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1 Εξισώσεις γραμμών. 

  Γενικά περί εξισώσεων γραμμών, 

συμμετρίες, συνδυαστικά θέματα διανύσματα , 

ευθείες,  κωνικές τομές κλπ και προτεινόμενες 

ασκήσεις για λύση.  

 

2) «Γεωμετρικοί τόποι και ακρότατα 

μιγαδικών»     

Το σενάριο αυτό αναπτύχθηκε από τον 

υπογράφοντα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ Β επιπέδου και 

δημοσιεύεται όπως στην αρχική του μορφή.  

αφορά στη γεωμετρική αναπαράσταση και 

μελέτη των γεωμετρικών τόπων μιγαδικών 

αριθμών, καθώς και την αναζήτηση ακροτάτων 

τιμών είτε με γεωμετρικές είτε με αλγεβρικές 

μεθόδους, είτε συνδυάζοντας και τις δύο.  

 

3)  Ο χρυσός λόγος Φ 

Υπάρχει αριθμός τέτοιος ώστε εάν τον υψώσεις 

στο τετράγωνο να αυξηθεί κατά μία μονάδα; 

Ποιος είναι αυτός ο αριθμός; 

 

Υπάρχει αριθμός τέτοιος ώστε εάν τον 

ελαττώσεις κατά μία μονάδα να αντιστραφεί; 

Ποιος είναι αυτός ο αριθμός; 

Χωρίζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε δύο 

κομμάτια ώστε  ο λόγος του μεγάλου προς το 

μικρό είναι ίσος με το λόγο ολόκληρου προς το 

μεγάλο. Ποια είναι η τιμή αυτού του λόγου; 

Η ακολουθία Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 

34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 

2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 

46368, 75025 Αν φτιάξουμε μια ακολουθία με 

όρους τους λόγους των διαδοχικών όρων της 

ακολουθίας  θα διαπιστώσουμε ότι «συγκλίνει» 

σε κάποιο αριθμό. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός 
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1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Σπύρος Κούρτης 

1
ο
 ΓΕ.Λ. Χανίων 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εξίσωση με δύο μεταβλητές (συνήθως χ, ψ), που επαληθεύεται από τις 

συντεταγμένες των σημείων μιας γραμμής ( του επίπέδου), λέγεται εξίσωση γραμμής. 

Μια τέτοια εξίσωση βρίσκεται κάθε φορά που αναζητάμε γεωμετρικό τόπο σημείων ενός 

επιπέδου στο οποίο έχουμε ορίσει ένα σύστημα αναφοράς Οχψ, ή γνωρίζοντας το είδος της 

γραμμής προσδιορίζουμε την σχέση των συντεταγμένων των σημείων της.  

Στην πρώτη περίπτωση η αρχική συνθήκη (που καθορίζει την ιδιότητα των σημείων) 

μετασχηματίζεται σε μια εξίσωση της παραπάνω μορφής. 

 

Σχόλιο 

 Ο τύπος μιας συνάρτησης είναι εξίσωση γραμμής ,  της γραφικής της  

 παράστασής της . 

 Κάθε εξίσωση γραμμής, που επιλυόμενη ως προς ψ, έχει μόνο μία λύση για 

 κάθε χ που έχει νόημα , καθορίζει τύπο συνάρτησης , (καθορίζει μια συνάρ-

 τηση)  που έχει γραφική παράσταση, την γραμμή. 

 (Κάθε τύπος συνάρτησης  είναι εξίσωση γραμμής ενώ κάθε εξίσωση 

γραμμής  δεν είναι σχέση συνάρτησης.) 

 

A. Πως προσδιορίζουμε τις εξισώσεις των γραμμών. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι. 

1. Μετασχηματίζοντας την διανυσματική σχέση που ισχύει για ένα τυχαίο σημείο της 

Μ(χ, ψ). (Αν δεν υπάρχει σύστημα αναφοράς, επιλέγουμε ένα αυθαίρετα). 

πχ. Να βρεθεί ο γ. τ. των σημείων Μ του επιπέδου δύο δεδομένων σημείων Ο, Α,  

με (ΟΑ)=3 για τα οποία ισχύει ( 2 ) 7
  

    . 

Απάντηση 

Θεωρούμε ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς με αρχή το Ο και οριζόντιο θετικό 

ημιάξονα την ημιευθεία ΟΑ. 

Τότε είναι Ο(0,0) , Α(3, 0). 

Έτσι για το τυχαίο σημείο Μ(χ, ψ) του ζητούμενου τόπου θα έχουμε: 
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  =(χ, ψ),  


 =(3, 0) και 2
 

   = (χ, ψ) 2(3, 0) = (χ6, ψ). 

Επομένως  ( 2 ) 7
  

       

  (χ ,ψ) (χ6, ψ) = 7   

 χ(χ6) +ψ
2
 = 7 

  χ
2
6χ +9 +ψ

2
 = 7+9 

  (χ3)
2
 + ψ

2
 = 4

2
.(Η οποία είναι εξίσωση κύκλου ) 

 

2. Γνωρίζοντας ότι η γραμμή είναι συγκεκριμένη με γνωστά στοιχεία και την εξίσωση 

της από την θεωρία 

πχ. Να βρεθεί η ευθεία που σχηματίζει γωνία 45
ο 
με τον χ΄χ και τέμνει τον ψ΄ψ 

στος σημείο Α(0,3). 

