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Abstrakt 

Cílem této práce je seznámení se základními metodami, které se používají pro generování 

trojrozměrných fraktálů a popis jejich fungování. Práce se zaměřuje na vysvětlení problematiky 

teoreticky a následnou implementací těchto algoritmu. Ve výsledku byla vytvořena aplikace 

umožňující generování různých druhů fraktálů, která má uživatele seznámit s trojrozměrnými 

fraktály a vzbudit zájem v další studování těchto obdivuhodných objektů. 

Klíčové slova: Fraktál, Fraktální geometrie, Hausdorffova dimenze, IFS, L-systémy, Dynamické 

systémy, Lorenzův atraktor, Mandelbulb, Barnsleyho kapradina, Hilbertova křivka, Java3D 

Abstract 

The goal of this project is to introduce the basics methods, which are used for generation of 

three-dimensional fractals and theirs description. Project is focused on explanation problem 

theoretically and consecutive implementation of these algorithms. As the result was created 

application allowing generation of different kind of fractals, which should introduce to user three-

dimensional fractals and create interest in further studies of these incredible objects. 

Keywords: Fractal, Fractal geometry, Hausdorff dimension, IFS, L-system, Dynamic system, 

Lorenz atractor, Mandelbulb, Barnsley fern, Hilbert curve, Java3D  



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

IFS  – Systémy iterovaných funkcí 

L-systémy – Lindermayer systémy 

XML - (Extensible Markup Language) – obecný značkovací jazyk, určený pro výměnu zpráv mezi 

aplikacemi, pro publikaci dokumentů nebo sloužící pro tvorbu jiných jazyků. 

Java – programovací jazyk 

JavaApplet – program v jazyce Java, který pro své spuštění potřebuje nějáký kontejner, neboli 

plugin. 

Sandbox – bezpečnostní mechanismum pro oddělení běžící programů. 
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1 Úvod 

Fraktální útvary jsou všude kolem nás. Setkáváme se s nimi každý den. Za tento útvar 

může být považována např. obyčejná brokolice, lastura, nebo kapradina. Fraktály se zabývá 

samostatná vědní disciplína nazývaná fraktální geometrie.  Je to věda poměrně mladá, která se 

vyvíjí od šedesátých let minulého století. Fraktály si rychle našli své místo v mnoha odvětvích. 

Velká část fraktálu je využívána v počítačové grafice ke generování přírodních útvaru např. hor 

nebo stromů.  

Cílem této bakalářské práce je ukázat uživatelům metody generování prostorových 

fraktálů. S tímto cílem vznikla aplikace implementována v jazyku Java formou JavaAppletu a 

desktopové aplikace. Aplikace je naimplementován tak, aby se uživatelům s programem pracovalo 

co nejlépe, a vzbudil v uživatelích zájem o dané téma. Algoritmů pro generování fraktálních útvarů 

je mnoho.  V této aplikaci si uživatel může vyzkoušet práci se Systémem iterovaných funkcí, L-

systémem, Dynamickým systémem (Lorenzův atraktor), nebo s trojrozměrným zástupcem 

Mandelbrotovy množiny zvaným MandelBulb. Ke všem uvedeným systémům je vytvořeno 

přehledné uživatelské rozhraní, které uživatelům nabízí množství ovládacích prvků pomocí, 

kterých si uživatel může upravit jak už vzhled generovaného fraktálu, tak výsledný tvar. Lorenzův 

atraktor a Mandelbulb jsou jednoduššího rázu, protože uživatel nepotřebuje mít hlubší znalosti k 

jejich generování. Oproti IFS a L-systému, kde musí uživatel znát způsoby zadávání jednotlivých 

pravidel u L-systemu nebo sad u IFS. Díky tomu jsou v aplikaci už některé sady a pravidla 

přednastavená. 
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2 Aktuální stav 

Generování fraktálu se v počítačové grafice pořád vyvíjí. Vyvíjejí se nové metody, nebo 

upravuji ty stávající. Je to dáno rostoucím výkonem počítačů, který vývojářům umožnuje využít 

většího výpočetního výkonu ke generování. Díky tomu pořád vznikají nové a nové aplikace, které 

umožňují generování fraktálu. Těchto aplikací existuje velké množství, a proto zde uvedu pouze ty 

nejvýznamnější a nejpoužívanější. Většina z nich se zaměřuje na jednu nebo pár metod generování 

fraktálů. Některé aplikace jsou dostupné pouze v placených verzích, ale většina jich je ke stažení 

zdarma a je vyvíjena samotnou komunitou sdružující se kolem fraktálů. 

2.1 Ultrafractal 5 

Jedná se placený generátor fraktálu pro Windows platformu, který je také k dispozici v 30 

denní  trial verzi. Umožnuje generování různých druhů fraktálů, jejich následné vyrenderování a 

tvoření animací. Dokáže používat vrstvy, které se pak můžou různě prolínat. Díky tomu vznikají 

velmi zajímavé obrazce. Formule a algoritmy pro obarvení fraktálů mohou být napsány samotnými 

uživateli a být uloženy ve veřejné databázi. Díky tomu se sdílení nápadů stává snazší. 

 

Obr. 1 - Ukázka programu Ultrafractal 5.0 

2.2 Fractal Explorer 

Tato aplikace je volně ke stažená a umožnuje generování a renderování polynomických 

fraktálů (Mandelbrotovu množinu, Juliovu množinu a jejich mnoho variací), fraktály zvané 

kvaterniony, trojrozměrné podivné atraktory a IFS. Nevýhodou u této aplikace může být absence 

zabudované nápovědy. 
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Obr. 2 - Ukázka programu Fractal Explorer 2.02 

2.3 Incendia 

Incendia je 3D multiprocesorový engine umožňující generování fraktálů. Je 

naimplementován pro Windows platformu a je zdarma ke stažení. V této aplikaci se s fraktály dá 

snadno posouvat, rotovat a zoomovat s generovaným objektem. Umožnuje snadné nastavení 

různých aspektů renderování, materiálů, textur, apod. 

 

Obr. 3 - Ukázka programu Incendia1.5 
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3 Fraktální geometrie 

Fraktální geometrie je poměrně mladé odvětví matematiky, které se rozvíjí od 70. let 

minulého století. [9] Její základy položil známý matematik Beonoit Mandelbrot. Tento vědní obor 

si našel uplatnění v mnoha odvětvích. Např. v informatice se používá ke kompresi dat, šifrování, 

počítačové modelování přírodních objektů, atd.  

