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Cursul 5 

 
 

Sisteme Lindenmayer  
(L-sisteme) 

 
 L-sistemele au fost propuse de către biologul Aristid Lindenmayer în 1968 ca modele 
fundamentale pentru o teorie axiomatică a dezvoltării biologice. Ele sau dovedit utile şi în  grafi-
ca digitală ca o nouă metodă de trasare a fractalilor şi sunt utilizate, în special,  la desenarea pei-
sajelor naturale prin modelarea corectă a  creşterii plantelor.  
 Noţiunea centrală a L-sistemelor este cea de substituţie, de re-scriere, iar ideea de bază 
constă în  construirea obiectelor  complexe prin înlocuiri succesive ale părţilor formate din 
obiecte simple utilizând recursiv un set de reguli de generare (numite producţii).  L-sistemele se 
încadrează  în mod natural în teoria limbajelor formale: pe baza unui un alfabet şi a unui set de 
producţii,  un L-sistem generează în mod iterativ un anumit şir de cuvinte plecând de la un cu-
vânt iniţial. Deosebirea esenţială faţă de gramaticile de tip Chomsky constă în metoda de aplicare 
a regulilor de generare: în loc să fie aplicate secvenţial, pe rând, în cazul L-sistemelor ele sunt 
aplicate în paralel, înlocuind simultan toate literele cuvântului dat. Această diferenţa reflectă mo-
tivaţia biologică a L-sistemelor.  Producţiile au scopul de a modela diviziunile celulare ale orga-
nismelor multicelulare, unde pot să apară un număr mare de diviziuni în acelaşi timp.  
 Formal, un L-sistem este un triplet format dintr-un alfabet, un set de producţii şi o axio-

mă. Prin alfabet înţelegem  o mulţime finită de caractere (de litere, de simboluri, etc) cu ajutorul 
cărora formăm succesiuni finite de caractere numite stringuri (sau cuvinte). Fiecare caracter are 
asociată câte o regulă de substituţie (de generare, de derivare, de producţie, etc) prin care el este 
înlocuit cu un anumit string. Oricare două stringuri formează un alt string prin simpla lor alătu-
rare, adică prin concatenare. Numim axiomă  stringul iniţial cu care pornim procesul de generare 
în care, la fiecare pas, înlocuim fiecare caracter al stringului vechi cu stringul corespunzător lui 
din regulile de substituţie, obţinând astfel prin concatenare noul string. 
 
 Exemplul1. 
Alfabet = {A, B}; 

Producţii={A->B, B->AB}; 

Axioma = A; 

Sirul generat: 
Etapa n=0:  A 

Etapa n=1:  B 

Etapa n=2: AB 

Etapa n=3: BAB 

Etapa n=4: ABBAB 

Etapa n=5:  BABABBAB 

Etapa n=6:  ABBABBABABBAB 

... 
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 Să observăm, ca o particularitate, că şirul generat de L-sistemul de mai sus are următoa-
rea proprietate remarcabilă1: strigul obţinut în etapa n este format din stringul de la etapa n-2 
concatenat de cel de la etapa n-1, prin urmare lungimea stringului obţinut într-o anumită etapă 
este egală cu suma lungimilor strigurilor din ultimile două etape, şi cum primele două lungimi 
sunt 1 şi 1, obţinem că şirul lungimilor este chiar şirul creşterilor organice (sau şirul lui 
Fibonacci):  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... 

