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1. Úvod 

Před letﾐíﾏi prázdﾐiﾐaﾏi ふヲヰヱヴぶ jsﾏe si ﾏěli ┗┞Hrat téﾏa ročﾐíko┗é práIe. Věděl 

jsem, že H┞Ih Ihtěl zpraIo┗at práIi na téma z přírodo┗ědﾐé oHlasti ふﾏateﾏatika, f┞zika, 

chemie či biologie) nebo na téma z oHlasti iﾐforﾏatik┞ ふpřede┗šíﾏ jseﾏ Ihtěl ﾐěIo 

ﾐaprograﾏo┗atぶ ﾐeHo zpraIo┗at ﾐějaké spíše uﾏěleIké téﾏa ふhudHa, grafika.ぶ ) toho 

jseﾏ získal d┗ě ﾏožﾐá téﾏata: „T┗orHa počítačo┗é hr┞“ a „Nasazeﾐí redakčﾐího s┞stéﾏu 

Wordpress pro škol┞“. NakoﾐeI ┗┞hrálo ﾐasazeﾐí redakčﾐího s┞stéﾏu pro škol┞ 

a to hla┗ﾐě z dů┗odu, že bych v praktiIké části praIo┗al na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh škol┞ 

a dělal ﾐěIo opra┗du užitečﾐého. 

Přes letﾐí prázdﾐiﾐ┞ jseﾏ ale zjistil, že by ﾏﾐě zpraIo┗áﾐí tohoto téﾏatu ┗ůHeI 

nebavilo. A to byl jeden z ﾐejdůležitějšíIh požada┗ků, které jseﾏ na ročﾐíko┗ou práIi ﾏěl. 

Mohli jsﾏe ﾐaštěstí téﾏa na začátku školﾐího roku ještě zﾏěﾐit, tak jseﾏ začal ﾐad 

téﾏateﾏ přeﾏýšlet zﾐo┗u. Spolu s tátou jsﾏe přišli na ﾐěkolik zajíﾏa┗ýIh téﾏat, ﾏezi 

kterýﾏi H┞la ﾐapříklad „Překlopitelﾐá tělesa“, jedeﾐ z IheﾏiIkýIh pr┗ků, „Co je to čas?“, 

„)aložeﾐí ┗lastﾐího podﾐiku“ aﾐeHo „Proč v Pardubicích neprší“. U ﾐěkterýIh z témat 

by H┞lo složité ┗┞t┗ořit sﾏ┞sluplﾐou praktiIkou část, u jiných by zase nebylo co psát 

v teoretiIké části. V těIhto dﾐeIh jseﾏ se náhodou díval na dokument o fraktálech, který 

ﾏě ┗elﾏi zaujal. Téﾏa fraktálů mi také uﾏožňo┗alo jako praktiIkou část ﾐěIo 

naprogramovat a nakonac jsem si toto téma vybral. 

V teoretiIké části čteﾐáře ﾐejpr┗e sezﾐáﾏíﾏ s fraktál┞ oHeIﾐě ふtzﾐ. ﾐapříklad 

s tím, co to fraktál ┗lastﾐě je, jak se fraktál┞ dělí a jak se dají generovat, kde nacházejí 

praktiIké ┗┞užitíぶ. VíIe se pak zaﾏěříﾏ na jedﾐu kategorii fraktálů, takz┗aﾐé 

Lindenmayerovy systémy, které mne zaujaly svým jednoduchým principem a ﾏožﾐosti 

i přesto geﾐero┗at složité rostliﾐﾐé oHrazIe. Jako praktiIkou část jsem naprogramoval 

počítačo┗ou aplikaIi na generování L-s┞stéﾏů a ﾐaprograﾏo┗al jseﾏ pokročilejší L-systém 

ﾐěkolika rostliﾐ ┗ oﾐliﾐe geﾐerátoru ﾏals┞s.Iz. Jako uﾏěleIkou část ročﾐíko┗é práIe jseﾏ 

namaloval obraz inspirovaný fraktální tématikou a fraktály v přírodě – ﾐočﾐí krajiﾐu 

s fraktálovým stromem. 
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2. TeoretiIká část 

2.1 Benoit Mandelbrot 

Benoit B. Mandelbrot se narodil roku 1924 v Polsku do žido┗ské rodiﾐ┞. Již ┗elﾏi 

brzy si oHlíHil geoﾏetrii. Také hrál rád šaIh┞. V šaIháIh ale ﾐe┗┞nikal díky logickému 

přeﾏýšleﾐí. Hru proﾏýšlel geoﾏetriIk┞. 1 

V roIe ヱΓンヶ, kd┞ž H┞lo MaﾐdelHroto┗i 11 let, začal ┗ NěﾏeIku sílit ﾐaIisﾏus 

a on s rodinou emigroval do FraﾐIie. Několik let Ihodil do Lycée Rolin v Paříži. Pak 

se MaﾐdelHroto┗i při ┗┞pukﾐutí ヲ. s┗ěto┗é ┗álk┞ ふヱΓンヶぶ přestěho┗ali do Tulle ve Francii. 

Běheﾏ ┗álk┞ ﾐad ﾐíﾏ i jeho rodinou visela neustálá hrozba chudoby a obavy z udání 

a následného poslání na sﾏrt. StraIh ještě zesílil po zaHití pařížské f┞zičk┞ )iﾐ┞ Morhange, 

jeho blízké známé. Za války se učil hla┗ﾐě saﾏostudieﾏ. Dík┞ toﾏu se rozvinul jeho 

geoﾏetriIký přístup k matematice. 2 

Na konci války (v roce 1944) se Mandelbrot navrátil do Paříže. )de se v letech 

1945-ヱΓヴΑ učil na École Polytechnique. Mimo jiné zde studoval i pod Gastonem Juliem 

a Pauleﾏ Lé┗┞ﾏ, kteří též ┗ýzﾐaﾏﾐě přispěli k rozvoji fraktální geometrie. 3 

V letech 1947 až 1949 ﾐa┗ště┗o┗al Kalifornský technologický institut. Po získání 

doktorátu matematiky na Pařížské uﾐi┗erzitě ふヱΓヵヲぶ se znovu vrátil do Ameriky, kde 

studoval v Princetonu. 1955 se vrátil do Francie, kde si vzal za žeﾐu Aliettu Kagaﾐ. Ch┗íli 

učil ┗ Paříži jako profesor na Université Lille a v Národním výzkumném centru v Paříži. B┞l 

ale nespokojený s příliš aHstraktﾐíﾏ rázeﾏ ﾏateﾏatik┞ ┗ tehdejší FraﾐIii a proto odešel 

do USA. Zde získal práci v IBM (1958). 4 

V IBM zkouﾏal ﾐáhodﾐý šuﾏ způsoHujíIí poruIh┞ ┗ přeﾐosu dat přes telefoﾐﾐí 

linku. Mandelbrot byl zvyklý dívat se na ┗ěIi ┗izuálﾐě. )kouﾏal proto šuﾏ hla┗ﾐě 

z hlediska t┗arů, které ┗┞t┗ářel. Všiﾏl si, že Ih┞H┞ ﾐepřiIházel┞ zIela ﾐáhodﾐě, jak 

se předpokládalo. Ch┞H┞ ﾐastá┗al┞ ve shlucích. Byla období zcela bez chyb a pak zase 

                                                      
1
 Guardian obituary. The MacTutor History of Mathematics archive [online]. 18 October 2010 [cit. 2015-02-

27]. Dostupné z: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Obits2/Mandelbrot_Guardian.html 
2
 Benoit Mandelbrot. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2001- [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Benoit_Mandelbrot 
3
 FRAME, Michael. Benoit B. Mandelbrot: A Biographical Memoir. National Academy of Sciences [online]. © 

2014 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-
pdfs/mandelbrot-benoit.pdf 
4
 GREGOROVÁ, Dagmar. Stal jsem se konstruktérem geometrie. OSEL.cz [online]. 19.10.2010 [cit. 2015-02-

27]. Dostupné z: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5346 
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s ﾏﾐoha Ih┞Haﾏi. MaﾐdelHrot zde oHje┗il určitou pra┗idelﾐost. Ať už se díval na výskyt 

chyb v ráﾏIi ﾏěsíIe, dﾐe i hodiﾐ┞, poﾏěr ﾏezi čas┞ Hez Ih┞H a obdobími s chybami byl 

stejﾐý. Kd┞ž se na období s Ih┞Haﾏi podí┗al zHlízka, H┞lo ┗idět, že i tato část grafu 

je rozděleﾐa na zase ﾏeﾐší části s chybami a Hez Ih┞H. T┞to ﾏeﾐší části H┞l┞ přek┗api┗ě 

podoHﾐé grafu jako Ielku ふﾐapříklad Hěheﾏ ﾏěsíIe podoHﾐá jako Hěheﾏ týdﾐe i Hěheﾏ 

d┗aIeti ﾏiﾐutぶ. Při jakéﾏkoli ﾏěřítku H┞la kři┗ka podoHﾐá saﾏa soHě. Tak udělal 

MaﾐdelHrot pr┗ﾐí ┗elký krok ┗stříI fraktálůﾏ. 5 

MaﾐdelHrot postupﾐě začal oHje┗o┗at ┗lastﾐost „soHěpodoHﾐosti“ i v jiných 

oblastech. Zkoumal mraky, zjistil, že soHěpodoHﾐost lze ﾐalézt i v Ieléﾏ ┗esﾏíru. Přišel 

na to, že ačkoli je Ieﾐa Ha┗lﾐ┞ Hěheﾏ roku, ﾏěsíIe i dﾐe růzﾐá, kři┗k┞ průHěhu deﾐﾐího 

ﾏěsíčﾐího i ročﾐího prodeje jsou shodﾐé. 6 

V roce 1967 napsal práci s ﾐáz┗eﾏ „Jak dlouhé je poHřeží Britáﾐie?“. Zjistil, 

že na tuto otázku ﾐelze tak jedﾐoduše odpo┗ědět. Všiﾏl si, že růzﾐá ﾏěřeﾐí délk┞ poHřeží 

se často ┗elﾏi liší. Číﾏ podroHﾐější H┞l┞ ﾏap┞, tíﾏ delší se poHřeží zdálo Hýt. Při 

přesﾐějšíﾏ ﾏěřeﾐí se berou v ohled i ﾏeﾐší zákrut┞ a zátoky, které se předtím zanedbaly, 

při ještě podroHﾐějšíﾏ zkouﾏáﾐí i zátoky v zátoce a tak dále – teoreticky až ke každéﾏu 

kaﾏeﾐi, každéﾏu zrﾐku písku. 7 

Mandelbrot si ┗zpoﾏﾐěl na práci Gastona Julia a Pierra Fatou. Již před let┞ ho jeho 

strýc Szolem Mandelbrojt upozornil na jejich dílo zabývající se takzvanými Juliovými 

ﾏﾐožiﾐaﾏi, které ┗┞Iházejí z jednoduché rovnice 権 = 権2 + 潔. Mandelbrot mu ┗šak tehd┞ 

ﾐe┗ěﾐo┗al ┗elkou pozorﾐost a ﾐepřišel zde na nic nového. Nyní se k této práci vrátil. 

V┞užil počítačů, s poﾏoIí kterýIh ﾏohl tuto ro┗ﾐiIi jedﾐoduše a rychle opakovat – použít 

její ┗ýsledek jako ﾐo┗ý ┗stup. Následﾐě ┗ýsledek na počítači ﾐeIhal ┗┞kreslit. Kd┞ž 

se Mandelbrot na ﾐěj podí┗al detailﾐěji, ┗iděl, že obraz obsaho┗al ﾏeﾐší út┗ar┞, které 

┗┞padal┞ podoHﾐě jako Ielek. FasIiﾐujíIí H┞lo, že jak se člo┗ěk přesﾐěji podí┗al na detail 

ﾏﾐožiﾐ┞, oHje┗o┗al číﾏ dál tíﾏ ┗íIe podroHﾐostí, ﾐo┗é a nové útvary. A přeIi se zde dala 

                                                      
5
 Fractal Geometry. IBM United States [online]. May 18, 2011 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www-

03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/fractal/ 
6
 Telegraph obituary. The MacTutor History of Mathematics archive [online]. © 2010 [cit. 2015-02-27]. 

Dostupné z: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Obits2/Mandelbrot_Telegraph.html 
7
 Telegraph obituary. The MacTutor History of Mathematics archive [online]. © 2010 [cit. 2015-02-27]. 

