
Η χρυσή τομή και ο χρυσός αριθμός φ



Ο Johannes Kepler είχε πει ότι η 
γεωμετρία έχει δύο θησαυρούς: 
το Πυθαγόρειο Θεώρημα και τη 
Χρυσή Τομή. Το πρώτο μπορεί 
να συγκριθεί με μια ποσότητα 

χρυσού και το δεύτερο μπορεί να 
ονομαστεί πολύτιμο πετράδι.



Τι κοινό έχουν:

Ο Παρθενώνας

Η πιστωτική κάρτα

Η Πυραμίδα του Χέοπα

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Το Κουνουπίδι 

Τον αριθμό της τελειότητας δηλ.

τον αριθμό φ



Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας.

Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία
ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν "άκρος και μέσος λόγος".

•To α + b είναι για το α, ό,τι είναι το α για το b

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82


Η χρυσή τομή και ο αριθμός φ στα Μαθηματικά



Τι είναι η χρυσή τομή και ο αριθμός φ

Η χρυσή τομή είναι το σημείο το οποίο διαιρεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, έτσι ώστε ο λόγος 
του προς το μεγαλύτερο τμήμα να είναι ίσος με το λόγο του μεγάλου τμήματος προς το 

μικρό.

Ο παραπάνω λόγος συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα «φ» ύστερα
από πρόταση του αμερικανού μαθηματικού Mark Barr, από το αρχικό

του ονόματος του γλύπτη Φειδία, ο οποίος χρησιμοποίησε τη Χρυσή Τομή
στα έργα του.



Ο αριθμός φ  είναι ίσος με

• 1,6183390023884386805843003068574
460599173460749538320182572040161
829301618689065689III5014056895040
46662201 ... 



Ο Χρυσός Αριθμός «φ» θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ως θεϊκή
αναλογία και η εφαρμογή του σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα ή κατασκευές

οδηγούσε σε άριστα αποτελέσματα

http://www.google.gr/url?url=http://blogs.sch.gr/1gympyla/2015/11/01/%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC-%25CE%25B7-%25CF%2587%25CF%2581%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25AE-%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHjIrG7ffLAhXIEiwKHaUNAFEQwW4IOzAT&sig2=FqO8EnYLsaXdzX7FWpl2sg&usg=AFQjCNFYKiP0-3TQ8B9LPbj70YaMTKto9g


ΧΡΥΣΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ
Το ορθογώνιο του οποίου, αν διαιρέσουμε την μεγάλη διάσταση προς τη μικρή και 

βρούμε πηλίκο τον αριθμό φ, ονομάζεται χρυσό. 



Αν σχεδιάσουμε πάνω στα τετράγωνα τεταρτοκύκλια θα σχηματιστεί η χρυσή 
σπείρα. 



Η χρυσή σπείρα υπάρχει

Στον Ναυτίλο

Στο τριαντάφυλλο

Στα κοχύλια



η χρυσή σπείρα υπάρχει και

Στο αυτί Στο μάτι



Επίσης η χρυσή σπείρα υπάρχει



η χρυσή σπείρα υπάρχει ακόμη και στη Mona Lisa



Και όμως υπάρχει και αλλού η χρυσή σπείρα!!!

http://1.bp.blogspot.com/-H5GDnOFUitY/Ujd7UoitK2I/AAAAAAAAOmU/nrKdzZsvNbQ/s1600/fe.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-FccZfuhBJWM/Ujd-R9YZGOI/AAAAAAAAOoM/AbfkF3nePqw/s1600/images.jpg


Χρυσό Τρίγωνο λέγεται κάθε ισοσκελές τρίγωνο στο οποίο ο λόγος της
μεγάλης πλευράς προς τη μικρή είναι ίσος με «φ».



Χρυσό τρίγωνο υπάρχει στον πίνακα «Η σταύρωση» του Ραφαήλ



Χρυσά τρίγωνα υπάρχουν επίσης



Οι αριθμοί Fibonacci

1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,  21,  34,  55..

Ο κάθε αριθμός Fibonacci προκύπτει από την πρόσθεση των δύο προηγούμενων του.

Γεννήθηκε στην  
Ιταλία
το 1170 μ.Χ.

Πέθανε στην  
Ιταλία
το 1250 μ.Χ



Επίσης το πηλίκο δύο διαδοχικών αριθμών Fibonacci (ο μεγαλύτερος προς τον 
μικρότερο) πλησιάζει στο χρυσό αριθμό φ.

1/1 = 1
2/1 = 2
3/2 = 1.5
5/3 = 1.666666666
8/5 = 1.6
13/8 = 1.625
21/13 = 1.615384615
34/21 = 1.619047619
55/34 = 1.617647059
89/55 = 1.618181818



Το τρίγωνο του Pascal
Το άθροισμα των όρων των διαγωνίων μας δίνει τους αριθμούς Fibonacci,δηλ

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...