 
Figuri geometrice descrise de L-sisteme 

 
 Mulţi fractali (sau cel puţin aproximaţiile lor finite) sunt alcătuiţi din secvenţe de figuri 
elementare – cum ar fi succesiuni de segmente, de exemplu. Aceaste secvenţe pot  fi  descrise de 
stringuri generate de L-sisteme dacă dăm fiecărui caracter din alfabet cate o interpretare geome-
trică. Cea mai cunoscută şi mai des utilizată metodă de interpretare a unui string este cea a “mer-
sului broaştei ţestoase”,  metodă în care stringul este înţeles ca o succesiune de comenzi prin care 
punctul curent (cursorul, “ţestoasa”, the “turtle”) îşi schimbă succesiv locul în plan, poziţia 
ţestoasei fiind precizată prin coordonate carteziene iar direcţia şi mărimea deplasării prin coor-
donate polare. Noi vom folosi numere complexe.   
 Această metodă stă la baza limbajului de programare LOGO apărut în 1967. Broasca ţes-
toasă are trei atribute care îi definesc starea  la un moment dat. 
 1) poziţia (dată de numărul complex z0); 
 2) direcţia şi mărimea pasului (date de numărul complex Δ, deplasarea); 
 3) culoarea cu care trasează; 
Literele alfabetului desemnează comenzi prin care ţestoasa trece dintr-o stare în alta. Convenţiile 
standard sunt următoarele: 
F     -  avans - broasca execută un pas (trece din z0 în z1=z0+ Δ) şi trasează un segment, îşi 
 schimbă numai poziţia, celelalte atribute rămân nemodificate;  
f      -  salt - broasca execută un pas fără să traseze vreo urmă (are culoarea fondului); 
+     - întoarcere la stânga - broasca îşi schimbă direcţia în sens direct trigonometric cu un 
 anumit unghi (de obicei 90O),  
-     -  întoarcere la dreapta - broasca îşi schimbă direcţia în sens invers trigonometric; 
X   -  Orice alt simbol este ignorat – broasca îl citeşte dar nu îşi schimbă starea.  

  De exemplu, prin interpretarea stringului  “F+F+F+F+” broasca trasează un pătrat, iar 
starea ei finală coincide (ca pozitie şi direcţie) cu cea iniţială.  
 Utilizarea unui L-sistem în desenarea unei figuri geometrice are două faze: generarea şi 
interpretarea. Aceste faze pot fi întrepătrunse: imediat după ce generăm un nou  string îl şi inter-
pretăm. Deoarece în fiecare etapă lungimea stringului creşte, de regulă în progresie geometrică,  
pentru ca figura obţinută să îşi păstreze într-o anumită măsură mărimea iniţială vom micşora co-
respunzător pasul ţestoasei în faza de interpretare. In exemplul următor lungimea stringului se 
triplează odată cu fiecare generaţie, aşa că la fiecare interpretare am micşorat de trei ori pasul 
ţesoasei.  
 
                                                           
1 Încercaţi să o justificaţi, prin inducţie matematică, desigur! 
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 Exemplul 2. Mulţimea lui Cantor. 
 

Alfabet={F,f}; 

Producţii={ 

 F->FfF, 

 f->fff 

} 

Axioma= F 

 

Sirul generat:                                      Interpretare: 
Etapa n=0:  F    ___________________________ 
Etapa n=1:  FfF    _________                  _________ 
Etapa n=2: FfFfffFfF   ___      ___                  ___      ___  
Etapa n=3: FfFfffFfFfffffffffFfFfffFfF   _   _      _  _                 _  _      _  _ 
Etapa n=4: ... 
 
 
 
 Regulile descrise până acum sunt cele admise de  limbajului LOGO. In interpretarea par-
titurilor produse de L-sisteme se acceptă introducerea de reguli suplimentare (de exemplu utiliza-
rea mai multor simboluri cu aceeaşi interpretare). 
 