Dostupné z: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Obits2/Mandelbrot_Telegraph.html 
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najít podobnost s Ielýﾏ oHrazIeﾏ. )áleželo pouze na ┗ýkoﾐu počítače, jak daleko ﾏohl 

člo┗ěk takto pokračo┗at. 8 

Tento útvar – MaﾐdelHroto┗a ﾏﾐožiﾐa, ┗zdáleﾐě připoﾏíﾐajíIí t┗ar┞ korálů, 

je krásﾐýﾏ příkladeﾏ „fraktálu“. Pojeﾏ „fraktál“ použil MaﾐdelHrot popr┗é ┗ roce 1975 

v práIi „Fraktál┞: t┗ar, ﾐáhoda a diﾏeﾐze“. ) ní také vychází kniha shrnující jeho 

dosa┗adﾐí oHje┗┞ ﾐesouIí ﾐáze┗ „The FraItal Geoﾏetr┞ of Nature“ ふ„Fraktálﾐí geoﾏetrie 

přírod┞“ぶ ┗┞daﾐé ﾐejpr┗e ve fraﾐIouzštiﾐě a roku 1982 i v aﾐgličtiﾐě. MaﾐdelHrot zde 

popisuje, v čeﾏ se fraktální geometrie liší od klasické, Euklidovské. Geometrie, jak 

ji zﾐáﾏe ﾏ┞, dokáže přesﾐě popsat předﾏět┞ ﾐáﾏi ┗┞t┗ořeﾐé. Těžko ale popisuje je┗┞ 

v přírodě, které ﾐejsou ro┗ﾐé a hladké, ale hrubé a ﾐero┗ﾐé. „Mraky nejsou koule, hory 

ﾐejsou kužel┞, poHřeží ﾐejsou kruh┞, a kůra ﾐeﾐí hladká, ani blesky nejdou po příﾏé liﾐii“9, 

ﾐapsal MaﾐdelHrot. T┞to je┗┞, ┗četﾐě ﾏﾐoha dalšíIh, lze popsat poﾏoIí fraktálﾐí 

geometrie. 10 

Po zH┞tek s┗ého ži┗ota se Mandelbrot i ﾐadále ┗ěﾐo┗al ┗ýzkuﾏu fraktálů. Učil 

na Harvardu a na Massachusettském technologickém institutu a od roku 1999 pracoval 

jako profesor na uﾐi┗erzitě ┗ Yale. Předpo┗ěděl fiﾐaﾐčﾐí krizi ┗ roce 2004. Za s┗é úspěIh┞ 

dostal ﾏﾐohá oIeﾐěﾐí. Beﾐoit B. MaﾐdelHrot zeﾏřel ヱヴ. ヱヰ. ヲヰヱヰ ve stáří 85 let. 11 

                                                      
8
 Fractal Geometry. IBM United States [online]. May 18, 2011 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www-

03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/fractal/ 
9
 MANDELBROT. Fractal geometry of nature. New York 1983, s. 1 

10
 Telegraph obituary. The MacTutor History of Mathematics archive [online]. © 2010 [cit. 2015-02-27]. 

Dostupné z: http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Obits2/Mandelbrot_Telegraph.html 
11

 http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Obits2/Mandelbrot_Telegraph.html (21. 1. 2014) 
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2.2 Úvod do fraktální geometrie 

„Proč je geoﾏetrie často popiso┗áﾐa jako „studeﾐá“ a „suIhá?“ Jedeﾐ z dů┗odů 

spočí┗á ┗ její ﾐesIhopﾐosti popsat t┗ar oHlaku, hor┞, poHřeží, ﾐeHo stroﾏu. Mraky nejsou 

koule, hor┞ ﾐejsou kužel┞, poHřeží ﾐejsou kruh┞, a kůra ﾐeﾐí hladká, stejﾐě jako se blesk 

nepohybuje po příﾏé liﾐii.“ 12 – Benoit B. Mandelbrot 

Euklidovská geometrie, tak jak ji známe ze škol, je perfektní k popisu hladkýIh út┗arů. 

Dokáže popsat příﾏku, kruh, kr┞Ihli, do┗edeﾏe s její poﾏoIí spočítat objem válce 

či oHsah čt┗erIe. Podíváme-li se ale z okna, zjistíme, že s┗ět ﾐeﾐí t┗ořeﾐ z dokonalých 

k┗ádrů, ┗álIů, jehlaﾐů, koulí a tak podoHﾐě. )kuste ┗ přírodě ﾐajít út┗ar, který by šel 

přesﾐě popsat poﾏoIí klasiIké geoﾏetrie. Takovéto útvary se v přírodě ┗┞sk┞tují ┗elﾏi 

zřídka, téﾏěř ┗ůHeI. Vodﾐí hladiﾐa za úplﾐého Hez┗ětří by ﾏohla t┗ořit ro┗iﾐu, ﾏěsíI 

┗iděﾐý z dálky se ﾐáﾏ ﾏůže zdát jako kruh. Například stroﾏ za oknem bychom mohli 

popsat poﾏoIí ﾏﾐoha růzﾐýIh ┗álIů. Kd┞ž se ale podí┗áﾏe Hlíže, zjistíme, že je to dost 

ﾐepřesﾐé. Náš ﾏodel ted┞ upra┗íﾏe tak, aH┞ zahrﾐo┗al každou ┗ět┗ičku i každý list 

na ┗ět┗íIh. Co nyní? Podíváme se přesﾐěji a zjistíme, že každý list má na soHě složitý ┗zor, 

ﾏožﾐá se podobající celému stromu. Zpozorujeme, že ┗ět┗e na stroﾏu ﾐejsou perfektﾐě 

hladké, ale že jejiIh kůra je hrubá a ┗rouHko┗itá. Takto H┞Ihoﾏ ﾏohli pořád pokračo┗at. 

Koﾐečﾐě, aﾐi ﾏěsíI ﾐeﾐí perfektﾐíﾏ kruheﾏ a má na svém povrchu spoustu nerovností. 

A i při zdáﾐli┗éﾏ Hez┗ětří ﾏůžeﾏe na hladiﾐě jezera pozoro┗at malinkaté vlnky. Ukazuje 

se, že je těžké ﾐeﾐarazit při každéﾏ kroku na fraktální útvar. I u ┗ěIí ┗┞t┗ořeﾐýIh 

člo┗ěkeﾏ, zdáﾐli┗ě ro┗ﾐýIh a hladkýIh, jako ﾏůže Hýt ﾐapříklad protější paﾐelák ┗ ulici, 

lze ﾐajít ﾐero┗ﾐosti. Stačí se podí┗at dostatečﾐě přesﾐě, třeHa na omítku. Takovéto 

út┗ar┞, kd┞ ﾐáﾏ již přestá┗á stačit klasiIká euklido┗ská geoﾏetrie, se sﾐaží popsat 

fraktální geometrie. 13 

  

                                                      
12

 MANDELBROT. Fractal geometry of nature. New York 1983, s. 1 
13

 SIXTA, Toﾏáš. Ú┗od do fraktálů a chaosu. ITnetwork.cz [online]. © 2015 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 
http://www.itnetwork.cz/fraktaly-a-chaos-eukleidovska-geometrie-uvod-svitani-chaosu 
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2.3 Co je to fraktál? 

Fraktál je ﾏﾐožiﾐa ﾐeHo geoﾏetriIký út┗ar, který lze Iharakterizo┗at ﾐásledujíIíﾏi 

typickými vlastnostmi: 

 Nekoﾐečﾐá čleﾐitost 

Fraktální útvary jsou ﾐekoﾐečﾐě čleﾐité. Oproti klasiIkýﾏ geoﾏetriIkýﾏ út┗arůﾏ 

ふjako ﾐapříklad oproti příﾏIe, která je při z┗ětšeﾐí stále stejﾐáぶ, ﾏůžeﾏe u fraktálů při 

jakéﾏkoli z┗ětšeﾐí ┗idět ﾐekoﾐečﾐě podroHﾐé oHrazIe. 14 

 SoHěpodoHﾐost 

Jedﾐotli┗é části fraktálu se podobají fraktálu jako celku. Neustále se v ﾐěﾏ opakují 

ty saﾏé geoﾏetriIké ﾏoti┗┞. Fraktál┞ ﾏohou Hýt úplﾐě soHěpodoHﾐé ふsložeﾐé z ﾏeﾐšíIh 

kopií seHe saﾏéhoぶ ﾐeHo soHěpříHuzﾐé ふjedﾐotli┗é části ﾐejsou přesﾐýﾏi zﾏeﾐšeﾐiﾐaﾏi 

celku, pouze se mu podobají). 15 

 Nezávislost na ﾏěřítku 

SoHěpodoHﾐé fraktál┞ ﾏají ještě další vlastnost – tzv. nezávislost na zﾏěﾐě 

ﾏěřítka. )ﾐaﾏeﾐá to, že se při z┗ětšo┗áﾐí fraktálu Hudou oHje┗o┗at pořád ty samé útvary 

– při růzﾐéﾏ z┗ětšeﾐí Hude ┗┞padat pořád stejﾐě. 16 

2.3.1 Příklad fraktálu – KoIhova křivka 

2.3.1.1 Konstrukce 

KoIho┗u kři┗ku zkoﾐstruujeﾏe ﾐásledo┗ﾐě. )ačﾐeﾏe jedﾐotko┗ou úsečkou. 

Ta je ﾐašíﾏ ┗ýIhozíﾏ út┗areﾏ, tz┗. iﾐiIiátoreﾏ. Dále potřeHujeﾏe tz┗. geﾐerátor, Iož 

je útvar, kterým se ﾐahradí iﾐiIiátor. Teﾐ získáﾏe rozděleﾐíﾏ iﾐiIiátoru na třetiﾐ┞ 

a ﾐahrazeﾐíﾏ prostředﾐí třetiﾐ┞ d┗ěﾏa úsečkaﾏi o délce 
1

3
, které svírají úhel 60°. Nyní 

opako┗aﾐě ﾐahrazujeﾏe geﾐerátor iﾐiIiátoreﾏ. Nejpr┗e získáﾏe kři┗ku složeﾐou ze čt┞ř 

úseček o  délce 
1

3
. Každá z těIhto úseček se staﾐe iﾐiIiátoreﾏ pro další krok, ve kterém 

získáme 16 úseček o délce 
1

9
. Po ﾐekoﾐečﾐě ﾏﾐoha opako┗áﾐíIh ふiteraIíIhぶ získáﾏe 

KoIho┗u kři┗ku. Složeﾐíﾏ tří KoIho┗ýIh kři┗ek do „h┗ězd┞“ sesta┗íﾏe KoIho┗u ┗ločku. 17 

                                                      
14

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 88 
15

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 87-88 
16

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 87 
17

 HOTAŘ, Vlastiﾏil. Fraktálﾐí geoﾏetrie a fraktály. Fraktální geometrie [online]. [2006] [cit. 2015-02-27]. 
Dostupné z: http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html 
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2.3.1.2 Vlastnosti 

Na KoIho┗ě kři┗Ie ﾏůžeﾏe doHře ┗idět zatíﾏ popsaﾐé ┗lastﾐosti fraktálů. 

Je složeﾐa ze čt┞ř ふzﾏeﾐšeﾐýIh a otočeﾐýIhぶ kopií seHe saﾏé. A ty jsou zase složeﾐ┞ 

ze zﾏeﾐšeﾐýIh kopií Ielé kři┗k┞. KoIho┗a kři┗ka je ted┞ ﾐekoﾐečﾐě podroHﾐá, 

soHěpodoHﾐá a při růzﾐéﾏ ﾏěřítku ┗┞padá stejﾐě. Aﾐi při ┗elikéﾏ z┗ětšeﾐí ﾐikde 

ﾐeﾐajdeﾏe ro┗ﾐou úsečku, ┗žd┞ Hudou ┗idět pouze ﾏeﾐší a ﾏeﾐší zákrut┞. ) toho také 

plyne, že u KoIho┗┞ kři┗k┞ ﾐelze ┗ žádﾐéﾏ Hodě určit deri┗aIi 18 (určit prá┗ě jedﾐu tečﾐu). 

2.3.1.3 Délka KoIhovy křivky 

V první iteraIi ┗┞t┗ářeﾐí KoIho┗┞ kři┗k┞ získáﾏe čt┞ři ﾐo┗é úsečk┞ o délce 
1

3
. 

