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ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ; 

Μαθηματικά

Φυσικές 
επιστήμες

Τεχνολογία, 
Μηχανική

Ιατρική, 
Βιολογία

Φιλοσοφία…

Οικονομικές 
επιστήμες

Πληροφορική

Τα μαθηματικά θεωρούνται η 
βάση για πολλά πεδία ενώ 
υποστηρίζουν και πολλά άλλα. 
Συχνά αναφέρονται ως το κέντρο 
του ανεπτυγμένου πολιτισμού.  

Όμως στο πλαίσιο της τυπικής 
εκπαίδευσης οι μαθητές δεν 
έρχονται σε επαφή με αυτές τις 
πλευρές των μαθηματικών.  



ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ; 

Μαθηματικά

Φυσικές 
επιστήμες

Τεχνολογία, 
Μηχανική

Ιατρική, 
Βιολογία

Φιλοσοφία…

Οικονομικές 
επιστήμες

Πληροφορική

Τα μαθηματικά είναι ένα σημαντικό 
πολιτισμικό αγαθό στο οποίο θα 
ήταν χρήσιμο να έχουν πρόσβαση 
όλοι οι άνθρωποι. 

Όμως μεγάλο μέρος του μαθητικού 
πληθυσμού χάνει κάποια στιγμή τη 
σχέση του με τα μαθηματικά και 
αυτό έχει ευρύτερες συνέπειες. 

Οι δημιουργικές εργασίες θα 
μπορούσαν να είναι μία ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσουν οι μαθητές τη 
σχέση τους με τα μαθηματικά και να 
απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με 
τη χρησιμότητα των μαθηματικών και 
τη χρησιμότητα εμπλοκής των 
μαθητών με τα μαθηματικά. 



1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ VORONOI

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Διαγράμματα Voronoi, Τριγωνισμός Delaunay, μεσοκάθετος, περίκεντρο, περιγεγραμμένος κύκλος. 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ
Να προσεγγίσουν οι μαθητές κάποιες προχωρημένες μαθηματικές ιδέες μέσα από τη διαδικασία 
επίλυσης ενός ανοικτού προβλήματος γεωμετρίας και να βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι στα 
μαθηματικά ανακαλύπτοντας πλευρές της χρησιμότητάς τους στην ερμηνεία του φυσικού κόσμου και 
της ευρύτητας των εφαρμογών τους σε άλλα πεδία. 



1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου / 3ο Κεφάλαιο, 3.7 (Μεσοκάθετος), 3.17 (Απλές γεωμετρικές κατασκευές), 4ο 
Κεφάλαιο, 4.5 (Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου), 5ο Κεφάλαιο, 5.12 (Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι 
τριγώνου). 

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΧΟΙ):
• Να εφαρμόσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για τη μεσοκάθετο, το περίκεντρο και τον 

περιγεγραμμένο κύκλο τριγώνου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενός ανοικτού γεωμετρικού προβλήματος.
• Να ασκήσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες μέσα από τη μαθηματική και ιστορική διερεύνηση της 

εξέλιξης ενός μαθηματικού προβλήματος. 
• Να ανακαλύψουν όψεις της ερμηνείας του φυσικού κόσμου με τη βοήθεια των μαθηματικών.
• Να προσεγγίσουν εφαρμογές των μαθηματικών σε άλλα πεδία (επιστήμες, τεχνολογία, τέχνες, 

καθημερινή ζωή). 
• Μέσω μιας μη τυπικής ή ημι-τυπικής διδακτικής προσέγγισης, να βελτιώσουν τη στάση τους 

απέναντι στα μαθηματικά.