 
 
 

L-sisteme în C# 
 
 
 Implementrea L-sistemelor în C# este uşurată de apariţia tipului string, tip înglobat în 
limbaj, care permite un mod elegant de lucru cu şiruri de caractere. Concatenările se efectuează 
cu operatorul +, substituţiile cu metoda replace, ş. a. m. d. Totuşi, deoarece tipul string este un 
tip referinţă care mimează numai comportamentul unui tip valoare, operarea intensivă cu obiecte 
de acest tip micşorează drastic viteza de lucru:  modificarea a unui singur caracter dintr-un string 
obligă sistemul să creeze un string nou, să copieze toate caracterele vechi necesare şi să şteargă 
stringul vechi (la momentul considerat oportun de colectorul de gunoaie).  In cazul manipulărilor 
intensive de stringuri este recomandată utilizarea clasei StringBuilder. Un obiect de acest tip este 
prevăzut cu o zonă de lucru – un buffer – care rămâne neschimbată atât timp cât nu este necesară 
o realocare datorată depăşirii capacitaţii iniţiale. 
  
 Exemplul 3.  Curba lui von Koch cu pătrate. Considerăm un L-sistem care, cu interpre-
tările standard,  descrie construcţia prin motive iterate a unui fractal de tip von Koch cu unghiuri 
de 90o.   La fiecare pas segmentul 
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este  înlocuit motivul 
 

 
 
 Această substituţie  poate fi descrisă de următoarea regulă: fiecare avans efectuat în  eta-
pa precedentă este acum înlocuit cu  secvenţa “avans, rotire la stânga, avans, rotire la drepata, 
avans, rotire la drepta, avans, rotire la stânga, avans”. Pentru a păstra poziţiile punctelor iniţiale 
şi finale, la fiecare etapă de interpretare lungimea pasului  va fi micşorată de trei ori. Obţinem 
următorul L-sistem: 
 

Alfabet={F,+,-}; 

Producţii={ 

  F ->  F+F-F-F+F, 

  + -> +, 

  - -> - 

} 

Axioma= F 
Iată şi implementarea sa în C#:    
 

    public class LSistemVonKoch4 : FractalForm 
    { 

        static Complex i = new Complex(0, 1); 

 

        void generare(ref StringBuilder text) 

        { 

            StringBuilder rez = new StringBuilder(); 
            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 

                switch (text[k]) 

                { 
                    case 'F': rez.Append("F+F-F-F+F"); 

                        break; 

                    case '+': rez.Append('+'); 

                        break; 

                    case '-': rez.Append('-'); 

                        break; 

                } 

            } 

            text = rez; 

        } 

 

        void interpretare(StringBuilder text, Complex z0, Complex delta) 

        { 
            initScreen(); 

            Color col = Color.Red; 

            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 



5 

 

                switch (text[k]) 

                { 
                    case 'F': 

                        setLine(z0, z0 + delta, col); 

                        z0 += delta; 

                        break; 

                    case '+': 

                        delta *= +i; 

                        break; 

                    case '-': 

                        delta *= -i; 

                        break; 

                } 

            } 

            resetScreen(); 
        } 

        public override void makeImage() 

        { 

            setXminXmaxYminYmax(-0.1, 1.1, -0.1, 1.1); 
            ScreenColor = Color.White; 

            StringBuilder text = new StringBuilder("F"); 

            int nrEtape = 5; 

            Complex z0 = 0; 

            Complex delta = 1; 

            for (int k = 0; k < nrEtape; k++) 
            { 

                generare(ref text); 

                delta /= 3.0; 
                interpretare(text, z0, delta); 

            } 

            resetScreen(); 

        } 
    } 

 

 
 
Insula lui von Koch corespunzătoare se obţine când se pleacă de la axioma "F-F-F-F". 

 



6 

 

Dragonul se obţine, după cum se ştie, prin înlocuirea segmentului bază cu un motiv for-
mat din două segmente congruente şi perpendiculare, înlocuire efectuată alternant, o dată pe 
stânga, o dată pe dreapta bazei.  Vom folosi rotaţii de 45o, iar pentru avans vom utiliza două 
simboluri,  L  pentru mersul pe stânga şi R  pentru mersul pe dreapta: 
Alfabet={F, L, R, +, -}; Axioma= L; 

Producţii={ 

 L -> +L--R+, 

 R -> -L++R-, 

 F -> +F--F+, 

 + -> +, 

 - -> - 

}  

Observaţie: dacă plecăm de la axioma “F” obţinem curba lui Levi, Crabul. 
 