To odpovídá celkové délce 4 ∙ 1

3
=

4

3
. Ve druhém kroku se z každé úsečk┞ staﾐou čt┞ři 

ﾐo┗é. Počet úseček ted┞ Hude 4 ∙ 4 = 42. Délka úseček je oproti předIhozí iteraIi zase 

třetiﾐo┗á. To znamená, že délka každé z nich bude 
1

3
∙ 1

3
=  1

3
 2

. Celko┗á délka kři┗k┞ 

je nyní  1

3
 2 ∙ 42 =  4

3
 2

. Pro třetí iteraIi je délka kři┗k┞  1

3
 3 ∙ 43 =  4

3
 3

. A pro �-tou 

iteraci bude  4

3
 � . Protože je počet iteraIí ﾐekoﾐečﾐý, lze říIi, že celková délka Kochovy 

kři┗k┞ L = lim�→∞  4

3
 � = +∞. Délka KoIho┗┞ kři┗k┞ je ted┞ ﾐekoﾐečﾐá. 19 

                                                      
18

 HOTAŘ, Vlastiﾏil. Fraktálﾐí geoﾏetrie a fraktály. Fraktální geometrie [online]. [2006] [cit. 2015-02-27]. 
Dostupné z: http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html 
19

 JABLONSKI, Adrian. Grundlagen der fraktalen Geometrie mit iterierten Funktionensystemen (IFS). 
Quadsoft.org [online]. Juli 2011 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://quadsoft.org/fraktale/ 

Obr. 1: KoﾐstrukIe KoIhov┞ křivk┞. 
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2.3.2 Fraktální dimenze 

2.3.2.1 Nesﾐáze při ﾏěřeﾐí poHřeží 

Běžﾐé geoﾏetriIké út┗ar┞ ﾏají Ieločíselﾐou diﾏeﾐzi. Například úsečka má dimenzi 

ヱ, diﾏeﾐze čt┗erIe je 2 a krychle je trojrozﾏěrﾐá. Kd┞H┞Ihoﾏ t┞to út┗ar┞ ﾏěřili růzﾐě 

velikýﾏi „ﾏěřidl┞“, ┗žd┞ H┞Ihoﾏ zﾏěřili stejﾐou Ielko┗ou ┗elikost ふdélku, oHsah, oHjeﾏぶ. 

Měřit přírodﾐí út┗ar┞ ale ﾐeﾐí tak jedﾐoduIhé. Kd┞H┞Ihoﾏ třeHa ﾏěřili délku poHřeží 

ostrova, zjistili bychom, že u stejﾐého poHřeží ﾏůžeﾏe při růzﾐýIh ﾏěřeﾐíIh získat 

odlišﾐé ┗ýsledk┞. Například při ﾏěřeﾐí d┗ouﾏetro┗ou t┞čí H┞Ihoﾏ ﾐaﾏěřili ﾏﾐoheﾏ ┗ětší 

délku, ﾐež kd┞H┞Ihoﾏ ﾏěřili po 100 metrech. Se zkraIo┗áﾐíﾏ úseků, po kterých se ﾏěří, 

se ﾐaﾏěřeﾐá délka z┗ětší o ﾐo┗é detail┞. PřiHudou ﾐo┗é zákrut┞, zohledﾐí se více 

podrobﾐostí čleﾐitého poHřeží, které H┞l┞ při ﾏéﾐě podroHﾐéﾏ ﾏěřeﾐí igﾐoro┗áﾐ┞. 

TeoretiIk┞, kd┞H┞Ihoﾏ zﾏeﾐšo┗ali ﾏěřidlo až do ﾐekoﾐečﾐa, ﾏůžeﾏe ﾐaﾏěřit 

i ﾐekoﾐečﾐou délku poHřeží. HraﾐiIe poHřeží je kři┗ka, tudíž má dimenzi 1. Je ale 

teoretiIk┞ ﾐekoﾐečﾐě dlouhá a zaHírá tak „┗íIe ﾏísta“, ﾐež třeHa úsečka. )áro┗eň aﾐi 

ﾐe┗┞plňuje žádﾐou ploIhu. Můžeﾏe tušit, že poHřeží má kroﾏě klasiIké ふtz┗. topologiIkéぶ 

diﾏeﾐze ještě jiﾐou, „ﾐěIo ﾏezi“ diﾏeﾐzí 1 a 2. Tím se dostáváme k Hausdorffo┗ě ﾐeHoli 

fraktální dimenzi. 20 

2.3.2.2 Dimenze a ﾏěřítko 

Vraťﾏe se ještě troIhu a podívejme se na to, jak souvisí dimenze útvaru 

s ﾏěřítkeﾏ. )ačﾐeﾏe úsečkou. Měřidlo ふúsečkaぶ o stejné délce se do ní vejde jednou. 

Použijeﾏe-li ﾏěříIí úsečku o polo┗ičﾐí délIe, ┗ejde se dvakrát. A kd┞ž Hude její délka 

třetiﾐo┗á, ┗ejde se třikrát. N┞ﾐí zkusﾏe to samé se čt┗erIeﾏ. MěříIí čt┗ereI o polo┗ičﾐí 

velikosti se do čt┗erIe ┗ejde čt┞řikrát. Kd┞H┞ ﾏěl ﾏěříIí čt┗ereI třetiﾐo┗ou ┗elikost, ┗ešel 

by se de┗ětkrát. Do krychle by se ┗ešlo osﾏ kostek o polo┗ičﾐí a dvacet sedm o třetiﾐo┗é 

velikosti. To, kolikrát se ﾏěřidlo do daného útvaru vejde (nebo také na kolik ﾏeﾐšíIh částí 

se út┗ar rozdělíぶ, zá┗isí na dimenzi daného útvaru, roste s mocninou jeho dimenze. 

U úsečk┞ to byly první mocniny (11, 21, 31), u čt┗erIe druhé mocniny (12, 22, 32) 

a u kr┞Ihle třetí ﾏoIﾐiﾐ┞ ふ13, 23 , 33ぶ. OHeIﾐě platí ┗ztah 軽 =  1嫌 経 , kde 軽 je počet částí 

(kolikrát se ﾏěřidlo ┗ejde do útvaru), 嫌 je ┗elikost ﾏěřidla ふ┗elikost ﾏeﾐšíIh částí, na který 

                                                      
20

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 80-81 
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lze út┗ar rozdělitぶ a 経 je dimenze daného objektu. Například do krychle se kostky 

o polo┗ičﾐí ┗elikosti ┗ejdou 軽 =  1

1/2
 3

= 8krát. 21 

2.3.2.3 Výpočet fraktálﾐí diﾏeﾐze 

Teď se podíváme na to, jak je to s fraktály. Začﾐěﾏe KoIho┗ou kři┗kou. Úsečka 

o délce 
1

3
 se do ní vejde 4krát, úsečka dlouhá 1

9
 pak 16krát. Kd┞ž ﾐ┞ﾐí dosadíﾏe do vzorce 軽 =  1嫌 経 , získáme následující rovnici: 4 =  1

1/3
 経. Po úpra┗ě získáﾏe 4 = 3経 . Platí to, 

i kd┞ž dosadíﾏe ostatﾐí čísla, třeHa 嫌 =
1

9
 a 軽 = 16, ┗žd┞ ﾐáﾏ ┗┞jde stejﾐý poﾏěr. Nyní 

oHě strany rovnice zlogaritmujeme: log 4 = 経 ∙ log 3. Ro┗ﾐiIi ┗┞dělíﾏe log 3 a získáme 

Hausdorffo┗u diﾏeﾐzi KoIho┗┞ kři┗k┞ 経 =
log 4

log 3
 ≐  1,2619. Vidíme, že Hausdorffova 

diﾏeﾐze KoIho┗┞ kři┗k┞ je ┗ětší ﾐež jedﾐa, Iož je její topologická dimenze, ale záro┗eň 

ještě ﾐeﾐí dvojrozﾏěrﾐá. 22 

NeIeločíselﾐá Hausdorffo┗a diﾏeﾐze je t┞piIkou ┗lastﾐostí fraktálﾐíIh út┗arů. 

OHeIﾐě se Hausdorffo┗a diﾏeﾐze spočítá jako 経 =
log 軽

log 1/嫌. N┞ﾐí již jsﾏe sIhopﾐi poIhopit 

matematickou definici fraktálu: „Fraktál je ﾏﾐožiﾐa, jejíž Hausdorffova dimenze je ふostřeぶ 

┗ětší ﾐež diﾏeﾐze topologiIká.“23 24 Ukažﾏe si, že to platí i pro další fraktál┞. 

                                                      
21

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 82-83 
22

 MANDELBROT. Fractal geometry of nature. New York 1983, s. 36 
23

 Fraktál. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 
[cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Frakt%C3%A1l 

Obr. 2: Závislost ﾏěřítka a dimenze. 
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2.3.2.4 Hausdorffova diﾏeﾐze dalšíIh fraktálů 

Sierpinského trojúhelník ┗zﾐiká rozděleﾐíﾏ ro┗ﾐostraﾐﾐého trojúhelﾐíku na čt┞ři 

ﾏeﾐší a ┗┞jﾏutíﾏ prostředﾐího trojúhelﾐíku. To se zﾐo┗u opakuje pro zH┞lé tři 

trojúhelníky. Topologická dimenze 経劇  Sierpinského trojúhelníku je ヱ, jelikož ﾐeoHsahuje 

žádﾐou sou┗islou ploIhu ふ┗┞jﾏutíﾏ dalšíIh a dalšíIh trojúhelﾐíků je plocha na konci 

nulová). Sierpinského trojúhelník si ﾏůžeﾏe též předsta┗it jako ﾐekoﾐečﾐě dlouhou 

kři┗ku. S každou iteraIí se počet trojúhelﾐíků ふúsečekぶ ztrojﾐásoHí, jejiIh ┗elikost 

je polo┗ičﾐí. Hausdorffo┗a diﾏeﾐze ted┞ Hude 経 =
log 3

log 2
≐  1,585. Platí tedy 経 > 経劇 . 25 

Kaﾐtorova ﾏﾐožiﾐa ┗zﾐiká rozděleﾐíﾏ úsečk┞ na tři části, prostředﾐí část 

je vyjmuta z ﾏﾐožiﾐ┞. Opako┗aﾐě ┗žd┞ z každé další úsečk┞ ┗┞jﾏeﾏe prostředﾐí třetiﾐu. 

TopologiIká diﾏeﾐze Kaﾐtoro┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞ 経建 = 0. OHsahuje siIe ﾐekoﾐečﾐě ﾏﾐoho Hodů, 

po ﾐekoﾐečﾐě ﾏﾐoha iteraIíIh ale již ﾐeoHsahuje žádﾐou úsečku ふta by se ještě dále 

dělilaぶ. V každé iteraIi získáﾏe 2 ﾐo┗é úsečk┞ o délce 
1

3
. Hausdorffova dimenze Kantorovy 

ﾏﾐožiﾐ┞ Hude tíﾏ pádeﾏ 経 =
log 2

log 3
≐  0,631. 26  

  

                                                                                                                                                                 
24

 MANDELBROT. Fractal geometry of nature. New York 1983, s. 15 
25

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 85 
26

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 85 

Obr. 4: Sierpiﾐského trojúhelﾐík jako křivka. 

Obr. 5: Šest iteraIí Kaﾐtorov┞ ﾏﾐožiﾐ┞. 

Obr. 3: Konstrukce Sierpinského trojúhelníku. 



