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Din acest desen, uşor se demonstrează că punctele O, B, E 

sunt colineare, fiind aflate pe bisectoarea [OB) a unghiului ∠AOC, 

iar ∠DBF=∠AOC. 

Prin urmare, E este omoteticul lui B în raport cu centrul 

omotetiei O (originea), iar coeficientul omotetiei . 

Invers, dacă B este omoteticul lui E, atunci coeficientul 

omotetiei este . 

În mod practic, dacă vom merge pe frontiera figurii F cu 

punctul E, atunci punctul B va construi figura F1 de k ori mai mică 

decât F. 
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Summary 

The most popular mystery in nature is the golden section. 

Plants too show this magical proportion, in the form of the golden 
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angle. This study talks about the angular formula of the vortex based 

on sunflower seeds. 

 

Unghiul de aur este reprezentat printr-un număr transcendent 

(≈137.5 … de grade), deoarece nu poate fi exprimat printr-o fracţie 

zecimală finită a unui ciclu. Fracţia 5/8 dintr-un ciclu tinde spre 

unghiul de aur, fracţia 8/13 tinde şi mai mult, iar fracţia 13/21 chiar 

mai mult; totuşi, nici o fracţie finită dintr-un ciclu nu poate exprima 

cu exactitate unghiul de aur. Prin urmare, un nou primordiu de pe 

meristem se dezvoltă după unghiul de aur, faţă de primordiul 

precedent. Nu vor exista niciodată două primordii care să crească 

exact în aceeaşi direcţie. În consecinţă, în loc să formeze raze ce 

pleacă dintr-un punct central, primordiile formează spirale. 

Este interesant că, printr-o simulare pe calculator a dezvoltării 

primordiilor dintr-un punct central, se obţin spirale vizibile numai 

dacă unghiul dintre noile primordii se apropie cât mai mult de 

unghiul de aur. Efectul se pierde în urma abaterii chiar şi cu o zecime 

de grad de la unghiul de aur. 

Unghiul de aur este descriptiv cu privire la modelul de semințe 

pentru floarea-soarelui, pe baza raportului de la 21 la 34 din 

câmpurile rotative care o definesc [3, p. 257]. Care este formula 

unghiulară pentru crearea unui astfel de vortex bazat pe seminţe? 360 

de grade împărţit la 1, 618... (raportul phi sau de aur) oferă un unghi 

de 137.5 … de grade. Unghiul de aur, prezentat în mijlocul celor 3 

Diagrame, este creat matematic prin seminţe care se supun acestui 

ordin critic sau plasarea de seminţe consecutive la 137.5 … de grade, 

pentru a forma cel mai elegant model de seminţe de floarea-soarelui. 

Dar, atunci când schimbi acest unghi sensibil de eliberare 

consecutivă a seminţelor cu un grad, fie cu 1 grad mai sus (138.5 … 

de grade) sau sub aceasta (136.5 … de grade), modelul de semințe se 

schimbă destul de drastic! Modificarea plus sau minus 1 grad nu mai 

produce codul de floarea-soarelui familiar! Mai jos reprezentăm 3 

Diagrame – sunt animații de calculator, dar dacă vă oferă o înțelegere 
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bună despre cât de precisă şi de matematică este, și cât de misterios 

se comportă în tărâmurile ascunse ale creaţiei. 

 
Unghiul de aur (de 222, 5 grade) 

 

Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la 

considerarea unghiului de aur de 222,5 grade, unghi, care împărţit la 

întregul 360 de grade, va da ca rezultat cifra 0.61803398..., 

cunoscută ca raţia şirului lui Fibonacci 

 

 
 

Mărimea importantă ce caracterizează poziția frunzelor este 

unghiul la care cresc două frunze succesive. Acest unghi – numit 

unghi de divergență – s-a dovedit a fi aproximativ constant și este, de 
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regulă, în jurul valorii de 137,5…°, unghi aflat în legătură cu 

secțiunea de aur. Unghiul care împarte o rotație completă într-o 

secțiune de aur este 360°/φ = 222,5° (aproximativ), unghi care 

depășește o jumătate de cerc. Măsurat în direcție opusă, unghiul are 

valoarea 222,5° - 180° = 137,5° și este numit, uneori, unghiul de aur. 

Aşezarea frunzelor în jurul tulpinii plantelor şi unghiul de aur 

(frunzele unor plante pot fi dispuse astfel încat să ocupe cât mai mic 

spatiu şi să obţină cât mai mult soare. 

Raţia şirului lui Fibonacci. 222,5 / 360 = 0,61803398. 

 
 

Pe măsura formării lor, aranjamentul primordiilor, care vor 

deveni frunze, petale sau altceva, este stabilit chiar de la început. 

Forma de evoluţie este spiralată, о spirală Fibonacci. Unghiul format 

de primordii este de 137,5 grade. Acest unghi şi şirul lui Fibonacci 

sunt interdependente. Dасă luăm două numere consecutive din şir, 21 

şi 34 şi le facem raportul, obţinem 0.6181...., adică Numărul de Aur. 

Multiplicând acest număr cu 360 de grade, pentru a-l trece în plan 

trigonometric, se obţine 222.54 grade. Se va scade 180 de grade 

pentru ca sa obţinem un unghi măsurabil în sens dextogir, adică în 

sensul acelor de ceasornic, şi vom obţine 137,5 grade – Valoarea 

Unghiului de Aur, care se află în lumea noastră la fel ca şi numărul 

corespondent din şirul de mai sus. Ochiul uman integrează orice 
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informaţie. Acesta va sesiza mereu doar două spirale, una dextrogiră, 

în sensul acelor de ceasornic, şi alta, levogiră, în sens invers. 

Întotdeauna numărul spiralelor va fi egal cu două numere 

consecutive din şirul lui Fibonacci.  
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Summary 

In this paper we study Diophantine equations  

,  and   

 

În teoria numerelor, ecuațiile diofantiene exponențiale sunt 

studiate în diverse lucrări [1, 2, 3, 4, 5]. În [1], D. Acu demonstrează 

că ecuația  are două soluții   

În [2], C. Pumnea și A. Nicoară arată că ecuația  are 

trei 

soluții ecuația  

http://noulpamant.ro/articole/sirul-fibonacci-si-proportia-de-aur-partea-3/
http://noulpamant.ro/articole/sirul-fibonacci-si-proportia-de-aur-partea-3/