3.1 Fraktál 

Pochází z latinského slova fractus (rozbitý). Tento termín poprvé použil francouzský 

matematik Benoit Mandelbrot v roce 1975. Jedná se o nekonečně členitý geometrický útvar, který 

po rozdělení na menší části vykazuje tvarovou soběpodobnost nebo soběpříbuznost s těmito částmi. 

Přesná matematická definice fraktálu není doposud známa. Fraktál se dá definovat také jako 

geometrický objekt, jehož Hausdorffova dimenze je (ostře) větší než jeho topologická dimenze. 

Čím větší Hasdorffova dimenze, tím více je fraktál členitější. Fraktály jsou na první pohled velmi 

složité útvary, ale jsou většinou generovány opakovaným použitím jednoduchých pravidel. 

Fraktály se dají rozdělit do dvou hlavních skupin: Deterministické fraktály a Náhodné fraktály. 

V této bakalářské práci jsou naimplementovány a popsány metody generování Deterministických 

fraktálů. 

3.2 Topologická dimenze vs. Hausdorfova dimenze 

Klasická Eukleidovská geometrie popisuje geometricky hladké objekty pomocí 

Topologické dimenze. Topologická Dimenze je celočíselná a zjednodušeně se dá říci, že tato 

dimenze určuje počet parametrů, kterými lze dané těleso popsat. Oproti tomu objekty popisované 

fraktální geometrií mají neceločíselnou dimenzi. 

   
    

   
 
 

 

 Tato dimenze se nazývá fraktální dimenze, neboli Hausdorffova dimenze. Měřením délky 

geometricky hladké křivky, která má topologickou dimenzi rovnu jedné, dostaneme při pohledu 

v různých měřítkách vždy stejné konečné číslo. Naopak měřením délky pobřeží ostrova se při 

zmenšování měřítka toto číslo stává nekonečně velkým. Pobřeží tedy v rovině zabírá více místa než 

hladká křivka. Nevyplňuje však celou rovinu. Proto jeho skutečná dimenze je větší než topologická 

dimenze křivky a současně menší než topologická dimenze roviny. Z toho vyplývá, že dimenze 

takového útvaru není celočíselná.[2] 

3.3 Soběpodobnost a soběpříbuznost 

Ve fraktální geometrii se často používá důležitý pojem soběpodobnost a soběpříbuznost. 

Soběpodobné fraktály jsou čistě matematické struktury, které jsou tvořeny přesnou kopií 

původního motivu. Tyto fraktály vznikají pomocí lineárních a nelineárních kontrahujících 

transformací. Takové fraktály v přírodě nenalezneme. Oproti tomu soběpříbuznost je určité 
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zobecnění soběpodobnosti. Soběpříbuzný fraktál je složen z částí, kterou jsou velmi podobné, ne 

však zcela shodné s původním motivem. 

3.4 Atraktor 

S tímto pojmem se většinou setkáme v dynamických systémech a IFS systémech. Při 

zobrazování IFS systému se většinou vykresluje právě atraktor tohoto systému. Atraktor je 

množina stavu, do kterého systém směřuje. Jinými slovy se jedná o množinu hodnot, kterých může 

nabývat stavový vektor dynamického systému po dostatečně dlouhém časovém úseku po 

inicializaci systému. Atraktory se dají rozdělit do několika základních tříd: 

 Množina pevných bodů – Jedná se o systém, který se po čase ustálí ve stabilním 

stavu a tento stav jde dopředu vypočítat 

 Periodický atraktor – systém osciluje mezi několika stavy 

 Chaotický atraktor – chování systému nelze nijak dopředu předpovědět. Systém 

se chová chaoticky, ale ne náhodně. 

 Podivný atraktor – vykazuje vlastnosti chaotického a periodického atraktoru. 

3.5 Použití fraktálů 

Fraktály se využívají v mnoha oborech lidské činnosti. Od umění díky vysoké estetické 

hodnotě fraktální útvarů, až po použití fraktálů v matematických modelech chaotických jevů, jako 

je například difuze, nebo turbulentní proudění. Jedním z nejzajímavějších použití je na burze, kde 

si hodně lidí myslelo, že ceny jsou náhodné, ale ve skutečnosti sledují určitý vzor, který se snaží 

obchodníci pomocí fraktálu určit a dále rozebírat. Avšak jedním z hlavních přínosů fraktálů je 

jejich využití v počítačové grafice. Pomocí fraktálů se tak dají generovat přírodní objekty, 

například stromy, hory apod.  
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4 Metody generování 

Fraktály nalezneme všude kolem nás. O tvorbu většiny z nich se stará příroda sama. Tyto 

fraktály jsou zajímavé, ale v této bakalářské práci se budeme věnovat generování fraktálů na 

počítačích.  Postupem času jak se fraktální geometrie vyvíjela, vyvíjeli se také metody jak fraktály 

generovat jak už v rovině tak v prostoru.  Jsou zde popsány a implementovány ty nejznámější 

metody generování používané v počítačové grafice, které nám umožňují generování 

trojrozměrných fraktálů.  

4.1 L-systemy 

Tento způsob generování fraktálů byl publikovaný v 60. letech biologem A. 

Lindermayerem, který studoval růst řas. Chtěl ověřit jeho teorii o řasách a jejich růstových 

vzorcích. Postupem času vyvinul formální popis vývoje biologických systémů pro simulace na 

počítačích. Tento přístup byl řízen přepisovacími gramatikami. V této době Lindermayer  nemohl 

předpokládat tak ohromnou použitelnost tohoto systému i v mnoha jiných oblastech. Např. 

v Matematice a v Počítačové grafice. V Počítačové grafice lze pomocí L-systémů generovat velkou 

variaci pěkně vypadajících fraktálů, různých rostlin, stromů, a keřů. K těmto účelům je tento druh 

generování fraktálů v dnešní době asi nejvíce používaný. L-systémy jsou schopny generovat 

fraktály s fraktální dimenzí v rozmezí od 1 do 2. 