2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο 7ωρο-Διαδικασία: 
• Διαβάστε τον σκοπό/τίτλο/θέμα/ερευνητικό ερώτημα της εργασίας σας.
• Μελετήστε το υλικό που σας παραδόθηκε.
• Κάντε μία δική σας περίληψη ή συμπέρασμα, για το υλικό που έχετε στα χέρια σας, μην ξεχνάτε ποιο είναι το 

ερευνητικό σας ερώτημα.
• Αποφασίστε μετά τη μελέτη του υλικού σας, πώς εξυπηρετείται ο σκοπός της εργασίας από το υλικό που έχετε 

στα χέρια σας. Τι επιπλέον χρειάζεστε, αν χρειάζεστε;
• Διαμορφώστε μια πρώτη ιδέα για τα συμπεράσματα, το τελικό πόρισμα ή και τις καινούργιες έννοιες ή ιδέες 

που επισημάνατε. Σκεφτείτε και, κατόπιν, συζητήστε με τον/την διδάσκοντα/ουσα για τις επισυνάψεις που 
προτείνετε να γίνουν.

• Γράψτε τουλάχιστον τρεις καταληκτικές ιδέες για τα παραδοτέα σας.
• Αποφασίστε το είδος του παραδοτέου  της ερευνητικής αναφοράς (ένα διήγημα/ένα ποίημα/ένα πείραμα/ένα 

πόστερ/μια περιγραφή/ένας διάλογος/μια αντιπαράθεση/μια κατασκευή/μια συλλογή/άλλη καλλιτεχνική 
σύνθεση κ.ά.

Περιγραφή: Περιγράψτε με βήματα/στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά το 1ο 7ωρο: Απαντήστε στα 
ερωτήματα: τι κάνατε/τι αποτυπώσατε/πού καταλήξατε/πώς θα συνεχίσετε.

Από το YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του/της μαθητή/τριας/ομάδας



2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο 7ωρο-Διαδικασία: 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων και επεξεργάζονται αρχικά όλες οι ομάδες το ίδιο 
ερευνητικό ερώτημα: 

“Αν έχουμε μία διασπορά σημείων στο επίπεδο (θα τα λέμε τόπους), πως μπορούμε να χωρίσουμε το 
επίπεδο σε περιοχές έτσι ώστε κάθε τόπος να έχει τη δική του περιοχή η οποία να αποτελείται από 
εκείνα τα σημεία του επιπέδου που είναι τα πλησιέστερα σε αυτό τον τόπο;”

Αν οι μαθητές δεν το σκεφτούν μόνοι τους, δίνεται η υπόδειξη να διερευνήσουν πρώτα την απλούστερη 
περίπτωση με 2 σημεία, στη συνέχεια την περίπτωση με 3 σημεία, με 4 σημεία και στη συνέχεια να 
γενικεύσουν. 

Όπου χρειαστεί, θα μελετήσουν τη βιβλιογραφία που τους έχει δοθεί και θα αναζητήσουν και πρόσθετη. 



2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο 7ωρο-Διαδικασία: 

Στη συνέχεια προτείνεται σε κάθε ομάδα να διερευνήσει κάποιο από τα παρακάτω θέματα: 
1. Διαγράμματα Voronoi, ένα πρότυπο ανάπτυξης στον φυσικό κόσμο. 
2. Η ιστορική εξέλιξη του προβλήματος που διαπραγματεύονται τα διαγράμματα Voronoi. 
3. Βιογραφικά στοιχεία του Voronoi, του δασκάλου του Markov και των μαθητών του Delaunay και 

Sierpinski, ώστε να αναδειχθεί μία εικόνα του πλαισίου της εποχής. 
4. Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi στην Αρχιτεκτονική και στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. 
5. Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi στις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες. 
6. Δημιουργία εικαστικών έργων με την τεχνική των διαγραμμάτων Voronoi στο χέρι και στον 

υπολογιστή. 
7. Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi σε άλλα πεδία (Αστρονομία, Κρυσταλλογραφία, Βιολογία, 

Φυσιολογία, Χημεία, Φυσική, Μετεωρολογία, Γεωγραφία, Ιατρική, Διακριτή και Υπολογιστική 
Γεωμετρία, Σχεδιασμός Αλγορίθμων, Προβλήματα Βελτιστοποίησης). 