Κάποιος τοποθέτησε σε ένα τόπο ένα ζευγάρι κουνελιών. Το ζευγάρι κουνελιών γίνεται γόνιμο 
δύο μήνες μετά και γεννά ένα νέο ζευγάρι το μήνα. Κάθε νέο ζευγάρι αναπαράγεται με τον ίδιο 
ρυθμό. Πόσα ζευγάρια κουνελιών θα έχουμε σε ένα χρόνο;



Γενεαλογικό δένδρο του κηφήνα

Ο κηφήνας έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα, ενώ οι μέλισσες έχουν και μητέρα και 
πατέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δένδρο του κηφήνα αποτελείται από αριθμούς Fibonacci.



Ο αριθμός των πετάλων σε πολλά λουλούδια  είναι αριθμοί Fibonacci

Αγριόκρινος
( 3 πέταλα )

Πριμούλα
( 5 πέταλα )

Μελία
( 13 πέταλα)

Τριφύλλι ( 3 πέταλα )



Με αγαπά, δε με αγαπά;

Οι διαφορετικοί τύποι μαργαρίτας έχουν ένα διαφορετικό αριθμό πετάλων, που 
πάντα ανήκει στην ακολουθία αριθμών Φιμπονάτσι (21, 34, 55, 89).

Μαργαρίτα
( 34 πέταλα )

http://1.bp.blogspot.com/-VvU_r1nEuN0/Ujd6IvEd7RI/AAAAAAAAOlc/Gw2wsVfFsX4/s1600/pic_16.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-VvU_r1nEuN0/Ujd6IvEd7RI/AAAAAAAAOlc/Gw2wsVfFsX4/s1600/pic_16.jpeg


Οι σπόροι από ένα ηλιοτρόπιο σχηματίζουν ομόκεντρες σπείρες που ακολουθούν την κίνηση 
των δεικτών του ρολογιού αλλά και αντιστρόφως. Αν μετρηθούν, προκύπτουν δύο αριθμοί, το 

21 και το 34 που ανήκουν στους αριθμούς Fibonacci.

http://1.bp.blogspot.com/-ehtM9nd1BJg/Ujd5itb8AeI/AAAAAAAAOlU/0RbDVF9Wdmg/s1600/pic_16.jpg


Αν μετρήσουμε δεξιόστροφα και αριστερόστροφα τις σπείρες, θα διαπιστώσουμε ότι είναι 
αριθμοί Fibonacci



Η διακλάδωση των φυτών εμφανίζει τους αριθμούς Fibonacci. 
Αν ένα φυτό βγάλει ένα νέο βλαστό, ο βλαστός αυτός πρέπει να αυξηθεί δύο μήνες μέχρι να 
γίνει ισχυρός για να μπορεί να στηρίξει τη νέα διακλάδωση. Αν στη συνέχεια διακλαδίζεται 

κάθε μήνα, παίρνουμε την παρακάτω εικόνα. 
Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται ο καλύτερος φωτισμός και αερισμός του φυτού.



Στο πιάνο, η οκτάβα του πληκτρολογίου αποτελείται από δεκατρία
πλήκτρα, οκτώ λευκά και πέντε μαύρα. Τα πέντε μαύρα με τη σειρά τους,
αποτελούν μία ομάδα δύο πλήκτρων και μία τριών. Οι αριθμοί 2,3,5,8,13

είναι διαδοχικοί αριθμοί Fibonacci.



Το αστέρι των Πυθαγορείων.
Το σύμβολο της αδελφότητας των Πυθαγορείων ήταν το «Πεντάγραμμο»,

δηλαδή το αστέρι που σχηματίζεται από τις πέντε διαγωνίους του κανονικού
πενταγώνου. Αποδεικνύεται ότι κάθε πλευρά του πενταγράμμου διαιρεί τις

άλλες δύο σε «Χρυσή Τομή».



Το αστέρι των Πυθαγορείων υπάρχει π.χ. 



Ο αριθμός φ στην αρχιτεκτονική

Πρώτο παράδειγμα εφαρμογής του φ είναι στην πυραμίδα του Χέοπα στην Αίγυπτο.  Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα Μαθηματικά στην τέχνη. Αν τμήσουμε κάθετα την μεγάλη πυραμίδα 

της Γκίζας θα πάρουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ονομαζόμενο Αιγυπτιακό Τρίγωνο.  Ο λόγος της 
υποτείνουσας του τριγώνου που σχηματίζεται προς τη μισή πλευρά της βάσης (απόσταση της πλευράς από 

το κέντρο) είναι 1,61804… που διαφέρει από τον αριθμό Φ στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο.. 

φ

φ

1



Το θέατρο της Επιδαύρου
Η αναλογία των δύο διαζωμάτων 21 προς 34 ισούται με 0,618 (1/Φ) αλλά και η αναλογία του κάτω 

διαζώματος προς το σύνολο των σειρών 34 προς 55 ισούται με 0,618 (1/Φ).