4.1.1 Popis fungování L-systému 

Přepisovací gramatika je definována inicializačním axiomem, někdy taky nazývaným 

počátečním symbolem, a množinou přepisovacích pravidel složenou z terminálních a 

neterminálních symbolů. Aplikováním přepisovacích pravidel na axiom vznikne nový axiom. Na 

nový axiom můžeme aplikovat znovu přepisovací pravidla a vznikne třetí axiom. Tento proces se 

může pořád opakovat. Tudíž se jedná o iterace gramatiky. Při každé iteraci vzniká nový řetězec 

pravidel, podle kterého bude výsledný fraktální útvar vygenerován. Dále je předem určena množina 

speciálních řídících znaků neboli neterminálních symbolů, které říkají systému, jaké operace má 

provádět. Pomocí tohoto systému lze generovat fraktály jak v rovině, tak v prostoru. U generování 

v rovině nám stačí pro popis stavu systému znát její x-ove a y-ove souřadnice a úhel natočení 

vykreslovaného objektu. V trojrozměrném prostoru je situace složitější, protože objekt může být 

umístěn a natočen zcela libovolně. V prostoru může být popsán vektorem polohy a trojicí úhlů. 

V této bakalářské práci je použit jiný způsob popisu stavu vykreslovaného objektu. Objektu je 

přiřazen její vlastní lokální souřadný systém popsaný trojicí vektorů. Rotaci těchto vektorů 

můžeme chápat jako rotaci lokálního souřadného systému vůči systému globálnímu. K takovému 

popisu je nutné znát pozici v prostoru, tedy bod, který můžeme chápat jako počátek lokálního 

souřadného systému a tři vektory, které jsou vyznačeny na obrázku. 
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Obr. 4 - Ukázka lokálního souřadného systému vykreslovaného objektu 

4.1.2 Gramatika 

Regulární gramatika má v teoretické informatice velký význam. Využívá se pro studium 

umělých jazyků. Definuje se jako čtveřice G = (N, T, P, S), kde  

 N je neprázdná končená množina neterminální symbolů (neterminálů) 

 T je konečná množina terminálních symbolů (terminálů), přičemž П ∩ Σ = Ø 

 P je konečná množina přepisovacích pravidel 

 S ϵ П je počáteční nonterminál, taky známý jako startovací symbol gramatiky. 

Neterminální symboly bývají většinou označeny velkými písmeny a terminální malými 

písmeny. Generování probíhá tak, že začíná s počátečním symbolem, na něj se aplikuje příslušné 

přepisovací pravidlo, na získaný řetězec se znova aplikuje vhodné z přepisovacích pravidel a to 

pokračuje tak dlouho, dokud se nevygeneruje požadované slovo.[3] 

Ovšem gramatika použita u L-systému je zjednodušená forma, ve které splývají terminální 

a neterminální symboly. Tato gramatika je definovaná jako trojce G = (V, ω, P), kde 

 V je konečná neprázdná množina obsahující znaky, které mohou být nahrazeny. 

 ω je počáteční symbol. Je to vlastně řetězec znaků z množiny V, který definuje 

počáteční stav systému. 
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 P je konečná pravidel, definujících jak mohou být proměnné nahrazovány.  

Hovoříme o L-systému deterministickém, pokud jsou v množině P pravidla taková, která 

mají různé levé strany. Dále existuje L-systém stochastický, který může mít v množině P více 

pravidel se stejnou levou stranou, a tyto pravidla jsou vybíraná náhodně. V této práci je využit 

deterministický přístup k L-systému.  

4.1.3 Příklad použití gramatiky 

Tento příklad se zaobírá sestrojením jednoduchého keře. Tento keř je reprezentovaný iterací L-

systému G, který definován: 

G = ({F, [, ], -, +, <, >, |}, F, F[-*< F][<++*F]||F[--*>F][+*F]) 

Příklad druhé iterace L-systému G: 

F -> F[-*< F][<++*F]||F[--*>F][+*F][-*< F[-*< F][<++*F]||F[--*>F][+*F]][<++*F[-*< 

F][<++*F]||F[--*>F][+*F]]||F[-*< F][<++*F]||F[--*>F][+*F][--*>F[-*< F][<++*F]||F[--

*>F][+*F]][+*F[-*< F][<++*F]||F[--*>F][+*F]] 

 

 

Obr. 5 - Ukázka L-systému G. Vlevo v 1. iteraci a vpravo v 2. iteraci 
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Obr. 6 - Ukázka L-systému G ve 4. iteraci 

4.2 IFS  (Systém iterovaných funkcí) 

IFS byl prvně publikovaný Demko v roce 1985 a později Barnsley v roce 1987 [1]. Systém 

iterovaných funkcí je generativní metoda tvoření fraktálů. Tato metoda může být jak 

deterministická, tak i stochastická. Oboje však vede ke stejnému výslednému fraktálu, použijeme-li 

dostatečný počet iterací. Díky vnesení náhody do generování je tento typ obzvlášť vhodný pro 

generování přírodních útvarů. U tohoto typu generování fraktálů je soběpodobnost vidět nejlépe. 

Fraktály vytvořené pomocí IFS systémů jsou konstruovány pomocí tzv. afinních transformací, 

které se aplikují na objekt. Tyto transformace jsou: rotace, zmenšení a posun.  Fraktál pak vznikne 

spojením více kopií sebe sama a na každou kopii je aplikovaná nějaká z předem  zadaných afinních 

transformací. Protože fraktál je tvořený nekonečným množstvím bodů, bylo by potřeba pro jeho 

vytvoření nekonečně mnoho iterací a nekonečně množství času. Proto se používá zjednodušeni 

jako je např. pevně zadaný počet bodů. Výsledkem je vždy přibližný tvar IFS fraktálu.  

