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Τι είναι η χρυσή τομή;
Τυπικός ορισμός : Χωρίζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε δύο κομμάτια. Στη 

γλώσσα της ελληνικής Γεωμετρίας λέμε ότι κάνουμε μια ΤΟΜΗ η οποία 
είναι ΧΡΥΣΗ εφόσον ο λόγος του μεγάλου προς το μικρό είναι ίσος με το 
λόγο ολόκληρου προς το μεγάλο. Ποια είναι η τιμή αυτού του λόγου; 

x1-x

1

από όπου λύνουμε με τον γνωστό τρόπο (ποιό;;;) και βρίσκουμε

Αλγεβρικός υπολογισμός της χρυσής τομής 
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Γιατί είναι σημαντική η χρυσή τομή;
Η χρυσή τομή εμφανίζεται ως αναλογία στη φύση...

Στο ναυτίλο, ο λόγος των 
ακτίνων του κάθε 
θαλάμου με τον 
προηγούμενο ισούται με 
το χρυσό λόγο.

Η κατανομή των σπόρων στο ηλιοτρόπιο είναι κυκλική. Η σπείρα είναι 
προς τα έξω ενώ έχει διπλή κατεύθυνση, δηλαδή και όπως κινούνται οι 
δείκτες του ρολογιού και αντίστροφα από το κέντρο του λουλουδιού. Ο 
αριθμός των σπειρών και προς τις δύο κατευθύνσεις είναι δύο διαδοχικοί 
αριθμοί στην ακολουθία Fibonacci.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%28%CE%B6%CF%89%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
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Γιατί είναι σημαντική η χρυσή τομή;
… αλλά και στον άνθρωπο ...

Ο καρπός διαιρεί το χέρι από τον 
αγκώνα και κάτω σε λόγο χρυσής 
τομής...

...ενώ αν παρατηρήσουμε τις φάλαγγες του δείκτη 
μας, φαίνεται πως καθεμιά βρίσκεται σε χρυσή 
αναλογία με την επόμενή της. (παρατηρήστε τους 
αριθμούς Fibonacci στις μετρήσεις)

Η χρυσή αναλογία, όπως φαίνεται και στις 
διπλανές φωτογραφίες, εμφανίζεται στις 
αναλογίες των δοντιών μας, του αυτιού μας 
αλλά και σε πολλές άλλες λεπτομέρειες του 
προσώπου μας όπως είναι τα χείλη, τα μάτια ή 
ακόμα και η μύτη. 

Προσέξετε ιδιαιτέρως την χρυσή σπείρα που 
εμφανίζεται στο εικονιζόμενο αυτί.
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Γιατί είναι σημαντική η χρυσή τομή;
… αλλά και στον άνθρωπο ...

Ο αρχιτέκτονας Le Corbusier (1887-1965) 
κατασκεύασε μια κλίμακα αναλογιών που 

ονόμασε Le Modulor, η οποία βασίζεται στο 
ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με αυτή, ο 

ομφαλός διαιρεί το ανθρώπινο σώμα σε λόγο 
χρυσής τομής. 
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Γιατί είναι σημαντική η χρυσή τομή;
… αλλά και στον άνθρωπο ...

Το σχεδιάγραμμα δίπλα είναι ένα καρδιογράφημα σε 
στιγμή ηρεμίας. Για τους γιατρούς είναι μία ιδιαίτερα 
ικανοποιητική ένδειξη όταν το διάστημα μεταξύ δύο 
οξέων επαρμάτων R διαιρείται σε λόγο χρυσής 
τομής από ένα έπαρμα Τ. (το κόκκινο βέλος στο 
διάγραμμα) 

Το μόριο του DNA, η βάση της ζωής, έχει αναλογίες 
χρυσής τομής. Μία πλήρης περιστροφή έχει μήκος 34 
angstroms ενώ το πλάτος της είναι 21. Οι αριθμοί 34 
και 21, ανήκουν στην ακολουθία του Fibonacci και ο 
λόγος τους είναι 1.6190476 πολύ κοντά στο 1.6180339 
που είναι η τιμή του φ.
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από την 
πλειοψηφία των παρατηρητών.

Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς στον αρχαίο 
κόσμο για τη δημιουργία κατασκευών με ”αρμονικές” 
διαστάσεις ....
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από την 
πλειοψηφία των παρατηρητών.

Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε πολλαπλώς στον αρχαίο 
κόσμο για τη δημιουργία κατασκευών με ”αρμονικές” 
διαστάσεις ....
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από 
την πλειοψηφία των παρατηρητών.

 … από τους 
καλλιτέχνες για τη 
δημιουργία 
έργων 
ζωγραφικής...
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από την 
πλειοψηφία των παρατηρητών.

… αλλά και στο σύγχρονο κόσμο για τη δημιουργία εμπορικών 
σημάτων...
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από την 
πλειοψηφία των παρατηρητών.

… αλλά και στη μόδα, όπου τα ρούχα διορθώνουν προς την 
κατεύθυνση της χρυσής τομής τις σωματικές αναλογίες...
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από την 
πλειοψηφία των παρατηρητών.

… ενώ γνωστοί ηθοποιοί που θεωρούνται ελκυστικοί εμφανίζουν 
τέτοιες αναλογίες στο πρόσωπό τους...
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Η χρυσή τομή αναγνωρίζεται ως αρμονία και ”ομορφιά” από την 
πλειοψηφία των παρατηρητών.

Χρησιμοποιείται ακόμα και για τη σχεδίαση ιστοσελίδων!
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Υπάρχει επιστήμη πίσω από τη χρυσή τομή;

Η χρυσή τομή εμφανίζεται σε πολλά σημεία στη φύση ωστόσο δεν έχει 
αναγνωριστεί μία κοινή αιτία για την εμφάνισή της. 

Επιπλέον, η αναγνώριση μίας κοινής αιτίας εμφάνισης της χρυσής τομής 
δεν είναι εύκολό ζήτημα.

Πράγματι, σύμφωνα με την επικρατέστερη επιστημονική άποψη η φύση 
εξελίσεται δοκιμάζοντας όλες τις πιθανές επιλογές και αφήνοντας τις 
βέλτιστες να επιβιώσουν, βέλτιστες κάτω από την επίδραση όλων των 
παραμέτρων που επηρεάζουν ένα δοσμένο φυσικό (δηλαδή 
βιολογικό) σύστημα. 

Η επιστήμη προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για την εμφάνιση της 
χρυσής τομής σε κάθε μία από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις, ωστόσο 
είναι φανερό πως σε κάθε μία περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη 
και κατανόηση του συστήματος για την ερμηνεία του φαινομένου. 
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Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της 
ερευνητικής εργασίας

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία  :

 Χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε ομάδες εργασίας.

 Χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 
ανίχνευσαν το γνωστικό επίπεδο των μαθητών και των καθηγητών 
του 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης ως προς τη χρυσή τομή και τις 
εφαρμογές της στη φύση και στη τέχνη.

 Προχώρησαν σε απλή ανάλυση δεδομένων και κατέγραψαν τα 
συμπεράσματά τους με απλό τρόπο σε μία μικρή έκθεση.

 Αναζήτησαν πληροφορίες για τη χρυσή τομή στο διαδίκτυο και 
συνέταξαν μία μικρή μελέτη.

 Χρησιμοποίησαν καινοτόμα εργαλεία συνεργατικής μάθησης 
(δημιουργία wiki). 
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Ερωτηματολόγιο

Κάθε μία από τις ομάδες εργασίας 
πρότεινε κάποιες ερωτήσεις. Από το 
σύνολο των ερωτήσεων επιλέχθηκαν 
οι περισσότερο κατάλληλες και από 
αυτές προέκυψε το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε για τη 
συλλογή δεδομένων.
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Αποτελέσματα

8%

92%

Ιδιότητα

Καθηγητής
Μαθητής

42%

58%

Φύλο

Αγόρι
Κορίτσι

Στην έρευνα συμμετείχαν 329  ερωτώμενοι. 
Από αυτούς οι 25 είναι καθηγητές (8% επί 

του συνόλου) και 304 είναι μαθητές(92% επί 
του συνόλου).