Ο Παρθενώνας χωράει σε ένα χρυσό ορθογώνιο. Αν το ορθογώνιο το χωρίσουμε 
σε ένα τετράγωνο και σε ένα ορθογώνιο και επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία σε 

κάθε νέο ορθογώνιο, θα διαπιστώσουμε ότι και άλλα τμήματά του πληρούν τη 
χρυσή αναλογία.



Στο Taj Mahal στην Ινδία υπάρχουν χρυσά ορθογώνια



Ο καθεδρικός ναός Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε στη Φλωρεντία, πιο γνωστός ως Ντουόμο, 
έχει τη χρυσή αναλογία.



Επίσης το Παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία



...και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Βατικανό



Στην Παναγία των Παρισίων υπάρχει η χρυσή αναλογία



Και στο Σινικό Τείχος στην Κίνα



Και στο θόλο του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο



Και στο κάστρο του Windsor



Ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών στο Τορόντο
Ο λόγος του συνολικού ύψους του, που είναι 553,33m, προς το ύψος του 

“καταστρώματος παρατήρησης”, που είναι 342m, μας δίνει 1,618, δηλαδή τον αριθμό φ. 



Και στο κτήριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη υπάρχουν χρυσά ορθογώνια, δηλαδή η χρυσή 

αναλογία



Ο αριθμός Φ στη ζωγραφική

Η τέχνη και τα μαθηματικά όταν συνδυάστηκαν έφεραν εξαιρετικά 
αποτελέσματα κυρίως αισθητικά όπως η αρμονία και η ισορροπία.

Mona Lisa του Da Vinci



Η Μόνα Λίζα είναι ένα από τα πιό γνωστά έργα του Da Vinci. 



“Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου” του Da Vinci



Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου
του Leonardo Da Vinci

• Φαίνεται ότι ο ντα Βίντσι εικονογράφησε το De Architectura 3.1.3 του Βιτρούβιου που γράφει:
Ο ομφαλός είναι φυσικά τοποθετημένος στο κέντρο του ανθρώπινου σώματος. Aν σε ένα άνδρα 
ξαπλωμένο με το πρόσωπο στραμμένο επάνω και τα χέρια και τα πόδια του ανεπτυγμένα, 
έχοντας τον ομφαλό του ως κέντρο περιγράψουμε ένα κύκλο, ο κύκλος θα ακουμπήσει τα 
δάκτυλα των χεριών και τα δάκτυλα των ποδιών του. Δεν γίνεται μόνο μέσω ενός κύκλου η 
περιγραφή ενός ανθρώπινου σώματος.Οπως φαίνεται τοποθετείται και σε ένα τετράγωνο. 
Μετρώντας από τα πόδια ως την κορυφή του κεφαλιού, και έπειτα κατά μήκος των χεριών σε 
πλήρη έκταση, βρίσκουμε την τελευταία μέτρηση ίση με την πρώτη· έτσι γραμμές σε ορθή γωνία 
μεταξύ τους, περικλείουν την φιγούρα σχηματίζοντας ένα τετράγωνο.



Στον πίνακα «Ο Μυστικός Δείπνος» του Da Vinci
Μία τοιχογραφία που έκανε τρία χρόνια να τελειοποιηθεί (1845-1848). Είναι ακόμη ένα 

έργο που ακολουθεί τη χρυσή αναλογία.



Η Γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλι.
Το σώμα της θεάς παρουσιάζει χρυσές αναλογίες.

http://1.bp.blogspot.com/-idbokmfmFhU/Ujd3BADuLMI/AAAAAAAAOko/uH9nh5pN_UU/s1600/pic_15.jpeg


Ο Rembrandt ήταν άλλος ένας καλλιτέχνης που βασίστηκε στην χρυσή αναλογία.
H συγκεκριμένη Αυτοπροσωπογραφία του (Self-Portrait) αποτελεί όπως φαίνεται μια 

τριγωνική σύνθεση που περικλείει την κεντρική φιγούρα. Αν, λοιπόν, τραβήξουμε μία γραμμή 
από την κορυφή του τριγώνου προς τη βάση του, τότε η βάση χωρίζεται σε 2 ευθύγραμμα 

τμήματα, ο λόγος των οποίων ισούται με φ. 



Στον πίνακα «Άγιος Ιερώνυμος» του Da Vinci
Ένα χρυσό ορθογώνιο ταιριάζει τόσο προσεγμένα γύρω από την κεντρική φιγούρα που 

λέγεται πως ο καλλιτέχνης το σχεδίασε μόνο και μόνο γι’ αυτό.



Στον πίνακα «Οι Λουόμενοι» του Georges-Pierre Seurat

Παρατηρούμε πως τρεις φιγούρες είναι εγγεγραμμένες σε χρυσά ορθογώνια.