14 
 

Fraktál┞ v┞plňující roviﾐu, jako ﾐapříklad oHﾏěﾐa Peaﾐovy křivky, jsou oHz┗láště 

zajímavé. Princip generování by ﾏěl Hýt jasﾐý z obrázku. V každéﾏ kroku se úsečka 

ﾐahradí ﾐo┗ou kři┗kou sestá┗ajíIí z de┗íti úseček o třetiﾐo┗é délIe. Tíﾏ pádeﾏ získáﾏe 

Hausdorffovu dimenzi 経 =
log 9

log 3
= 2. Popsali jsme si kři┗ku, která má topologickou 

dimenzi 1 a přitoﾏ ┗┞plňuje d┗ojrozﾏěrﾐou ploIhu. Ne ┗šeIhﾐ┞ fraktál┞ ted┞ ﾏají 

ﾐeIeločíselﾐou Hausdorffo┗u diﾏeﾐzi, ┗žd┞ je ale ┗ětší ﾐež diﾏeﾐze topologiIká. 27 

2.4 Děleﾐí fraktálů 

2.4.1 Deterministické a stochastické fraktály 

Deterministické fraktály jsou nenáhodné, pravidelné a jsou daﾐé přesﾐýﾏi 

pra┗idl┞. Při opako┗aﾐéﾏ geﾐero┗áﾐí je ┗ýsledek pokaždé stejﾐý. StoIhastiIké fraktál┞ 

oproti toﾏu oHsahují pr┗ek ﾐáhod┞. Dík┞ toﾏu ﾏůže fraktál ┗┞padat při opako┗aﾐéﾏ 

generováﾐí růzﾐě. 28 

2.4.2 SoHěpodoHﾐé a soHěpříHuzﾐé fraktály 

SoHěpodoHﾐé fraktál┞ jsou složeﾐ┞ ze zﾏeﾐšeﾐýIh částí, které jsou přesﾐýﾏi 

kopiemi celého fraktálu. U soHěpříHuzﾐýIh fraktálů ﾏůžeﾏe siIe ┗idět podoHﾐé opakujíIí 

se ﾏoti┗┞, ale ﾐelze již ﾐajít přesﾐé zﾏeﾐšeﾐiﾐ┞. SoHěpodoHﾐýﾏi fraktál┞ jsou ﾐapříklad 

KoIho┗a ┗ločka ﾐeHo Sierpiﾐského trojúhelﾐík, soHěpříHuzﾐá je třeHa MaﾐdelHroto┗a 

ﾏﾐožiﾐa, u které při z┗ětšo┗áﾐí ﾏůžeﾏe ﾐaIházet stále ﾐo┗é a nové útvary. 29 

                                                      
27

 MANDELBROT. Fractal geometry of nature. New York 1983, s. 62 
28

 HOTAŘ, Vlastimil. Fraktální geometrie a fraktály. Fraktální geometrie [online]. [2006] [cit. 2015-02-27]. 
Dostupné z: http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html 
29

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 30 

Obr. 6: Křivka, která v┞plňuje ploIhu. 
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2.4.3 Děleﾐí podle způsoHu geﾐerováﾐí 

2.4.3.1 Iterovaﾐé fuﾐkčﾐí systémy 

Itero┗aﾐé fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ┞ ふzkráIeﾐě IFSぶ fuﾐgují na priﾐIipu opako┗aﾐého použití 

transformací, jako je posunutí, rotace a zﾏěﾐa ﾏěřítka ふtraﾐsforﾏačﾐí fuﾐkIe jsou 

jednoduché funkce, které pracují s x-ovou a y-o┗ou souřadﾐiIí Hodu, ﾐapříklad posuﾐ 

dopra┗a zﾐaﾏeﾐá přičítáﾐí k x-o┗é souřadﾐiIiぶ. U┗eďﾏe si příklad na Sierpinského 

trojúhelníku. K jeho geﾐero┗áﾐí jsou potřeHa tři traﾐsforﾏačﾐí fuﾐkIe. Pr┗ﾐí fuﾐkIe 

zﾏeﾐší čt┗ereI na polovinu jak ve sﾏěru os┞ ┝, tak i y: 繋1 捲;検 = (
捲
2

;
検
2

). Druhá funkce 

má tento tvar: 繋2 捲;検 = (
捲+1

2
;
検
2

). S pů┗odﾐíﾏ čt┗erIeﾏ udělá to, že jej zﾏeﾐší 

na polovinu a ještě ho posune o 
1

2
 dopra┗a. Posledﾐí fuﾐkIe zﾏeﾐší čt┗ereI na polovinu 

a posune ho o 
1

2
 nahoru: 繋3 捲;検 = (

捲
2

;
検+1

2
). 30 

IFS fraktál┞ jsou často popiso┗áﾐ┞ poﾏoIí traﾐsforﾏačﾐíIh ﾏatiI, které udá┗ají 

jednotlivé transformace a se kterýﾏi prograﾏ dokáže doHře praIo┗at. Nejčastější 

ﾏetodou geﾐero┗áﾐí IFS fraktálů je tz┗. „hra Ihaosu“. Například Sierpiﾐského trojúhelník 

lze ┗┞geﾐero┗at ﾐásledujíIíﾏ způsoHeﾏ. Nejpr┗e zkoﾐstruujeﾏe trojúhelﾐík. Náhodﾐě 

zvolíme výchozí bod na jeho oH┗odu. Dále ﾐáhodﾐě ┗┞Hereﾏe jedeﾐ z ┗rIholů 

trojúhelníka. V polo┗iﾐě ﾏezi Hodeﾏ a vrcholem zakreslíme bod, který se staﾐe ﾐašíﾏ 

ﾐo┗ýﾏ ┗ýIhozíﾏ Hodeﾏ. Několikrát opakujeﾏe postup od vybrání náhodného vrcholu. 

Poté ﾐáhodﾐě z┗olíﾏe ﾐo┗ý ┗ýIhozí Hod na obvodu a ┗še opakujeﾏe. 31 

  

                                                      
30

 DRAVES, Scott a Erik RECKASE. The Fractal Flame Algorithm. RECKASE, Erik. The Flame Algorithm [online]. 
September 2003, November 2008 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://flam3.com/flame_draves.pdf 
31

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 47-48 
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2.4.3.2 Time Escape Algoritmy 

TEA fraktály se generují iterací rovnice s koﾏple┝ﾐíﾏi čísl┞. Nejpr┗e si stručﾐě 

popíšeﾏe, co to koﾏple┝ﾐí čísla jsou. 

Koﾏple┝ﾐí čísla 

Koﾏple┝ﾐí číslo oHsahuje d┗ě části: část reálﾐou a část iﾏagiﾐárﾐí. )apisuje 

se ve tvaru 欠 + 決�, kde 欠 je reálná a 決 iﾏagiﾐárﾐí část. Tato d┗ě čísla 欠 a 決 jsou reálná 

čísla, která určují souřadﾐiIe bodu v koﾏple┝ﾐí ro┗iﾐě. Iﾏagiﾐárﾐí číslo � předsta┗uje  −1. Odmocninu ze záporﾐého čísla siIe ﾐedokážeﾏe spočítat, dokážeﾏe s ní ale 

pracovat i přesto, že ﾐezﾐáﾏe její číselﾐou hodﾐotu. S imaginárním � pracujeme 

jedﾐoduše jako s proﾏěﾐﾐou. 32 

                                                      
32

 PATRZALEK, Edyta. Introduction to Fractal Geometry. Fractal.org: Centre for Fractal Design and 
Consultancy [online]. [2008] [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-
Model/Fractals-Useful-Beauty.htm 

Obr. 7: Číslo ヱ+ヲi v koﾏple┝ﾐí roviﾐě. 
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Mandelbrotova ﾏﾐožiﾐa 

MaﾐdelHroto┗a ﾏﾐožiﾐa je jedním z ﾐejzﾐáﾏějšíIh fraktálů a stala se symbolem 

pro fraktální geometrii. Je defiﾐo┗áﾐa jako ﾏﾐožiﾐa ┗šeIh Hodů 系 v koﾏple┝ﾐí ro┗iﾐě, pro 

které rovnice 傑�+1 = 傑� + 系 nekonverguje k ﾐekoﾐečﾐu33 ふčísla 傑 i 系 jsou komplexní, 傑0 = 0ぶ. Jedﾐoduše se dá říIi, že výsledek rovnice znovu dosazujeme za 傑 do pů┗odﾐí 

rovnice. Pokud se ┗ýsledk┞ postupﾐě Hlíží k ﾐekoﾐečﾐu ふr┞Ihle se z┗ětšujíぶ, ﾐeﾐí ┗┞Hraﾐý 

bod 系 součástí MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞. Kd┞ž ale hodﾐot┞ ﾐeHudou sﾏěřo┗at 

k ﾐekoﾐečﾐu, ale Hudou se Hlížit k ﾐějakéﾏu Hodu ﾐeHo se výsledky budou periodicky 

opakovat, bod 系 do MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞ patří. Jiﾐýﾏi slo┗┞, Hod┞ patříIí 

do MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞ při iteraIi ﾐikd┞ ﾐepřekročí určitou ┗zdáleﾐost od počátku 

(hranici). U MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞ je maximální vzdálenost od počátku 2, ┗šeIhﾐ┞ 

┗zdáleﾐější Hod┞ Hudou při iteraIi ro┗ﾐiIe ┗žd┞ uﾐikat k ﾐekoﾐečﾐu.34 Vzdálenost bodu 

od počátku spočítáﾏe jedﾐoduše. Vezﾏěﾏe ﾐapříklad koﾏple┝ﾐí číslo 3 + 4�. Vzdálenost 

od počátku je přepoﾐou pra┗oúhlého trojúhelﾐíku, jehož od┗ěsﾐ┞ ﾏají délk┞ 3 a 4. Podle 

P┞thagoro┗┞ ┗ět┞ 欠2 + 決2 = 潔2 spočítáﾏe délku přepoﾐ┞ 潔 jako  欠2 + 決2. V ﾐašeﾏ 

případě ted┞ Hude ┗zdáleﾐost od počátku  32 + 42 =   25 = 5. 

                                                      
33

 DEVANEY, Robert L. Unveiling the Mandelbrot set. Plus.maths.org [online]. August 31, 2006 [cit. 2015-02-
27]. Dostupné z: http://plus.maths.org/content/unveiling-mandelbrot-set 
34

 ZELINKA, VČELAŘ a ČANDÍK. Fraktálﾐí geometrie: principy a aplikace. Praha 2006, strana 50 

Obr. 8: Vzdálenost bodu od počátku. 
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Nyní si ukážeﾏe ﾐěkolik příkladů. Nejpr┗e určíﾏe Hod 系, pro který chceme zjistit, 

zda ﾐáleží MaﾐdelHroto┗ě ﾏﾐožiﾐě. 

  系 = 0,5 + 1,5�. 
Na začátku Hude ┗žd┞ 傑 nulové. 

  傑0 = 0. 

V první iteraci bude 傑1 = 傑0
2 + 系, tedy 

  傑1 = 02 +  0,5 + 1,5� = 0,5 + 1,5�. 
Druhá iteraIe Hude pro ﾐás zajíﾏa┗ější. 

  傑2 =  0,5 + 1,5� 2 +  0,5 + 1,5� = 

  = (0,52 + 2 ∙ 0,5 ∙ 1,5� + 1,5�2) +  0,5 + 1,5� = 

  = 0,25 + 1,5� + 2,25�2 +  (0,5 + 1,5�). 

Dostali jsme druhou mocninu imaginárního �. Ve výsledku ale chceme mít jedno 

koﾏple┝ﾐí číslo, ﾏiﾏo jiﾐé aH┞Ihoﾏ mohli zjistit jeho vzdálenost od počátku. Co s tím? 

Víme, že i je  −1. Pak tedy �2 bude   −1 2
= −1. )Hý┗á ﾐáﾏ dopočítat ro┗ﾐiIi: 

  傑2 = 0,25 + 1,5� + 2,25 ∙  −1 +  0,5 + 1,5� = 

 −1,5 + 3�. 
Vzdálenost tohoto bodu od počátku Hude   −1,5 2 + 32 ≐ 2,598. Vzdálenost 

je ┗ětší ﾐež 2, koﾏple┝ﾐí číslo 0,5 + 1,5� ted┞ ﾐeHude patřit do MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞ 

a tzv. escape-tiﾏe ふdoHa úﾐikuぶ Hude d┗ě iteraIe. Kd┞H┞Ihoﾏ pokračo┗ali dále, Hude 傑3 = −6,25 − 4,5�, vzdálenost od počátku Hude přiHližﾐě 6,427, ve čt┗rté iteraIi pak 傑4 = 19,3125 + 57,75� a vzdálenost od počátku přiHližﾐě 60,894. Vidíme, že vzdálenost 

od počátku opra┗du roste číﾏ dál tíﾏ ┗íIe. 

)kusﾏe další Hod. 

  系 = 0,1 + 0,2� 
  傑0 = 0 

  傑1 = 0,1 + 0,2� 
  傑2 = 0,12 + 2 ∙ 0,1 ∙ 0,2� + (0,2�)2 + (0,1 + 0,2�) = 

  = 0,07 + 0,24� 
  傑3 = 0,072 + 2 ∙ 0,07 ∙ 0,24� + (0,24�)2 + (0,1 + 0,2�) = 

  = 0,473 + 0,2336� 
 傑4 = 0,4732 + 2 ∙ 0,473 ∙ 0,2336� + (0,2336�)2 +  0,1 + 0,2� = 

  = 0,26916004 + 0,42� 
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Takto H┞Ihoﾏ ﾏohli počítat dále a dále. )atíﾏ ﾐeﾏůžeﾏe s jistotou říIi, že při 

dalšíIh iteraIíIh Hod ﾐeHude koﾐ┗ergo┗at k ﾐekoﾐečﾐu. Člo┗ěk aﾐi počítač ale ﾐedokážou 

počítat do ﾐekoﾐečﾐa a proto se v praxi musí spokojit s odhadem a určit ﾏa┝iﾏálﾐí počet 

iterací. Pokud se dosáhﾐe ﾏa┝iﾏálﾐího počtu iteraIí a ﾐeﾐí překročeﾐa hraﾐičﾐí 

vzdálenost od počátku, Hod je po┗ažo┗áﾐ za součást MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞. Číﾏ ┗íIe 

iteraIí pro┗edeﾏe, tíﾏ přesﾐější je odhad MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞. 