Από τα άτομα που δήλωσαν το φύλο τους 
(324) οι 135 (42% επί του συνόλου) είναι 
αγόρια και οι 189 (58% επί του συνόλου) 

είναι κορίτσια.
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Αποτελέσματα

Από τους μαθητές που δήλωσαν την τάξη 
τους (291) οι 100 ανήκαν στην Α (34% επί 

του συνόλου) οι 82 ανήκαν στην Β (28%) οι 
109 ανήκαν στην Γ (37% επί του συνόλου)

Οι 90 ερωτώμενοι γνώριζαν τι είναι η χρυσή 
τομή (28,21% επί του συνόλου) ενώ οι 229 δεν 
γνώριζαν (71,79% επί του γενικού συνόλου). 

34%

28%

37%

Τάξη

Α
Β
Γ

28%

72%

Ξέρεις τι είναι η χρυσή τομή;

Ναι 
Όχι 
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Αποτελέσματα

Από τους ερωτώμενους οι 18 γνώριζαν το λόγο για τον οποίο η χρυσή τομή συμβολίζεται με το 
ελληνικό γράμμα φ (6% επί του γενικού συνόλου) ενώ οι 276 δεν γνώριζαν (94% επί του γενικού 

συνόλου).

Οι 60 από τους ερωτώμενους δήλωσαν 
πως έχουν συναντήσει τη χρυσή τομή σε 

κάποιο σχολικό μάθημα (19% επί του 
γενικού συνόλου) ενώ οι υπόλοιποι δεν 

γνώριζαν (81% επί του συνόλου). 

6%

94%

Αν ναι γνωρίζεις το λόγο για τον οποίο η χρυσή τομή συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα φ;

Ναι 
Όχι 

19%

81%

Έχεις συνανήσει τη χρυσή τομή σε κάποιο σχολικό μάθημα;

Ναι 
Όχι 
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Αποτελέσματα

Στην ερώτηση για το αν θα προτιμούσαν τα βιβλία να έχουν τετράγωνο σχήμα, 86 από τους 
ερωτώμενους είπαν ναι (27%) και οι 234 είπαν όχι (73%).

27%

73%

Θα προτιμούσες να έχουν τα σχολικά βιβία τετράγωνο σχήμα;

Ναι
Όχι
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Αποτελέσματα

➔ 46 (14%) επέλεξαν την αναλογία 1 : 1,32.
➔ 114 (36%) επέλεξαν την αναλογία 1 : 1,62.
➔ 70 (22%) επέλεξαν την αναλογία 1 : 1,86.

➔ 91 (28%) επέλεξαν την αναλογία 1 : 2.

Η σωστή απάντηση είναι η 2η (1 : 1,62) η οποία είναι η αναλογία της χρυσής τομής και 
την οποία οι τράπεζες επέλεξαν για να καταστήσουν την πιστωτική κάρτα ένα 
αισθητικά αποδεκτό αντικείμενο. Παρατηρούμε πως οι περισσότεροι από τους 
ερωτώμενους δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν την αναλογία που ορίζεται από τη 
χρυσή τομή.

Στην ερώτηση “Νομίζεις πως μία πιστωτική κάρτα 
έχει διαστάσεις...”
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Αποτελέσματα

Στην ερώτηση “Ποια από τις παρακάτω εκδοχές της περίφημης “Μόνα Λίζα” σου 
φαίνεται περισσότερο όμορφη;”

➔ 94 (29%) επέλεξαν την 1η.
➔ 171 (52%) επέλεξαν την 2η.
➔ 58 (19%) επέλεξαν την 3η.

Η πρωτότυπη εκδοχή είναι η δεύτερη. Το πρόσωπο της “Μόνα Λίζα” έχει σχεδιαστεί 
από το Leonardo da Vincy μέσα σε ένα ορθογώνιο με διαστάσεις χρυσής τομής. 
Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων αναγνώρισε το γεγονός αυτό ως 
ένδειξη ομορφιάς.

29% 52% 19%



24.01.12Φύση και Μαθηματικά 24

Αποτελέσματα

Στην ερώτηση ”Από τις παρακάτω αρχιτεκτονικές κατασκευές επέλεξε όσες νομίζεις πως 
έχουν “αρμονικές” αναλογίες”...”,

68% 58%
34%39%

Η αλήθεια είναι πως μόνο ο Παρθενώνας και η Πυραμίδα του Χέοπα έχει σχεδιαστεί με 
χρήση αναλογίας της χρυσής τομής. Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων 
αναγνώρισε το γεγονός αυτό.

