografia jest to zarazem nauka i sztuka wizualizacji procesu aproksymacji miejsc
zerowych wielomianów zespolonych za pomocą fraktalnych i niefraktalnych obrazów two-
rzonych z użyciem matematycznych własności zbieżności ciągu iteracji funkcji [9]. Poje-
dynczy obraz uzyskany za pomocą wielomianografii nazywany jest wielomianografem.

Pojęcie wielomianografii wprowadził B.Kalantari ok. 2000r. Porównuje on swoją me-
todę do pracy z kamerą, w której obiektywem są metody znajdowania pierwiastków, a
modelami wielomiany zespolone [9]. Używając takiego podejścia możemy np. zmieniać
skalę, wybierać części obrazu, regulować wartości i kolory w celu uzyskania satysfakcjo-
nującego wizualnego rezultatu. W 2005 r. Kalantari otrzymał w USA patent na sposób
tworzenia estetycznych wzorów przy użyciu wielomianografii [10]. Warto podkreślić, że do
pracy z oprogramowaniem generującym wielomianografy nie jest wymagana znajomość
matematyki czy sztuki. Zobaczmy jak wygląda wielomianografia od strony technicznej.

Rozważmy wielomian p ∈ C[Z], deg p  2 następującej postaci:

p(z) = anz
n + an−1z

n−1 + . . .+ a1z + a0. (1)

Zdefiniujmy ciąg funkcji Dm : C→ C dla z ∈ C następująco [8]:

D0(z) = 1,

Dm(z) = det



p′(z) p′′(z)
2! . . . p(m−1)(z)

(m−1)!
p(m)(z)
m!

p(z) p′(z) . . . . . . p(m−1)(z)
(m−1)!

0 p(z) . . . . . . ...
...

... . . . . . . p′′(z)
2!

0 0 . . . p(z) p′(z)


(2)

dla m  1.
Używając ciągu Dm definiujemy rodzinę podstawową {Bm}+∞m=2, gdzie odwzorowanie

Bm : C→ C dane jest wzorem [8]:

∀z∈C Bm(z) = z − p(z)
Dm−2(z)
Dm−1(z)

. (3)

Zobaczmy jak wyglądają pierwsze trzy elementy rodziny podstawowej:

B2(z) = z − p(z)
p′(z)

, (4)

B3(z) = z − 2p′(z)p(z)
2p′(z)2 − p′′(z)p(z)

, (5)

B4(z) = z − 6p′(z)2p(z)− 3p′′(z)p(z)2

p′′′(z)p(z)2 + 6p′(z)3 − 6p′′(z)p′(z)p(z)
. (6)
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Kiedy przyjrzymy się dokładnie tym wzorom okazuje się, że B2 jest wzorem używanym
w metodzie Newtona numerycznego znajdowania pierwiastków wielomianu, zaś B3 jest to
wzór z metody Halley’a. W ogólności okazuje się, że wraz ze wzrostem m kolejne elementy
rodziny podstawowej reprezentują metody coraz wyższych rzędów numerycznego znajdo-
wania pierwiastków wielomianu. Ponadto zauważmy, że wraz ze wzrostem m wzór na Bm
staje się coraz bardziej skomplikowany. Zatem wyznaczenie Bm nawet dla niewielkich war-
tości m staje się kłopotliwe. Dodatkowo użycie takiego wzoru w implementacji programu
komputerowego jest podatne na liczne błędy. Korzystając z teorii funkcji symetrycznych
Kalantari w [6] zaproponował efektywną i prostą metodę wyznaczania wartości Bm dla
danego m oraz punktu z. Metodę tę przedstawia Algorytm 1.

Algorytm 1: Obliczanie Bm(z)
Dane: p ∈ C[Z], deg p  2, m  2, z0 ∈ C.
Wynik: Bm(z0).

1 h[0] = 1
2 for i = 0 to m− 1 do
3 e[i] = p(i)(z0)/(i!p(z0))

4 for i = 1 to m− 1 do
5 h[i] =

∑i−1
r=0(−1)i−r−1e[i− r]h[r]

6 Bm(z0) = z0 − h[m− 2]/h[m− 1]

Do wyznaczania wielomianografu stosować będziemy Algorytm 2 [8]. W algorytmie
tym dla każdego punktu z rozważanego obszaru A ⊂ C iterujemy dany element rodziny
podstawowej (zdefiniowany poprzez wielomian p ∈ C[Z] oraz m  2). Jeśli moduł różnicy
pomiędzy elementem wygenerowanym w danej iteracji a elementem z poprzedniej iteracji
jest mniejszy niż zadana dokładność ε > 0, to zakładamy, że ciąg iteracji zbiega do
jednego z pierwiastków wielomianu p i kończymy proces iteracyjny. Jeśli zaś osiągniemy
maksymalną liczbę iteracji k, to zakładamy, że ciąg nie jest zbieżny do jakiegokolwiek
pierwiastka wielomianu p. Na koniec nadajemy punktowi kolor odpowiadający numerowi
iteracji, dla którego opuściliśmy proces iteracyjny.