    public class LSistemDragon : FractalForm //cu unghiuri de 45 

    { 

        static Complex i = new Complex(0, 1);         

 
  

        void generare(ref StringBuilder text) 

        { 

            StringBuilder rez = new StringBuilder(); 
            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 

                switch (text[k]) 

                { 

                    case 'F': rez.Append("+F--F+"); //pt CRAB 

                        break; 

                    case 'L': 

                        rez.Append("+L--R+"); 

                        break; 

                    case 'R': 

                        rez.Append("-L++R-"); 

                        break; 

                    case '+': rez.Append('+'); 
                        break; 

                    case '-': rez.Append('-'); 

                        break; 

                } 

            } 

            text = rez; 
        } 

        

        void interpretare(StringBuilder text, Complex z0, Complex delta) 

        { 
            initScreen(); 

            Complex omegaS = Complex.setRoTheta(1, +Math.PI / 4); 

            Complex omegaD = Complex.setRoTheta(1, -Math.PI / 4); 
            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 

                switch (text[k]) { 

                    case 'F': 

                    case 'L': 

                    case 'R': 

                        setLine(z0, z0 + delta, getColor(k / 500)); 

                        z0 += delta; 

                        break; 
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                    case '+': 

                        delta *= omegaD; 
                        break; 

                    case '-': 

                        delta *= omegaS; 

                        break; 

                } 

            } 

            resetScreen(); 

        } 

        public override void makeImage() 

        { 

            StringBuilder text = new StringBuilder("L"); //DRAGON 

            //StringBuilder text = new StringBuilder("F"); //pentru CRAB 

            Complex z0 = 0; 
            Complex delta = 1; 

            setXminXmaxYminYmax(-0.5, 1.5, -1.0, 1.0); 

            ScreenColor = Color.White; 

            int nrEtape = 18; 
            for (int k = 0; k < nrEtape; k++)  

      { 

                generare(ref text); 

                delta /= Math.Sqrt(2.0); 

                interpretare(text, z0, delta); 

            } 
            resetScreen(); 

        } 

} 
 

 
 
Un caz mai complex decât cele prezentate mai sus îl constitue Curba lui Hilbert, trasată 

de programul următor: 
 

    public class LSistemHilbert : FractalForm 

    { 

        static Complex i = new Complex(0, 1); 
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        void generare(ref StringBuilder tex) 

        { 
            StringBuilder rez = new StringBuilder(); 

            for (int k = 0; k < tex.Length; k++) 

            { 

                switch (tex[k]) 

                { 

                    case 'F': rez.Append('F'); 

                        break; 

                    case 'S': rez.Append("+DF-SFS-FD+"); 

                        break; 

                    case 'D': rez.Append("-SF+DFD+FS-"); 

                        break; 

                    case '+': rez.Append('+'); 

                        break; 
                    case '-': rez.Append('-'); 

                        break; 

                } 

            } 
            tex = rez; 

        } 

 

        void interpretare(StringBuilder text, Complex z0, Complex delta) 

        { 

            initScreen(); 
            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 

                switch (text[k]) 
                { 

                    case 'F': 

                        setLine(z0, z0 + delta, Color.Red); 

                        z0 += delta; 
                        break; 

                    case '+': 

                        delta *= +i; 

                        break; 

                    case '-': 

                        delta *= -i; 
                        break; 

                } 

            } 

            resetScreen(); 
        } 

 

        public override void makeImage() 

        { 

            StringBuilder text = new StringBuilder("S"); 

            Complex z0 = 0; 

            Complex delta = 1; 

            setXminXmaxYminYmax(-0.1, 1.1, -0.1, 1.1); 

            ScreenColor = Color.White; 

            int nrEtape = 6; 

            for (int k = 0; k < nrEtape; k++) 