2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο 7ωρο-Διαδικασία: 

• Οι μαθητές μελετούν τη βιβλιογραφία που τους έχει δοθεί και αναζητούν πρόσθετη. 
• Συγκεντρώνουν και μεταφράζουν, όπου χρειάζεται, τα κείμενα που θα χρησιμοποιήσουν. 
• Καταγράφουν μία περιγραφή των βημάτων που ακολούθησαν. 



2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2ο 7ωρο-Διαδικασία: 
• Ξεφυλλίστε ξανά το υλικό σας και εντάξτε τυχόν επιπλέον υλικό που προσκομίσατε.
• Αναδιαμορφώστε ή επαναξιολογήστε την ιδέα σας για τα συμπεράσματα, το τελικό πόρισμα ή και τις 

καινούργιες έννοιες ή ιδέες που επισημάνατε και θέλετε να εντάξετε στην τελική σας παρουσίαση/εργασία.
• Περιγράψτε την τελική ιδέα για τα παραδοτέο σας.
• Αποφασίστε τι από το υλικό που έχετε στα χέρια σας θα συμπεριλάβετε στο έργο σας και διαμορφώστε τις 

βιβλιογραφικές σας αναφορές.
• Αποφασίστε οριστικά το είδος του παραδοτέου, εάν χρειάζεται.
• Διαβάστε τους πλαγιότιτλους ή τις επισημάνσεις που έχετε κάνει έως τώρα.
• Διαβάστε το συμπέρασμα στο οποίο είχατε καταλήξει.
• Συνθέστε τις απόψεις και πληροφορίες – χρησιμοποιώντας κατάλληλες γλωσσικές φόρμες – και παραθέστε με 

τον κατάλληλο τρόπο τις πηγές σας.
• Ολοκληρώστε την ερευνητική αναφορά (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) και παρουσιάστε την, στην τάξη σας, μαζί με τυχόν 

επιπλέον δημιουργίες σας (επίσης ενταγμένες στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ).
• Παραδώστε την ερευνητική αναφορά (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ) με τη λήξη του 2ου 7ώρου, μαζί με τυχόν επιπλέον 

δημιουργίες σας (επίσης ενταγμένες στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ).
Περιγραφή: Περιγράψτε με βήματα/ στάδια την πορεία που ακολουθήσατε κατά το 2ο 7ωρο: Απαντήστε στα 
ερωτήματα: πώς ξεκινήσατε τη μελέτη/τι βήματα κάνατε/ποιο είδος εργασίας εκτελέσατε (πραγματεία/θεατρικό 
παιχνίδι/ποίημα/κατασκευή/πείραμα/πεζογράφημα/κ.ά.). 

Από το YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του/της μαθητή/τριας/ομάδας



2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2ο 7ωρο-Διαδικασία: 

Η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί το υλικό που συγκέντρωσε από το 1ο 7ωρο και τις σημειώσεις που κράτησε 
προκειμένου να συνθέσει και να καταγράψει: 
• Τη διαδικασία λύσης του προβλήματος που θέτει το ερευνητικό ερώτημα. 
• Την ανάπτυξη του πρόσθετου θέματος που επίλεξε από τα προτεινόμενα. Στην περίπτωση της 

δημιουργίας εικαστικών έργων, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας είναι η δημιουργία των έργων. 

Πρέπει να δοθεί προσοχή 
• στον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματευτούν τις πληροφορίες από τις πηγές (αναδιατύπωση και 

σύνθεση κειμένων, αποφυγή λογοκλοπής) και 
• στην ορθή χρήση των βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών. 

• Οι μαθητές ολοκληρώνουν την εργασία και δημιουργούν ένα powerpoint για την παρουσίαση. 
• Καταγράφουν μία περιγραφή των βημάτων που ακολούθησαν. 



