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        Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  εμέιημεο  ησλ  Μαζεκαηηθώλ  θαη  ηδηαηηέξσο  ηεο  

Γεσκεηξίαο ζηελ  Αξραία  Ειιάδα,  παξνπζηάζηεθαλ δύν  ζεκαληηθνί  αξηζκνί,  πνπ  

κέρξη  ζήκεξα  καγλεηίδνπλ  ηε ζθέςε  θαη  εμάπηνπλ  ηε  θαληαζία. Οη  αξηζκνί  

απηνί,  ην  π  θαη  ην  υ,  έρνπλ  ‘πξσηαγσληζηήζεη ‘ ζε  βηβιία, θηλεκαηνγξαθηθέο  

ηαηλίεο  θαη αζθαιώο  έρνπλ  βξεη  πξαθηηθέο εθαξκνγέο  ζε  πνιιέο  πιεπξέο  ηεο  

θαζεκεξηλόηεηαο. Εηδηθόηεξα, ν  αξηζκόο  θ,  γλσζηόο  θαη σο  τρσσή  τομή,  έρεη  

βξεη  ηε  ζέζε  ηνπ  ζε  πνιιά  θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα,  ρσξίο  όκσο  λα  

μερλάκε  όηη  παξνπζηάδεηαη  ζε  πάξα  πνιιέο  πεξηπηώζεηο  ζην  αλζξώπηλν  ζώκα  

αιιά  θαη  ζηε  θύζε  γεληθόηεξα. 

        Πώο  νξίδεηαη  όκσο  ν  αξηζκόο  θ; Σηε  Γεσκεηξία  ν  αξηζκόο  θ πξνθύπηεη  κε 

ηνλ  εμήο  ηξόπν: 

Φσξίδνπκε  έλα επζύγξακκν  ηκήκα  α  ζε  δύν  άληζα  ηκήκαηα  β (ην  κεγαιύηεξν) 

θαη γ(ην κηθξόηεξν). Αλ  ηζρύεη  όηη   

 

 

 
    ηόηε  ιέκε  όηη  ν  ιόγνο  ηζνύηαη  κε  ηνλ  αξηζκό  θ. Η  ζρέζε  απηή  

κπνξεί λα γξαθεί  σο   
  

 


   θαη  ζέηνληαο  





    πξνθύπηεη κία  

δεπηεξνβάζκηα  εμίζσζε  ηεο  νπνίαο  ε  ζεηηθή  ξίδα  ηζνύηαη  κε  

1 5
1,61803...

2


   

Βιέπνπκε  ινηπόλ  όηη  ν αξηζκόο   θ  είλαη  άξξεηνο. 

 

Το  υ  στις  Καλές  Τέτνες  

Υπάξρεη  ε άπνςε  όηη  ε  εκθάληζε  ηεο  ρξπζήο  ηνκήο  ζε  πίλαθεο  δσγξαθηθήο  ή  

έξγα  γιππηηθήο  δεκηνπξγεί  ηελ  αίζζεζε  ηεο  αξκνλίεο  θαη  ηεο  θαιαηζζεζίαο. 

όπσο  αλαθέξζεθε, ε ρξπζή ηνκή ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα θ, ράξε ζην Φεηδία πνπ 

ελζσκάησζε  ζηνλ Παξζελώλα ηε ρξπζή ηνκή. Παξόκνηεο  εκθαλίζεηο  ηεο  ρξπζήο  

ηνκήο  ππνζηεξίδεηαη  όηη  εκθαλίδνληαη  ζην  Leonardo  Da  Vinci ,ζην Salvador Dali 
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,ζηηο  ππξακίδεο ηεο Αηγύπηνπ,  αθόκα  θαη ζηε  βίβιν  ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ,  ζην  

πξώην  βηβιίν πνπ ηππώζεθε πνηέ.  

Η  τρσσή  τομή  στη  υύση 

Ο  αξηζκόο  θ  θαίλεηαη  λα  εκθαλίδεηαη  ζε  πιήζνο  πεξηπηώζεσλ   πνπ  πνηθίινπλ 

κεηαμύ ηνπο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν θύνληαη νη  κίζρνη ησλ θιαδηώλ  όπσο  θαη νη 

αλαινγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο . Πξόζθαηα  έρεη  αλαθαιπθζεί κία καζεκαηηθή 

δνκή  ζηνπο  εκηθξπζηάιινπο θαη ζηε  ζρέζε  πνπ  δηέπεη  ηα ύςε  ησλ  εδξώλ από ηηο 

νπνίεο απνηεινύληαη. Υπνζηεξίδεηαη όηη ε αλαινγία ησλ πςώλ ηζνύηαη κε 1, 618… 

θαη είλαη απηή ε αλαινγία πνπ δίλεη ηε κέγηζηε ζηαζεξόηεηα. 

Ακολοσθία  Fibonacci 

Η  πην  γλσζηή  ίζσο  εθαξκνγή ηεο ρξπζήο ηνκήο  πνπ κάιηζηα έθαλε θαη ηελ 

εκθάληζε ηεο ζηε ινγνηερλία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν, κέζσ ηεο ηαηλίαο  ‘ Κώδηθαο  

da Vinci’   είλαη ε αθνινπζία  Fibonacci. Τη είλαη  απηή ε αθνινπζία;  

0, 1 ,1, 2, 3, 5, 8, 13,….   

Παξαηεξνύκε όηη θάζε όξνο πξνθύπηεη σο άζξνηζκα ησλ δύν πξνεγνύκελσλ.   

Η ζρέζε ηεο αθνινπζίαο Fibonacci  κε ηε ρξπζή ηνκή είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθή 

θαη έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη αλ δηαηξέζνπκε δύν δηαδνρηθνύο όξνπο ηεο αθνινπζίαο,  

ην  πειίθν  πξνζεγγίδεη  ηνλ αξηζκό  θ.  Γηα  παξάδεηγκα: 

5 8 13 21
1,666..     1,6      1,62...      1,61..

3 5 8 13
           

 

Απηέο  είλαη ιίγεο από ηηο ηδηόηεηεο ηεο ρξπζήο ηνκήο. Αλ ζέιεηε λα δείηε 

πεξηζζόηεξα  γηα απηό ηνλ κπζηεξηώδε αξηζκό  κπνξείηε  λα  επηζθεθζείηε  ηα  

παξαθάησ  link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gc5qNQZEnAg 

https://www.youtube.com/watch?v=BeMG7OA55Mc 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ8GH0n_P_w 


