
1 

 

Cursul 1 

Fractali – Prezentare introductivă 
 

 

In acest curs vom prezenta o clasă largă de obiecte matematice remarcabile, studiate de 

matematicieni începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi ajunse astăzi la modă, mai 

ales după ce au fost reprezentate color prin programe de  grafică 2D (şi chiar 3D în ultimul timp) 

şi postate pe numeroase pagini web din lumea întreagă. Ele au fost denumite “fractali” de către 

Benoît Mandelbrot, în catrea sa Les objets fractals, forme, hasard et dimension (1975); termenul 

provine din latinescul  fractus – frânt, fracturat (care la rândul său provine din verbul frangere – 

a rupe, a frânge) şi sugerează două deosebiri principale ale fractalilor faţă de obiectele 

matematice  “clasice”, şi anume: nu sunt netede ci au frontiera complet neregulată, nu sunt dintr-

o singură bucată ci sunt formate dintr-o infinitate de părţi, toate copii reduse la scară ale 

întregului.  

 
Nu există o definiţie strictă universal acceptată a noţiunii de fractal, cea propusă de 

Mandelbrot – spaţiu metric pentru care dimensiunea Hausdorff  nu coincide cu dimensiunea sa 

topologică – s-a dovedit prea restrictivă. Principala dificultate constă tocmai în determinarea 

dimensiunii Hausdorff  (pe care o vom prezenta în cursurile viitoare), care poate fi  stabilită 

exact numai în câteva cazuri elementare, motiv pentru care au fost introduse o serie întreagă de 

alte dimensiuni  care să măsoare “grosimea” sau “rarefierea”  mulţimilor. 

                                    
 

Dintre  matematicienii care au adus contribuţii remarcabile în acest domeniu amintim pe 

Georg Cantor (1845–1918), cel care a fundamentat teoria mulţimilor şi care a studiat printre 

primii ceea ce astăzi numim “mulţimea ternară a lui Cantor”;  Karl Weierstrass (1815–1897) 

care a dat unul dintre primele exemple de funcţie continuă peste tot şi nicăieri derivabilă; Felix 

Hausdorff  (1868–1942)  care a introdus măsura Hausdorff-Pompeiu şi dimensiunea Hausdorff-
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Besicovici; Giuseppe Peano (1858–1932) care a dat în 1890 primul exemplu de curbă care trece 

prin toate punctele unui plan;  Gaston Julia (1893–1978) şi Pierre Fatou (1878 – 1928) cei care 

au rezolvat în 1914 problema lui Arthur Cayley (formulată în 1879) de determinare a bazinelor 

de atracţie asociate  funcţiilor  raţionale (în mulţimea numerelor complexe).  

Incheiem scurta noastră enumerare cu Benoît Mandelbrot (1924–2010), cel care a schim-

bat statutul de contra-exemplu al acestor obiecte matematice în cel de obiecte de studiu de sine 

stătător. Mandelbrot a fost printre primii care le-au reprezentat grafic cu ajutorul calculatorului,  

dezvăluind astfel frumuseţea lor vizuală, dar marele lui merit constă în introducerea lor în fluxul 

principal al cercetării ştiinţifice prin prezentarea unei game largi de aplicaţii ale fractalilor,  ară-

tând că ei pot modela o mare varietate de fenomene din ştiinţă (creşterea plantelor, mişcarea 

browneană, distribuţia galaxiilor, haosul) şi chiar din economie (fluctuaţiile pieţii). Monografia 

sa “The Fractal Geometry of Nature”, publicată în 1982, este cartea de referinţă a domeniului. 

 

 
 

Astăzi fractalii sunt folosiţi intensiv în garfica 3D, în special pentru generarea mediului 

înconjurător – textură, teren, vegetaţie, fenomene atmosferice.  O altă aplicaţie aflată deocamdată 

în faza de dezvoltare constă în compresia fişierelor care conţin imagini, prin înlocuirea stocării 

pixelilor cu determinarea unor parametri care să permită  re-generarea, măcar pe fragmente, a 

imaginii. In sfârşit, să amintim existenţa unui număr mare de programe de trasare a fractalilor 

(unele chiar freeware) care au dus la apariţia unui adevărat curent artistic – arta fractală.  
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 Obiect clasic Obiect fractal 

1 Are frontiera o curbă netedă pe porţiuni, 

(neted este sinonim cu de clasă C1) 

 

Frontiera nu admite tangentă în nici un 

punct. Exemplu: insula lui von Koch 

 

 

2 Are o definiţie directă, poate fi construit 

într-un număr finit de paşi 

 
 