4.2.1 Transformace 

K tvorbě IFS může být použito více druhů transformací. Pro běžné použití IFS však 

uvažujeme pouze omezenou množinu transformací. Tyto transformace označujeme pojmem afinní 

transformace. Afinní transformace mají tu vlastnost, že jsou lineární, to znamená, že při aplikaci 

takovéto transformace na úsečku vyjde rovněž úsečka.[2] Dále se musí jednat o transformace 

kontrahující. To znamená, že vzdálenost libovolných dvou nestejnolehlých bodů se po provedení 

transformace zmenší. Afinní transformace mají tvar w(X) = A*X+B a mohou být reprezentovány 

pomocí matice. V rovině: 

    
  

  
   

  
  

   
  

  
   

 
   

Původně byly tyto systémy generovány pouze v rovině, ale postupným vývojem fraktální 

geometrie a výpočetní techniky se tato metoda začala používat také pro generování fraktálu 

v trojrozměrném prostoru. Aby jsme pomocí IFS mohli vygenerovat trojrozměrný fraktál musíme 

transformační matice použité u dvourozměrných IFS rozšířit o další dimenzi. Tím se místo 
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postupné aplikace transformací na bod v rovině provádí aplikace transformací na bod ležící 

v trojrozměrném prostoru. 

    

  

  

  

   

   
   
   

   

  

  

  

   
 
 
 
  

4.3 Dynamické systémy 

Koncept dynamického systému má svůj počátek v Newtonove mechanice. Dynamické 

systémy jsou ten typ fraktálu, které mají největší uplatnění v technické praxi. Dynamické systémy 

je možné použít v případech, kdy je potřeba vyjádřit nějaké dynamické chování v čase. Skládá ze 

souřadnic popisující stav systému v daném čase a z dynamických podmínek. Dynamické podmínky 

bývají většinou diferenciální rovnice, které popisují změnu stavového vektoru v čase. Změna stavu 

dynamického systému se děje provedením těchto diferenciálních rovnic a nahrazením starého 

stavového vektoru vektorem novým. K určení jak se bude dynamický systém chovat i v budoucnu 

je potřeba iterativní přístup. Před příchodem počítačů bylo potřeba pro řešení těchto systémů 

sofistikované matematické techniky a mohly byt uplatněny pouze pro male množství systémů. 

S příchodem počítačů se tento proces zjednodušil. Jedním z nejvíce zajímavých dynamických 

systémů jsou Podivné atraktory. 

4.3.1 Podivný traktor 

Je jeden z nejvíce zajímavých aktraktorů. Tento typ atraktoru vzniká, je-li systém popsán 

minimálně třemi diferenciálními rovnicemi. Takový systém může mít velmi komplikovaný 

atraktor, který sice bude chaotický, ale přesto bude vykazovat určité pravidelnosti. Termín podivný 

atraktor není ještě přesně matematicky definován, ale považujeme za něj takový atraktor, který 

vykazuje stejné vlastnosti, jaké mají fraktály (podivný atraktor je tedy fraktálem).[2] 

4.3.2 Lorenzův atraktor 

Historicky se jedná o první podrobně zkoumaný a popsaný dynamický systém s podivným 

atraktorem. Tento systém byl objeven Edwardem Nortonem Lorenzem v roce 1963 při studiu 

modelů vhodných pro simulaci počasí [8]. Tento dynamický systém je zajímavý tím, že je velmi 

citlivý na počáteční podmínky. Systém se při nepatrné změně počátečních podmínek se začne 

chovat diametrálně odlišně. Lorenzův atraktor je popsána následujícími třemi diferenciálními 

rovnicemi 

  

  
           

   

  
           

  

  
        

http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz
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4.4 Mandelbulb 

Mandelbrotova množina se dá pokládat za jeden z vůbec nejznámějších fraktálů. Tento 

fraktál objevil francouzský matematik Benoit B. Mandelbrot. Je definovaná následující následující 

rovnicí zn+1=zn
2
+c, kde c je komplexní číslo. Mnoho vědců se snaží tento fraktál přenést do 

prostoru. Postupem času vzniklo mnoho postupů jak toho dosáhnout. Např. použitím 

hyperkomplexních čísel, kvaternionů, trigonometrické formule nebo polynomické. Ovšem 

v žádném z těchto přístupu nereprezentuje pravý Mandelbrot v prostoru, protože každá formule 

obsahuje některé subjektivní rozhodnutí jejího tvůrce. Avšak všechny tyto zmíněné formule 

generují zajímavé výsledky. V této bakalářské práci jsem naimplementoval a popisuji 

trigonometrickou formuli nalezenou Danielem Whitem a Paul Nylander za použití Sférického 

souřadného systému. Mohli použít matematiku tykající se komplexních čísel, ale místo toho se na 

problém podívali z geometrické stránky. Tento přístup funguje díky vlastnostem komplexní roviny. 

Násobení komplexních čísel v komplexní rovině se dá chápat jako rotace a sčítání jako posun. 

K vytvoření Mandelbrotovy množiny je pak potřeba pouze opakovat tyto geometrické operace pro 

každý bod v rovině. White se snažil tyto rotace a posuny převést do trojrozměrného prostoru tak, 

aby zachytili co nejvíce vlastností Mandelbrotovy množiny bez použití komplexních čísel, které 

nelze aplikovat v trojrozměrném prostoru, protože komplexní čísla mají pouze dvě složky reálnou a 

imaginární. Vice [4]. 

                          

                           

                   

4.4.1 Sférický souřadný systém 

Jedná se o souřadnicový systém v trojrozměrném prostoru, kde pozice bodu v prostoru je 

určena třemi souřadnicemi. První souřadnice r určuje vzdálenost bodu od počátku souřadného 

systému a dvěma úhly       .Vice [6]. 
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5 Implementace generátoru fraktálů 

Aplikace umožňující generování fraktálů v prostředí internetu je praktická část této 

bakalářské práce. Cílem bylo vytvořit aplikaci, která bude schopná generovat fraktály a posléze si 

jejich výsledný tvar prohlížet pomocí rotace, posunu v reálném čase. K její implementaci jsem 

použil jazyk Java a je celá naprogramovaná formou JavaAppletu a desktopové aplikace. Jazyk Java 

byl vybrán, protože se jedná o jazyk multiplatformní, objektově orientovaný, podporuje běh více 

vláken, a robustní. Díky tomu, že je Java multiplatformní může běžet jak na Windows platformě 

tak na Linuxu distribucích a MAC OS. Na těchto počítačích je pouze za potřebí mít nainstalovaný 

Java Virutal Machine. Dále jsem k práci s trojrozměrným prostorem využil knihovnu tříd Java 3D. 

