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„Secţiunea de aur”, descoperit de grecii antici, a 

influenţat dezvoltarea umanităţii. Interesul botanicilor a fost 

trezit de regularitatea observată la tulpina frunzelor unor plante. 

Regularitatea este prezentă la roadele unor plante şi la petalele 

florilor. La plantele care au tulpină, frunzele apar în pereche: la 

perechile de frunze aflate una deasupra celeilalte, axa se află pe 

acelaşi plan, sau perpendicular. Această grupare se poate numi şi frunziş simetric. Când frunzele nu 

sunt aşezate în pereche, putem numi aceasta grupare difuză sau spirală. La aceste grupuri, frunze, 

crengi un rol important îl au numerele care aparţin „seriei Fibonacci”. Frunzei care este mai aproape 

de rădăcină îi dăm numărul 0. Celor de asupra ei le atribuim restul numerelor din „seria Fibonacci”.  

În ambele direcţii ajungem la „seria Fibonacci”. 

R. Engel-Hardt a strâns 500 de frunze de la 60 de stejari, dintre care 235 corespund regulilor 

„raportului de aur”, dar chiar şi restul au o abatere de doar câţiva milimetri (deşi din punctul de 

vedere al botanicilor această presupunere este neîntemeiată.)  

   

   

 
 

 



Pe conul de brad este prezent un sistem de spirală care începe din centru şi merge spre 

stânga şi dreapta pe principiul „numerelor Fibonacci”: 3,5,8,13,21,…. 

 

„Secţiunea de aur” şi animalele  

Creşterea în spirale în lumea animalelor nu este limitată numai la scoici. Exemple de forme 

bazate pe spirale logaritmice apar şi pe colţii elefanţilor şi pe ghearele leilor. Proporţia corpului şi a 

feţei animalelor conţine şi ea „secţiunea de aur”(de exemplu la tigru, la mamifere, la delfini si la 

70% dintre rechini, dar şi la câteva păsări, cum ar fi pinguinul). 

 

„Raportul de aur” în corpul uman 

Nu numai în matematică, în arte, în  tehnologia 

informaţiei,  dar şi în corpul uman poate fi găsită 

„secţiunea de aur”. Dacă omul se uită în oglindă şi îşi 

observă trupul cu mai multă atenţie, cu siguranţă va fi 

capabil să descopere  această constantă iraţională. Primul 

raport evident într-un corp uman este atunci când distanţa 

dintre ombilic şi picior este o unitate, în cazul acesta 

înălţimea corpului uman fiind egală cu 1.618. Dacă, de 

exemplu, lungimea mâinii este o unitate, atunci lungimea 

combinată a antebraţului şi a mâinii are o valoare apropiată 

de Phi. În mod similar, lungimea combinată a mâinii şi a 

antebraţului şi lungimea braţului constituie acelaşi raport.  

 

 
  

 



 

Alte raporturi identificabile în corpul uman: distanţa dintre deget şi cot, care este 

proporţională cu distanţa dintre cot şi încheietura mâinii; distanţa dintre umăr şi creştetul capului 

este proporţională cu lungimea capului; distanţa dintre ombilic şi genunchi este proporţională cu 

distanţa care este cuprinsă între genunchi şi picioare. 

 

Mâna umană 

Dacă examinăm cu atenţie mâna omului, mai mult ca sigur vom fi 

martorii unui „raport de aur”. Degetele umane pot fi împărţite în trei 

secţiuni. Primele două degete şi lungimea degetelor constituie acelaşi raport 

ca, de exemplu, degetul mijlociu cu degetul mic, însă degetul mare face 

excepţie de la regulă. Omul are două mâini şi degetele acestora sunt 

împărţite tot în trei părţi. Pe cele două mâini sunt câte cinci degete, din care 

doar în opt  poate fi găsit „raportul de aur”. Numerele 2, 3, 5 şi 8 nu apar din 

întâmplare, pentru că aceste cifre sunt recunoscute a fi  „numerele 

Fibonacci”. 

