
Laborator 3. Temă 

 

1. Desenaţi şi coloraţi un pentagon regulat în vârfurile căruia se construiesc spre exterior triun-

ghiuri echilaterale ca în figura următoare: 

 

 

 

 



2.  Desenul următor  

 

este trasat de metoda makeImage() a clasei următoare în care mai întâi sunt încărcate în lista fig 

primele 1000 de puteri ale numărului complex omega şi apoi lista este desenată punct cu punct :  

 
public class PuterileLuiOmega : FractalForm 
    { 
        ComList figuraInitiala() 
        { 
            ComList rez = new ComList(); 
            Complex omega = Complex.setRoTheta(0.97, 0.3); 
            Complex p = 1; 
            for (int k = 0; k < 1000; k++) 
            { 
                rez.nextZet = p; 
                p *= omega; 
            } 
            return rez;         
        } 



        public override void makeImage() 
        { 
            setXminXmaxYminYmax(-1, 1, -1, 1); 
            ComList fig = figuraInitiala(); 
            int k=0; 
            for (Complex z = fig.firstZet; !fig.ended; z = fig.nextZet) 
            { 
                setPixel(z, getColor(200 + 7 * k++)); 
                if (!resetScreen()) return; 
            } 
        }         
    } 

Completaţi codul metodei makeImage() astfel încât, parcurgând încă o dată lista fig şi construind 

triunghiuri isoscele cu vârfuri 30° de o parte şi de alta a segmentelor determinate de puncte con-

secutive, să obţineţi desenul: 

 

 



3. Desenaţi o reţea de hexagoane regulate asemănătoare cu aceasta: 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Transformaţi reţeaua de hexagoane precedentă într-un cub Rubik: 

 

 

 

 

 

 



5. Codul clasei Comprimari a fost împărţit (cu ajutorul cuvântului cheie partial) în două fişi-

ere sursă, dintre care unul este următorul: 

public partial class Comprimari : FractalForm 
    { 
        Complex i = new Complex(0, 1); 
        ComList cerculUnitate(int nr) 
        { 
            ComList li = new ComList(); ; 
            for (int k = 0; k <= nr; k++) 
                li.nextZet = Complex.setRoTheta(1, 2 * k * Math.PI / nr); 
            return li; 
        } 
        void comprima(ref ComList li, double gama_x, double gama_y) 
        { 
            ComList rez = new ComList(); 
            for (Complex z = li.firstZet; !li.ended; z = li.nextZet) 
                rez.nextZet = new Complex(gama_x * z.Re, gama_y * z.Im); 
            li = rez; 
        } 
        void transleaza(ref ComList li, Complex vector) 
        { 
            ComList rez = new ComList(); 
            for (Complex z = li.firstZet; !li.ended; z = li.nextZet) 
                rez.nextZet = vector + z; 
            li = rez; 
        }        
        void picteaza(ComList li, Color col) 
        { 
            for (Complex z = li.firstZet; !li.ended; z = li.nextZet) 
                setPixel(z, col); 
            resetScreen(); 
        } 
        public override void makeImage() 
        { 
            setXminXmaxYminYmax(-6.2, 6.2, -6.2, 6.2); 
            setAxis(); 
            ComList fig = cerculUnitate(1000); 
            picteaza(fig, Color.Red); 
            comprima(ref fig, 0.5, 2.0); 
            picteaza(fig, Color.Green); 
            transleaza(ref fig, 4*i); 
            picteaza(fig, Color.Blue);  
            int n = 20; 
            Complex z_centru=0; 
            double theta = 2 * Math.PI / n; 
            for (int k = 0; k < n-1; k++) 
            { 
                roteste(ref fig, z_centru, theta); 
                picteaza(fig, Color.Yellow); 
            }             
            resetScreen(); 
        } 
    }  



După cum se observă uşor, în  lista fig este încărcată  o figură iniţială formată din 1000 

de puncte uniform distribuite pe cercul unitate. Figura este apoi comprimată şi translatată vertical 

cu patru unităţi, după care este rotită în jurul originii.  

Reconstituiţi metoda 

  void roteste(ref ComList li, Complex z_centru, double theta){} 

aflată în fişierul lipsă, astfel încât rezultatul rulării acestei clase să fie cel din figura următoare: 

 

  



6. Completaţi codul clasei  de mai jos astfel încât să coloreze în roşu, pixel cu pixel, punctele din 

interiorul triunghiului ABC şi cu galben pe cele din exterior: 

    public class Triunghi_Plin : FractalForm 
    { 
        bool inStanga(Complex a, Complex b, Complex z) 
        { //testeaza daca z este in stanga laturii a->b 
            return ((z - a) / (b - a)).Theta >0; 
        } 
        bool inInterior(Complex a, Complex b, Complex c, Complex z) 
        { //testeaza daca z este in interiorul triunghiului a->b->c: 
            return inStanga(a, b, z) && inStanga(b, c, z)  

             && inStanga(c, a, z); 
        } 
        public override void makeImage() 
        { 
            setXminXmaxYminYmax(0,5,0,5); 
            Complex A = new Complex(0.5, 0.5); 
            Complex B = new Complex(4.5, 2.1); 
            Complex C = new Complex(3, 4.5); 
            ...............................             
            resetScreen(); 
        } 
    } 

 


