
Примена сличности
Фрактали  и ритам



Сличност

Погледајте филмове и подсетите се:

• http://www.youtube.com/watch?v=OEp7YK6WEXE (сличност 
троуглова)

• http:///www.youtube.com/watch?v=8ZuvvYiLPOQ (сличне и 
подударне фигуре)

• http://www.youtube.com/watch?v=dZM45mfJQ40 (фрактали у 
природи)

• http://www.youtube.com/watch?v=XwWyTts06tU (забава са 
фракталима)

• http://www.youtube.com/watch?v=CMWETzKf7wk (хомотетограф)
• http://www.milenajeretin.wordpress.com (ФРАКТАЛНИЦА-збирка 

папирних модела фракталне структуре)

http://www.youtube.com/watch?v=OEp7YK6WEXE
http:///www.youtube.com/watch?v=8ZuvvYiLPOQ
http://www.youtube.com/watch?v=dZM45mfJQ40
http://www.youtube.com/watch?v=XwWyTts06tU
http://www.youtube.com/watch?v=CMWETzKf7wk
http://www.milenajeretin.wordpress.com


Дефиниција сличности

• Пресликавање P1 равни α на саму себе, 
које сваке две тачке A, B преводи у тачке 
А1B1=k ·AB, где је к дати позитиван број, 
назива се трансформацијом 
сличности (или сличношћу) са 
коефицијентом k.



Сличност троуглова
• Код сличних троуглова одговарајући 
углови су једнаки, а одговарајуће 
странице пропорционалне.

• Потребне и довољне услове за 
доказивање сличности утврђују следећи 
ставови.



Сличност троуглова

• Први став: Два троугла ABC и A1B1C1су 
слична ако и само ако је један пар страница 
једног троугла пропорционалан пару страница 
другог троугла, а углови захваћени овим 
страницама једнаки међусобом.



Сличност троуглова

• Други став: Троуглови АBC и A1B1C1 су 
слични ако и само ако су два угла првог 
троугла једнака одговарајућим угловима 
другог троугла.



Сличност троуглова

• Трећи став: Троуглови АBC и A1B1C1су 
слични ако и само ако су  им 
одговарајуће странице пропорционалне.



Сличност троуглова
• Четврти став: Два троугла АBC и A1B1C1су слична ако 

и само ако су две странице једног троугла 
пропорционалне одговарајућим страницама другог 
троугла, углови наспрам двеју од тих одговарајућих 
страница су једнаки, а наспрам других двеју 
одговарајућих страница оба оштра, оба тупа или оба 
права угла.

оштри углови



Сличност фигура

• У геометрији, две фигуре су сличне ако 
су истог облика. 

• Два квадрата су увек слична.
• Два правоугаоника су слична код којих је 
размера страница иста.

• Два троугла су слична на основу 
претходно наведених ставова.



Самосличост

• Самосличност можемо дефинисати као 
особину фигура да су одређени мањи 
делови те фигуре слични фигури у 
целини, апсолутно или приближно.

Троугао Сиерпинског



Самосличност
• Када је део одређеног објекта сличан 
целом објекту, говоримо о 
самосличности.



Фрактали
• Фрактал је геометријски облик сличан 
самом себи.

• Назив фрактал смислио је 1975. године 
пољски математичар Benoit Mandelbrot, 
а потиче од латинске речи fractus, што 
значи изломљен.

• „Облаци нису сфере, планине нису конуси, 
разуђене обале нису кругови, кора дрвета 
није глатка...“ Манделброт



Фрактали

• Фракталне слике настају итерацијом 
односно узастопним понављањем 
неког рачунског или геометријског 
поступка.

• Покушајмо да конструишемо један 
пример  понављајући геометријски 
поступак.



Фрактали
Пример: Кохова крива 
Конструишите:

1. Једну дуж поделите на три једнака дела.
2. Средишњи део дужи обришите и 

замените са две дужи, које су исте
дужине  као преостале две само се 
састају под углом од 60º. 

3. Над сваким сегментом поновите 
поступак.

4. Поступак понављате бесконачно много пута…



Фрактали
• Фрактале је могуће 
увећавати бесконачно 
много пута, а да се при
сваком новом повећању 
виде неки детаљи који 
пре повећања нису били
видљиви и да количина 
нових детаља увек буде 
отприлике једнака.



Фрактали

• Примере фрактала можемо видети у 
свету око нас: 
у природи, на различитим  
архитектонским објектима, уметничким 
делима, машинама и слично,
али неки  делови нашег тела такође 
имају фракталну структуру.