5.1 Java 3D 

Jedná se o knihovnu tříd, která poskytuje rozhraní určené k tvorbě trojrozměrných 

prezentací a animací. Java 3D staví na existujících technologiích jako DirectX a OpenGL. Je 

distribuovaný jako volitelný balíček (není tedy součástí standardní distribuce). Ke spuštění 

aplikacích založených na Java 3D musí být počítači nainstalovaný software, který je zdarma k 

dispozici od Sun Microsystems. Aktuálně je ve verzi 1.5.2.Pro celkové vykreslení scény a 

zobrazení do kanvasu se v Java 3D používá virtuální vesmír, který je tvořen z grafu scény. Graf 

scény je vytvářen instancemi Java 3D tříd a je tvořen z uzlových objektů ve vztahu rodič-dítě. Díky 

tomu má stromovou strukturu. Vice [5]. 

5.2 Struktura aplikace 

Celou aplikace jsem se snažil rozdělit do takových celků, aby pozdější přidávání jak už 

metod generování tak sad, či pravidel pro generování fraktálů bylo co nejsnazší. Celý JavaApplet je 

rozdělen do tří balíčků. V každém z nich jsou sdruženy třídy, které mají podobnou funkčnost. 

V prvním balíčku pojmenovaným „fractals“ jsou umístěny třídy, které plní samotnou funkčnost. A 

tedy obstarávají samotné generování fraktálů. V druhém balíčku s názvem „IOUtility“ jsou 

sdruženy třídy, které obstarávají export a import transformačních sad (IFS) a pravidel (L-systémů). 

V třetím balíčku jsou s názvem „gui“ jsou třídy, které tvoří samotné uživatelské rozhraní. Z toho 

balíčku jsou podle interakcí uživatele s uživatelským rozhraním volány metody z prvních dvou 

balíčků.  

 

Obr. 7 – Balíčků obsaženy ve výsledné aplikaci 
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5.3 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské prostředí je naimplementováno tak, aby práce uživatelů s touto aplikací byla 

snadná a intuitivní. K tvorbě uživatelského rozhraní jsem použil knihovnu Swing, která nabízí 

bohaté aplikační rozhraní pro tvorbu uživatelského rozhraní. Celé uživatelské rozhraní je rozděleno 

do 4 hlavních částí. V horní části se nachází hlavní menu, kde si uživatel může vybrat, který fraktál 

chce vykreslit. Dále v levé části uživatelského rozhraní se nachází menu, ve kterém může uživatel 

měnit nastavení jak samotného generování fraktálu, tak vzhledu celého kanvasu. Ve střední části se 

nachází největší komponenta použitá v této aplikaci a tou je kanavas, do kterého se výsledné 

fraktály generují. A v poslední spodní části uživatelského rozhraní se nachází panel, ve kterém je 

zobrazen stav generování vybraného fraktálu. Tento panel se nezobrazuje u generování Lorenzova 

atraktoru, protože jeho samotné generování je opravdu rychlé. Dále se celé uživatelské rozhraní 

přizpůsobuje velikosti celého okna. Ke každému generátoru je vytvořena Nápověda, kde je popsaná 

základní funkčnost a jednotlivé volitelné atributy generování. 

 

Obr. 8 - Ukázka uživatelského rozhraní aplikace 
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5.4 Importování a Exportování 

Pro uživatele, který s programem experimentuje a vymyslí si svůj fraktál, nebo si jenom 

upraví stávající, je připravena možnost exportu výsledných transformačních sad a pravidel. Proto 

až se uživatel po nějakém čase dostane k tomuto generátoru znova, má možnost případného 

importu fraktálu a jeho další prohlížení a úprav.    

Jelikož aplikace je naimplementována formou JavaAppletu je importování a exportování 

nových pravidel do samotné aplikace komplikované. Na rozdíl od klasické desktopové aplikace 

nemůže JavaApplet fungovat samostatně. Musí být spuštěn v kontejneru poskytovaným 

hostitelským programem, obvykle s pomocí pluginu a jsou spouštěny v sandboxu. Tento 

hostitelský program mu z hlediska bezpečnosti omezuje přístup k některým funkcím. Jako např. u 

exportování, kdy nám nedovolí nic uložit na disk. Tento problém jsem vyřešil tím, že jsem vytvořil 

dvě verze výsledné aplikace. Jednu formou JavaAppletu a druhou formou desktopové aplikace. U 

JavaAppletu je tedy omezena funkčnost o exportování výsledných transformačních sad a pravidel. 

Výsledné transformační sady a pravidla jsou exportovány ve formě XML. Ve výsledném 

XML je specifikováno, jakou metodou má být fraktál vygenerován, název fraktálu a transformační 

sady a pravidla, které jsou klíčem k samotnému generování. 

5.4.1 Export IFS 

Transformační matice jsou u IFS ukládány do XML souboru, který má následující tvar. U 

každého vyexportovaného IFS je uložen jeho název a transformační matice. Každá matice je 

reprezentována řádkem v tagu s názvem „radek“. Poslední hodnota v každém řádku je hodnota 

pravděpodobnosti každé transformace. 

 

Obr. 9-  Ukázka vyexportované sady pravidel z IFS 

5.4.2 Export L-systém 

U L-systému je export obdobný jako u IFS. Zaznamenává se název fraktálu, axiom neboli 

počáteční symbol, jednotlivé velikosti úhlů, které určují, o kolik stupňů bude v axiom rotován a 

nakonec samotné přepisovací pravidla.   
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Obr. 10 - Ukázka vyexportovaných nastavení a pravidel z L-systému 

5.5 Generátor L-systému 

Tento generátor je součástí této bakalářské práce. Umožňuje uživatelům si jednoduše 

vyzkoušet práci s dvourozměrnými a hlavně třírozměrnými L-systémy. Dovoluje zadávání 

inicializačního Axiomu a definování jednotlivých pravidel pro generování podle již výše 

uvedených terminálních a neterminálních symbolů. Také obsahuje již předdefinované axiomy a 

sady pravidel pro různé variace fraktálů. Tyto předdefinované fraktály si může uživatel vybrat 

z podnabídky L-systémy v nabídce Fraktály, která je umístěna v horní levé části uživatelského 

rozhraní. Poté může na předdefinované sadě pravidel provádět jakékoliv změny v nastavení jak 

vzhledu fraktálu, tak v samotných pravidlech pro generování, kroku vykreslení, úhlů pro jednotlivé 

rotace a pozorovat jak se při jednotlivých změnách fraktál mění. Dále si uživatel nemusí vybrat 

přímo předdefinovaný fraktál, ale může si vytvořit úplně nové pravidla. Jednotlivé operace týkající 

se generování vykreslování běží v dalším vlákně, takže může být generování kdykoliv pozastaveno. 

