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<<Ο άνθρωπος είναι ένα κλάσμα

που αριθμητή έχει την πραγματική του αξία

και παρονομαστή την ιδέα που έχει για 
τον εaυτό του. Ο αριθμητής παραμένει ο ίδιος.

Γι' αυτό όσο μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής 
τόσο μικρότερο είναι το κλάσμα>>.

Λέων Τολστόι . Ρώσος λογοτέχνης.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Είναι η επιστήμη που μελετά θέματα όπως:

• την ποσότητα (δηλαδή τους αριθμούς),

• τη δομή (δηλαδή τασχήματα), 

• το διάστημα,

• τη μεταβολή, 

• τις σχέσεις όλων των μετρήσιμων 
αντικειμένων της πραγματικότητας και της 
φαντασίας μας



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
• Η τέχνη και η εφαρμοσμένη επιστήμη της 

σχεδίασης και της υλοποίησης διαφόρων 
κατασκευών 

• Έμφαση στην εργονομία και 
στην αισθητική τους. 

• Αντικείμενο: ο σχεδιασμός όλων των κτιστών 
υποδομών στο περιβάλλον

• Βασίζεται σε μαθηματικούς όρους.



ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

• Είναι ένα μοντέλο.
• Αρθρώνει το χώρο 
• Οι γεωμετρικοί  κανόνες ρυθμίζουν τις 

σχέσεις μεταξύ των μορφών. 
• Κατασκευή οικοδομημάτων. Σε αυτό 

βοήθησε το καρτεσιανό σύστημα 
συντεταγμένων. 

• Ο καρτεσιανός χώρος είναι 
τεμαχισμένος. 

• Αποτελείται απο σημεία.



ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ

• Η Χρυσή Τομή Φ δηλώνει μία αναλογία. 

• Ορίζεται ως το σημείο που πρέπει να 
διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο 
λόγος του ως προς το μεγαλύτερο τμήμα 
να ισούται με τον λόγο του μεγαλύτερου 
τμήματος ως προς το μικρότερο.



• Τα σχήματα που εμπεριέχουν την αναλογία 
του Φ θεωρούνται τα πιο αρμονικά και 
ευχάριστα από αισθητικής άποψης 

• Τη χρυσή τομή θεωρείται ότι εισήγαγε και 
υπολόγισε ο Πυθαγόρας (585 – 500 π.χ.).

• Ο Παρθενώνας, ο «Κανών» του Πολυκλέτη 
και η «Αφροδίτη» του Πραξιτέλη, το τέλειο 
ελληνικό θέατρο της Επιδαύρου και το 
αρχαίο 6 θέατρο του Διονύσου, βασίζονται 
στη χρυσή τομή



ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
• Εάν πάρουμε μια διαγώνιο της πυραμίδας 

τότε παίρνουμε ένα τρίγωνο, αυτό είναι το 
αιγυπτιακό τρίγωνο. 

• Αυτό το τρίγωνο είναι 
ειδικό γιατί περιέχει 
την χρυσή τομή.

• Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
θεοποιούσαν τη χρυσή 
τομή.



ΕΞΑΓΩΝΟ‐ ΕΞΑΓΡΑΜΜΟ

• Σύμφωνα με την αναλογία αυτή 
κατασκευάστηκε το αστέρι του Δαυίδ. 

• Ενώνοντας τις εναλλάξ γωνίες ενός 
εξαγώνου παίρνουμε ένα εξάγραμμο, ένα 
αστέρι



Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

• Ο λόγος της μεγαλύτερης πλευράς του α 
προς τη μικρότερη πλευρά του β ισούται με 
το Φ.

• Αν συνεχίσουμε με την ίδια διαδικασία, θα 
παραγάγουμε διαρκώς μικρότερα χρυσά 
ορθογώνια το ένα μέσα στο άλλο. 

• Αν σε καθένα από αυτά σχεδιάσουμε ένα 
τεταρτημόριο του κύκλου, θα προκύψει μια 
λογαριθμική σπείρα





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Είναι ο συνδυασμός μερών ενός συνόλου 
που η οργάνωσή τους τείνει προς ένα 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

• Τα μέρη αυτά είναι γεωμετρικές μορφές 
(π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα), που 
πετυχαινουν διάφορες συμμετρίες



LE CORBUISER

• Επιφυλακτικός και αρνητικός για την 
εφαρμογή της χρυσής αναλογίας στην 
τέχνη

• Το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε σε 
βασικές μορφές και δομές υποκείμενες στο 
φυσικό φαινόμενο.

• Η καριέρα του κορυφώθηκε με την 
εισαγωγή ενός νέου αναλογικού 
σύστηματος που ονομάζεται "Modulor."



MONDULER

• Το Modulor παρέχει "ένα αρμονικό μέτρο 
στην ανθρώπινη κλίμακα

• Ισχύει καθολικά για την αρχιτεκτονική και 
τη μηχανική. 

• Το σύστημα αυτό βασίστηκε στις 
ανθρώπινες αναλογίες.



MONDULER

• Σύστημα αναλογικής αναπτύχθηκε με βάση 
την ακολουθία Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13).

• Ο σκοπός της Modulor ήταν να 
«διατηρήσει την ανθρώπινη 
κλίμακα παντού 



Modulor άνθρωπος



ΑΝΤΟΝΙ GAUDI

• Αρχιτέκτονας του 19 -20ου αιώνα

• Σπούδασε γεωμετρία 

• Ανέδειξε την αλυσοειδή καμπύλη ως 
μηχανικό στοιχείο, ενώ χρησιμοποιούνταν 
μόνο στην κατασκευή των γεφυρών 
αναστολής .

