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Abordarea matematică a „Secţiunii de aur” 

"Geometria are două mari comori: una este teorema lui Pitagora, alta divizia de o linie în 

raport extrem şi mediu. Prima o putem compara cu o măsură de aur, a doua am putea-o numi o 

bijuterie preţioasa."                                                                   Johannes Kepler 

Raportul este relaţia dintre două cantităţi exprimate în aceeaşi unitate de măsură, adică 

reprezintă câtul a două numere. Deoarece rezultatul împărţirii este o valoare numerică, în mod 

corespunzător şi raportul este un număr. 

„Raportul de aur” este constanta obţinută în cazul comparării a două valori, aplicând regula 

conform căreia „între partea cea mică şi cea mare există acelaşi raport ca între partea cea mare şi 

întreg”. 
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Scris cu formulă: 
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„Numărul de aur”, a  ( phi ) 

La propunerea matematicianului Mark Barr, „secţiunea de aur” se notează cu Φ (litera mare 

a alfabetului grec), provenită din numele sculptorului grec Pheidias, care deseori a aplicat acest 

raport în lucrările sale. „Numărul de aur” este:  

 o valoare fixă 
2

15 
  

 un număr iraţional 1,61803398874989484820… 

 

 o fracţie continuă  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pheidi%C3%A1sz
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Parchetele lui Penrose 

 

Paralel cu evoluţia arhitecturii, decoraţiunile interioare au trecut prin diferite schimbări, 

creându-şi istoria şi moda. În timpurile vechi parchetele edificiilor au fost acoperite cu pietre depuse 

la nimereală. Cu trecerea timpului pretenţiile pentru realizarea esteticii aspectului au devenit mai 

mari. Materialul şi forma parchetelor erau atent alese. Învelişurile începeau să fie cioplite pentru 

acoperirea perfectă a parchetului.  

De-a lungul evoluţiei omenirii s-a descoperit că parchetul poate fi acoperit sub 

formă de triunghi, tetragon sau hexagon. Astăzi 

domeniul acesta  poartă numele de teracotare. Savanţii 

nu au ştiut dacă parchetele pot fi acoperite cu alte forme 

poligonale, matematicianul englez Roger Penrose reuşind să rezolve această problemă 

prin folosirea simetriei repetitive alcătuită din două romburi: unul gras si altul slab. Teracotele pot fi 

lipite regulat, având în vedere să nu alcătuiască o paralelogramă. Cealaltă grămadă teracotană a lui 

Penrose este constituită din doi deltoizi, unul convex şi unul concav. Partea scurtă este 1, iar 

cealaltă  , aceasta fiind „proporţia divină”. 

 

 

 

 

Construcţii geometrice 

„Secţiunea de aur” se regăseşte într-o mulţime de construcţii geometrice. Prima dată să 

vedem cum construim două segmente, al căror raport să fie egal cu „raportul de aur”. Construirea 

acestui punct cu compasul şi echerul este cunoscută încă din antichitate.  



Deci, să construim punctul S al segmentului , 

care împarte segmentul astfel încât cele două segmente să 

aibă „raportul de aur” între ele! Ca un prim pas să luăm o 

linie care trece prin punctul B şi este perpendiculară pe 

segmentul AB, apoi să luăm segmentul , astfel încât 

O să aparţină dreptei perpendiculare. Acum să construim un 

cerc cu centrul O, şi cu raza a/2.  

Să construim semidreapta [AO), iar intersecţiile 

acesteia cu cercul să fie punctele E şi F. Dacă măsurăm 

distanţa AE pe segmentul AB, atunci obţinem un punct S, 

care împarte segmentul AB conform „secţiunii de aur”.  

 

 

Cum am menţionat mai sus, „secţiunea de aur” poate 

fi folosită la multe construcţii geometrice, cum ar fi 

pentagramul. Euklides construieşte pentagramul în doi paşi. 

Ca un prim pas construieşte „triunghiul de aur”, care este un 

triunghi isoscel ale cărui două unghiuri de la bază sunt de 

două ori mai mari decât unghiul al treilea.  

Să fie C „punctul de aur” al segmentului AB. Să 

construim cercul k cu centrul a şi raza AB. Intersecţia 

cercului k cu un cerc al cărui centru este B şi raza AC, să fie 

punctul D. Acum am obţinut „triunghiul de aur”, ABD.  

 

 

Apoi, avem un „triunghi de aur” ACD, într-un cerc k, 

astfel încât A, C, D să aparţină cercului k. Cercul se va fi 

intersectat cu bisectorii interiori ai unghiurilor  , 

respectiv   în punctele E, respectiv B. În situaţia 

aceasta pentagramul va fi ABCDE.  

 
 

 



După aceasta este uşor să 

construim decagonul regulat. Luăm 

punctele de mijloc ale segmentelor AB, 

BC, CD, DE şi le unim cu mijlocul 

cercului în care este înscris pentagonul. 

Intersecţiile drepturilor cu cercul vor fi 

vârfurile decagonului.  
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