Informace o stavu generování jsou zobrazovány na dolním informačním panelu. 

 

Obr. 11 – Třídní diagram tříd použitých pro generování L-systemu 
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5.5.1 Popis funkcí jednotlivých symbolů: 

F  - vytvoří kvádr ve směru jejího otočení 

+   - rotace kolem osy Y 

-    - rotace kolem osy Y 

/   - rotace kolem osy X 

*  - rotace kolem osy X 

<  - rotace kolem osy Z 

>  - rotace kolem osy Z 

|  - rotace o 180° kolem osy Z 

_  - rotace o 180° kolem osy Y 

@  - vrátit do počátku globálního souřadného systému 

[  - uložení stavu na zásobník 

]  - nahrání stavu ze zásobníku 

5.5.2 Ukázka zdrojového kódu   

Po stlačení tlačítka určeného pro vygenerování fraktálu umístěného v levé nabídce Java 

applet provede tyto operace: 

 Zkontroluje správnost zadaného axiomu a sad pravidel  

 Vygeneruje řetězec terminálních a neterminálních znaků podle zadaného počtu 

iterací 

Tento řetězec se poté celý prochází znak po znaku 

for(int i = 0; i < vys.size();i++){ 

Při nalezení nějakého neterminálního (konečného znaku) se vybere jedna možnost a zavolá jedna 

z níže uvedených metod. Při nalezení nedefinovaného neterminálního symbolu se symbol ignoruje 

a pokračuje se v iteraci výsledným řetězcem. 

switch (vys.get(i)) { 

  case 'F': 

   turtle.forward(step); 

   break; 

  case '+': 

   turtle.turn(turnAngle); 

   break; 

  case '-': 

   turtle.turn(-turnAngle); 

   break; 

  case '/': 

   turtle.pitch(pitchAngle); 

   break; 

  case '*': 

   turtle.pitch(-pitchAngle); 

   break; 

  case '<': 

   turtle.roll(rollAngle); 
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   break; 

  case '>': 

   turtle.roll(-rollAngle); 

   break; 

  case '[': 

   turtle.push(); 

   break; 

  case ']': 

   turtle.pop(); 

   break; 

  case '|': 

   turtle.turnAround(); 

   break; 

  case '_': 

   turtle.rollAround(); 

   break; 

  case '@': 

   turtle.home(); 

   break; 

  default: 

   break; 

  } 

 } 

5.5.3 Hilbertova křivka 

Dvourozměrnou variantu této křivky jako první popsal německý matematik David Hilbert. 

Jedná se o fraktálovou křivku, která je schopna vyplnit celou čtvercovou plochu. Tento fraktál 

může být vygenerován i v tří dimenzionálním prostoru. Ovšem už nebude vyplňovat čtvercovou 

plochu, ale prostor v nějaké krychli. K vygenerování trojrozměrné Hilbertovy křivky je potřeba mít 

všechny rotace nastaveny na 90°. Tato křivka je generována následujícími pravidly 

 Axiom – X 

 Pravidlem - X = *<XF*<XFX-F*>>XFX/F+>>XFX-F>X-> 
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Obr.12 - Ukázka vygenerované Hilbertovy křivky v druhé iteraci 

5.6 Generátor IFS 

Další částí této bakalářské práce je generátor IFS. U tohoto generátoru je použita 

stochastická metoda, u které je potřeba více iterací, ale vyhneme se rekurzi. Uživatelské rozhraní a 

ovládací prvky jsou naprogramovány tak, aby pro uživatele byly přehledné a usnadnili jim práci. 

Přes tlačítko Sady Pravidel se uživatel dostane do nového okna, kde může upravovat nebo tvořit 

nové transformační sady.  

 

Obr. 13- Ukázka uživatelského rozhraní pro zadávání Transformačních matic 
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Transformační pravidla v trojrozměrném prostoru mají 13 členů. Díky tomu může být 

jejich zadávání poněkud obtížné.  Tento problém jsem se snažil vyřešit, po výběru dané 

transformace, zobrazováním jednotlivých transformací ve formě matice. Tato úprava pomůže 

zpřehlednit uživatelům zadávání sad. Dále všechny operace týkající se generování běží v jiném 

vlákně. Tudíž může být celý proces generování předčasně zastaveno. Proto generování nějak 

neovlivňuje případnou práci v uživatelském rozhraní. Stav generování je také zobrazován na 

stavovém panelu 

 

Obr. 14 – Třídní diagram tříd použitých pro generování IFS systému 

 

5.6.1 Ukázka zdrojového kódu 

Část zdrojového kódu řešící samotné generování IFS.  Po stisknutí tlačítka generování se 

načtou uživatelem definované sady pravidel a provedou se následující operace 

Poběhne tolik iteraci, kolik si uživatel nastaví v uživatelské rozhraní. 

for(int i = 0; i < pocetIteraci;i++){ 

Vygeneruje se náhodné číslo, které je pak použito k výběru jednotlivých transformací ze 

sad pravidel  

pp = (float)Math.random(); 

sum = 0; 

Tady dochází k výběru transformace podle dříve vygenerované pravděpodobnosti.  

 for(p = 0; sum <= pp;p++){ 

  sum += sadaPravidel[p][12]; 
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 } 

 p--; 

Transformace jednotlivých bodů vybranou transformací. 

x1=sadaPravidel[p][0]*x+sadaPravidel[p][1]*y+sadaPravidel[p][2]*z+sadaPravidel[p][9];                    

y1=sadaPravidel[p][3]*x+sadaPravidel[p][4]*y+sadaPravidel[p][5]*z+sadaPravidel[p][10]; 

z1=sadaPravidel[p][6]*x+sadaPravidel[p][7]*y+sadaPravidel[p][8]*z+sadaPravidel[p][11]; 

Transformované souřadnice bodu jsou uložený do pomocných proměných a použity 

k transformaci při další iteraci 

x=x1;  

y=y1; 

z=z1;  