Η ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ



Ερευνητικό ερώτημα: 

Αν έχουμε μία διασπορά σημείων στο επίπεδο (θα 
τα λέμε τόπους), πως μπορούμε να χωρίσουμε το 
επίπεδο σε περιοχές έτσι ώστε κάθε τόπος να έχει 
τη δική του περιοχή η οποία να αποτελείται από 
εκείνα τα σημεία του επιπέδου που είναι τα 
πλησιέστερα σε αυτό τον τόπο; 

Ό χωρισμός του επιπέδου σε περιοχές πρέπει να 
είναι μία πλακόστρωση (tessellation), δηλαδή 
αφενός να καλύπτει όλο το επίπεδο ώστε να μην 
μείνουν περιοχές που δεν ανήκουν σε κανένα τόπο 
και αφετέρου να μην υπάρχουν επικαλύψεις, 
δηλαδή να μην υπάρχουν περιοχές που να ανήκουν 
ταυτόχρονα σε δύο τόπους.



Η περίπτωση με 1 σημείο. 



Η περίπτωση με 2 σημεία λύνεται με την κατασκευή της μεσοκαθέτου. 



Η περίπτωση με 3σημεία λύνεται με την κατασκευή του τριγώνου, των 3 μεσοκαθέτων του τριγώνου και 
την εύρεση του περικέντρου. 



Η περίπτωση με 4 σημεία φαίνεται να λύνεται με περισσότερους από έναν τρόπους και δημιουργεί ένα 
δίλημμα για το πώς πρέπει να γίνει ο τριγωνισμός. Οι μαθητές αναζητούν στη βιβλιογραφία που τους 
έχει δοθεί στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να λύσουν το πρόβλημα. 



Τρ
ιγ

ω
νι

σ
μ

ό
ς 

D
e

la
u

n
ay

Λάθος Σωστό

Ο σωστός τριγωνισμός (τριγωνισμός Delaunay) απαιτεί ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου 
τριών σημείων να μην περιέχει το τέταρτο σημείο. 



Λύνοντας το πρόβλημα του τριγωνισμού για τα τέσσερα σημεία, οι μαθητές μπορούν να γενικεύσουν 
και, δεδομένης μιας διασποράς σημείων στο επίπεδο, να διατυπώσουν μία μέθοδο διαμέρισης του 
επιπέδου σε περιοχές (διάγραμμα Voronoi) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού ερωτήματος. 



Διασπορά σημείων (τόποι)

1ο βήμα
Τριγωνισμός Delaunay
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2ο βήμα
Έλεγχος τριγωνισμού με τους 
περιγεγραμμένους κύκλους 
(πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του 
τριγωνισμού). 

3ο βήμα
Σχεδιασμός μεσοκαθέτων. Από τις 
μεσοκαθέτους κρατάμε 
• το πλέγμα που ενώνει τα περίκεντρα 

των τριγώνων για τις εσωτερικές 
πλευρές του τριγωνισμού 

• τις ημιευθείες για τις εξωτερικές 
πλευρές του τριγωνισμού. 
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4ο βήμα
Σβήνουμε τον τριγωνισμό και έχουμε το 
επίπεδο χωρισμένο σε περιοχές. Κάθε 
περιοχή (κελί Voronoi) ενός τόπου 
αποτελείται από όλα τα σημεία του 
επιπέδου που είναι τα πλησιέστερα σε 
αυτό τον τόπο.  

5ο βήμα
Σβήνουμε και τη διασπορά των σημείων 
(τόπων) και έχουμε μία πλακόστρωση 
(tessellation) που είναι το διάγραμμα 
Voronoi. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ



Voronoi στη φύση







Τα πρότυπα πάνω στα οποία γίνεται η ανάπτυξη στη φύση σχηματίζουν συχνά μορφές Voronoi.

Για να οπτικοποιήσουμε την εμφάνιση των διαγραμμάτων Voronoi στη φύση, θα μπορούσαμε να 
σκεφτούμε έναν τρισδιάστατο χώρο ο οποίος υποδιαιρείται σε πολλαπλούς κρυστάλλους ως εξής: Οι 
κρύσταλλοι αρχίζουν να αναπτύσσονται από διάφορους προκαθορισμένους τόπους στο χώρο, με τον 
ίδιο ρυθμό προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να σπρώχνουν ο ένας τον άλλο και σταματούν να 
αναπτύσσονται όταν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Ο κρύσταλλος που δημιουργείται από κάθε τόπο 
με αυτή τη διαδικασία είναι η περιοχή του χώρου η πιο κοντινή σε αυτό τον τόπο από ότι σε όλους τους 
άλλους τόπους του χώρου. 