Στον πίνακα «Η πλατεία Ομονoίας» 
του Πιετ Μοντριάν

Υπάρχουν χρυσά ορθογώνια;



Οι διαστάσεις του καμβά είναι ένα χρυσό ορθογώνιο. Επιπλέον ένα τεράστιο δωδεκάεδρο 
που εμφανίζεται πάνω από τον Ιησού και σταδιακά σβήνει πίσω του, έχει προοπτική στα 

άκρα που σχεδιάστηκαν με βάση τη χρυσή αναλογία μεταξύ τους



Οι διαστάσεις του πίνακα του Dali «Η Θυσία του Μυστικού Δείπνου»
ακολουθούν τον χρυσό κανόνα



Στον πίνακα «Η Παρέλαση» του Q.Suerat



Ο αριθμός Φ στη γλυπτική
Υπάρχει στο γλυπτό «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου



Και στην Αφροδίτη της Μήλου υπάρχει



Και στις Καρυάτιδες



Στη διακόσμηση από τον πολιτισμό των Ατζέκων συναντάμε τη χρυσή αναλογία



Ο αριθμός Φ στο σώμα

Διαιρούμε την απόσταση από την αρχή του 
μετώπου μέχρι τον αφαλό με την απόσταση από 
τον αφαλό ως και την άκρη των δακτύλων .
Αν έχουμε τον αριθμό φ τότε το αποτέλεσμα 
πρέπει να είναι 1,618.



H ανθρώπινη ομορφιά βασίζεται στην θεϊκή αναλογία



Η θεϊκή αναλογία στο σώμα

http://www.google.gr/url?url=http://www.papadakismanolis.gr/index.php%3Flid%3D1%26mid%3D13%26bid%3D6&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig74att_XLAhWHExoKHVLfCRQQwW4IFTAA&sig2=zsroW7tjOuXSQTaBGIYV0g&usg=AFQjCNFb4j1uOZKXAarcITs8poHkMaYoUw


Μετρήστε την απόσταση από την αρχή του ώμου ως την άκρη των δακτύλων του χεριού. 
Διαιρέστε αυτόν τον αριθμό δια εκείνου της απόστασης από τον αγκώνα έως την άκρη των 

δακτύλων. Μετρήστε την απόσταση από τον αγκώνα έως την άκρη των δακτύλων και 
διαιρέστε με την απόσταση από τον καρπό μέχρι την άκρη των δακτύλων του χεριού. Βρήκατε 

τον φ;  Τότε το χέρι είναι αρμονικό!!!



Η χρυσή αναλογία στο δάχτυλο



Αν το πηλίκο του μήκους κάθε φάλαγγας προς το μήκος της επόμενης μας δίνει τον 
χρυσό αριθμό φ, τότε το χέρι ειναι όμορφο.



Οι χρυσές αναλογίες στο πόδι
Την απόσταση από τη μέση μέχρι το πάτωμα, αν τη διαιρέσουμε με την απόσταση από 

το γόνατο μέχρι το πάτωμα και βρούμε τον φ, τότε έχουμε όμορφα πόδια.



Θεικές αναλογίες στο πρόσωπο.



Ο αριθμός φ  σε διάφορα μέρη του σώματος



Χρυσές αναλογίες στο πρόσωπο.



Το κεφάλι διαμορφώνει ένα χρυσό ορθογώνιο με τα μάτια στο μέσο του.

Το στόμα και η μύτη τοποθετούνται στις χρυσές διαιρέσεις της απόστασης μεταξύ των ματιών  

και του κατώτατου σημείου του πηγουνιού.



Ο Δρ Μαρκιουάρντ μετά από αναλύσεις φωτογραφιών ανθρώπων που θεωρούνται όμορφοι 
συμπέρανε τα εξής:Το όμορφο στόμα είναι 1,618 φορές μεγαλύτερο από τη μύτη τους και η μύτη 

1,618 φορές μεγαλύτερη από την άκρη της μύτης. Το τρίγωνο που σχηματίζεται από τη μύτη και το 
στόμα είναι χρυσό τρίγωνο. Δηλαδή το τέλειο πρόσωπο είναι σύμφωνο με τη χρυσή αναλογία. Έτσι 

δημιούργησε τη μάσκα, η οποία στα όμορφα πρόσωπα εφαρμόζει ακριβώς. Αυτή η μάσκα 
χρησιμοποιείται στην πλαστική χειρουργική, στη βέλτιστη χρήση του make up, καθώς και στο 

photoshop

RF Mask



Χρυσές αναλογίες μεταξύ των δοντιών για όμορφο χαμόγελο



Τα ωραία μάτια έχουν την χρυσή αναλογία



Το ηχείο του βιολιού έχει δώδεκα ή περισσότερα τόξα καμπυλότητας σε
κάθε πλευρά. Το επίπεδο τόξο στη βάση συχνά επικεντρώνεται στο σημείο
Χρυσής Τομής που βρίσκεται στην κάθετο προς το κεντρικό ευθύγραμμο

τμήμα.



