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Laborator 5 

Sisteme Lindenmayer. Temă 
 

1.  Parcurgerea unui pătrat.  Următorul L-sistem 

Alfabet={F,+,-}; 

Producţii={ 

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

 + -> +, 

 - -> - 

} 

Axioma= F 

generează, cu interpretările standard (F – avans, +/-  – rotaţii de 90
o
), un şir de curbe care, la 

limită, dau o parcurgere a unui pătrat (adică o curbă care trece prin toate punctele unui pătrat): 

 

 
  

Incercaţi să modificaţi clasa LSistemVonKoch4 dată ca  exemplu la curs astfel încât să obţineţi 

desenul de mai sus.  
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2. Curba lui von Koch prin L-sisteme.  După cum ştim curba lui von Koch clasică se obţine 

prin metoda motivelor iterate, prin înlocuirea la fiecare pas a unui segment F, baza, cu un motiv 

format din patru segmente dispuse ca în figura  următoare: 

 
 Curba lui von Koch poate fi generată şi prin L-sisteme cu rotaţii de 60

o
, cu următoarea 

regulă de substituţie: fiecare avans efectuat de broasca ţestoasă  în  etapa precedentă este înlocuit 

cu  secvenţa “avans, rotire la stânga, avans, rotire la dreapta, rotire la dreapta, avans, rotire la 

stânga, avans”. Pentru a păstra poziţiile punctelor iniţiale şi finale, la fiecare generaţie lungimea 

pasului  va fi micşorată de trei ori. Obţinem următorul L-sistem: 

  

Alfabet={F,+,-}; 

Producţii={ 

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

 + -> +, 

 - -> - 

} 

Axioma= F 

 

 Completaţi codul clasei de mai jos – parţile marcate cu /* ???????????? */ –, astfel 

încât să obţineţi rezultatul arătat în  figură. 

 

    public class LSistemVonKoch6 : FractalForm 

    {      

        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"); 

                        break; 

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

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

                        break; 

                } 

            } 
            text = rez; 

        } 
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        void interpretare(StringBuilder text, double lng) 

        { 
            

            initScreen();            

            Complex z0 = 0; 

            Complex delta = lng; 

            int kol = 0; 

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

            { 

                switch (text[k]) 

    { 

                    case 'F': 

                        setLine(z0, z0 + delta, getColor(++kol / 10)); 

                        /* ????????????? */ 

                        break; 
                    case '+': 

                        /* ????????????? */ 

                        break; 

                    case '-': 
                        /* ????????????? */ 

                        break; 

                } 

            } 

            resetScreen(); 

        } 
        public override void makeImage() 

        { 

            setXminXmaxYminYmax(-0.1, 1.1, -0.8, 0.4); 
            ScreenColor = Color.White; 

            StringBuilder text = new StringBuilder("F"); 

            int nrEtape = 5; 

            double lng = 1; 
            for (int k = 0; k < nrEtape; k++) 

            { 

                generare(ref text); 

                lng /= 3.0; 

                interpretare(text,lng); 

                delaySec(0.5); 
            } 

        } 

    } 

 

Rezultat: 
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Schimbaţi axioma astfel încât să obţineţi insula lui von Koch : 

 

 
 

Observaţie: figura de mai sus poate fi obţinută în două moduri, construind în exterior 

curbe von Koch pe laturile unui triunghi echilateral, sau construind în interior pe laturile unui 

hexagon regulat. Implementaţi ambele metode.    
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3. Triunghiul lui Sierpinski. Incercaţi să generaţi prin L-sisteme triunghiul lui Sierpinski: 

 

 
 

 

 

4. Frunza de pătrunjel. Următoarea frunză de pătrunjel (Petroselinum crispum)  a fost generată 

de L-sistemul 

Alfabet={M, T, V, +, -, [, ]}; Axioma= M; 

Producţii={ 

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

 T -> T, 

S -> S 

 + -> +, 

 - -> -, 

 [ -> [, 

 ] -> ] 

} 
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în care, pe lângă simbolurile cunoscute M, T şi V, apare un simbol nou, S, care desemnează un 

segment de trunchi analog lui T. In faza de interpretare, fiecare T provoacă un avans urmat de o 

schimbare de direcţie uşor la stânga, iar fiecare S un avans urmat de o schimbare uşor la dreapta. 

 Incercaţi şi voi! 

 

 
 

 

 

5. Elipse colorate. Următoarea clasă trasează un  “puf de păpădie”: 

 

    public class LSchlumbergera : FractalForm 

    { 

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

        void petala(Complex z0, Complex delta) 
        { 

            setLine(z0, z0 + delta, getColor(55)); 

        } 
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        void generare(ref StringBuilder text) 

        { 
            StringBuilder rez = new StringBuilder(); 

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

            { 

                switch (text[k]) 

                { 

                    case 'M': rez.Append("[+TM][-TM]"); 

                        break; 

                    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) 

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

            initScreen(); 

            double ro = 1; 
            double theta = Math.PI / 5; 

            Complex z0 = 0; 

            Complex delta = 3 * i; 

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

                switch (text[k]) 

                { 

                    case 'T': 

                        petala(z0, delta); 

                        ro *= 0.87; 
                        theta *= 0.85; 

                        z0 += delta; 

                        break; 

 
                    case '+': 

                        delta *= Complex.setRoTheta(ro, theta); 

                        break; 

                    case '-': 

                        delta *= Complex.setRoTheta(ro, -theta); 

                        break; 

                    case '[': 

                        myStack.Push(ro); 

                        myStack.Push(theta); 

                        myStack.Push(delta); 

                        myStack.Push(z0); 

                        break; 

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

                        delta = myStack.Pop(); 

                        theta = myStack.Pop().Re; 
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                        ro = myStack.Pop().Re; 

                        break; 
                } 

            } 

            resetScreen(); 

        } 

        public override void makeImage() 

        { 

            setXminXmaxYminYmax(-10, 10, -10, 10); 

            ScreenColor = Color.White; 

            StringBuilder text = 

                new StringBuilder("[TM]++[TM]++[TM]++[TM]++[TM]"); 

            int nrEtape = 6; 

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

            { 
                generare(ref text); 

                Console.WriteLine(text); 

                interpretare(text); 

                delaySec(0.1); 
            } 

        } 

    } 
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Modificaţi metoda  
void petala(Complex z0, Complex delta){ 

           setLine(z0, z0 + delta, getColor(55)); 

      } 

 

din codul de mai sus, astfel încât în loc de segmente să traseze  elipse colorate: 

 

 
 

 