Με άλλα λόγια, οι περιοχές αυτές σχηματίζουν ένα διάγραμμα Voronoi στον τρισδιάστατο χώρο. 
Συνεπώς, τα διαγράμματα Voronoi αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη μοντελοποίηση των φυσικών 
φαινομένων. 



Kepler, 17ος αιώνας 

Ο Κέπλερ είχε εισάγει την ιδέα των 
διαγραμμάτων Voronoi που 
δημιουργούνταν από ακέραια 
πλέγματα, καθώς μελετούσε 
• τα σχήματα των νιφάδων και 
• το πρόβλημα του πακεταρίσματος 

(packing) των σφαιρών. 
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Descartes, 17ος αιώνας 

Ο Καρτέσιος στο βιβλίο του για τις 
αρχές της φιλοσοφίας 
χρησιμοποίησε την ιδέα των 
διαγραμμάτων Voronoi για να δείξει 
ότι η διασπορά της ύλης στο 
σύμπαν δημιουργεί δίνες με κέντρα 
τα ακίνητα-σταθερά αστέρια. 



Snow, 19ος αιώνας 

Ο βρετανός φυσικός John Snow, 
κατά τη διάρκεια της έκρηξης της 
χολέρας στο Λονδίνο το 1854, έβαλε 
στον ίδιο χάρτη τα κρούσματα 
χολέρας και τα διαγράμματα 
Voronoi που προέκυπταν από τις 
τοποθεσίες στις οποίες υπήρχαν 
αντλίες νερού και ανακάλυψε έτσι 
τις μολυσμένες αντλίες σώζοντας 
πολλές ανθρώπινες ζωές.
Το διάγραμμά του αναφέρεται ως ο 
διασημότερος χάρτης νόσου του 
19ου αιώνα και ο Snow ως ο πατέρας 
της σύγχρονης επιδημιολογίας. 



Dirichlet, 19ος αιώνας 

Ακολουθώντας κάποιες παλαιότερες ιδέες 
του Kepler και του Gauss, ο Dirichlet
θεώρησε διαμελισμούς του χώρου που 
παράγονταν με τη χρήση ακέραιων σημείων 
ως τόπους.  Έτσι, μέχρι σήμερα τα 
διαγράμματα Voronoi λέγονται επίσης και 
πλακοστρώσεις (tessellations) Dirichlet. 
Τριάντα χρόνια αργότερα ο Voronoi
επέκτεινε τη μελέτη των τετραγωνικών 
μορφών του Dirichlet και τις αντίστοιχες 
πλακοστρώσεις σε περισσότερες διαστάσεις. 



Georgy Voronoi, 19ος αιώνας 

• Σημαντικός Ρώσος μαθηματικός. 
• Κατάγονταν από τη μικρή πόλη Zhuravka, της περιοχής Poltava

της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας )σημερινή Ουκρανία). 
• Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, όπου 

ήταν μαθητής του επιφανούς Ρώσου μαθηματικού Andrey
Markov.  

Βιογραφικά



Andrei Markov, 19ος αιώνας 

• Πολύ σημαντικός και επιφανής Ρώσος μαθηματικός. 
• Κατάγονταν από τη πόλη Ριαζιάν, στην τότε Ρωσική Αυτοκρατορία. 
• Δίδασκε στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. 
• Είναι γνωστός για τις στοχαστικές διαδικασίες Markov και για τις αλυσίδες Markov. 



Georgy Voronoi, 19ος αιώνας 

• Έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, σε πολύ νεαρή ηλικία, πριν 
ακόμη ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή. 

• Εργάστηκε πάνω στα συνεχή κλάσματα. Έλαβε βραβείο από την Ακαδημία των 
Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης.

• Πέθανε πολύ νέος το 1908 σε ηλικία 40 ετών. Γνωστός για τα διαγράμματα Voronoi. 



