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O modalitate de obținere a fractalilor este iterația de generare : pentru a face aceasta se alege o figură numită bază.  Fiecare parte din 

bază este înlocuită cu o altă figură, numită generator. Dacă se repetă aceste substituții de un număr infinit de ori, se va obține un fractal. 

Orice fractal are 3 caracteristici importante:  

1. este auto-similar daca se mărește orice porțiune dintr-un fractal, se vor obține (cel puțin aproximativ) aceleași detalii cu cele ale 
fractalului întreg. 

2. are o definiție simplă și recursivă.  
3. are detaliere și complexitate infinită: la orice nivel de mărire pare identic și are o structură fină la scări infinit de mici. 

Termenii cheie din geometria fractală sunt: 
➢ baza: segmentul, curba sau forma inițială. 
➢ generator: regula folosită pentru a construi o noua curbă sau formă din cea obținută anterior. 
➢ iterația de generare: procesul de repetare a aceluiași pas. 

 

Denumire / 
Definire 

Exemplu/  
Modalitate de obținere 

Forma Aplicabilitate 

Fractali de tip bază 
- generator  

/ 
Sunt fractali 
obținuți folosind 
iterația de 
generare. 

Insula lui Koch 

 

 

Acest tip de fractali 
au forme perfecte, 
din acest motiv nu 
pot fi foarte utili în 
modelarea 
lucrurilor din viața 
reală, cu toate 
acestea, se pot crea 
modele simple ale 
liniilor de coastă ale 
continentelor etc. 
Totodată, sunt 
folosiți pentru 



crearea unor 
modele în 
economie. 

Clusteri sau  
fractali de tip 

pulberi și grupuri  
/ 

Sunt fractali 
obținuți folosind 
iterația de 
generare ( 
generatorul 
presupune 
îndepărtarea unei 
părți din bază ) 

Covorul lui Sierpinski 

 

 

Clusterii sunt foarte 
utili în modelarea 
galaxiilor, care au 
tendința de 
grupare. Tipare 
fractale de tip 
cluster au fost 
găsite în structura 
cromatinei. 

Fractali copertine 
/ 

Sunt fractali 
obținuți folosind 
iterația de 
generare. 

Fractal umbrelă 
 

 
 

 

Fractalii copertine 
sunt foarte utili în 
crearea de modele 
pentru explicarea 
formei plantelor. 
Regula de generare 
pentru acest tip de 
fractali este, de 
asemenea, foarte 
asemanatoare cu 
divizarea tuburilor 
bronhice în plămâni 
sau cu divizarea 
vaselor sanguine în 
interiorul corpului 
uman. 



Fractali obținuți 
folosind sistemul 
funcției iterative 

( IFS ) 
/ 

Sistemul funcției 
iterative IFS este un 
alt mod de a 
genera fractali. 
Aceasta presupune 
înlocuirea bazei cu 
mai multe altele 
identice. În 
matematică, acest 
proces se numește 
transformare 
geometriă.  
IFS permite, cu 
ușurință, crearea 
unei varietăți de 
fractali. 

Triunghiul lui Sierpinski 
Există o modalitate foarte simpla de a genera 
triunghiul lui Sierpinski. Se poate începe cu un 
triunghi echilateral care va fi  înlocuit cu trei 
triunghiuri mai mici. 

 
 

Datorită  bogatei 
varietăți de fractali 
IFS, aceștia pot fi 
folosiți în multe 
aplicații diferite, în 
funcție de realitatea 
cu care se 
aseamănă. Una 
dintre principalele 
aplicații este aceea 
de a crea modele 
foarte realiste de 
plante. 
Feriga Barnsley 
este, probabil, cel 
mai renumit fractal 
IFS, numit astfel 
după descoperitorul 
său, Michael 
Barnsley. Acesta 
începe cu un punct 
și foloseste 4 
transformări pe un 
plan. 

 



Seturi Julia 
/ 

Seturile Julia sunt 
unul din cele mai 
renumite tipuri de 
fractali obținuți cu 
ajutorul unei 
formule de iterație. 
Ele au fost 
descoperite de 
Gaston Julia la 
începutul secolului 
trecut, dar analiza 
lor, cu adevărat, a 
devenit posibilă 
numai după 
dezvoltarea 
calculatoarelor.  

Fractali Julia 
 

Formula de iterație este: 
Zn+1=Z2

n + C, unde Z este număr complex și C este 
o constantă. 
Cand construim un fractal Julia, C ramane fix pe 
tot timpul iterării, în timp ce Z variaza. Valoarea 
lui C determină forma setului Julia: cu alte 
cuvinte fiecare punct din planul complex este 
asociat cu un set Julia particular, ceea ce 
generează fractali Julia cu forme și culori foarte 
diferite, culoarea fiind obținută prin asocierea cu 
punctul Z, în functie de viteza cu care acesta se 
deplasează spre infinit. 

 

 

Aplicații multiple în 
arta, grafică 
computerizată, cât 
și în explicarea unor 
fenomene 
complexe, cum ar fi 
formarea norilor, 
activitatea 
cerebrală sau în 
economie, în 
fundamentarea 
conceptului de piață 
fractală. 

Seturi Mandelbrot 
/ 

 
Un set celebru, 
descoperit de 
Benoît Mandelbrot, 
supranumit 
părintele 
geometriei  
fractale. 