Na konci každé iterace vytvořím instanci třídy Pointf3f. A uložím tento bod pomocí betody 

addPoint(Point3f p, která ho následně bzkreslí do kanvasu 

Point3f p = new Point3f(x*zoom,y*zoom,z*zoom); 

ifs.addPoint(p); 

} Konec cyklu for 

 

5.6.2 Barnsleyho kapradina 

Tento fraktál objevil Britský matematik Michael Barnsley, který ho poprvé prezentoval ve 

své knize Fractals Everywhere[1]. Patří mezi nejznámější fraktály, které jdou pomocí IFS metody 

vygenerovat. Tento fraktál lze generovat v rovině a v prostoru. Celá kapradina je tvořena z lístků, 

které jsou zmenšenými kopiemi celé kapradiny. Každý lísteček je tvořen opět zmenšenými kopiemi 

celé kapradiny. A takhle se tento proces opakuju až do nekonečna. U tohoto fraktálu lze pěkně 

pozorovat vlastnost soběpodobnost.  

Barnsleyho kapradina lze do roviny v trojrozměrném kanvasu vykreslit pomocí 

následujících sad transformací 

a b c d e f g h i j k l P 

0 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0,01 

0,85 0,04 0 -0,04 0,85 0 0 0 0 0 1,6 0 0,85 

0,2 -0,26 0 0,23 0,22 0 0 0 0 0 1,6 0 0,07 

-0,15 0,28 0 0,26 0,24 0 0 0 0 0 0,44 0 0,07 

Jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci. Existuje také varianta Barnsleyho kapradiny 

v trojrozměrném prostoru. Která lze vykreslit pomocí následující transformací 

a b c d e f g h i j k l P 

0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

0,85 0 0 0 0,85 0,1 0 -0,1 0,85 0 1,6 0 0,85 

0,2 -0,2 0 0,2 0,2 0 0 0 0,3 0 0,8 0 0,07 

-0,2 0,2 0 0   0,2 0 0 0 0,3 0 0,8 0 0,07 
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Obr. 15- Ukázka vygenerované dvourozměrné Barnsleyho kapradiny 

 

Obr. 16- Ukázka vygenerované trojrozměrné Barnsleyho kapradiny 
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5.7 Generátor Lorenzova atraktoru 

Jak už jsem nastínil, Lorenzův traktor patří mezi Dynamické systémy s podivným 

atraktorem. Tento fraktál si může uživatel ve výsledné aplikaci také vygenerovat. Může si 

vyzkoušet, jak se jednotlivé změny v počátečních podmínkách projeví na výsledném fraktálu. U 

toho generátoru není použit panel, který zobrazuje stav generování, protože generování samotného 

fraktálu se provádí velmi rychle. Pro účely programového zpracování se dříve uvedené 

diferenciální rovnice převedl do diskrétnější podoby 

                                

                                       

                                

 

 

Obr. 17  - Třídní diagram tříd použitých pro generování Lorenzova atraktoru 

5.7.1 Ukázka zdrojového kódu 

Zde je uvedena část zdrojového kódu řešící generování Lorenzova atraktoru.  

V tomto cyklu proběhne tolik iterací, kolik si uživatel zvolí v uživatelském prostředí. Dále 

si musí nastavit počáteční body, které reprezentují proměnné xn, yn, zn. A inicializační podmínky, 

které reprezentují proměnné a, b, c, dt. 

for(itn i = 0; i < pocetIteraci;i++){ 

Provedou se všechny tři rovnice a získáme první bod z Lorenzova atraktoru. V první iteraci 

jsou dosazeny do proměnných xn, yn a zn hodnoty, které byli zadány v uživatelské rozraní. 

xn1=xn+(-a * xn * dt)+(a * yn * dt); 

 yn1=yn+(b * xn * dt)-(yn * dt)-(zn * xn * dt); 

 zn1=zn+(-c * zn * dt)+(xn * yn * dt); 

V tomto kroku se do za body z předchozího kroku iterace dosadí dosavadně vypočtené.  

xn = xn1; 

yn = yn1; 

zn = zn1; 

Dále se vypočítané body uloží do pole, kde jsou tyto uloženy v objektech Point3f a po 

dokončení celého cyklu jsou všechny vykresleny do kanvasu.  

points[i] = new Point3f(xn1, yn1, zn1); 
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Obr. 18- Ukázka vygenerovaného Lorenzova atraktoru 

5.8 Generátor Mandelbulb 

U toho generátoru byla potřeba zvážit jeho grafickou reprezentaci. Tento typ fraktálu bývá 

obvykle reprezentován pomocí voxelů. Bohužel tato varianta by byla příliš paměťově náročná a 

uživatel by nebyl schopen s fraktálem rotovat a posouvat v reálném čase. Proto jsem pro samotný 

fraktál použil reprezentaci pomocí bodů. Výsledný fraktál nevypadá tak detailně, ale uživatel si 

může udělat obrázek o tvaru výsledného fraktálu.  

K vygenerování Mandelbulb je potřeba iterativní přístup. Samotný generátor jsem 

naimplementoval tak, aby byl schopný běžet ve více vláknech. Celý proces generování se tak velmi 

zkrátil a navíc neochromil následnou práci uživatele v uživatelské rozhraní. Stav procesu může 

uživatel sledovat na spodní stavové liště, kde je zobrazena informace, v které části generování se 

výsledný fraktál nachází. Implementace stavového panelu byla u tohoto typu generátoru poněkud 

komplikovanější.  

Můj první postup byl takový, že jsem nechal při každé iteraci jednotlivé vlákna přistupovat 

do synchronizované metody, a tam ukládalo svůj stav. Bral jsem vždy průměr všech generujících 

vláken a zobrazoval ho na stavovém panelu. Výsledek nebyl moc dobrý, protože samotné 

generování se hodně zpomalilo, protože vlákna musela čekat vždy na jedno vlákno, které právě 

ukládalo svůj stav. Poté jsem zvolil jiný přístup. Před samotným generováním si vytvářím jedno 

vlákno navíc, které plní úlohu jakéhosi pozorovatele. Toto vlákno se uspává a probouzí v určitých 

intervalech. Po probuzení vždy uloží stav jednotlivých vláken a zobrazí jej na stavovém panelu. 