Algorytm 2: Wyznaczanie wielomianografu
Dane: p ∈ C[Z], deg p  2, A ⊂ C – obszar, k – liczba iteracji, ε – dokładność,

m  2 – numer dla Bm.
Wynik: Wielomianograf dla obszaru A.

1 for z0 ∈ A do
2 i = 0
3 while i ¬ k do
4 zi+1 = Bm(zi)
5 if |zi+1 − zi| < ε then
6 break

7 i = i+ 1

8 Nadaj z0 kolor i

Zobaczmy kilka przykładów wielomianografów. Na rys. 1 przedstawiono wielomiano-
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grafy dla wielomianu p(z) = z3 − 1 w obszarze [−2, 2]2, k = 40, ε = 0.001 otrzymanych
metodą Newtona (góra) i metodą Halley’a (dół). Obrazy po lewej stronie zostały poko-
lorowane zgodnie z Algorytmem 2, zaś obrazy po prawej stronie używając tzw. basenów
przyciągania. Kolorowanie z użyciem basenów przyciągania polega na tym, że każdemu
pierwiastkowi wielomianu przyporządkowujemy kolor. Następnie jeśli zostaje spełniony
warunek |zi+1 − zi| < ε w Algorytmie 2, to nadajemy punktowi z0 kolor pierwiastka,
który leży najbliżej punktu zi+1. W dalszej części rozdziału stosować będziemy jedynie
kolorowanie przedstawione w Algorytmie 2.

Rysunek 1: Przykłady wielomianografów uzyskanych metodą Newtona (góra) i Halley’a
(dół).

Na rys. 2 przedstawiono wielomianografy dla p(z) = z7−1 w obszarze [−2, 2]2, k = 40,
ε = 0.001 otrzymane używając różnych elementów rodziny podstawowej: m = 2, 3, 4 (góra
od lewej), m = 5, 6, 7 (dół od lewej). Widzimy, że zmiana elementu rodziny ma wpływ
na kształt wielomianografu oraz że wraz ze wzrostem wartości m wielomianograf staje się
coraz ciemniejszy. Gdybyśmy zamiast kolorowania na podstawie iteracji użyli kolorowania
za pomocą basenów przyciągania i przeszli z m do nieskończoności, to otrzymalibyśmy
diagram Voronoi. W tym przypadku punktami, które definiowałby ten diagram byłyby
pierwiastki wielomianu [8].

W kolejnym przykładzie przeanalizujemy wpływ zmiany liczby iteracji na kształt wie-
lomianografu. Tym razem użyjemy wielomianu p(z) = 3z9+2z5+5z+1 i metody Halley’a
w obszarze [−2, 2]2 oraz ε = 0.001. Na rys. 3 przedstawiono otrzymane wielomianografy
dla k = 5, 10, 15 (góra od lewej), k = 20, 25, 100 (dół od lewej). Widzimy, że dla małej
liczby iteracji otrzymujemy wzory o małej liczbie detali. Wraz ze wzrostem wartości k
wzór staje się bardziej złożony, a dla dużych wartości pewne obszary wielomianografu
stają się coraz ciemniejsze. Podobne efekty można osiągnąć zmieniając dokładność obli-
czeń. Ogólnie dla każdego wielomianu możemy zmieniać dostępne parametry Algorytmu 2
wpływając tym samym na kształt otrzymanego wielomianografu.

Więcej przykładów wielomianografów można znaleźć na stronie Kalantariego poświę-
conej w całości wielomianografii:
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Rysunek 2: Przykłady wielomianografów dla m = 2, 3, 4 (góra od lewej), m = 5, 6, 7 (dół
od lewej).

http://www.polynomiography.com/

3 Rodzaje iteracji

W matematyce istnieją różne rodzaje iteracji. Wiele z nich używanych jest w iteracyjnej
aproksymacji punktów stałych [2]. Poniżej przedstawimy trzy rodzaje iteracji, które w
kolejnym podrozdziale zostaną użyte w wielomianografii.

Niech w : X → X będzie odwzorowaniem na przestrzeni metrycznej (X, d) oraz niech
x0 ∈ X. Wówczas

• iteracja Picarda dana jest wzorem [2]:

xn+1 = w(xn), n = 0, 1, 2, . . . (7)

• iteracja Manna dana jest wzorem [12]:

xn+1 = αnw(xn) + (1− αn)xn, n = 0, 1, 2, . . . (8)

gdzie αn ∈ (0, 1],

• iteracja Ishikawy dana jest wzorem [5]:

xn+1 = αnw(vn) + (1− αn)xn,
vn = βnw(xn) + (1− βn)xn, n = 0, 1, 2, . . .