Примери фрактала у људском
телу                                    

Систем за дисање има фракталну структуру.
Састављен је од цевчица кроз које пролази ваздух у 
алвеоле. Главна цев система је трахеа, која се дели на 
две мање цеви-бронхије које воде у плућна крила.То 
дељење се наставља све до
најмањих цевчица-алвеола.
Овај је опис сличан опису 
типичног фрактала,
који настаје дељењем линија.



Фракталне структуре у нашем
телу    

Део система за крвоток 
такође има фракталну структуру.
Највећа артерија је аорта, 
која се дели на мање крвне жиле. 
Оне се такође деле,
и тако све до капилара, 
који су као и алвеоле 
изразито близу једна другој.



Фракталне структуре у нашем
телу 

• Површина мозга има 
фракталну структуру.

• Графички приказ ДНА
(низ нуклеотида који носе 
све генетичке особине)
има фракталну структуру.



Фрактали у свету око нас
• Облаци,кора дрвета, разуђена обала, 
планине... 



Фрактали у свету око нас

• Биљке
Многе биљке се на неки начин гранају.
Главна стабљика се грана на неколико
гранчица. Свака од тих гранчица се даље
дели на нове. Гранање се наставља до
најситнијих гранчица.Заправо грана 
стабла изгледа као стабло у целини.
Та особина, звана самосличност је 
једна од главних карактеристика
фрактала.



Фрактали у свету око нас
• Биљке

Код овог гранања биљке,
крајње тачке гранчица 
чине не повезану целину.

броколикарфиол



Фрактали у свету око нас

• Бактеријске културе
Бактеријску културу чине све бактерије
које су настале од заједничког претка
и живе на истом месту.
Како култура расте, шири се у различитим смеровима
од места на ком се налазио први организам.
Као и биљке, такве бактерије се могу ширити
и стварати облике који представљају фрактале.



Фрактали у свету око нас



Фрактали у уметности

Паул Кле, бавећи се 
педагошким радом 

на Баухаусу 
највише је допринео 
изучавању предмета 
теорија форме.

На слици је створен 
ритам системом сличног 

облика и односа.



Фрактали у уметности
Корбан-Флобер, тим из Сиднеја, бави се дизајном 
и скулптуром. Кроз свој рад истражују енергију и
кретање, испитују тензије између нестабилности  
и равнотеже.



Фрактали у архитектури

На овој слици приказан је
хексаграм 

катедрале у Валенсији, у Шпанији. 
Он представља пример

примене Сиерпинског троугла 
у Готском стилу. 

Најважнија карактеристика овог 
стила

је самосличност у његовој 
структури.

Процес формирања троуглова 
може да се настави у бесконачност,

Од највећег до 
бесконачно малих елемената,

што је и основна карактеристика.



Фрактали у архитектури

Ђорђо де Кирико,Велики торањ, 
1918.

Метафизичка школа

Ђорђо де Кирико својим 
делима 

поручује да и не живи 
објекти

поседују моћ привлачења 
у зачарани круг и магичну 

димензију.
Све елементе смешта у 
нестварну атмосферу.



Фрактали у архитектури

Модерна архитектура се и даље 
ослања на математику за основе 
конструисања и то не само кроз 
бројке и мере. Основни принципи 
математике заслужни су што данас
имамо сјајне грађевине које нас 

подсећају на сетове из
научно-фантастичних филмова.



Фрактали у архитектури
• Многе архитекте користе  самосличност у дизајну 
модерних грађевина. 

• Првобитна станица у Лос Анђелесу реновирана је, а сви 
елементи су скинути и убачени у фракталну целину.

Грађевина је потпуно биолошка;
направљена је од рециклираног 

нерђајућег челика,
соларне плоче су уклопљене у 
зидове зграде, а кров безинске 
пумпе покривен је биљкама. 
Надстрешница сакупља 

кишницу
која се користи за наводњавање
на лицу места и да задовољи
потребе за водом станице.



Фрактали у архитектури
У дизајну павиљона Ендеса
у Барселони, користили су

математичке алгоритме којима
је мењана 

кубична геометрија зграде.
Да би изградили Ендесу, 

која се базира на максималној
искористивости сунчеве

енергије, архитекта Института 
за напредну архитектуру у 
Каталонији, прво прати 

кретање сунца на дотичној 
локацији, а планирање

затим темељи на алгоритму.



Фрактали у филму

У филмској индустрији, тј.у примени 
рачунарске графике фрактали се 
често користе за цртање планина и 
реалих пејзажа, али и за специјалне 
ефекте у многим филмовима 
укључујући и „Звездане стазе“.