Boris Delaunay, 19ος – 20ος αιώνας 

• Ρώσος μαθηματικός που γεννήθηκε το 1890 στην Αγία Πετρούπολη. 
• Μαθητής του Voronoi. Επηρεάστηκε βαθιά από τον Voronoi. 
• Γενίκευσε τα διαγράμματα Voronoi στην περίπτωση των ατάκτως τοποθετημένων 

τόπων σε χώρους ν διαστάσεων. 



Wacław Sierpinski, 19ος – 20ος αιώνας 

• Γεννήθηκε το 1882, στη Βαρσοβία της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας (σημερινή 
Πολωνία). 

• Μαθητής του Voronoi. 
• Hγετική φυσιογνωμία στην τοπολογία. Aπό τους ιδρυτές της Πολωνικής σχολής των 

μαθηματικών. 
• Το τρίγωνο Sierpinski, ένα από τα διασημότερα fractal. 



Georgy Voronoi, 19ος αιώνας 

• Τα αποτελέσματα της εργασίας του Voronoi πάνω στα διαγράμματα που πήραν το 
όνομά του παρουσιάστηκαν στο περιοδικό Crelle’s το 1908. 

• Την ίδια χρονιά, ο Voronoi πέθανε αναπάντεχα σε ηλικία σαράντα ετών. 
• Το Σχολείο Voronoi στη Zhuravka χτίστηκε προς τιμή του. 
• Το 2008 η Ουκρανία κυκλοφόρησε κέρματα του εθνικού νομίσματος για τον εορτασμό 

της εκατονταετηρίδας του θανάτου του Voronoi.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Voronyi_grivna.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Voronyi_grivna.jpg


Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Αρχιτεκτονική & πολεοδομικός σχεδιασμός 

• Αρχές βιονικής στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 
• Τα διαγράμματα Voronoi είναι ένα μοντέλο που περιγράφει τη συμπεριφορά της 

φύσης. 
• Τεχνολογία της φύσης, χαρακτηριστικά φυσικών συστημάτων: 
o Ευκολία προσαρμογής στο περιβάλλον. 
o Υψηλή λειτουργική ισχύ και συμπεριφορά υλικών.



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Αρχιτεκτονική & πολεοδομικός σχεδιασμός 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
α) Ο θόλος του Westend Gate στη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιεί διαγράμματα Voronoi για 
το διαχωρισμό της επιφάνειας. 



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Αρχιτεκτονική & πολεοδομικός σχεδιασμός 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
β) Η χωρική μορφή του υπόστεγου New Harmony Grotto, στο campus του Πανεπιστημίου 
του Huston στο Texas, είναι βασισμένη στον αλγόριθμο σχηματισμού των διαγραμμάτων 
Voronoi. 



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Αρχιτεκτονική & πολεοδομικός σχεδιασμός 

Ενδεικτικά παραδείγματα: 
γ) Η οπτικοποίηση του αρχιτεκτονικού concept Vertical Village, η βασική ιδέα του οποίου 
είναι μία δομική μορφή που βασίζεται σε κελιά Voronoi στο χώρο. 



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες

Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες

Σχεδιασμός αντικειμένων καθημερινής χρήσης



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες

Σχεδιασμός κοσμημάτων



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες

Γλυπτική 



Εφαρμογές των διαγραμμάτων Voronoi – Εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες

Ζωγραφική



1. Σχεδιασμός στο χαρτί με γεωμετρικά όργανα

Δ
η

μ
ιο

υ
ρ

γί
ες

 μ
α

θ
η

τώ
ν



1 2

3 4

Τα
 β

ή
μ

α
τα



2. Σχεδιασμός στον υπολογιστή με το λογισμικό Geogebra





Οι μαθητές παρουσίασαν την εργασία τους στην 9η Διεθνή 
Μαθηματική Εβδομάδα



Τα έργα των μαθητών εκτέθηκαν στις παράλληλες 
εκδηλώσεις της Μαθηματικής Εβδομάδας



………………………………….