(9)

gdzie αn ∈ (0, 1], βn ∈ [0, 1].

Jeśli spojrzymy na iterację Picarda, to zauważymy, że jest to iteracja używana w
wielomianografii. Jest ona również stosowana w wielu metodach numerycznych. Analizując
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Rysunek 3: Przykłady wielomianografów dla k = 5, 10, 15 (góra od lewej), k = 20, 25, 100
(dół od lewej).

iterację Manna widzimy, że biorąc αn = 1 dla n ∈ N otrzymujemy iterację Picarda.
Podobnie biorąc dla iteracji Ishikawy βn = 0 dla n ∈ N otrzymujemy iterację Manna,
zaś biorąc αn = 1 i βn = 0 dla n ∈ N otrzymujemy iterację Picarda. Zatem widzimy, że
spośród rozważanych trzech rodzajów iteracji iteracja Ishikawy jest tą najbardziej ogólną.

Jak już wspomnieliśmy na początku podrozdziału różne rodzaje iteracji stosowane są
w aproksymacji punktów stałych. Nie jest to ich jedyne zastosowanie. Iteracja Manna dla
αn = α dla n ∈ N z powodzeniem została użyta w rozszerzeniu klasy zbiorów Julii [14],
zbioru Mandelbrota [15], superfraktali [16] czy też w automatycznym generowaniu este-
tycznych wzorów za pomocą systemów dynamicznych [4]. Iterację Ishikawy użyto również
do rozszerzenia klasy zbiorów Julii [3], fraktali [13] czy wielomianografów otrzymanych
metodą Newtona [11].

4 Iteracje Manna i Ishikawy w wielomianografii

Podobnie jak w przypadku zbiorów Julii lub zbioru Mandelbrota również i dla wielo-
mianografii można użyć różnych rodzajów iteracji. Dla wielomianografii jako przestrzeń
metryczną bierzemy przestrzeń zespoloną z metryką moduł. Ponadto ciągi αn, βn w ite-
racjach Manna i Ishikawy ustalamy jako ciągi stałe, tzn. αn = α, βn = β dla n ∈ N.
Wówczas możemy zastąpić iterację Picarda w Algorytmie 2 przedstawionymi rodzajami
iteracji w następujący sposób:

• iteracja Manna:
zi+1 = αBm(zi) + (1− α)zi, (10)

gdzie α ∈ (0, 1],

• iteracja Ishikawy:

zi+1 = αBm(vi) + (1− α)zi,
vi = βBm(zi) + (1− β)zi,

(11)
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gdzie α ∈ (0, 1] i β ∈ [0, 1].

5 Przykłady

W tym podrozdziale przedstawimy kilka przykładów wielomianografów otrzymanych za
pomocą zaproponowanej modyfikacji. Zaczniemy od metody Halley’a z iteracją Manna.
Do wygenerowania wielomianografów z rys. 4 użyto następujących parametrów: p(z) =
z7 + 3iz4 − 1, obszaru [−2, 2]2, k = 15 oraz ε = 0.001. U góry widzimy oryginalny wielo-
mianograf otrzymany używając iteracji Picarda, na dole od lewej użyto iteracji Manna z
α = 0.4, 0.6, 0.9. Zmiana parametru w iteracji Manna jak widzimy ma istotny wpływ na
otrzymany kształt. Największej zmianie ulegają obszary oryginalnego wielomianografu,
które zostały otrzymane dla niewielkiej liczby iteracji (ciemniejsze obszary).

Rysunek 4: Przykłady wielomianografów otrzymanych metodą Halley’a z iteracją: Picarda
(góra), Manna (dół).

W kolejnym przykładzie pokażemy jak wyglądają wielomianografy w metodzie Hal-
ley’a kiedy użyjemy iteracji Ishikawy. Tym razem użyto następujących parametrów: p(z) =
z3 − 2z + 2, obszaru [−2, 2]2, k = 15 oraz ε = 0.001. Rys. 5 przedstawia otrzymane wie-
lomianografy. U góry widzimy wielomianograf uzyskany korzystając z iteracji Picarda, a
na dole od lewej korzystając z iteracji Ishikawy z α = 0.45, 0.51, 0.8, β = 0.3, 0.7, 0.8. Wi-
dzimy, że używając iteracji Ishikawy otrzymujemy wzory różniące się w znaczący sposób
od oryginalnego wzoru otrzymanego metodą Kalantariego.