У филму„Матрикс“ 
можемо видети
специјале ефекте 
фракталне 
структуре.



Нацртајмо фрактале у равни:

• Кохова пахуљица
• Троугао Сиерпинског
• Питагорино дрво



Фрактали у равни  

• Кохова пахуљица
• Конструкција:

Почињемо са једнакостраничним троуглом. Страницу 
једнакостраничног троугла поделимо на три једнака 
дела. Средњи део обришемо и заменимо га са две 
странице дужине1/3 почетне странице (као део који 
смо обрисали) под углом 60ᵒ. То урадимо са сваком 
страницом троугла. Сада поновимо цео поступак 
неколико пута. Ако поновимо бесконачно много пута 
добијамо тражени фрактал.



• Пахуљицу можете нацртати  и применом 
Autocad-а

• Упуство можете погледати на адреси
http://nadgradnja.wordpress.com/2014/03/10/samoslicnost/

Фрактали у равни  

http://nadgradnja.wordpress.com/2014/03/10/samoslicnost/


• Троугао Сиерпинског
Конструкција:

Почињемо са једнакостраничим троуглом. Одредимо 
средишта страница тог троугла. Спојимо их.Одузмемо 
(изместимо) од почетног троугла новонастали троугао 
у средини.Остају три једнакостранична троугла.Са 
сваким од тих троуглова поновимо поступак. Троуглом 
Сиерпинског називамо скуп тачака у равни који остане 
када број итерација тежи бесконачности.

Фрактали у равни  



• Тепих Сиерпинског
Конструкција:

Почиње се од квадрата који се подели на 9 мањих 
квадрата чије су дужине страница 1/3 дужине почетне 
странице.Средњи квадрат се одузме(измести), а 
поступак се понавља са преосталих 8 квадрата. Тепих 
Сиерпинског настаје након бесконачно много 
итерација (понављања).

Фрактали у равни  



Фрактали-примена
• Занимљиво је како је тепих Сиерпинског 
нашао примену у савременој 
технолошкој индустрији.



Фрактали-Менгеров сунђер

• Овај пример је тродимензионалан аналоган тепиху 
Сиерпинског.Свака страна Менгеровог сунђера је 
тепих Сиерпинског.

• Конструкција-Почињемо са коцком која се подели на 
27 мањих коцкица. Након тога одузме се 7 коцкица( 1 у 
средини, а 6 у средиштима страна почетне коцке). 
Поступак се понови са преосталих 20 коцкица.



• Канторов скуп

v Задатак: Објасните који се 
геометријски поступак  понавља при 
настанку овог фрактала у равни

Фрактали у равни  



Нацртајмо примере фрактала 
Питагорино дрво

Конструкција:
Конструишемо квадрат. Над страницом               
квадрата конструишемо правоугли 
једнакокраки троугао. Над сваком
катетом једнакокраког правоуглог 
троугла конструишемо квадрат 
дужине странице као катета.
Поновимо поступак...



Питагорино дрво је добило назив по 
Питагориној теореми: 

“Збир квадрата над катетама
једнак је квадрату над хипотенузом.”

. 

што заиста уочавамо
на датом дрвету.



Фрактали примена
• Питагорино дрво нам може послужити за 
прављење родослова које такође има 
фракталну структуру.



Родослов

• Родослов  је породично стабло које 
показује историју породичне лозе.

• Родослов, родословље се са научног 
аспекта зове и генеалогија.Назив је 
настао од грчких речи GENEA што значи 
породица, фамилија и LOGOS у преводу 
знање.Па можемо рећи да генеалогија 
проучава породичну историју и порекло.



Родослов 

У манастиру Милешево је први 
пут приказана српска владарска 
породична композиција, која ће 
се касније претворити у 
„хоризонтално генеалошко 
стабло“ владајуће куће у Србији 
и као такво одржати у српској 
уметности до краја XIII односно 
почетка XIV века. Оглашени 
својом светошћу, први 
Немањићи су на тој слици били 
заступници потомака пред 
Христом, а Симеон Немања 
постао је „претеча који уводи у 
царство небеско“.



Подела фрактала
• Према степену самосличности
I. Потпуно самослични фрактали
II.Квази самослични фрактали
III.Статистички самослични фрактали
• Према начину настанка
I. Итеративни фрактали
II.Рекурзивни фрактали
III.Случајни фрактали



Подела фрактала према     
степену самосличности

• Потпуно самослични  фрактали  
садрже копије себе које су сличне целом 
фракталу.
Кохова                Троугао           Хилбертова       Канторов
крива                Сиерпинског    крива                 скуп



Подела фрактала према
степену самосличности

• Квази самослични фрактали
Фрактал садржи мале копије себе које 
нису потпуно сличне целом фракталу, 
него се појављују у искривљеном 
облику.