Rychlost generování tímto postupem nebyla znatelně pozměněna.  
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Uživatelské rozhraní je vytvořeno tak, aby uživatel měl možnost si nastavit jednotlivé 

parametry výsledného fraktálu. Rychlost generování není až tak ovlivněna počtem iteraci nebo 

nastavením atributu Power, ale zvolením samotného počtu bodu, které bude generátor generovat.  

 

Obr. 19 – Třídní diagram tříd použitých pro generování Mandelbulb 

5.8.1 Ukázka zdrojového kódu 

Ukázka části zdrojového kódu, který řeší samotné generování Mandelbulb 

Prochází se každý bod v pomyslném kvádru, jehož velikost jsem si sám určil. 

for(float z0 = min;z0 <=max;z0+=incrZ){ 

     

 for(float x0 = min; x0 <=max;x0+=incrX){ 

      

  for(float y0 = min; y0 <=max;y0+=incrY){ 

    Před testování každého bodu si inicializuji proměnné, od kterých se budou ukládat 

souřadnice již vypočítaných bodů 
   x = 0; y = 0; z = 0; 
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   iteration = 0; 

V této smyčce se převádí bod do sférického souřadného systému a aplikuji na něho výše 

uvedenou Whiteovu formuli.  

   while(true){ 

r = (float)Math.sqrt(xsquare + ysquare + zsquare); 

yang = (float)Math.atan2(Math.sqrt(xsquare + ysquare) , z); 

zang = (float)Math.atan2(y , x); 

Aplikuji na daný bod Whiteovu formuli 

precalPwr = (float) Math.pow(r, power); 

 precalSinTheta = (float)Math.sin( yang*power ); 

 x = (float)(precalPwr * precalSinTheta * Math.cos(zang*power)); 

y = (float)(precalPwr * precalSinTheta *Math.sin(zang*power)); 

z = (float)(precalPwr * Math.cos( yang*power )); 

x += x0; y += y0; z += z0; 

Testuje se, pokud pro daný bod nepřekročil počet iterací. Pokud ano tak se zkontroluje, 

jestli má být bod vykreslen nebo ne a smyčka se přeruší a pokračuje se dalším bodem. 
iteration++; 

 if (iteration > maxIteration){ . . } 

if ((xsquare + ysquare + zsquare) > bailout){ . . } 

   } 
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Obr. 20- Ukázka vygenerovaného fraktálu pomocí Whiteovy formule (iterace = 10, power = 

10) 

 

Obr. 21– Ukázka vygenerované Mandelbulb pohled zhora (iterace – 10, power - 8) 
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5.9 Možnosti rozšíření 

Výsledná aplikace by se dala rozšířit hodně způsoby. Při implementaci jsem se snažil 

přihlížet na to, aby aplikace byla snadno rozšířitelná a daly se do ní přidávat nové a nové věci.  

Jedna z věcí, která by se dala do aplikace přidat je podpora vlastního skriptovacího jazyku 

pomocí, kterého by si uživatel mohl nastavovat výsledné fraktály a proniknout tak více do procesu 

generování. Toto rozšíření by přineslo uživateli možnost více ovlivnit samotné generování. 

Nevýhoda tohoto rozšíření je nutná znalost syntaxe skriptovacího jazyka, který by byl pro účely 

aplikace vytvořen.  

Dále by celá aplikace dala rozšířit o další metody pomocí, kterých by se dalo generovat. 

Takových metod existuje celá řada. Většinou se jedná o upravené varianta již dříve zmíněných 

metod. Např. Fractal flames, L-IFS, stochastický L-systém, atd.  

Jedno z nejzajímavějších rozšíření je doplnění do aplikace možnost výsledný fraktál 

vyrenderovat. Jednotlivé aspekty renderu by si mohl uživatel nastavit podle sebe. Tato varianta 

rozšíření by znamenala další studium problematiky renderování. A jejich následnou aplikaci na 

fraktál.   
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6 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval základními metodami generování fraktálů 

v trojrozměrném prostoru.  Před samotnou tvorbou programu jsem musel nastudovat teoretickou 

část týkající se fraktálu a jejich generování. Dále jsem se snažil rozebrat ty nejdůležitější metody 

generování a popsat, jak se tyto metody dají aplikovat v trojrozměrném prostoru a jaké úpravy se 

na těchto metodách musejí udělat. 

 Cílem praktické části této práce bylo vytvořit aplikaci, které tyto metody generování 

fraktálů demonstruje a dovolí uživateli více proniknout do tajů těchto metod. Tuto aplikaci jsem 

vytvořil v jazyce JAVA formou JavaAppletu a desktopové aplikace. Formu desktopové aplikace 

jsem zvolil kvůli problematickému exportování obrázků a pravidel generování. Samotné 

generování fraktálů jsem se snažil naimplementovat tak, aby proces generovaní byl co nejrychlejší. 

V průběhu implementace aplikace jsem se setkal s několika nepříjemnostmi. Jedna z nich byla 

paměťová náročnost vygenerovaných fraktálů a následná problematická manipulace s fraktálem 

v reálném čase. Díky této náročnosti jsem musel zvolit jednodušší metodu zobrazení a to pomocí 

bodů.    

Studium problematiky generování trojrozměrných fraktálů a jejich následná implementace 

měla pro mě teoretický a praktický přínos. Dozvěděl jsem se více o fraktálech jako takových a 

prohloubil své znalosti programovacího jazyku Java a zdokonalil znalost knihovny Java 3D, která 

se ukázala být univerzálním nástrojem pro tvorbu trojrozměrné grafiky.  

Výsledná aplikace by se mohla dále rozšiřovat jak o další metody generování fraktálů, nebo 

o samotné fraktály. Dále by se mohla rozšířit o render, který by vygenerované fraktály zobrazil 

v přijatelnější formě.   
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8 Přílohy 

Příloha č. 1 Generátor 

Generátor formou desktopové aplikace a appletu je přiložen na cd ve složce Aplikace 

Příloha č.2 Uživatelská a programátorská dokumentace 

Uživatelská a programátorská dokumentace je uložena na cd ve složce dokumentace 

Příloha č.3 Elektronická forma této práce 

Elektronická forma této práce je uložena na cd ve tvaru “BC text.pdf” 

 

 

 

 