Zobaczmy teraz jaki wpływ będzie miało użycie iteracji Manna na wielomianografy dla
trzeciego elementu rodziny podstawowej (B4). W tym przykładzie użyjemy wielomianu
p(z) = −2z4 + z3 + z2 − 2z − 1, obszaru [1, 2] × [−0.5, 0.5], k = 15, ε = 0.001. Rys. 6
przedstawia otrzymane wielomianografy. Ponownie u góry przedstawiono wielomianograf
otrzymany za pomocą iteracji Picarda, a na dole od lewej obrazy uzyskane za pomocą
iteracji Manna z α = 0.38, 0.5, 0.85.

Podobnie jak w przypadku metody Halley’a zobaczmy jak wyglądają wielomianografy
otrzymane metodą B4 z iteracją Ishikawy. Rys. 7 przedstawia wielomianografy otrzymane
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Rysunek 5: Przykłady wielomianografów otrzymanych metodą Halley’a z iteracją: Picarda
(góra), Ishikawy (dół).

dla następujących parametrów: p(z) = z5 − 1, obszar [−2, 2]2, k = 15 i ε = 0.001.
Również i w tym przypadku u góry znajduje się wielomianograf otrzymany korzystając z
iteracji Picarda, a na dole od lewej wielomianografy uzyskane z pomocą iteracji Ishikawy
z α = 1, 0.5, 0.8, β = 0.5, 0.99, 0.5.

Za pomocą wielomianografii można nie tylko generować wzory, ale również wizuali-
zować różne obiekty matematyczne. Do tego celu wystarczy znać odwzorowanie zbioru
rozważanych obiektów na wielomiany zmiennej zespolonej. Najprostszym przykładem ta-
kiej wizualizacji jest wizualizacja całkowitych liczb dodatnich. W tym przypadku kolejne
cyfry liczby odpowiadają współczynnikom wielomianu, np. dla liczby 12345 otrzymujemy
wielomian p(z) = z4+ 2z3+ 3z2+ 4z+ 5. W [7] Kalantari podał sposób zamiany macierzy
permutacyjnych i macierzy podwójnie stochastycznych na wielomiany oraz przedstawił
odpowiadające im wielomianografy. Korzystając z metody zaproponowanej przez Kalan-
tariego dla macierzy permutacyjnej: (

1 0
0 1

)
(12)

otrzymujemy wielomian p(z) = z2 − (3 + 3i)z + 5i, zaś dla macierzy podwójnie stocha-
stycznej: (

0.5 0.5
0.5 0.5

)
(13)

otrzymujemy p(z) = z4 − (3 + 3i)z3 + 27/4iz2 + (27/8− 27/8i)z − 5/4.
Wizualizację liczby 12345 oraz macierzy (12), (13) pokazano na rys. 8. Do wizualizacji

użyto metody Halley’a z iteracją Manna.
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Rysunek 6: Przykłady wielomianografów otrzymanych metodą B4 z iteracją: Picarda
(góra), Manna (dół).

6 Wnioski i dalsze badania

W rozdziale przedstawiono wielomianografię wyższych rzędów oraz zaproponowano jej mo-
dyfikację. Modyfikacja polegała na zastąpieniu iteracji Picarda przez inne rodzaje iteracji
– Manna i Ishikawy. Użycie tych dwóch iteracji poszerza istotnie klasę otrzymywanych
wielomianografów, których bogata różnorodność wzorów może być źródłem inspiracji dla
artystów czy grafików. Ponadto zaproponowana modyfikacja może rozszerzyć możliwości
istniejącego oprogramowania generującego wielomianografy.

W literaturze [8] oprócz rodziny podstawowej opisano też inne rodzaje rodzin metod
służących do aproksymacji pierwiastków wielomianów, np. rodzina Eulera-Schrödera, ro-
dzina indukowanych rodzin podstawowych. Również dla tych rodzin można zastosować
zaproponowaną w rozdziale modyfikację.

Poszukiwanie ciekawych wzorów w wielomianografii jest często pracochłonnym proce-
sem ze względu na konieczność wstępnego znalezienia w przestrzeni zespolonej obszaru
zawierającego takie wzory. Stąd też powstaje potrzeba automatycznej metody do znaj-
dowania takich obszarów. W [1] Ashlock i Jamieson przedstawili metodę poszukiwania
ciekawych wzorów tworzonych z pomocą zbiorów Julii i zbioru Mandelbrota. Do tego
celu użyli algorytmów ewolucyjnych. Wydaje się, iż możliwe jest również wprowadzenie
do wielomianografii metody zaproponowanej przez Ashlocka i Jamiesona. Estetykę ge-
nerowanych wzorów podnosi odpowiednia mapa kolorów i użyte do kolorowania wzorów
metody kolorowania. Oba wskazane kierunki będą przedmiotem dalszych badań.
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