Kd┞ž ┗┞kreslujeﾏe MaﾐdelHroto┗u ﾏﾐožiﾐu poﾏoIí počítače, pro┗ede počítač 

┗ýpočet pro každý Hod ふpi┝elぶ na oHrázku. Bod┞ pak ﾏůže oHar┗it podle toho, zda 

do ﾏﾐožiﾐ┞ patří, ﾐeHo ﾏůže třeHa Hodůﾏ ﾏiﾏo ﾏﾐožiﾐu přiřadit Har┗u podle toho, kolik 

iteraIí H┞lo třeHa k překročeﾐí hraﾐičﾐí ┗zdáleﾐosti. 35 

                                                      
35

 PATRZALEK, Edyta. Introduction to Fractal Geometry. Fractal.org: Centre for Fractal Design and 
Consultancy [online]. [2008] [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-
Model/Fractals-Useful-Beauty.htm 

Obr. 9: MaﾐdelHrotova ﾏﾐožiﾐa. 

Obr. 10: OHarveﾐí podle počtu iteraIí. 
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Juliov┞ ﾏﾐožiﾐ┞ 

Dalšíﾏi TEA fraktál┞, které úzIe sou┗isí s MaﾐdelHroto┗ou ﾏﾐožiﾐou, jsou Julio┗┞ 

ﾏﾐožiﾐ┞. JejiIh ro┗ﾐiIe je stejﾐá jako pro MaﾐdelHroto┗u ﾏﾐožiﾐu, jeﾐ je c konstantní 

a pro každý Hod se ﾏěﾐí ┗ýIhozí hodﾐot┞ 傑0. Pro růzﾐá c tak získáﾏe odlišﾐé Julio┗┞ 

ﾏﾐožiﾐ┞. Je zajímavé, že pokud bod c je u┗ﾐitř MaﾐdelHroto┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞, Julio┗a ﾏﾐožiﾐa 

je t┗ořeﾐa pouze jedﾐou, propojeﾐou částí. Pokud ┗┞Hereﾏe Hod ﾏiﾏo MaﾐdelHroto┗u 

ﾏﾐožiﾐu, získáﾏe ┗íIe odděleﾐýIh částí. MaﾐdelHroto┗u ﾏﾐožiﾐu lze tíﾏ pádeﾏ 

definovat i jako ﾏﾐožiﾐu koﾏple┝ﾐíIh čísel 系, pro která jsou odpo┗ídajíIí Julio┗┞ ﾏﾐožiﾐ┞ 

souvislé. 36 

2.4.3.3 L-systémy 

Liﾐdeﾐﾏa┞ero┗┞ s┞stéﾏ┞ ふzkráIeﾐě též L-systémy) jsou generovány pomocí 

přepiso┗aIíIh pra┗idel, která určují číﾏ (a za jakých podmínek) se má část fraktálu přepsat 

ﾐo┗ou částí. Dokážou doHře ﾏodelo┗at ┗ět┗íIí se fraktály, jako jsou rostliny. Lze pomocí 

nich siﾏulo┗at růst řas a Iho┗áﾐí Huﾐěk a dovedou generovat i ﾐěkteré klasiIké fraktál┞. 

PoﾏoIí přepiso┗aIíIh pra┗idel lze rostliﾐ┞ ﾐeIhat „růst“, lze určit, kd┞ se má stonek 

roz┗ět┗it – rovný stonek je ﾐahrazeﾐ ふ„přepsáﾐ“ぶ roz┗ět┗eﾐýﾏ. L-s┞stéﾏůﾏ Hude ještě 

věﾐo┗áﾐa Ielá kapitola mé ročﾐíko┗é práIe. 

                                                      
36

 PATRZALEK, Edyta. Introduction to Fractal Geometry. Fractal.org: Centre for Fractal Design and 
Consultancy [online]. [2008] [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.fractal.org/Bewustzijns-Besturings-
Model/Fractals-Useful-Beauty.htm 

Obr. 11: Vztah JuliovýIh ﾏﾐožiﾐ a MaﾐdelHrotov┞ ﾏﾐožiﾐ┞. 



21 
 

2.4.3.4 Náhodné fraktály, podivné atraktory a další 

Náhodﾐé fraktál┞ jsou ┗┞t┗ářeﾐ┞ poﾏoIí stoIhastiIkýIh pra┗idel. JejiIh Iho┗áﾐí 

je o┗li┗ﾐěﾐo ﾐáhodou, často ale s určitýﾏ pra┗děpodoHﾐostﾐíﾏ rozložeﾐíﾏ. Patří seﾏ 

třeHa Bro┘ﾐů┗ poh┞H (náhodný pohyb ﾐapř. částiIe p┞lu ve ┗odě). I kd┞ž je pohyb 

náhodný, má mnohé fraktální vlastnosti, má fraktální dimenzi, je ﾐekoﾐečﾐě podroHﾐý 

atd. Náhodné fraktály jsou použí┗áﾐ┞ ﾐapříklad i při ┗┞t┗ářeﾐí počítačo┗ě geﾐero┗aﾐýIh 

krajin. 

Podivné atraktory se geﾐerují ﾐěkolika fuﾐkIeﾏi, takz┗aﾐýﾏi atraktor┞, které 

k soHě Hod┞ „přitahují“. Charakteristické pro ﾐě je, že i ﾏalá zﾏěﾐa ve výchozích 

podﾏíﾐkáIh ﾏůže způsoHit, že fraktál Hude ┗┞padat úplﾐě jiﾐak. 37 38 

  

                                                      
37

 Strange Attractors. FractalFoundation.org [online]. © 2013 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 
http://fractalfoundation.org/OFC/OFC-7-1.html 
38

 Attractor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 
[cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Attractor 

Obr. 12: Traviﾐ┞ v┞tvořeﾐé poﾏoIí L-s┞stéﾏů. 
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2.5 Využití 
Nejeﾐže lze poﾏoIí fraktálů ┗┞t┗ářet pěkﾐé oHrázk┞, e┝istuje i široká škála ┗┞užití 

v reálﾐéﾏ ži┗otě. Nejspíše si aﾐi ﾐeu┗ědoﾏujeme, že v kapse s sebou neustále nosíme 

zařízeﾐí, která při své ﾐejdůležitější fuﾐkIi ┗┞uží┗ají fraktálové útvary. 

2.5.1 Fraktálové antény 

Od doby, co H┞lo ┗┞ﾐalezeﾐo rádio, řešili lidé jak dosáhﾐout co ﾐejlepšího sigﾐálu. 

Obvykle to zﾐaﾏeﾐalo z┗ětšit aﾐtéﾐu. Teﾐto proHléﾏ H┞l ┗┞řešeﾐ s poﾏoIí fraktálů. Kd┞ž 

se aﾐtéﾐ┞ zakřivily do t┗aru připoﾏíﾐajíIíﾏ fraktál, ﾏohl┞ Hýt ﾏﾐoheﾏ delší při stejﾐé 

┗elikosti. Naﾏísto ﾐeustálého z┗ětšo┗áﾐí stačilo ohﾐout drát na ještě ﾏeﾐší úsek┞ a drát 

tak pouze ┗┞plňo┗al ┗ětší část ploIh┞. 39 40 

2.5.2 Fraktálová komprese 

Fraktálová koﾏprese oHrázků ┗┞uží┗á faktu, že jdou ﾐajít fraktál┞ téﾏěř ┗šude, 

tedy i ﾐapříklad na fotografii. Algoritﾏus rozdělí oHrázek na části a sﾐaží se ﾐajít části 

co ﾐejpodoHﾐější. Výhodou fraktálové komprese je, že se oHrázk┞ dají liHo┗olﾐě z┗ětšo┗at 

s ﾏﾐoheﾏ ﾏeﾐší ztrátou k┗alit┞, ﾐež je tomu u klasiIkýIh forﾏátů. To lze ┗┞užít i pro 

dodatečﾐé z┗ětšeﾐí fotografie. Ne┗ýhodou oproti klasiIkýﾏ forﾏátůﾏ je troIhu delší 

doba komprese. 41 42 
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Obr. 13: Fraktálová anténa v mobilním telefonu. 
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2.5.3 Počítačově vytvořeﾐé krajiﾐy 

Počítačo┗é geﾐero┗áﾐí krajiﾐ je dnes ve filmovém i ┗ideoherﾐíﾏ průﾏ┞slu zIela 

Hěžﾐé a ušetří grafikůﾏ sto┗k┞ hodiﾐ práIe. PoﾏoIí fraktálů lze ┗┞t┗ářet ﾏodel┞ teréﾐu 

o ﾐekoﾐečﾐé podroHﾐosti – hornaté i kopIo┗ité krajiﾐ┞, řek┞, ostro┗┞, oblohu, stromy, 

traviny, neznámé planety a tak dále. 

Popíši zde ﾐejjedﾐodušší ┗ariaﾐtu pro ┗┞t┗ořeﾐí ﾐáhodﾐého ﾏodelu krajiﾐ┞, pro 

jednoduchost ve ヲD. )ačﾐeﾏe příﾏkou. Tu rozdělíﾏe na polovinu a prostředﾐí Hod 

posuneme o ﾐáhodﾐou ┗zdáleﾐost sﾏěreﾏ ﾐahoru ﾐeHo dolů. Tento postup opakujeme 

pro každou z ﾐo┗ě ┗zﾐiklýIh úseček. Růzﾐě ┗elikýﾏ rozsaheﾏ ﾐáhodﾐé ┗zdáleﾐosti pro 

posuﾐutí Hodu ﾏůžeﾏe dosáhﾐout růzﾐé k┗alit┞ krajiﾐ┞ – ﾏůžeﾏe tíﾏ o┗li┗ﾐit, zda bude 

krajiﾐa spíše kopIo┗itá ﾐeHo horﾐatá. 43 
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Obr. 15: Takto by ﾏohla v┞padat třetí iteraIe. 

Obr. 14: Tato krajina nikdy neexistovala. 



24 
 

2.5.4 Medicína 

V ﾏediIíﾐě se ┗┞užití fraktálů tepr┗e začíﾐá rozﾏáhat. V┞┗íjí se ﾐapříklad postup, 

pomocí kterého by šla rako┗iﾐa odhalit ﾏﾐoheﾏ dří┗e. Dﾐešﾐí teIhﾐologie jako CT a MRI 

uﾏožňuje pořizo┗áﾐí ┗elﾏi podroHﾐýIh sﾐíﾏků. ProHléﾏeﾏ je, že pokud má člo┗ěk 

odhalit rako┗iﾐu ještě ve velmi brzkém stádiu, kdy je ﾐádor ┗elﾏi ﾏalý, ﾏusí při ┗┞sokéﾏ 

rozlišeﾐí aﾐal┞zo┗at ┗elké ﾏﾐožst┗í dat. Řešením je tuto úlohu přeﾐeIhat počítači, který 

je ﾏﾐohokrát r┞Ihlejší. AH┞Ihoﾏ dokázali počítači popsat rozdíl ﾏezi zdra┗ou 

a ﾐezdra┗ou tkáﾐí, ﾏůžeﾏe ┗┞užít toho, že nádor má oH┗┞kle ┗┞šší fraktálﾐí diﾏeﾐzi ﾐež 

zdra┗á tkáň. 44 

2.5.5 Další využití 

Dále se fraktál┞ ┗┞uží┗ají kupříkladu k analýze cen na trhu, při ┗ýroHě laﾐ, která 

dokážou udržet i ﾐěkolikatuﾐo┗ou koﾐstrukIi, jakou je most, jako potisk na trička, 

k ﾏěřeﾐí ﾏﾐožst┗í ┗střeHaﾐého o┝idu uhličitého v lesích, při pláﾐo┗áﾐí ﾏěst a dopravy 

a k ﾐespočetﾐýﾏ dalšíﾏ účelůﾏ. 
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2.6 Lindenmayerovy systémy 

Liﾐdeﾐﾏa┞ero┗┞ s┞stéﾏ┞, ﾐazý┗aﾐé též zkráIeﾐě L-systémy byly objeveny v roce 

ヱΓヶΒ ﾏaďarsko-nizozemským biologem Aristidem Lindenmayerem.45 Lindenmayer 

se v té doHě zaHý┗al studieﾏ růstu růzﾐýIh druhů řas a L-systéﾏ┞ ﾏěl┞ pů┗odﾐě sloužit 

pouze k ﾏodelo┗áﾐí růstu rostliﾐ na úro┗ﾐi Huﾐěk. Později H┞l┞ rozšířeﾐ┞ i na složitější 

rostlinné struktury a ke generování i jiﾐýIh ﾐež rostliﾐﾐýIh fraktálﾐíIh struktur. 46 

2.6.1 Přepisováﾐí, iteraIe 

Při geﾐero┗áﾐí ┗┞uží┗ají L-systémy opako┗aﾐé ﾐahrazo┗áﾐí jedﾐoduIhýIh út┗arů 

poﾏoIí ﾏﾐožiﾐ┞ přepiso┗aIíIh pra┗idel. Nejčastěji jsou Liﾐdeﾐﾏa┞ero┗┞ s┞stéﾏ┞ 

reprezeﾐto┗áﾐ┞ poﾏoIí řetězIů zﾐaků. Na začátku ﾏáﾏe ┗ýIhozí řetězeI, tz┗. a┝ioﾏ. 