            { 

                generare(ref text); 
                delta /= 2.0; 

                interpretare(text, z0, delta); 

            } 

            resetScreen(); 

        } 

    } 
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Observăm că este folosit L-sistemul  
Alfabet={F, S, D, +, -};  

Axioma= S; 

Producţii={ 

 F -> F, 

 S -> +DF-SFS-FD+, 

 D -> -SF+DFD+FS-, 

 + -> +, 

 - -> - 

} 
în care F, + şi – au interpretările standard, iar D şi S sunt ignorate de broasca ţestoasă. Ele au 
rolul de a puncta locul şi orientarea construcţiei – pe dreapta  sau pe stânga segmentului vechi.  
  

 

 
 
 

Arbori descrişi de L-sisteme 
 
 Până acum am văzut cum pot fi generate cu ajutorul L-sistemelor curbe parcurse de la un 
capăt la altul de un punct curent (broasca testoasă). Pentru a descrie un arbore fără ca ramurile să 
fie parcurse prin mişcări dus-întors,  Lindenmayer a intodus două simboluri cu interpretări spe-
ciale, şi anume parantezele pătrate “ [” şi “ ]”, care au rolul de a încadra descrierile ramurilor. 
Când se interpretează un astfel de string, la întâlnirea paranezei [ se salvează într-o stivă starea 
curentă a broaştei ţestoase (adică poziţia şi direcţia), după care se continuă interpretarea 
stringului - care va descrie în continuare o ramură - până la întâlnirea paranezei de închidere ] 
când se scoate de pe stivă starea salvată şi se  revine la parcurgerea trunchiului. 
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 Să urmărim următorul exemplu:  
Alfabet={M, T, V, +, -, [, ]};  

Axioma= M; 

Producţii={ 

 M -> T[-MV]T[+MV]MV, 

 T -> T, 

 + -> +, 

 - -> -, 

 [ -> [, 

 ] -> ] 

} 

 Primele  trei etape arată astfel: 
 

 
 
Caracterele au următoarele interpretări: la T broasca ţestoasă avansează şi trasează un segment 
verde, la V broasca trasează un segment mov fără să avanseze, la + se întoarce la stânga cu π/7 
radiani iar la – se întoarce  la dreapta cu acelaşi unghi.  Litera M este ignorată. Ca interpretare 
generală, segmentele trasate la comanda T reprezintă părţile dintre două noduri ale plantei, părţi 
care odată apărute rămân nemodificate de la an la an, segmentele trasate la V reprezintă inflores-
cenţele care apar în fiecare an în vârfurile ramurilor şi apoi dispar, în sfârşit, fiecare M semnifică 
un mugure din care în etapa următoare va creşte un ram.  Iată şi textul sursă: 
 
    public class LSistemTree : FractalForm 
    { 

        static Complex i = new Complex(0, 1); 

        void generare(ref StringBuilder text) 

        { 

            StringBuilder rez = new StringBuilder(); 

            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 

                switch (text[k]) 

                { 

                    case 'M': rez.Append("T[-MV]T[+MV]MV"); 
                        break; 

                    case 'T': rez.Append('T'); 

                        break; 
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                    case '+': rez.Append('+'); 

                        break; 
                    case '-': rez.Append('-'); 

                        break; 

                    case '[': rez.Append('['); 

                        break; 

                    case ']': rez.Append(']'); 

                        break; 

                } 

            } 

            text = rez; 

        } 

        void interpretare(StringBuilder text, Complex z0, Complex delta) 

        { 

            Complex omega1, omega2; 
            omega1 = Complex.setRoTheta(0.7, +Math.PI / 7); 

            omega2 = Complex.setRoTheta(0.7, -Math.PI / 7); 

            Stack<Complex> myStack = new Stack<Complex>(); 

            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 
            { 

                switch (text[k]) 

                { 

                    case 'T': 

                        setLine(z0, z0 + delta, getColor(660)); 

                        z0 += delta; 
                        delta *= 0.8; 