Τα σημαντικότερα ιερά της Ελλάδας όχι μόνο βρίσκονται σε γεωμετρικές 
αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά διέπονται και από τη Χρυσή Τομή.



Ο αριθμός Φ στη φύση



Ο αριθμός Φ στα λουλούδια



Ο αριθμός Φ στα ζώα



Ο αριθμός Φ στο δελφίνι







Ο αριθμός φ εμφανίζεται και αλλού!!!



Ο χρυσός αριθμός φ υπάρχει και στους σπειροειδείς γαλαξίες



Ο χρυσός αριθμός φ υπάρχει στις μαύρες τρύπες.

Στην εξίσωση που υπολογίζει την ταχύτητα της μαύρης τρύπας υπάρχει ο αριθμός φ 



Υπάρχει στους πλανήτες



Υπάρχει ακόμη και στά δακτυλικά αποτυπώματα και στο DNA!!!



Το ηλεκτροκαρδιογράφημα  σε κατάσταση ηρεμίας εμφανίζει την χρυσή τομή



Στην ταινία Κώδικας ντα Βίντσι, υπάρχουν σκηνές όπου
γίνεται αναφορά στην χρυσή τομή, όπως όταν ένας κωδικός σπάει με

χρήση αριθμών Fibonacci…



Ο χρυσός αριθμός φ υπάρχει σε φωτογραφίες,σε διαφημίσεις, σε κοσμήματα. 



Χρυσή τομή και φωτογραφία
δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση του πιο ενδιαφέροντος στοιχείου της εικόνας



Το κεντρικό θέμα της φωτογραφίας ακολουθεί 
τις αναλογίες του χρυσού ορθογωνίου και της λογαριθμικής σπείρας
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Το δαγκωμένο μήλο στο λογότυπο  της Apple σχεδιάστηκε με βάση τη χρυσή τομή.



Επίσης το λογότυπο της Mercedes-Benz σχεδιάστηκε με βάση τη χρυσή τομή



Και το λογότυπο της TOYOTA σχεδιάστηκε με βάση τη χρυσή τομή



Γιατί το κίτρινο λογότυπο του National Geographic είναι τόσο ελκυστικό;
Η απάντηση είναι, η χρυσή αναλογία.Είναι αρκετά ταιριαστό για έναν οργανισμό με 

σύνθημα «εμπνέουμε τους ανθρώπους να νοιάζονται για τον πλανήτη» να έχει λογότυπο 
με βάση το χρυσό ορθογώνιο.



Στα CD και στα αυτοκίνητα έχουμε την χρυσή αναλογία



Οι διάστασεις των πιστωτικών καρτών έχουν την χρυσή αναλογία.
Γιατί άραγε;



Και στη μόδα η χρυσή τομή



Ο  ανθρώπινος εγκέφαλος και το ανθρώπινο μάτι μπορούν να αποτυπώσουν  
ευκολότερα τις λεπτομέρειες μιας εικόνας με τη Χρυσή αναλογία.



Κοσκινά Χριστίνα
Καραθανάσης Δημήτρης
Κόλεβ Συμεών

Ομάδα Μαθηματικών



Ομάδα της φύσης

Μαλιγιάννη Εύα-Δανάη
Ρουσίτ Ίνα
Κυριαζή Έντισον
Σπιγιάτι Λουτσιάνο
Κουζούλης Προμηθέας
Σκουραλής Φίλιππος



