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В останнє десятиліття популярність фракталів є досить великою, в значній мірі це 
обумовлюється потребами суспільства в ефективних алгоритмах кодування та 
стиснення інформації з метою її поширення в комп'ютерних мережах, особливо в 
Інтернет. Крім ефективного використання фракталів в алгоритмах стиснення 
інформації, вони сприймаються людським оком як вищий прояв гармонії і краси. Саме 
це сприяло розвиненню та розповсюдженню фрактальних образів в образотворчому 
мистецтві. Зазвичай в цій сфері працюють люди, які далекі від розуміння побудови 
фракталів, і це значно ускладнює роботу – з усього розмаїття фракталів 
використовують найпопулярніші варіанти, змінюючи тільки колір загального 
зображення. 

Метою науково-дослідної роботи є створення методичних вказівок для роботи з 
фракталами художникам або тим, хто працює з комп’ютерною графікою. Для реалізації 
завдання необхідно створити додаток, що будує фрактал, додати до нього функціонал 
зміни коефіцієнтів рівняння, вибіркової зміни кольору та приближення окремих 
частин фракталу для знаходження нових візерунків. На основі отриманих даних 
необхідно описати зміни та результати. Кінцевим кроком є застосування розроблених 
послідовностей дій до інших фракталів. 

Дослідження фракталів проводились на розповсюдженому прикладі – фракталі 
Мандельброта [1]. Обраний приклад не є предметом дослідження, а використовується 
для демонстрації наведених методик. Даний фрактал базується на наступній функції: 

, (1) 
де z та с – комплексні числа. 

Фрактали зазвичай ховають у собі багато цікавих місць. Наприклад, на рис. 1 
наведена частина фрактала Мандельброта, яка приближена та повернута вправо на 
90°. Далі можна ще приблизити дану область та побачити нові елементи фракталу, або 
перейти до іншого місця. Для цього потрібні навички орієнтування у декартовій 
системі координат. 

Рис. 1 – Приближення та зміна кольору фракталу Мандельброта 

Колір в мистецтві відіграє велику роль, отже необхідно вміти налаштовувати його 
(рис. 1). Це може бути окремий елемент інтерфейсу, або декілька строк коду, в яких 
можна інтуїтивно зрозуміти що потрібно змінювати [2]. 
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Було проведено декілька досліджень, в результаті яких було отримано графічні 
зображення, що представлені на рис. 2. Вони представляють залежності вигляду 

фрактала від значення мнимої частини комплексного числа  та значення дійсної 
частини комплексного числа . Дослідження наведених чисел було проведено на 
таких значеннях: –1, –0.6(6), –0.3(3), 0, 0.3(3), 0.6(6), 1.  

В ході дослідження фрактала Мандельброта було виявлено, що знак числа не 
впливає на відображення фракталу. Це обумовлюється тим, що комплексне число z0 
зводиться до степені 2 у формулі (1). В центрі рис. 2 знаходиться незмінений фрактал 

Мандельброта, який виходить коли  та  дорівнюють нулю. Вертикально 
змінюється мнима частина комплексного числа, а горизонтально – дійсна частина. 

Рис. 2 – Зведені результати впливу  (вертикально) и  (горизонтально) на відображення 
фрактала 

В результаті виконаної роботи можна зробити висновок, що для зміни фракталів 
можна комбінувати коефіцієнти рівняння, змінювати колір та виконувати 
приближення окремих частин, в результаті чого отримувати нові візуальні образи.  
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