Fractali Mandelbrot 
Formula de iterație este, practice,  aceeași cu cea 
a setului Julia: Zn=Z2

n-1 + C, unde Z este număr 
complex și C este o constantă, dar modul în care 
se realizează iterația este diferit. 
Pentru a obtine un fractal Mandelbrot, iterăm 
formula pentru fiecare punct C din planul complex 
și începem  întotdeauna cu Z0 = 0. Rezultatul 
rămâne întotdeauna în interiorul unui disc cu rază 
finită. 

 

Aplicații multiple în 
arta, grafică 
computerizată, cât 
și în explicarea unor 
fenomene 
complexe, cum ar fi 
formarea norilor, 
activitatea 
cerebrală sau în 
economie, în 
fundamentarea 
conceptului de piață 
fractală. 
Aplicații deosebite 
în telecomunicații. 



Fractali pliați /de 
tip hârtie 

împăturită 
/ 

Sunt fractali 
obținuți folosind 
iterația de 
generare. 

Fractalul Dragon 
În fractalul dragon s-a folosit pentru pliere unghiul 
de 900, în schimb prin folosirea unor unghiuri 
diferite, cât și plierea în directii diferite, putem 
obține o mare varietate de fractali de acest tip. 

 

 

 

Aplicații multiple în 
arta, grafică 
computerizată, cât 
și în explicarea unor 
fenomene 
complexe. 

Curbe Peano 
( “ curbele care 
umplu spațiul” ) 

/ 
Sunt fractali 
obținuți folosind 
iterația de 
generare. 

Curba Peano 
Peano curbe este un nume dat la orice fractal a 
cărui dimensiune fractală este 2. Acest fapt 
presupune că o curbă Peano nu este propriu-zis o 
curbă, ci o curbă, care a suferit atâtea 
distorsionări  încât a devenit bidimensională și 
ocupă efectiv un anumit domeniu pe un plan.  

 

 

Aplicații în grafica 
computerizată, cât 
și în  managementul 
eficienței.   



 

 



 
Fractali plasmă Obținuți  cu ajutoul computerului prin 

implementarea unor algoritmi grafici ca: 
-  algoritmul de deplasare punctului de mijloc; 
- algoritmul romb – pătrat. 
 

 

 

Extrem de multe 
utilizări ale acestui 
tip de fractali: 
- grafica 
computerizată; 
- realizarea 
efectelor speciale în 
filme; 
- în industria 
tipografică etc. 
 
 



Copaci Pitagora Copac Pitagora 

 
Copacii Pitagora sunt în esență de acelașii tip ca 
fractalii copertine, doar că folosesc dreptunghiuri 
și triunghiuri ca bază, în loc de linii de divizare. 
În funcție de unghiurile triunghiului, se pot obține 
diferiți copaci Pitagora. 

 
  
Unghiurile triunghiului bază: 45-45-90 ( triunghi 
dreptunghic isoscel ) 

Foarte utili în 
crearea de modele 
pentru explicarea 
formei plantelor. 
Regula de generare 
pentru acest tip de 
fractali este, de 
asemenea, foarte 
asemanatoare cu 
divizarea tuburilor 
bronhice în plămâni 
sau cu divizarea 
vaselor sanguine în 
interiorul corpului 
uman. 

Cuaternioni 
 

 

Sunt seturi Julia în 3D. 
 

 

 

 

 
 

Aplicații multiple în 
geometria analitică, 
în studiul 
materialelor și în 
medicină. 



Fractali stea 
/ 

Sunt fractali 
obținuți folosind 
sistemul funcției 
iterative ( IFS ) 

Fractalul Stea 
Pentru a realiza un fractal stea, se pornește cu o 
figură geometrică (de obicei, un poligon). Apoi se 
atașează versiuni mai mici ale acestei figure, în 
fiecare colț șamd. 

 

Aplicații în 
telecomunicații, 
rețele de 
calculatoare, 
medicină. 

Atractori stranii Atractorul Lorenz 
Atractori stranii sunt al treilea tip de fractali 
obținuți prin formulă de iterație, alături seturile 
Julia si Mandelbrot .  

 

Utilizări importante 
în meteorologie, în 
economie, în 
studiile asupra 
dinamicii populației 

Fractali oscilanți 
/ 

Sunt fractali 
obținuți folosind 
iterația de 
generare. 

Curba lui Levy 
Fractalii oscilanți reprezintă tot un tip de fractali 
bază-generator, diferența fiind dată de modul în 
care generatorul este introdus în iterație. Există 
trei moduri de introducere a generatorului: 
1. Utilizând o imagine oglindită a generatorului. 
2. Utilizând o reflecție în oglindă a generatorului. 
3. Utilizând o rotire a generatorului la 1800. 

 

Utilizări în grafica 
computerizată, în 
biologie și medicină. 



 
 

Fractali atipici 
/  

Sunt fractali care nu 
se încadrează într-
unul din tipurile de 
mai sus 

Fractali difuzie 
 

Pentru a obține un fractal difuzie, se pornește de 
la centru spre exterior prin crearea de puncte cu 
ajutorul unei funcții aleatoare de generare a 
acestora, în același mod în care se realizează 
mișcarea browniană a moleculelor.  

 

Acești  fractali pot fi 
folosiți pentru a 
descrie răspândirea 
de substanțe, cum 
ar fi difuzia gazelor 
sau deversarea 
uleiului în apă. 
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