Ομάδα του ανθρώπινου 
σώματος

Μάργας Αποστόλης
Ντολλανάση Ρονάλντο



Ομάδα της τέχνης

Μάργαρης Νίκος
Λούβρης Πέτρος
Μάμμος Γιώργος
Κουταλέλης Παναγιώτης
Δαβαλά Ευγενία
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	 Η χρυσή τομή και ο χρυσός αριθμός φ
	Ο Johannes Kepler είχε πει ότι η γεωμετρία έχει δύο θησαυρούς: το Πυθαγόρειο Θεώρημα και τη Χρυσή Τομή. Το πρώτο μπορεί να συγκριθεί με μια ποσότητα χρυσού και το δεύτερο μπορεί να ονομαστεί πολύτιμο πετράδι.
	Τι κοινό έχουν:��Ο Παρθενώνας��Η πιστωτική κάρτα��Η Πυραμίδα του Χέοπα��Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο��Το Κουνουπίδι ����Τον αριθμό της τελειότητας δηλ.� �τον αριθμό φ�������
	Η χρυσή τομή αναφέρεται επίσης και ως χρυσός λόγος ή χρυσός κανόνας.�� Άλλα ονόματα είναι χρυσή μετριότητα και Θεϊκή αναλογία� ενώ στον Ευκλείδη ο όρος ήταν "άκρος και μέσος λόγος".
	Η χρυσή τομή και ο αριθμός φ στα Μαθηματικά
	Τι είναι η χρυσή τομή και ο αριθμός φ��Η χρυσή τομή είναι το σημείο το οποίο διαιρεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, έτσι ώστε ο λόγος του προς το μεγαλύτερο τμήμα να είναι ίσος με το λόγο του μεγάλου τμήματος προς το μικρό.� �Ο παραπάνω λόγος συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα «φ» ύστερα�από πρόταση του αμερικανού μαθηματικού Mark Barr, από το αρχικό�του ονόματος του γλύπτη Φειδία, ο οποίος χρησιμοποίησε τη Χρυσή Τομή�στα έργα του.
	��                                   Ο αριθμός φ  είναι ίσος με 
	Ο Χρυσός Αριθμός «φ» θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ως θεϊκή�αναλογία και η εφαρμογή του σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα ή κατασκευές�οδηγούσε σε άριστα αποτελέσματα
	ΧΡΥΣΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ� Το ορθογώνιο του οποίου, αν διαιρέσουμε την μεγάλη διάσταση προς τη μικρή και βρούμε πηλίκο τον αριθμό φ, ονομάζεται χρυσό. �
	Αν σχεδιάσουμε πάνω στα τετράγωνα τεταρτοκύκλια θα σχηματιστεί η χρυσή σπείρα. �
	Η χρυσή σπείρα υπάρχει
	η χρυσή σπείρα υπάρχει και
	 Επίσης η χρυσή σπείρα υπάρχει
	η χρυσή σπείρα υπάρχει ακόμη και στη Mona Lisa
	Και όμως υπάρχει και αλλού η χρυσή σπείρα!!!
	Χρυσό Τρίγωνο λέγεται κάθε ισοσκελές τρίγωνο στο οποίο ο λόγος της�μεγάλης πλευράς προς τη μικρή είναι ίσος με «φ».
	Χρυσό τρίγωνο υπάρχει στον πίνακα «Η σταύρωση» του Ραφαήλ
	Χρυσά τρίγωνα υπάρχουν επίσης
	Οι αριθμοί Fibonacci ��1,  1,  2,  3,  5,  8,  13,  21,  34,  55..��Ο κάθε αριθμός Fibonacci προκύπτει από την πρόσθεση των δύο προηγούμενων του.� 
	Επίσης το πηλίκο δύο διαδοχικών αριθμών Fibonacci (ο μεγαλύτερος προς τον μικρότερο) πλησιάζει στο χρυσό αριθμό φ.
	Το τρίγωνο του Pascal�Το άθροισμα των όρων των διαγωνίων μας δίνει τους αριθμούς Fibonacci,δηλ�1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...
	Κάποιος τοποθέτησε σε ένα τόπο ένα ζευγάρι κουνελιών. Το ζευγάρι κουνελιών γίνεται γόνιμο δύο μήνες μετά και γεννά ένα νέο ζευγάρι το μήνα. Κάθε νέο ζευγάρι αναπαράγεται με τον ίδιο ρυθμό. Πόσα ζευγάρια κουνελιών θα έχουμε σε ένα χρόνο;�
	Γενεαλογικό δένδρο του κηφήνα��Ο κηφήνας έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα, ενώ οι μέλισσες έχουν και μητέρα και πατέρα. 
	Ο αριθμός των πετάλων σε πολλά λουλούδια  είναι αριθμοί Fibonacci
	Με αγαπά, δε με αγαπά;��Οι διαφορετικοί τύποι μαργαρίτας έχουν ένα διαφορετικό αριθμό πετάλων, που πάντα ανήκει στην ακολουθία αριθμών Φιμπονάτσι (21, 34, 55, 89).�
	Οι σπόροι από ένα ηλιοτρόπιο σχηματίζουν ομόκεντρες σπείρες που ακολουθούν την κίνηση των δεικτών του ρολογιού αλλά και αντιστρόφως. Αν μετρηθούν, προκύπτουν δύο αριθμοί, το 21 και το 34 που ανήκουν στους αριθμούς Fibonacci.��
	Αν μετρήσουμε δεξιόστροφα και αριστερόστροφα τις σπείρες, θα διαπιστώσουμε ότι είναι αριθμοί Fibonacci�
	Η διακλάδωση των φυτών εμφανίζει τους αριθμούς Fibonacci. �Αν ένα φυτό βγάλει ένα νέο βλαστό, ο βλαστός αυτός πρέπει να αυξηθεί δύο μήνες μέχρι να γίνει ισχυρός για να μπορεί να στηρίξει τη νέα διακλάδωση. Αν στη συνέχεια διακλαδίζεται κάθε μήνα, παίρνουμε την παρακάτω εικόνα. �Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται ο καλύτερος φωτισμός και αερισμός του φυτού.    � �
	Στο πιάνο, η οκτάβα του πληκτρολογίου αποτελείται από δεκατρία�πλήκτρα, οκτώ λευκά και πέντε μαύρα. Τα πέντε μαύρα με τη σειρά τους,�αποτελούν μία ομάδα δύο πλήκτρων και μία τριών. Οι αριθμοί 2,3,5,8,13�είναι διαδοχικοί αριθμοί Fibonacci.
	Το αστέρι των Πυθαγορείων.�Το σύμβολο της αδελφότητας των Πυθαγορείων ήταν το «Πεντάγραμμο»,�δηλαδή το αστέρι που σχηματίζεται από τις πέντε διαγωνίους του κανονικού�πενταγώνου. Αποδεικνύεται ότι κάθε πλευρά του πενταγράμμου διαιρεί τις�άλλες δύο σε «Χρυσή Τομή».
	Το αστέρι των Πυθαγορείων υπάρχει π.χ. �
	���Ο αριθμός φ στην αρχιτεκτονική��Πρώτο παράδειγμα εφαρμογής του φ είναι στην πυραμίδα του Χέοπα στην Αίγυπτο.  Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα Μαθηματικά στην τέχνη. Αν τμήσουμε κάθετα την μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας θα πάρουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ονομαζόμενο Αιγυπτιακό Τρίγωνο.  Ο λόγος της υποτείνουσας του τριγώνου που σχηματίζεται προς τη μισή πλευρά της βάσης (απόσταση της πλευράς από το κέντρο) είναι 1,61804… που διαφέρει από τον αριθμό Φ στο πέμπτο δεκαδικό ψηφίο.. ��
	Το θέατρο της Επιδαύρου� Η αναλογία των δύο διαζωμάτων 21 προς 34 ισούται με 0,618 (1/Φ) αλλά και η αναλογία του κάτω διαζώματος προς το σύνολο των σειρών 34 προς 55 ισούται με 0,618 (1/Φ).
	Ο Παρθενώνας χωράει σε ένα χρυσό ορθογώνιο. Αν το ορθογώνιο το χωρίσουμε σε ένα τετράγωνο και σε ένα ορθογώνιο και επαναλάβουμε αυτή τη διαδικασία σε κάθε νέο ορθογώνιο, θα διαπιστώσουμε ότι και άλλα τμήματά του πληρούν τη χρυσή αναλογία.�
	Στο Taj Mahal στην Ινδία υπάρχουν χρυσά ορθογώνια
	Ο καθεδρικός ναός Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε στη Φλωρεντία, πιο γνωστός ως Ντουόμο, έχει τη χρυσή αναλογία.
	Επίσης το Παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία
	...και η Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Βατικανό
	Στην Παναγία των Παρισίων υπάρχει η χρυσή αναλογία
	Και στο Σινικό Τείχος στην Κίνα
	Και στο θόλο του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο
	Και στο κάστρο του Windsor 
	Ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών στο Τορόντο�Ο λόγος του συνολικού ύψους του, που είναι 553,33m, προς το ύψος του “καταστρώματος παρατήρησης”, που είναι 342m, μας δίνει 1,618, δηλαδή τον αριθμό φ. �
	Και στο κτήριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη υπάρχουν χρυσά ορθογώνια, δηλαδή η χρυσή αναλογία 
	Ο αριθμός Φ στη ζωγραφική��Η τέχνη και τα μαθηματικά όταν συνδυάστηκαν έφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα κυρίως αισθητικά όπως η αρμονία και η ισορροπία.
	Η Μόνα Λίζα είναι ένα από τα πιό γνωστά έργα του Da Vinci. 
	“Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου” του Da Vinci
	Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου� του Leonardo Da Vinci
	Στον πίνακα «Ο Μυστικός Δείπνος» του Da Vinci �Μία τοιχογραφία που έκανε τρία χρόνια να τελειοποιηθεί (1845-1848). Είναι ακόμη ένα έργο που ακολουθεί τη χρυσή αναλογία.
	Η Γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλι.� Το σώμα της θεάς παρουσιάζει χρυσές αναλογίες.