Přepiso┗aIí pra┗idla ﾐáﾏ říkají, jakýﾏi zﾐak┞ je nahrazen znak z pů┗odﾐího řetězIe. 

U┗eďﾏe si příklad. VýIhozíﾏ a┝ioﾏeﾏ Hude 畦. Přepiso┗aIí pra┗idlo 畦 → 畦稽 říká, 

že každý zﾐak 畦 nahradíme znaky 畦稽. Druhé pravidlo 稽 → 畦 nahradí písmeno 稽 písmenem 畦. Důležité je, že se pra┗idla aplikují současﾐě. Jiﾐak by druhé pravidlo 

způsoHilo, že ve výsledku budou pouze samá 畦. 47 

V první iteraci z pů┗odﾐího 畦 získáme 畦稽. Druhé pra┗idlo zatíﾏ žádﾐý zﾐak 

ﾐepřepíše, jelikož ┗ řetězIi zatíﾏ ﾐeﾐí přítoﾏﾐo žádﾐé 稽, které by se dalo nahradit. 

V druhé iteraci se z řetězce 畦稽 stane 畦稽畦. 畦 bylo nahrazeno 畦稽 a z 稽 se stalo 畦. Dalšíﾏ 

opakováním bychom získali 畦稽畦畦稽, pak 畦稽畦畦稽畦稽畦 a tak dále. 

2.6.2 Želví grafika 

Nejčastější způsoH iﾐterpretaIe s┞ﾏHolů ┗┞geﾐero┗aﾐýIh poﾏoIí přepiso┗aIíIh 

pravidel je tz┗. „žel┗í grafika“. Každý ze s┞ﾏHolů je pro poﾏ┞slﾐou žel┗u určitýﾏ příkazeﾏ, 

jako je ﾐapříklad „jdi o krok dopředu“ ﾐeHo „otoč se dopra┗a“. Žel┗a s sebou má štěteI, 

kterým zaznamenává svou cestu. Sta┗ žel┗┞ je dán pozicí žel┗┞ a sﾏěreﾏ, kterýﾏ se žel┗a 

dívá. Lze zapsat jako uspořádaﾐou trojiIi (捲,検,�), která udá┗á souřadﾐiIe žel┗┞ ┗ ro┗iﾐě 

a úhel jejího otočeﾐí ┗zhledeﾏ k ose 捲. )de jsou základﾐí po┗el┞, které žel┗a zﾐá: 
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 � Písmeno 繋, nebo i jiﾐé ┗elké písﾏeﾐo aHeIed┞ říká žel┗ě „jdi o krok dopředu“, 

přičeﾏž žel┗a za sebou štětIeﾏ zaﾐeIhá┗á stopu, tj. ﾐakreslí čáru od její pů┗odﾐí 

do nové pozice. Nová poziIi žel┗┞ (捲′ ,検′ ,�′) je nyní (捲 + 潔 ∙ cos� ,検 + 潔 ∙
sin� ,�), kde 潔 je délka kroku žel┗┞. 

 � Malé písﾏeﾐo aHeIed┞ posuﾐe žel┗u o krok dopředu, jeﾐ za seHou žel┗a 

teﾐtokrát ﾐeHude kreslit čáru. 

 + Otočí žel┗u proti sﾏěru hodiﾐo┗ýIh ručiček o úhel �. No┗ý sta┗ žel┗┞ ted┞ Hude 

(捲,検,� + �). 

 - Otočí žel┗u po sﾏěru hodiﾐo┗ýIh ručiček. Nový stav žel┗┞ bude (捲, 検,� − �). 48 

Ukažﾏe si, jak ﾐapsat žel┗í grafikou třeHa písﾏeﾐo F. Nejpr┗e půjdeﾏe d┗a krok┞ 

ro┗ﾐě ﾐahoru (繋繋). Poté se otočíﾏe doprava (−) a uděláﾏe jedeﾐ krok (繋), úhel otáčeﾐí 

je 90°. Znovu se otočíﾏe po sﾏěru hodiﾐo┗ýIh ručiček (−), teﾐtokrát ┗šak čáru kreslit 

nebudeme (�). )Hý┗á ﾐáﾏ otočka po sﾏěru hodiﾐo┗ýIh ručiček (−) a poslední krok (繋) 

a ﾐaše F je hotové. Celou Iestu žel┗┞ zapíšeﾏe jako 繋繋 − 繋 − � − 繋. 
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Obr. 16: Výpočet ﾐové poziIe želv┞. 
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2.6.3 Souvislé L-systémy 

N┞ﾐí, kd┞ž spojíﾏe dohroﾏad┞ geﾐero┗áﾐí poﾏoIí přepiso┗aIíIh pra┗idel 

a dokážeﾏe s┞ﾏHol┞ iﾐterpreto┗at poﾏoIí žel┗í grafik┞, ﾏůžeﾏe začít modelovat 

fraktály. 

Axiomem pro generování Kochovy kři┗k┞ je jediný krok 繋. Na ﾐěj aplikujeﾏe 

přepiso┗aIí pra┗idlo 繋 → 繋 + 繋 − −繋 + 繋. Úhel otočeﾐí je 60°. Přepiso┗aIí pra┗idlo říká, 

že ﾐahrazujeﾏe každou úsečku ふprotože jiﾐé ﾐež 繋 v toﾏto případě ﾐeﾏáﾏeぶ krokem 

ro┗ﾐě, poté dalšíﾏ o 60° otočeﾐýﾏ, otočíﾏe se o 120° dopra┗a, ﾐakreslíﾏe další úsečku 

a poslední nakreslíme otočeﾐou o 60° doleva. Můžeﾏe ┗idět, že L-s┞stéﾏ┞ dokážou 

popsat postup ┗┞t┗ářeﾐí KoIho┗┞ kři┗k┞ ┗lastﾐě ┗elﾏi podoHﾐýﾏ způsoHeﾏ, jak jsme 

si popisovali v jedné z prvních kapitol. 49 50 
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Obr. 17: KoIhova křivka jako L-systém. 
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2.6.4 Větveﾐí 

N┞ﾐí již dokážeﾏe ┗┞t┗ářet poﾏoIí L-s┞stéﾏů fraktál┞, které jsou t┗ořeﾐ┞ jedﾐou 

souvislou linkou. Kdybychom ale Ihtěli ┗┞t┗ářet ┗ět┗íIí se struktury, museli bychom 

ﾐejpr┗e ┗┞t┗ořit jedﾐu ┗ěte┗, poté se vrátit na ﾏísto ┗ět┗eﾐí a odtud pak kreslit ┗ěte┗ 

další. Člo┗ěk je ﾐaštěstí líﾐý a proto nám tuto práci usnadnil. K žel┗íﾏ příkazůﾏ ﾐáﾏ 

přiHudou další d┗a zﾐak┞. 

 [ Hraﾐatá zá┗orka říká žel┗ě „zapaﾏatuj si aktuálﾐí poziIi“, přesﾐěji „ulož s┗ůj sta┗ 

na zásoHﾐík“. Zásobník si ﾏůžeﾏe předsta┗it ﾐapříklad jako sloupek talířů – talíř, 

který jsﾏe položili na hromadu jako poslední, z ní vezmeme jako první. 

 ] Uza┗írajíIí hraﾐatá zá┗orka zﾐaﾏeﾐá pro žel┗u „┗rať se na svou poslední 

zapaﾏato┗aﾐou poziIi“, ﾐeHoli „ﾐačti sta┗ ze zásoHﾐíku“. 51 

Tíﾏ ﾏůžeﾏe jedﾐoduše ┗┞t┗ářet ┗ět┗íIí se struktury. Jedﾐoduše uza┗řeﾏe ┗ěte┗ 

do hranatých závorek. Tím se před ┗┞t┗ářeﾐí ┗ět┗e uloží sta┗ žel┗┞ na zásobník 

a po dokoﾐčeﾐí ┗ět┗e se ﾏůže zase ┗rátit zpět. 

Jako příklad ┗ět┗íIí se struktury si ukážeﾏe jednoduchý strom. Strom roste tím 

způsoHeﾏ, že v každé iteraIi ┗┞roste ┗ěte┗ na dvojnásobnou délku a na konci se roz┗ět┗í. 

Roz┗ět┗ují se ┗žd┞ jeﾐ krajﾐí ふﾏladéぶ ┗ět┗e. Nekrajﾐí ふstaršíぶ části ┗ět┗e pouze rostou. 

Mladé ┗ět┗e Hudou reprezeﾐto┗áﾐ┞ písﾏeﾐeﾏ 警, staré ┗ět┗e písﾏeﾐeﾏ 鯨. Strom 

začﾐe růst z jediﾐé ﾏladé ┗ět┗ičk┞ 警, která je axiomem. V každé iteraIi se z ﾏladé ┗ět┗e 

stane stará a vyroste z ní jedﾐa ﾏladá ┗ěte┗ dole┗a ふúhel otočeﾐí je 45°) a druhá doprava 警 → 鯨 +警 [−警]. Růst staršíIh ┗ět┗í zapíšeﾏe jako 鯨 → 鯨鯨. 
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Obr. 18: Růst stroﾏu. 
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2.6.5 Další rozšířeﾐí 

2.6.5.1 Vykreslování ve 3D 

Výhodou L-s┞stéﾏů je jejiIh sﾐadﾐá rozšiřitelﾐost o ﾐo┗é příkaz┞. Tak lze 

jedﾐoduše příkaz |, který zﾐaﾏeﾐá „čeleﾏ ┗zad“ ﾐeHoli otočeﾐí o 180°. Dále lze L-systémy 

rozšířit i pro generování fraktálu v prostoru. 

 ^ „Otoč se ﾐahoru“ o předeﾏ staﾐo┗eﾐý úhel. 

 & Otočeﾐí dolů o daný úhel. 

 / Otočeﾐí dopleva podél ┗lastﾐí os┞ ふžel┗a by ﾐezﾏěﾐila sﾏěr, kterýﾏ by se dívala, 

ale otočila by se ﾐapř. na stranu nebo na záda). 

 \ Otočeﾐí podél ┗lastﾐí os┞ dopra┗a ふpo sﾏěru hodiﾐo┗ýIh ručiček při pohledu 

zezadu na žel┗uぶ 52 

2.6.5.2 Stochastické L-systémy 

Stochastické L-s┞stéﾏ┞ přidá┗ají do přepiso┗áﾐí anebo vykreslování prvek náhody. 