Are o definiţie recurentă, care implică o 

construcţie iterativă infinită, este 

“mulţimea limită” a unui şir de mulţimi: 

 

 

3 Are  un aspect artificial: 

 

Are un aspect natural: 

 
4 Are o lungime finită şi nenulă (dacă este o 

curbă) sau are o arie finită şi nenulă (dacă 

este o figură mărginită): Exemplu: cercul 

 

 
Aria discului= πR

2
 

Lungimea circunferinţei = 2πR 

Are arie nulă şi lungime infinită sau nu 

este măsurabil. Exemplu: triunghiul lui 

Sierpinski (varianta modernă) 

 
Aria = 0 

Lungimea = ∞ 
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Pătratul lui Sierpinski 

 
 Pornim cu un pătrat P de latură unu pe care îl împărţim în 9 pătrate p de latură o treime 

din cea iniţială, dispuse în trei rânduri şi trei coloane. Eliminăm interiorul pătratului central şi ne 

rămân 8 pătrate p. Pentru fiecare dintre acestea repetăm procededura de împărţire şi eliminare. 

Obţinem 82 pătrate de latură 1/9. Repetăm la nesfârşit procedura. Punctele care rămân ne-elimi-

nate formează pătratul (covorul) lui Sierpinski, (Wacław Sierpiński (1882-1969), matematician 

polonez). Este clar că pătratul lui Sierpinski, notat în continuare cu F, este nevid; măcar punctele 

aflate pe laturile pătratelor centrale rămân ne-eliminate.  

 Vom arăta că aria lui F este nulă, iar lungimea sa infinită: 

 

 ����	������ = 13� + 8 ∙ 19� + 8� ∙ 127� + 8� ∙ 181� +⋯ 

 

= 19�1 + 89 + 8�9� + 8�9� +⋯� = 19 ∙ 1
1 − 89 = 1 

 ����	������ = 1 − 1 = 0. 
��������	 ���!����� ≥ 4 $1 + 13 + 8 ∙ 19 + 8� 127 + ⋯% 
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= 4&1 + 13�1 + 83 + $83%
� + $83%

� +⋯�' = +∞ 

 Să presupunem acum că există o măsură µ cu proprietăţi similare lungimii, ariei şi 

volumului (adică invariantă la izometrii şi omogenă de grad α la asemănări) cu ()*+ ∈ )0,+∞+.  
Dacă notăm cu f fractalul care se obţine plecând de la un patrat p, avem relaţia 

()*+() + = $�/%
0 = 30 . 

Este clar ca F este format din 8 pătrate f, deci  ()*+ = 8() +, de unde deducem 30 = 8 şi prin 

urmare obţinem 

1 < 2 = /���8 < 2. 
 Exponentul α se numeşte dimensiunea de autosimilaritate a pătratului lui Sierpinski (şi 

este egal, în acest caz, cu dimensiunea Hausdorff ). 
 

 

 

Curba lui von Koch 

 Prezentăm în continuare o curbă remarcabilă introdusă de matematicianul suedez Helge 

von Koch în 1904 într-un articol intitulat “Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par 

une construction géométrique élémentaire”.  

 

 
 

Pornim cu un segment de lungime unu pe care îl împărţim în trei părţi egale. Inlocuim segmentul 

din mijloc cu alte două segmente care formează laturile unui unghi de 60◦. Am obţinut o  linie 

poligonală formată din 4 laturi de lungime 1/3. Pentru fiecare latură aplicăm procedura descrisă, 

având grijă să construim unghiurile pe aceeaşi parte. Obţinem o linie poligonală cu 4
2
 laturi, 

fiecare latură având lungimea 1/3
2
. Repetăm această procedură la nesfârşit. Von Koch a arătat că 

acest şir de linii poligonale converge într-un sens bine precizat la o curbă continuă care nu 

admite tangentă în nici un punct, altfel spus funcţiile care dau parametric coordonatele unui 



 

punct curent pe curbă sunt continue dar nu sunt derivabile în acelaşi timp pentru nici o valoare a 

parametrului.  