οι 225 ψήφισαν τον Παρθενώνα (ποσοστό 68%),

οι 193 ψήφισαν Χέοπα σε ποσοστό 58%,

οι 128 Το ρολόι της πλατείας της Ξάνθης σε ποσοστό 39%

οι 112 ψήφισαν το κέντρο “Georges Pompidou” σε ποσοστό 34%
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Αποτελέσματα

Στην ερώτηση ”Από τα παρακάτω σήματα επέλεξε όσα νομίζεις πως έχουν “αρμονικές” 
αναλογίες;”, 

39%

64% 49% 31%

Η αλήθεια είναι πως για όλα τα σήματα χρησιμοποιήθηκε η χρυσή τομή στη σχεδίασή τους αλλά 
με διαφορετική βαρύτητα σε κάθε μία από τις περιπτώσεις. Το σήμα της Audi, κερδίζει τις 
προτιμήσεις της πλειοψηφίας ενδεχομένως γιατί χρησιμοποιεί ως βασικό του σχήμα τον κύκλο, 
παγκόσμιο και αιώνιο σύμβολο πληρότητας.

οι 211 το σήμα της Audi (ποσοστό 64%),

οι 161 το σήμα της Toyota (ποσοστό 49%), 

οι 130 επέλεξαν την Coca Cola (ποσοστό 39%),

οι 104 το σήμα του Δήμου Ξάνθης (ποσοστό 31%). 



Συμπεράσματα της Στατιστικής Έρευνας

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι η χρυσή τομή αλλά και γιατί 
συμβολίζεται με το γράμμα “φ”...

...ενώ δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το μέτρο της χρυσής τομής όταν τους 
ζητείται (όπως π.χ. στις αναλογίες της πιστωτικής κάρτας).

Ωστόσο, τείνουν να αναγνωρίζουν ως περισσότερο αρμονικές τις 
αρχιτεκτονικές κατασκευές με αναλογίες χρυσής τομής (Παρθενώνας και 
Πυραμίδα Χέοπα)...

...ενώ αναγνωρίζουν τη χρυσή τομή ως ένδειξη “ομορφιάς” σε έργα τέχνης 
έναντι όμοιων έργων που δεν την έχουν (π.χ. Μόνα Λίζα)...

...αλλά και ως ένδειξη “αρμονίας” σε εμπορικά σήματα.

Οι μαθητές αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό και στην καθημερινή τους ζωή 
καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα προτιμούσαν τετράγωνα βιβλία 
έναντι αυτών που ήδη έχουν, των οποίων οι αναλογίες πλησιάζουν 
περισσότερο στις αναλογίες της χρυσής τομής.
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Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ερευνητική εργασία  :

 Συνεργάστηκαν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους στα πλαίσια 
του κοινού στόχου που έπρεπε να υλοποιήσουν, καλλιεργώντας με 
τον τρόπο αυτό κοινωνικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, που 
αφορούν την επίτευξη στόχων.

 Ανακάλυψαν πως η αναγνώριση της ”ομορφιάς” και της ”αρμονίας¨ 
μπορεί να χαρακτηρίζεται από μετρήσιμες αναλογίες των οποίων η 
εγγύτητα προς τη χρυσή τομή ορίζει και το μέτρο της ”ομορφιάς” ή της 
”αρμονίας”.

 Γνώρισαν τα βήματα μίας απλής έρευνας, από τη συλλογή των 
δεδομένων με εργασία πεδίου έως τη στατιστική ανάλυση και την 
κατάλληλη καταγραφή των αποτελεσμάτων. 

 Αναγνώρισαν τη σημασία των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία ενός 
συνεργατικού έργου.



Δείγμα από την Εργασία 
των 

μαθητών στο wiki
Οι φωτογραφίες των παιδιών έχουν αντικατασταθεί για την ασφάλεια των μαθητών και 

την προφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων. 
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1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης

Ερευνητική Εργασία

Φύση και Μαθηματικά

Wiki : http://mathnature.wikispaces.com/ 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

http://mathnature.wikispaces.com/
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