 

 

 

„Raportul de aur” pe faţa umană 

O mulţime de raporturi pot fi  descoperite pe faţa umană. Lăţimea celor doi dinţi din faţă 

situaţi în maxilarul superior şi înălţimea acestora constituie un raport. Aceste „raporturi de aur” pot 

fi determinate doar de un dentist, deoarece acestea sunt aşa-numite raporturi ideale. Alte raporturi 

pe faţa umană: lungimea feţei plasată în relaţie cu lăţimea feţei, distanţa dintre buze şi locul unde 

sprâncenele se întâlnesc sunt proporţionale cu  lungimea nasului; lungimea gurii este proporţională 

cu lăţimea nasului; lăţimea nasului este proporţională cu lăţimea cavităţii nazale. 
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1794 A.D. 

 

„Secţiunea de aur” în genetică 

Baza secţiunii transversale a ADN-ului este Phi, ca şi la corpul uman. Dacă privim de sus 

secţiunea transversală a ADN-ului, atunci putem observa că dubla spirală a ADN-ului formează un 

decagon. În realitate decagonul este format din două pentagoane, unul rotit cu 36 de grade de 

celălalt, astfel încât fiecare spirală dublă va alcătui un pentagon. Diagonala pentagonului şi 

proporţiile sale laterale echivalează cu Phi. Aşa încât nu contează de unde privim până şi cel mai 

mic element al ADN-ului, totul a fost construit cu ajutorul Phi şi al „secţiunii de aur”.  

Molecula RNS codifică informaţii genetice similare cu ADN-ul. Diferenţa dintre ADN şi 

RNS este că RNS-ul este alcătuit doar dintr-un lanţ polinucleoid, lungimea lui fiind de asemenea 

34A, iar în firul RNS apare uracil în baza piramidică, în timp ce în  ADN acesta este înlocuit de 

timin. Citozina, guaninul şi adenina sunt identificate în ambii purtători de informaţie. Dacă vom 

adăuga împreună, pentru elementele constitutive RNS, citozin, uracil, adenina şi guanin, numărul 

atomilor săi va fi 56, ceea ce este foarte aproape de „numărul Fibonacci” 55. 

  
 

The DNA molecule and its proportions The RNA molecule 

Regula fundamentală a populaţiei geneticii este regula evolutivă, regulă dezvoltată de 

matematicienii Godfrey Harold Hardy şi Wilhelm Weinberg, în care se arată frecvenţa cu care unele 

genotipuri apar la diferite populaţii. Acest principiu aplicabil la aşa-numita populaţie ideală sau la 

populaţiile închise statutează că  frecvenţa rudeniei nu variază de la o generaţie la alta. Aplicarea 



principiilor Hardy-Weinberg este destul de largă; în distribuţia fenotipurilor, în cadrul oricărei 

populaţii sunt definite atât gradul de rudenie, cât şi distribuţia genotipului. În interiorul unei anumite 

populaţii, adunând frecvenţa indivizilor homozigot, homozigotul recesiv şi heterozigotul obţinem 1 

pe baza ecuaţiei Hardy-Weinberg: p2 2 PQ + q2 = l, în cazul în care p = A-alléllel, g = a-alléllel, din 

aceasta deducând: 

p2 = persoanele homozigote dominante, 2pq = indivizii heterozigoţi Aa, q2 = proporţia 

persoanelor homozigote recesive ".  

Am observat că, dacă p = phi, în acest caz phi = 0,61803, datorită acestui fapt q = 1 - p = 

0,38196, în afară de aceasta p2 = 0,38196, ceea ce corespunde lui q, q = p2. Deci, populaţiile în care 

frecvenţa uneia dintre gene este egală cu phi, adică cu unul din numerele de bază ale „secţiunii de 

aur”, iar frecvenţa celeilalte gene este egală cu rădăcina pătrată phi, aceste populaţiile pot fi 

considerate egale. 

Fi + Fi2 = 1 

0,6180339887 + 0,3819660111 = 1 

Fi2 + 2FiFi2 + Fi4 = 1 

FI2 + 2Fi3 + Fi4 = 1 

0,3819660111 + 0,4721359548 + 0,1458980337 = 1 
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