                        break; 

                    case 'V': 
                        setLine(z0, z0 + delta, getColor(400)); 

                        break; 

                    case '+': 

                        delta *= omega1; 
                        break; 

                    case '-': 

                        delta *= omega2; 

                        break; 

                    case '[': 

                        myStack.Push(delta); 
                        myStack.Push(z0); 

                        break; 

                    case ']': 

                        z0 = myStack.Pop(); 
                        delta = myStack.Pop(); 

                        break; 

                } 

            } 

            resetScreen(); 

        } 

 

         

  public override void makeImage() 

        { 

            setXminXmaxYminYmax(-2.7, 2.7, -0.2, 5.2); 

            ScreenColor = Color.White; 

 
            StringBuilder text = new StringBuilder("M"); 

            Complex z0 = 0; 

            Complex delta = i; 

            int nrEtape = 9; 

            for (int k = 0; k < nrEtape; k++) 

            { 
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                generare(ref text); 

                interpretare(text, z0, delta); 
            } 

            resetScreen(); 

        } 

    } 
 

 
 
 
 
După cum este bine ştiut, pentru obţinerea de imagini cu aspect natural trebuie să adău-

găm un anumit grad de dezordine, aşa că urmează şi o  variantă cu numere aleatoare: 
 

    public class LSistemRandomTree : FractalForm 
    { 

        static Complex i = new Complex(0, 1); 

        static Random nrRan = new Random(); 

 

        private double Zgm //Zgomot  

        { 

            get 

            { 

                return 0.2 * (nrRan.NextDouble() - 0.5); 

            } 

        } 

 

 
        void generare(ref StringBuilder text) 

        { 

            StringBuilder rez = new StringBuilder(); 

            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 
            { 

                switch (text[k]) 

                { 

                    case 'M': rez.Append("T[-MV]T[+MV]MV"); 

                        break; 
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                    case 'T': rez.Append('T'); 

                        break; 
                    case '+': rez.Append('+'); 

                        break; 

                    case '-': rez.Append('-'); 

                        break; 

                    case '[': rez.Append('['); 

                        break; 

                    case ']': rez.Append(']'); 

                        break; 

                } 

            } 

            text = rez; 

        } 

 
 

        void interpretare(StringBuilder text, Complex z0, Complex delta) 

        { 

            double alfa = Math.PI / 7; 
            Stack<Complex> myStack = new Stack<Complex>(); 

 

            initScreen(); 

            for (int k = 0; k < text.Length; k++) 

            { 

                switch (text[k]) 
                { 

                    case 'T': 

                        setLine(z0, z0 + delta, getColor(660)); 
                        z0 += delta; 

                        delta *= Complex.setRoTheta(0.9 + Zgm, Zgm); 

                        break; 

                    case '+': 
                        delta *= Complex.setRoTheta(0.6 + Zgm, +alfa + Zgm); 

                        break; 

                    case '-': 

                        delta *= Complex.setRoTheta(0.6 + Zgm, -alfa + Zgm); 

                        break; 

                    case '[': 
                        myStack.Push(delta); 

                        myStack.Push(z0); 

                        break; 

                    case ']': 
                        z0 = myStack.Pop(); 

                        delta = myStack.Pop(); 

                        break; 

                    case 'V': 

                        setLine(z0, z0 + delta, getColor(400)); 

                        break; 

                } 

            } 

            resetScreen(); 

        } 

 

        public override void makeImage() 

        { 
            setXminXmaxYminYmax(-5, 5, -0.2, 9.8); 

            StringBuilder text = new StringBuilder("M"); 

            ScreenColor = Color.White; 

            Complex z0 = 0; 

            Complex delta = i; 

            int nrEtape = 9; 
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            for (int k = 0; k < nrEtape; k++) 

            { 
                generare(ref text); 

                interpretare(text, z0, delta); 

            } 

            resetScreen(); 

        } 

 

    } 
 

 

 

 