 Vom arăta că lungimea curbei lui von Koch este infinită în timp ce aria sa este nulă: 

Iteraţii 

 

⋮ ↓ 

Curba lui Koch

 

 

 Mai sus am arătat că şirul lungimilor liniilor poligonale tinde la infinit şi, deoarece vâr

furile liniilor poligonale aparţin curbei măsurate 

înjumătăţirea triunghiului echilateral), urmează că lungimea curbei este infinită, deşi este 

cuprinsă într-o regiune mărginită a planului. Mai mult, dacă acoperim fiecare linie poligonală cu 

discuri de diametru cât latura, centrate în mijlocul laturilor, obţinem un şir de acoperiri cu aria  

tinzând la zero. Deoarece curba lui von Koch este evident (!) inclusă în fiecare din aceste 

acoperiri, rezultă că aria sa este zero.
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punct curent pe curbă sunt continue dar nu sunt derivabile în acelaşi timp pentru nici o valoare a 

Vom arăta că lungimea curbei lui von Koch este infinită în timp ce aria sa este nulă: 

Nr. 

laturi 

Lung. 

laturii 

Lung.

curbei

 
1 1 1

 

45 
135 $43%

 

4� 
13� $43%

 

4� 
13� $43%

⋮ ⋮ ⋮ 

 

46 
136 $43%

⋮ ⋮ ⋮ ↓ ↓ ↓
Curba lui Koch +∞ 0 +∞

Mai sus am arătat că şirul lungimilor liniilor poligonale tinde la infinit şi, deoarece vâr

furile liniilor poligonale aparţin curbei măsurate (esenţial, vezi paradoxul 2=1 obţinut prin 

înjumătăţirea triunghiului echilateral), urmează că lungimea curbei este infinită, deşi este 

o regiune mărginită a planului. Mai mult, dacă acoperim fiecare linie poligonală cu 

t latura, centrate în mijlocul laturilor, obţinem un şir de acoperiri cu aria  

tinzând la zero. Deoarece curba lui von Koch este evident (!) inclusă în fiecare din aceste 

acoperiri, rezultă că aria sa este zero. 

punct curent pe curbă sunt continue dar nu sunt derivabile în acelaşi timp pentru nici o valoare a 

Vom arăta că lungimea curbei lui von Koch este infinită în timp ce aria sa este nulă:  

ung. 

curbei 

Aria 

curbei 

1 � < 1 ∙ 74 ∙ 1� 

$ %5 � < 45 ∙ 74 ∙ $ 135%
�
 

$ %� � < 4� ∙ 74 ∙ $ 13�%
�
 

$ %� � < 4� ∙ 74 ∙ $ 13�%
�
 

 ⋮ 
$ %6 � < 46 ∙ 74 ∙ $ 136%

�
 

 ⋮ ↓ ↓ ∞ � = 0 

Mai sus am arătat că şirul lungimilor liniilor poligonale tinde la infinit şi, deoarece vâr-

(esenţial, vezi paradoxul 2=1 obţinut prin 

înjumătăţirea triunghiului echilateral), urmează că lungimea curbei este infinită, deşi este 

o regiune mărginită a planului. Mai mult, dacă acoperim fiecare linie poligonală cu 

t latura, centrate în mijlocul laturilor, obţinem un şir de acoperiri cu aria  

tinzând la zero. Deoarece curba lui von Koch este evident (!) inclusă în fiecare din aceste 
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 Insula lui von Koch se obţine construind trei curbe Koch pe exteriorul laturilor unui tri-

unghi echilateral. Arătăm că aria sa este finită în timp ce perimetrul ei este infinit, după cum ştim 

deja. 

 
In figura de mai sus notăm cu s aria triunghiului albastru. Aria unui triunghi verde va fi s/9, aria 

unui triunghi galben s/9
2
, aria unuia roşu s/9

3
 şi tot aşa mai departe.  Notăm cu A aria insulei lui 

von Koch şi avem: � = � + 3 8�9 + 4 ∙ �9� + 4� ∙ �9� +⋯9 

 

= � + 3�9 �1 + 49 + 4�9� +⋯� = � + 3�9 ∙ 1
1 − 49 

 

= � + 3�5 = 8�5  

 

 Concluzie: insula lui von Koch are arie finită şi perimetru infinit. 

 

 Revenim la curba lui von Koch şi încercăm să-i determinăm dimensiunea de 

autosimilaritate. Observăm că ea poate fi descomusă în 4 arce, fiecare obţinut din curba iniţială 

printr-o asemănare de raport 1/3. Repetând raţionamentul de la pătratul lui Sierpinski, avem:  

();+()<+ = $�/%
0 = 30 

şi ();+ = 4()<+, 
de unde deducem că 30 = 4 şi deci 
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1 < 2 = /���4 < 2. 
 Comparând cele două dimensiuni calculate, observăm că această dimensiune măsoară 

“gradul de umplere” al planului (în acest caz): fractalul lui von Koch este “puţin mai plin decât o 

curbă” în timp ce fractalul lui Sierpinski este “mai plin decât curba lui von Koch, dar mai rarefiat 

decât un domeniu plan”. 
 In final, o întrebare: care dintre următoarele două figuri este un desen generat digital şi  

 
 

care este o fotografie ? 

 

 


