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Fraktalem nazywamy w znaczeniu potocznym obiekt, którego cz¦±ci s¡ podobne do caªo±ci (samopodobny) lub te» ukazuj¡cy subtelne detale w wielokrotnym powi¦kszeniu (niesko«czenie subtelny). Jedn¡ z metod tworzenia
fraktali jest wykorzystywanie pewnych specjalnych funkcji matematycznych.
Powstaj¡ce obiekty s¡ cz¦sto zbiorami maj¡cymi wzgl¦dnie prost¡ denicj¦
matematyczn¡ i naturalny (poszarpany lub kª¦biasty) wygl¡d. Fraktale znajduj¡ zastosowanie w ró»nych dziedzinach »ycia np. w telefonii komórkowej
czy grace komputerowej. Wiele odpowiedników fraktali istnieje w otaczaj¡cej nas naturze. Przykªadem mog¡ by¢ pªatki ±niegu, system naczy« krwiono±nych czy formacje skalne. Geometria fraktalna jest "j¦zykiem", który mo»e
zosta¢ u»yty do opisu zªo»onych form obecnych w naturze. Opisu tego dokonuje si¦ za pomoc¡ algorytmów, które mog¡ by¢ przeksztaªcone na ksztaªty
i struktury za pomoc¡ komputera.
Poj¦¢ teorii chaosu u»ywamy, kiedy analizujemy rozwój w czasie pewnego
procesu. Okazuje si¦ »e nawet bardzo proste formuªy matematyczne prowadz¡ do chaosu. Podczas seminarium b¦d¡ omawianie zagadnienia w jaki
sposób fraktale i chaos s¡ zwi¡zanie zarówno ze sob¡, jak i z wieloma innymi
aspektami matematyki oraz zjawisk wyst¦puj¡cych w naturze.
Bardzo wiele zjawisk mo»emy opisa¢ za pomoc¡ równa« czy funkcji. Niestety wiele pojawiaj¡cych si¦ w praktyce równa« nieliniowych czy caªek jest
trudnych a niekiedy wr¦cz niemo»liwych do rozwi¡zania. Wtedy z pomoc¡
przychodz¡ metody numeryczne, które umo»liwiaj¡ znalezienie przybli»onego
rozwi¡zania. Aby tego dokona¢ nale»y zazwyczaj przeliczy¢ wiele kolumn
liczb. Oblicze« tych nie wykonuje si¦ r¦cznie a u»ywa si¦ w tym celu komputera. Na tym seminarium zostanie omówione jak wydajnie rozwi¡za¢ tego
typu problemy w arkuszu kalkulacyjnym.
Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich specjalno±ci na kierunku matematyka. Ksi¡»ka [1] przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników,
którzy chc¡ pozna¢ podstawowe zagadnienia zwi¡zanie z fraktalami i chaosem. Polecania jest szczególnie nauczycielom, gdy» prezentowany w niej
materiaª mo»e zosta¢ wykorzystany do prowadzenia nowoczesnych lekcji matematyki z elementami dziedzin pokrewnych. Ksi¡»k¦ [2] mo»na szczególnie
poleci¢ studentom, którzy w przyszªo±ci zamierzaj¡ wykorzystywa¢ w praktyce narz¦dzia matematyczne.
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