• Το στοιχείο αυτό είχαν οι καμάρες:Casa Mila, 
της Σχολής Teresianas, η κρύπτη της Colonia 
Guell και της Σαγράδα Φαμίλια του Γκαουντί 



• Εφάρμοσε καινοτομίες στην χρήση των υλικών

• Ασχολήθηκε με τις στήλες. 

• Τους έδωσε μια διπλή στροφή σχήμα 
ελικοειδές.

• Από αυτό δημιουργύθηκε η δομή φράκταλ.

• Χωρίζει μικρές, ανεξάρτητες και 
αυτοφερόμενες ενότητες

• Πέτυχε μια ορθολογική, δομημένη και 
απολύτως λογική λύση 

• Δημιούργησε ένα νέο αρχιτεκτονικό στυλ 
απλό, πρακτικό και αισθητικό.



LE 
CORBUISER

ANTONI 
GAUNTI



ΧΟΡΟΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• Από το break dance μέχρι το μπαλέτο 

χρησιμοποιούνται οι ιδέες που βρέθηκαν στα 
μαθηματικά



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
• Τεχνική: «spotting» 

• Καθώς οι χορεύτες γυρίζουν το σώμα 
τους,κράτουν το κεφάλι τους σταθερό για όσο 
το δυνατόν περισσότερο 

• Περιστρέφουν γρήγορα το λαίμο τους για να 
καλύψουν τη διαφόρα με το σώμα τους

• Απαιτείται η ίδια κατεύθυνση μετά από κάθε 
περιστροφή

• Αυτό τους βοηθά να ισορροπήσουν και να 
αποφύγουν πιθανή ζάλη.



ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

• Είναι η ιδιότητα γεωμετρικών σχημάτων στα 

οποία σε κάθε σημείο τους υπάρχει αντίστοιχο 

σημείο που ανήκει στο σχήμα και το μέσο αυτού 

τουευθύγραμμου τμήματος να ανήκει σε ένα 

στοιχειώδες γεωμετρικό σχήμα

• Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των επιδόσεών 

τους.



ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

• Συμμέτρια κάτοπτρου

• Φανταστείται μια γραμμή που περνάει από  την 

κορυφή του κεφαλιού σας στο έδαφος ανάμεσα 

στα πόδια σας

• Οι χορεύτες σχηματίζουν σχήματα με το σώμα 

τους 

• Οι χορογράφοι σκεφτονταί για το πως να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις γραμμμές και τις 

γωνίες για να κάνουν τις χορογραφίες πιο 

ενδιαφέρουσες











RUDOLF 
LABAN

• Διαπίστωσε ότι ο χορός ως 

τέχνη της ίσης στέκεται στην 

αδελφή τέχνες, μια θέση που 

ποτέ δεν είχε δουλέψει

• Κατανόησε την κίνηση 

επαρκώς ώστε να 

δημιουργηθούν σημάδια στο 

χαρτί που θα μπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν τα μέρη 

του σώματος κινείται που 

στο χώρο και το χρόνο 

δυναμικά





ΣΥΣΤΗΜΑ 
LABANOTATION

• Labanotation, το σύστημά

του μπορεί να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες του σύγχρονου 

χορού παγκοσμίως. 

• Ένα σύστημα σημειογραφίας 

για την καταγραφή και ανάλυση κίνησης



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήση των μαθηματικών για:

• ανάμειξη και αναλογία χημικών ουσιών 

• το εστιακό μήκος για τον υπολογισμό της 

απόστασης ανάμεσα στον φωτογράφο και στο 

θέμα του.

• Η ρύθμιση του διαφράγματος της F-2, 

αφήνοντας το  ποσό του φωτός που 

επιθυμούμε



Η ΟΠΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ

Για να προβάλει κάτι πανορααμικά, ο φωτογράφος 

παίρνει 

• μια σειρά από επικαλυπτόμενες φωτογραφίες

• σε κάθε κατεύθυνση 

• από το ίδιο ακριβώς σημείο στο χώρο

Σε αυτήν την προβολή 

• οι μεσημβρινοί απέχουν εξίσου μεταξύ τους όπως και 

οι παραλληλισμοί.



ΣΥΜΜΟΡΦΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

• Ποιοτικά, οι σύμμορφοι χάρτες εξασφαλιζουν ότι η 

εικόνα δεν θα είναι ψαλιδισμένη ή ασύμμετρη.

• Σε μια στερεογραφική προβολή, η ναδίρ του 

πανοράματος κινείται στο κέντρο αυτού του μικρού 

πλανήτη-σφαίρα. 

• Ο ορίζοντας, ο οποίος σχηματίζει τον ισημερινό της 

ορατή σφαίρα,  προβάλλεται σε ένα κύκλο

• Δίνει την εντύπωση ότι η άκρη μιας σφαίρας είναι 

σαν κεφάλι



Η ΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

• Χάρη σε αυτή κατασκευάστηκε το πρώτο 
στερεοσκοπίο

• Εξαιτίας της διαφορετικής γεωμετρικής του 
θέσης στο ανθρώπινο σώμα η παράλλαξη 
ανθρώπινης όρασης είναι η φαινομενική 
διαφοροποίηση των εικόνων που 
αντιστοιχούν στο κάθε ένα οφθαλμό 
ξεχωριστά





ΑΡΧΕΣ  
ΣΤΕΡΕΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

• Στερεοσκοπική βάση το 1/30 της πιο κοντινής  
απόστασης από το θέμα

• Οπτικοί άξονες  φωτογραφικών φακών αυστηρά  
παράλληλοι  μεταξύ  τους

• Μετακίνηση χωρίς κατακόρυφη παράλλαξη

• Δημιουργία μεγάλου βάθους πεδίου

• Σταθερή απόσταση, όχι διαφορά κλίμακας 



ΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