	Ο Rembrandt ήταν άλλος ένας καλλιτέχνης που βασίστηκε στην χρυσή αναλογία.� H συγκεκριμένη Αυτοπροσωπογραφία του (Self-Portrait) αποτελεί όπως φαίνεται μια τριγωνική σύνθεση που περικλείει την κεντρική φιγούρα. Αν, λοιπόν, τραβήξουμε μία γραμμή από την κορυφή του τριγώνου προς τη βάση του, τότε η βάση χωρίζεται σε 2 ευθύγραμμα τμήματα, ο λόγος των οποίων ισούται με φ. ��
	Στον πίνακα «Άγιος Ιερώνυμος» του Da Vinci� Ένα χρυσό ορθογώνιο ταιριάζει τόσο προσεγμένα γύρω από την κεντρική φιγούρα που λέγεται πως ο καλλιτέχνης το σχεδίασε μόνο και μόνο γι’ αυτό.
	Στον πίνακα «Οι Λουόμενοι» του Georges-Pierre Seurat� Παρατηρούμε πως τρεις φιγούρες είναι εγγεγραμμένες σε χρυσά ορθογώνια.
	Στον πίνακα «Η πλατεία Ομονoίας» �του Πιετ Μοντριάν��Υπάρχουν χρυσά ορθογώνια;
	Οι διαστάσεις του καμβά είναι ένα χρυσό ορθογώνιο. Επιπλέον ένα τεράστιο δωδεκάεδρο που εμφανίζεται πάνω από τον Ιησού και σταδιακά σβήνει πίσω του, έχει προοπτική στα άκρα που σχεδιάστηκαν με βάση τη χρυσή αναλογία μεταξύ τους
	Οι διαστάσεις του πίνακα του Dali «Η Θυσία του Μυστικού Δείπνου» ακολουθούν τον χρυσό κανόνα
	Στον πίνακα «Η Παρέλαση» του Q.Suerat
	Ο αριθμός Φ στη γλυπτική�Υπάρχει στο γλυπτό «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου
	Και στην Αφροδίτη της Μήλου υπάρχει
	Και στις Καρυάτιδες
	Στη διακόσμηση από τον πολιτισμό των Ατζέκων συναντάμε τη χρυσή αναλογία
	Ο αριθμός Φ στο σώμα
	H ανθρώπινη ομορφιά βασίζεται στην θεϊκή αναλογία 
	Η θεϊκή αναλογία στο σώμα
	Μετρήστε την απόσταση από την αρχή του ώμου ως την άκρη των δακτύλων του χεριού. Διαιρέστε αυτόν τον αριθμό δια εκείνου της απόστασης από τον αγκώνα έως την άκρη των δακτύλων. Μετρήστε την απόσταση από τον αγκώνα έως την άκρη των δακτύλων και διαιρέστε με την απόσταση από τον καρπό μέχρι την άκρη των δακτύλων του χεριού. Βρήκατε τον φ;  Τότε το χέρι είναι αρμονικό!!!
	Η χρυσή αναλογία στο δάχτυλο
	Αν το πηλίκο του μήκους κάθε φάλαγγας προς το μήκος της επόμενης μας δίνει τον χρυσό αριθμό φ, τότε το χέρι ειναι όμορφο.
	Οι χρυσές αναλογίες στο πόδι�Την απόσταση από τη μέση μέχρι το πάτωμα, αν τη διαιρέσουμε με την απόσταση από το γόνατο μέχρι το πάτωμα και βρούμε τον φ, τότε έχουμε όμορφα πόδια.
	Θεικές αναλογίες στο πρόσωπο.
	Ο αριθμός φ  σε διάφορα μέρη του σώματος
	Χρυσές αναλογίες στο πρόσωπο.
	Το κεφάλι διαμορφώνει ένα χρυσό ορθογώνιο με τα μάτια στο μέσο του.��Το στόμα και η μύτη τοποθετούνται στις χρυσές διαιρέσεις της απόστασης μεταξύ των ματιών  και του κατώτατου σημείου του πηγουνιού. 
	�Ο Δρ Μαρκιουάρντ μετά από αναλύσεις φωτογραφιών ανθρώπων που θεωρούνται όμορφοι συμπέρανε τα εξής:Το όμορφο στόμα είναι 1,618 φορές μεγαλύτερο από τη μύτη τους και η μύτη 1,618 φορές μεγαλύτερη από την άκρη της μύτης. Το τρίγωνο που σχηματίζεται από τη μύτη και το στόμα είναι χρυσό τρίγωνο. Δηλαδή το τέλειο πρόσωπο είναι σύμφωνο με τη χρυσή αναλογία. Έτσι δημιούργησε τη μάσκα, η οποία στα όμορφα πρόσωπα εφαρμόζει ακριβώς. Αυτή η μάσκα χρησιμοποιείται στην πλαστική χειρουργική, στη βέλτιστη χρήση του make up, καθώς και στο photoshop
	Χρυσές αναλογίες μεταξύ των δοντιών για όμορφο χαμόγελο
	Τα ωραία μάτια έχουν την χρυσή αναλογία
	Το ηχείο του βιολιού έχει δώδεκα ή περισσότερα τόξα καμπυλότητας σε�κάθε πλευρά. Το επίπεδο τόξο στη βάση συχνά επικεντρώνεται στο σημείο�Χρυσής Τομής που βρίσκεται στην κάθετο προς το κεντρικό ευθύγραμμο�τμήμα.
	Τα σημαντικότερα ιερά της Ελλάδας όχι μόνο βρίσκονται σε γεωμετρικές αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά διέπονται και από τη Χρυσή Τομή.
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	Υπάρχει στους πλανήτες
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