Моделбротов скуп           Јулијев скуп



• Статистички самослични фрактали
Фрактали који поседују нумеричке или 
статистичке мере које се чувају кроз 
увећање или умањење,имају најнижи 
степен самосличости.

Перлиов шум

Подела фрактала према
степену самосличности



• Итеративни фрактали настају 
копирањем, ротирањем и/или 
транслирањем копије, могућим 
замењивањем неког елемента копијом
Пример: Кохова крива  
Ови фрактали поседују највећи степен   
самосличности, тзв. потпуну самосличност. Без 
обзира на то који смо део слике увећали увек 
добијамо слику исту почетној.        

Подела фрактала према
начину настанка



• Рекурзивни фрактали су фрактали 
одређени рекурзивном математичком 
формулом која одређује припада ли 
одређена тачка простора скупу или не.
Пример Манделбротов скуп

Подела фрактала према
начину настака



• Случајни фрактали су фрактали који 
настају цртањем графова неких 
стохастичних процеса и имају најмањи 
степен самосличности.
vПовежимо: итеративни фрактали су 
потпуно самослични, рекурзивни 
фрактали су квази самослични, а 
случајни фрактали су само статистички 
самослични.

Подела фрактала према
начину настанка



Подела фрактала
Ради једноставности

претходно наведене три групе фрактала 
назваћемо

геометријски, алгебарски и стохастични
фрактали.



Фрактали и игра

• Ако желите кроз игру да истражујете 
фрактале посетите следеће сајтове:

• http://www.coolmath-games.com/jigsaw-puzzles-fractal-01.html
• http://www.wartgames.com/themes/math/fractals.html
• http://www.shodor.org/interactivate/activities/FractalDimensions/
• http://www.shodor.org/interactivate/activities/KochSnowflake/
• http://www.escapemotions.com/experiments/flame/

http://www.coolmath-games.com/jigsaw-puzzles-fractal-01.html
http://www.wartgames.com/themes/math/fractals.html
http://www.shodor.org/interactivate/activities/FractalDimensions/
http://www.shodor.org/interactivate/activities/KochSnowflake/
http://www.escapemotions.com/experiments/flame/


Домаћи задатак

v С обзиром да наш родослов има 
фракталну структуру, направите свој 
родослов у неком од следећа три 
облика:

• дрво
• сликовница
• електронска форма



Домаћи задатак
• Идеје за родослов



Домаћи задатак

v Погледајте филм о папирној збирци 
модела фрактала на блогу 
http://milenajeretin.wordpress.com

vПроверите своје знање попуњавањем 
упитника на истом блогу.

v Завршни пројекат је филм, плакат или 
презентација на тему фрактала.

http://milenajeretin.wordpress.com


Домаћи задатак
v У оквиру филма можете снимати своје   
активности које ће бити објашњене 
путем текста или нарације.
v Погледајте и филм који ће објединити и 
употпунити ваше знање из фрактала

„ Живот као холограм “
http://www.youtube.com/watch?v=G0iYI-

Vqkm8#t=21

http://www.youtube.com/watch?v=G0iYI


Литература

• Математика за I први разред средње школе; П. Миличић, В.Стојановић, З. 
Каделбург,Б.Боричић;  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004. 
године

• Математика,Збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких 
школа; Ж. Ивановић, С. Огњановић; Круг, Београд 2012 године

• Матиш, баш свуда!; K. Dal и S. Nordkvist; Propolis Plus d.o.o. за Србију 2011. 
године 

• КУРС: Mатематика у архитектури 1, Проф. Др Мирјана Петрушевски
http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=22

• Тајни код; Priya Hemenway, Загреб, 2009.
• http://ahyco.uniri.hr/seminari2007/fraktali/fraktali_opcenito.html
• http://eskola.hfd.hr/mini_projekt/mp7/fraktali_2.htm
• http://mathworld.wolfram.com/SierpinskiCarpet.html
• http://mathworld.wolfram.com/SierpinskiSieve.html
• http://sr.wikipedia.org/
• http://www.viva-fizika.org/fraktali

http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=22
http://ahyco.uniri.hr/seminari2007/fraktali/fraktali_opcenito.html
http://eskola.hfd.hr/mini_projekt/mp7/fraktali_2.htm
http://mathworld.wolfram.com/SierpinskiCarpet.html
http://mathworld.wolfram.com/SierpinskiSieve.html
http://sr.wikipedia.org/
http://www.viva-fizika.org/fraktali