Nejjedﾐoduššíﾏ způsoHeﾏ je při ┗┞kreslo┗áﾐí ﾐáhodﾐě o troIhu ﾏěﾐit úhel a délku kroku 

(ﾐapř. o ±20%). V┞geﾐero┗aﾐé s┞ﾏHol┞ tak Hudou ┗žd┞ stejﾐé, ale ┗ýsledﾐý oHraz Hude 

pokaždé o ﾐěIo jiný. 53 54 
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Obr. 19: Náhodná délka a úhel. 
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Další ﾏožﾐostí je přidat ﾐáhodu již při saﾏotﾐéﾏ geﾐero┗áﾐí, kd┞ každéﾏu 

pra┗idlu přiřadíﾏe určitou váhu, která určuje, s jakou pra┗děpodoHﾐostí ┗ůči ostatﾐíﾏ 

se pravidlo vybere. Pra┗děpodoHﾐostﾐí poﾏěr zapisujeﾏe ﾐad šipku ┗ daném 

přepiso┗aIíﾏ pra┗idle. 55 56 

2.6.5.3 Parametrické L-systémy 

Parametrické L-s┞stéﾏ┞ přidá┗ají ﾏožﾐost přidat ke zﾐakůﾏ ┗ L-systému 

paraﾏetr┞, které ﾏohou Hýt při iﾐterpretaIi žel┗í grafikou použit┞ ﾐapříklad pro určeﾐí 

délk┞ čár┞, její tloušťk┞, úhlu rotaIe a podoHﾐě. Jednotlivé parametry zapisujeme za daný 

znak do kulatých závorek, oddělujeﾏe je čárkou. Paraﾏetreﾏ ﾏůže Hýt číslo, proﾏěﾐﾐá, 

nebo matematický výraz. 57 

Přepiso┗aIí pra┗idlo ﾏůže ┗┞padat ﾐapříklad takto: 繋(捲, 検) → 罫(捲/2)  繋(8,検). 

Toto přepiso┗aIí pra┗idlo by ﾐapříklad z axiomu 繋 4,3  v pr┗ﾐí iteraIi ┗┞t┗ořilo 罫 2  繋(8,3). V další iteraIi H┞Ihoﾏ získali 罫 2  罫 4  繋(8,3). 

)┗┞keﾏ Hý┗á při iﾐterpretaIi Hrát pr┗ﾐí paraﾏetr jako délku kroku, u zﾐaků 

+ a – jako úhel rotace. IﾐterpretaIe dalšíIh paraﾏetrů je již růzﾐá. Pokud parametr 

ﾐezapíšeﾏe, použije se výchozí hodnota, která by se použila i u bezparametrických 

L-s┞stéﾏů. 58 
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Obr. 20: Náhodﾐé přepisovaIí pravidlo. 
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2.6.5.4 Podﾏíﾐěﾐé přepisováﾐí 

Parametrické L-systémy lze ještě dále rozšířit o podﾏíﾐěﾐé přepiso┗áﾐí. Pokud 

se podﾏíﾐka ┗┞hodﾐotí jako pra┗di┗á, přepiso┗aIí pra┗idlo se použije, ┗ opačﾐéﾏ případě 

se přepiso┗aIí pra┗idlo přeskočí a zůstaﾐe pů┗odﾐí s┞ﾏHol. Podmínky se zapisují 

k s┞ﾏHolu před šipkou. Za symbolem (a jeho paraﾏetr┞ぶ ﾐásleduje d┗ojtečka, poté 

podmínka. V podﾏíﾐkáIh ﾏůžeﾏe kroﾏě aritﾏetiIkýIh operátorů a porovnávacích 

operátorů (<, >, =) použít i logické operátory &, | 欠 ! (and, or a not). 59 60 

Přepiso┗aIí pra┗idlo s podﾏíﾐkou ﾏůže ┗┞padat ﾐapříklad ﾐásledo┗ﾐě: 繋 捲,検 : 捲 >= 3 & 検 ! = 0 → 罫罫. Pravidlo lze přečíst jako: „pokud 捲 je ┗ětší ﾐeHo ro┗ﾐo 

3 a záro┗eň 検 není rovno 0, tak přepiš 繋(捲, 検) za 罫罫“. 

2.6.5.5 Kontextové L-systémy 

Kontextové L-s┞stéﾏ┞ ﾐáﾏ uﾏožňují při ozﾐačeﾐí zﾐaku, který má Hýt přepsáﾐ 

brát ohledy i na jeho sousedy. Na levého souseda vybraného znaku ukazujeme pomocí 

zﾐačk┞ <, na pravého pomocí >.61 

Pravidlo kontextového systému by ﾏohlo ┗┞padat třeHa takto: 繋 > 罫 → 繋罫繋. 

Toto pra┗idlo přepíše ┗šeIhﾐa 繋 následovaná písmenem 罫. 

2.6.5.6 Další ﾏožﾐá rozšířeﾐí 

L-s┞stéﾏ┞ jdou saﾏozřejﾏě rozšiřo┗at dále a dále. Lze ﾐapříklad přidat siﾏulaIi 

gravitace, která jako i v přírodě táhﾐe ┗ět┗e stroﾏů sﾏěreﾏ dolů. Nebo lze L-systémy 

rozšířit ﾐapříklad tak, aH┞ reago┗al┞ na prostředí, ﾐapříklad d┗a stroﾏ┞ Hlízko u sebe 

by rostl┞ ﾏéﾐě na soHě při┗ráIeﾐé straﾐě. Také lze přidat ┗┞kreslo┗áﾐí oHrázků, ﾐeHo 

ve 3D ﾏodelů, dík┞ kterýﾏ ﾏůžeﾏe třeHa na koﾐeI stoﾐku jedﾐoduše přidat k┗ět ﾐeHo 

list. )áleží na koﾐkrétﾐíIh potřeHáIh, o co člo┗ěk L-systémy dále obohatí. 
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3. PraktiIká část 

PraktiIká část oHsaho┗ala d┗ě části. Tou pr┗ﾐí H┞lo ┗┞t┗ořeﾐí prograﾏu 

na vykreslování L-s┞stéﾏů. K naprogramování jsem si vybral jaz┞k C#, jedﾐak protože 

v C# umím programovat nejlépe, za druhé k┗ůli .Net Fraﾏe┘orku, který práIi ┗ýrazﾐě 

usﾐadňuje. Program sestává ze d┗ou hla┗ﾐíIh částí a to části geﾐerujíIí L-systém podle 

přepiso┗aIíIh pra┗idel a interpreteru L-s┞stéﾏů ふ„žel┗┞“ぶ. T┞to části jsou odděleﾐé 

i v grafickém rozhraní. Uži┗atel si zvolí axiom L-systému a zadá jedﾐotli┗á přepiso┗aIí 

pravidla a z┗olí počet iteraIí. Prograﾏ ﾐásledﾐě ┗┞geﾐeruje L-systém v te┝to┗é podoHě. 

Dále pak ﾐasta┗í paraﾏetr┞ žel┗┞, jako je ﾐapříklad úhel otočeﾐí a délka kroku. Žel┗a pak 

L-systém vykreslí. Je ﾏožﾐé použí┗at oHě části prograﾏu odděleﾐě – lze generovat 

L-systém pouze v te┝to┗é podoHě, ﾐeHo lze zadat ┗lastﾐí příkaz┞ žel┗ě a nechat 

je vykreslit. 

V druhé části jseﾏ se ┗ěﾐo┗al ﾏodelo┗áﾐí L-s┞stéﾏů ﾐěkolika rostliﾐ. 

Na modelování jsem si vybral online generátor L-s┞stéﾏů ﾏals┞s.Iz, který z┗ládá 

modelovat i pokročilé L-s┞stéﾏ┞. V┞zkoušel jseﾏ si ﾏodelo┗áﾐí složitějšíIh stoIhastiIkýIh 

rostlin s ﾐáhodﾐýﾏ ┗ýHěreﾏ přepiso┗aIího pra┗idla i náhodnou délkou/úhlem 

při interpretaci i práci s třírozﾏěrﾐýﾏi L-systémy. Naprogramoval jsem L-systém 

kapradiﾐ┞, stoIhastiIké tra┗iﾐ┞, třírozﾏěrﾐý stoIhastiIký stroﾏ a další ﾏeﾐší L-systémy. 

Rostliny lze nalézt i v online galerii generátoru malsys a jsou přiložeﾐ┞ v příloze na konci 

ročﾐíko┗é práIe. 

Obr. 21: Ukázka uživatelského rozhraﾐí prograﾏu. 
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4. UﾏěleIká část 

U uﾏěleIké části jseﾏ dlouho ﾐe┗ěděl, co H┞Ih ┗lastﾐě ﾏohl udělat. KresHa 

ﾐěkterýIh klasiIkýIh fraktálů mi přišla ﾏoI jedﾐoduIhá. Naopak třeHa ﾏalHa fraktálů TEA 

by H┞la ┗elﾏi složitá. Stejﾐě tak i kresleﾐí ┗lastﾐíIh ┗┞ﾏ┞šleﾐýIh fraktálů je moc 

jednoduché a malba fraktálového charakteru inspirovaná komplexními fraktály zase 

moc složitá. Na┗íI jseﾏ Ihtěl t┗ořit spíše ﾐěIo koﾐkrétﾐějšího ﾐež aHstraktﾐí oHrazIe. 

Došel jseﾏ ted┞ k tomu, že nebudu malovat příﾏo fraktál┞, ale že namaluji obraz, který 

je fraktály inspirován. OHz┗láště ﾏﾐe zajíﾏají přírodﾐí fraktál┞ a fraktálové rostliny, došel 

jsem tedy k tomu, že namaluji obraz, ve kterém budou rostliny fraktálového charakteru. 

)ačal jseﾏ ﾐejpr┗e ﾐěkolika ﾐáčrt┞ a poté ┗ětší kresHou uhleﾏ. Pak jseﾏ podle ┗zorů 

namaloval na papír formátu A3 podklad akvarelovými barvami. Nakonec jsem pastelkami 

namaloval strom a doladil ﾐěkolik detailů. 

Obr. 22: Dokoﾐčeﾐá uﾏěleIká část. 
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5. Závěr 

V ročﾐíko┗é práIi jsﾏe si řekli o tom, co je to fraktál a popsali jeho typické 

vlastnosti. Pak jsme se podívali na ži┗ot Beﾐoita B. MaﾐdelHrota – člo┗ěka, který 

je po právu nazýván otcem fraktální geometrie, a který ┗elﾏi přispěl k rozvoji fraktální 

geometrie. V┞s┗ětlili jsﾏe si, jakýﾏi růzﾐýﾏi způsoH┞ lze fraktály generovat a jaké ┗┞užití 

nacházejí v každodeﾐﾐíﾏ ži┗otě. TroIhu podroHﾐěji jsﾏe se pak podívali na skupinu 

fraktálů z┗aﾐýIh Liﾐdeﾐﾏa┞ero┗┞ s┞stéﾏ┞, poﾏoIí kterýIh lze přede┗šíﾏ doHře 

popisovat rostliny. 

Doufám, že se mi podařilo čteﾐáři ﾐejeﾐ sdělit spoustu informací z oblasti fraktální 

geoﾏetrie, ale hla┗ﾐě ukázat, že fraktál┞ ﾐejsou jeﾐ zajíﾏa┗é ﾏateﾏatiIké ﾏﾐožiﾐ┞ ﾐeHo 

barevné obrazce, ale že dokážou poﾏoIí jedﾐoduIhýIh pra┗idel popiso┗at i tak složité 

út┗ar┞, jako ﾐapříklad rostliﾐ┞, které se vyskytují v přírodě ┗šude koleﾏ ﾐás a že fraktály 

ﾐaIházejí ﾏﾐoheﾏ ┗ětší praktiIké ┗┞užití, ﾐež si ﾏožﾐá ﾐěkteří ﾏ┞sleli. 

 Mﾐě dala ročﾐíko┗á práIe opra┗du ﾏﾐoho. Měl jseﾏ ﾏožﾐost ┗ěﾐo┗at 

se fraktálůﾏ, které jseﾏ předtíﾏ zﾐal pouze okrajo┗ě ┗íIe do hloubky, obzvláště ﾏﾐe 

zaujaly fraktály v přírodě a jejich modelování. Trochu jsem se zdokonalil i v praktických 

dovednostech programování a hla┗ﾐě jseﾏ se ﾐaučil, jak se má psát odborná práce a jak 

se pracuje se zdroji a odbornou literaturou. Pro ﾏě to ﾐejdůležitější jsou ale zkušeﾐosti, 

které jseﾏ dík┞ ročﾐíko┗é práIi získal. Ze začátku jseﾏ ┗ůHeI ﾐekoﾏuﾐiko┗al s vedoucím 

a psaﾐí ročﾐíko┗é práIe jseﾏ ふpřede┗šíﾏ ze strachu, že mi to ﾐepůjdeぶ pořád odkládal. 

Ročﾐíko┗ou práIi jseﾏ začal psát až ke konci prosince a bylo to poprvé, co jsem opravdu 

narazil díky tomu, že ﾐěIo děláﾏ na poslední chvíli. Nakonec ﾏě psaﾐí ročﾐíko┗é práIe 

bavilo, a ﾏěl jseﾏ Ihuť jí dále a dále rozšiřo┗at a ┗┞lepšo┗at. I praktiIké části H┞Ih 

se ┗lastﾐě Ihtěl ┗ěﾐo┗at ještě ┗íIe a prograﾏ dále rozšířit. 
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Příloha ヱ: Modely rostliﾐ – L-systémy 

Kapradina 

lsystem StochasticPlant { 
  let li = 0.9; //length increase 
  let wi = 0.8; //width increase 
  let bi = 0.4;  //branch increase 
  let angle = 45; 
  let td = 0.5; //decrease first branch part length 
  let width = 0.2; 
  
  set iterations = 7; 
  set initialAngle = 90; 
  set symbols axiom = A(10, 1, 1); 
  set tropismVector = {0, 1, 0}; 
  set tropismCoefficient = 2; 
  
  rewrite A(l, w, f) where f==0 
  to F(l*li, w*wi) 
  [+A(l*li*bi, w*wi*bi, 1)] 
  [-A(l*li*bi, w*wi*bi, 1)] 
  A(l*li, w*wi, 0); 
  rewrite A(l, w, f) where f==1 
  to F(l*li*td, w*wi*td) 
  [+A(l*li*bi, w*wi*bi, 1)] 
  [-A(l*li*bi, w*wi*bi, 1)] 
  A(l*li, w*wi, 0); 
  
  interpret A(l, w, f) as DrawForward(l, width); 
  interpret B(l, w) as DrawForward(l, width); 
  interpret F(l, w) as DrawForward(l, width); 
  interpret + as TurnLeft(angle); 
  interpret - as TurnLeft(-angle); 
  interpret [ as StartBranch(); 
  interpret ] as EndBranch(); 
} 
  
process StochasticPlant with SvgRenderer; 
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Stochastické traviny 

  

lsystem Grass { 
  
  let angle = 14; 
  let thickness = 0.1; 
  
  set iterations = 8; 
  set initialAngle = random(80, 110); 
  set tropismVector = {0, -1, 0}; 
  set tropismCoefficient = 2; 
  set symbols axiom = A(10); 
  
  rewrite A(x) where x<10 to F(x*0.75)[+A(x*0.5)]B(x) weight 5 
               to F(x/2)[+F(x)] weight 1; 
  rewrite A(x) to F(x*0.75)[+A(x*0.5)]B(x); 
  
  rewrite B(x) where x<10 to F(x*0.75)[-B(x*0.5)]A(x) weight 5 
               to f weight 1; 
  rewrite B(x) to F(x*0.75)[-B(x*0.5)]A(x); 
  
  interpret F(x) as DrawForward(x, thickness); 
  interpret A(x) as DrawForward(x, thickness); 
  interpret B(x) as DrawForward(x, thickness); 
  interpret + as TurnLeft(angle); 
  interpret - as TurnLeft(-angle); 
  interpret [ as StartBranch(); 
  interpret ] as EndBranch(); 
} 
  
process Grass with SvgRenderer; 
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Strom 

  

fun randomize (number, maxDistance) { 
  return number + random(0, maxDistance) -random(0, maxDistance); 
} 
  
lsystem Tree { 
  
  let tlm = 0.8;    //trunkLength multiplier 
  let blm = 0.8;    //branchLength multiplier 
  let wm = 0.7;    //widthMultiplier  
  let angle = 20; 
  let rotation = 137.5; 
  let rran = 20;    //rotation randomness 
  
  set iterations = 10; 
  set initialAngle = 90; 
  set tropismVector = {0, -1, 0}; 
  set tropismCoefficient = 3; 
  set symbols axiom = /(random(0, 360)) A(10, 1); 
  
  rewrite A(l, w) to F(l, w) 
               /(randomize(rotation, rran))[+B(l*blm, w*wm)] 
              A(l*tlm, w*wm); 
  rewrite B(l, w) to F(l, w) 
              /(randomize(rotation, rran))[+C(l*blm, w*wm)] 
              B(l*blm, w*wm); 
  rewrite C(l, w) to F(l, w) 
              /(randomize(rotation, rran))[-B(l*blm, w*wm)] 
              C(l*blm, w*wm); 
  
  interpret F(l, w) as DrawForward(l, w); 
  interpret A(l, w) as DrawForward(l, w); 
  interpret B(l, w) as DrawForward(l, w); 
  interpret + as TurnLeft(angle); 
  interpret - as TurnLeft(-angle); 
  interpret /(r) as Roll(r); 
  interpret [ as StartBranch(); 
  interpret ] as EndBranch(); 
} 
  
process Tree with SvgRenderer; 
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Příloha ヲ: Prograﾏ na generování L-systéﾏů – zdrojové kódy 

Turtle.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Drawing; 
 
namespace LSystem 
{ 
    class Turtle 
    { 
        private Position position; 
        private Bitmap buffer; 
        private Stack<Position> savedPositions; 
 
        public Turtle(Position start, Size canvasSize) 
        { 
            position = start; 
            position.angle += 180; 
            buffer = new Bitmap(canvasSize.Width, canvasSize.Height); 
            savedPositions = new Stack<Position>(); 
        } 
 
        public void TurnRight(float angle) 
        { 
            position.angle += angle; 
        } 
 
        public void TurnLeft(float angle) 
        { 
            TurnRight(-angle); 
        } 
 
        public void TurnBackwards() 
        { 
            position.angle += 180; 
        } 
 
        public void BeginBranch() 
        { 
            savedPositions.Push(position); 
        } 
 
        public void EndBranch() 
        { 
            position = savedPositions.Pop(); 
        } 
 
 
        public void MoveForward(float length) 
        { 
            position.x += length * (float)Math.Cos(position.angle * Math.PI / 180); 
            position.y += length * (float)Math.Sin(position.angle * Math.PI / 180); 
        } 
 
        public void DrawForward(float length) 
        { 
            Position oldPosition = position; 
            MoveForward(length); 
            DrawLine(oldPosition, position); 
        } 
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RewritingRule.cs 

Program.cs 

Position.cs 

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace LSystem 
{ 
    static class Program 
    { 
        [STAThread] 
        static void Main() 
        { 
            Application.EnableVisualStyles(); 
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
            Application.Run(new FrmLSystem()); 
        } 
    } 
} 

namespace LSystem 
{ 
    struct Position 
    { 
        public Position(float angle, float x, float y) 
        { 
            this.angle = angle; 
            this.x = x; 
            this.y = y; 
        } 
        public float angle, x, y; 
    } 
} 

        public Bitmap GetImage() 
        { 
            return buffer; 
        } 
 
        private void DrawLine(Position from, Position to) 
        { 
            using (Graphics g = Graphics.FromImage(buffer)) 
            { 
                g.DrawLine(Pens.Black, from.x, from.y, to.x, to.y); 
            } 
        } 
    } 
} 

namespace LSystem 
{ 
    struct RewritingRule 
    { 
        public RewritingRule(char toRewrite, string rewriteWith) 
        { 
            this.toRewrite = toRewrite; 
            this.rewriteWith = rewriteWith; 
        } 
        public char toRewrite; 
        public string rewriteWith; 
    } 
} 
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LSystemParser.cs 

using System; 
using System.Text.RegularExpressions; 
 
namespace LSystem 
{ 
    class LSystemParser 
    { 
        private char ruleSeparator; 
        private char rulePartsSeparator; 
 
        public LSystemParser(char ruleSeparator, char rulePartsSeparator) 
        { 
            this.ruleSeparator = ruleSeparator; 
            this.rulePartsSeparator = rulePartsSeparator; 
        } 
 
        public LSystem Parse(string axiom, string rules) 
        { 
            LSystem parsedLSystem; 
            if (AxiomValid(axiom)) 
            { 
                parsedLSystem = new LSystem(axiom, 
                    getRewritingRules( 

SplitRules(rules, ruleSeparator), rulePartsSeparator)); 
            } 
            else 
            { 
                throw new ArgumentException( 

"The axiom \"" + axiom + "\"is not valid."); 
            } 
            return parsedLSystem; 
        } 
 
 
        private RewritingRule[] getRewritingRules(string[] rules, char separator) 
        { 
            RewritingRule[] rewritingRules = new RewritingRule[rules.Length]; 
            for (int i = 0; i < rules.Length; i++) 
            { 
                char toRewrite = rules[i][0]; 
                string rewriteWith = rules[i].Split(separator)[1]; 
                RewritingRule r = new RewritingRule(toRewrite, rewriteWith); 
                rewritingRules[i] = r; 
            } 
            return rewritingRules; 
        } 
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        private string[] SplitRules(string rules, char separator) 
        { 
            rules = rules.Trim(); 
            rules = rules.Remove(rules.Length - 1); 
            string[] individualRules = rules.Split(separator); 
            for (int i = 0; i < individualRules.Length; i++) 
            { 
                string rule = individualRules[i].Trim(); 
                if (RuleValid(rule)) 
                { 
                    individualRules[i] = rule; 
 
                } 
                if (!RuleValid(rule)) 
                { 
                    throw new ArgumentException( 

"The rule \"" + rule + "\" is not valid."); 
                } 
            } 
            return individualRules; 
        } 
 
        private bool AxiomValid(string axiom) 
        { 
            return Regex.IsMatch(axiom, @"^[\w\+-\[\]|]{1,}$"); 
        } 
 
        private bool RuleValid(string rule) 
        { 
            return Regex.IsMatch(rule, @"^[\w\+-\[\]|]{1}=[\w\+-\[\]|]{1,}$"); 
        } 
    } 
} 
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LSystemManager.cs 

  

using System.Drawing; 
 
namespace LSystem 
{ 
    class LSystemManager 
    { 
        private LSystem lSystem; 
        private LSystemParser parser; 
        private Turtle turtle; 
 
        public LSystemManager() 
        { 
            parser = new LSystemParser(';', '='); 
        } 
 
        public Bitmap GetImage(string commands, float turnAngle, float stepLength, 

float x, float y, int width, int height) 
        { 
            turtle = new Turtle(new Position(90f, x, y), new Size(width, height)); 
            foreach (char c in commands) 
            { 
                if (c == '+') 
                    turtle.TurnRight(turnAngle); 
                else if (c == '-') 
                    turtle.TurnLeft(turnAngle); 
                else if (c == '[') 
                    turtle.BeginBranch(); 
                else if (c == ']') 
                    turtle.EndBranch(); 
                else if (c == '|') 
                    turtle.TurnBackwards(); 
                else if (c.ToString().ToUpper() == c.ToString()) 
                    turtle.DrawForward(stepLength); 
                else if (c.ToString().ToLower() == c.ToString()) 
                    turtle.MoveForward(stepLength); 
            } 
            return turtle.GetImage(); 
        } 
 
        public string Process(string axiom, string rules, int iterations) 
        { 
            lSystem = parser.Parse(axiom, rules); 
            for (int i = 0; i < iterations; i++) 
            { 
                lSystem.Iterate(); 
            } 
            return lSystem.getText(); 
        } 
    } 
} 
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LSystem.cs 

  

namespace LSystem 
{ 
    class LSystem 
    { 
        private string axiom; 
        private string lSystem; 
        private RewritingRule[] rules; 
 
        public LSystem(string axiom, RewritingRule[] rules) 
        { 
            this.axiom = axiom; 
            this.rules = rules; 
            lSystem = axiom; 
        } 
 
        public void Iterate() 
        { 
            string lSystemBuffer = ""; 
            foreach (char c in lSystem) 
            { 
                string rewriteWith = c.ToString(); 
                foreach (RewritingRule r in rules) 
                { 
                    if (r.toRewrite == c) 
                    { 
                        rewriteWith = r.rewriteWith; 
                    } 
                } 
                lSystemBuffer += rewriteWith; 
            } 
            lSystem = lSystemBuffer; 
        } 
 
        public string getText() 
        { 
            return lSystem; 
        } 
    } 
} 



51 
 

FrmLSystem.cs 

 

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace LSystem 
{ 
    public partial class FrmLSystem : Form 
    { 
        private LSystemManager manager = new LSystemManager(); 
 
        public FrmLSystem() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void btnProcess_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                tbxLsystem.Text = manager.Process( 

tbxAxiom.Text, tbxRules.Text, (int)nudIterations.Value); 
            } 
 
            catch (ArgumentException ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message); 
            } 
        } 
 
        private void btnDraw_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            pbxTurtle.Image = manager.GetImage(tbxLsystem.Text, (float)nudAngle.Value, 

(float)nudLength.Value,(float)nudPositionX.Value, 
(float)nudPositionY.Value, pbxTurtle.Width, pbxTurtle.Height); 

        } 
    } 
} 