Απάντηση 

 Η ευθεία έχει κλίση λ = εφ45
ο
 = 1 και έτσι η εξίσωση είναι ψ = 1χ+3 δηλ χψ+3 = 0. 

 

 

3. Όταν γνωρίζουμε ότι οι συντεταγμένες ενός τυχαίου σημείου Μ(χ , ψ) δίνονται από 

εξισώσει της μορφής    

 χ = χ(λ) 

 ψ = ψ(λ), όπου λ πραγματικός αριθμός . 

Τότε απαλείφουμε  την παράμετρο λ (ή τις παραμέτρους) ώστε να προκύψει εξίσωση 

γραμμής (να περιέχει δηλαδή τα χ, ψ συντεταγμένες του σημείου Μ) 

 

πx . Να προσδιοριστεί η γραμμή στην οποία ανήκουν τα σημεία Μ(χ, ψ) για τα 

οποία ισχύουν χ = 4συνλ και ψ = 3ημλ όπου λIR . 

Απάντηση 

Έχουμε συνλ = 
4


 , ημλ = 

3


 και συν

2
λ + ημ

2
λ = 1 για κάθε λIR   

Επομένως 

2

16


+

2

9


 = 1 . (πρόκειται για εξίσωση έλλειψης) 
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Παραδείγματα. 

1
ο
  Σε επίπεδο Οχψ δίνονται τα σημεία Α(1,2) και Β(1, 3). Να βρείτε τον 

γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέδου που ικανοποιούν την συνθήκη  

(


 MB2MA )(


 MB2MA ) = 2. 

Λύση  

Η δεδομένη σχέση ισοδυναμεί με την 

22

MB4MA


 = 2.(1)  

Θεωρώντας Μ(χ,ψ) ένα τυχαίο σημείο του ζητούμενου τόπου, έχουμε  



MA =(χ1, ψ2) και 


MB =(χ+1,ψ3) και η (1) γίνεται  

(χ1)
2
+(ψ2)

2
 4(χ+1)

2
 4(ψ3)

2
=2   

χ
2
2χ+1 +ψ

2
4ψ+4 4χ

2
 8χ4 4ψ

2
+24ψ36 =2 

3χ
2
3ψ

2
10χ+20ψ 34=0 . 3χ

2
+3ψ

2
+10χ20ψ +34=0 

Αυτή η τελευταία εξίσωση, όπως θα δούμε στα «μελλούμενα» είναι εξίσωση ενός 

κύκλου. 

2
ο
  Δίνονται τα σημεία Α,Β με  (ΑΒ) = 5. Να βρείτε τον γεωμ. τόπο των σημείων Μ 

του επιπέδου για τα οποία ισχύει: 0ΑΒ2ΜΒΑΒ3ΜΑ 


. 

 Λύση 

Θεωρούμε σύστημα αξόνων Αχψ με τον θετικό ημιάξονα Αχ να συμπίπτει με την 

ημιευθεία ΑΒ. 

Τότε είναι Α(0,0) , Β(5,0) και 


ΑΒ =(5,0). 

Αν Μ(χ,ψ) τυχαίο σημείο του τόπου τότε )ψ,5χ(ΒΜ  και  ψ)χ,(ΑM 


 και η 

ζητούμενη σχέση γίνεται: 

3(χ,ψ)(5,0) +2(5χ,ψ)(5,0) = 0   

3(5χ+0)+2(255χ) = 0  

25χ +50 = 0  χ=2, 

  εξίσωση γραμμής που όπως θα δούμε είναι εξίσωση ευθείας. 

B. Σημεία σε γραμμές. 

 α. Ένα σημείο Α(χο, ψο) βρίσκεται σε μια γραμμή με εξίσωση C(χ, ψ) = 0 αν και μόνο αν 

Οι συντεταγμένες χο, ψο επαληθεύουν την εξίσωση C(χ, ψ) = 0. 

πχ. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το σημείο Α(1, 1) ανήκει στην γραμμή  

C : . χ
2
 +(λ

2
2λ)ψ 4 = 0. 

Λύση  

Το Α ανήκει στην γραμμή C αν και μόνο αν  
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(1)
2
+(λ

2
2λ)(1) 4 = 0    

λ
2
 2λ3 =  λ = 3 ή λ =1. 

 β.  Μια γραμμή με ακέραια πολυωνυμική εξίσωση, περνά από την αρχή των αξόνων 

αν και μόνο αν η εξίσωση της δεν περιέχει σταθερό όρο. 

 πχ. Η γραμμή με εξίσωση C: χ
2
+ψ

2
 +4χ 2ψ=0  περνά από την αρχή των αξόνων γιατί 

για χ = ψ =0 είναι : 0
2
+0

2
+40 20 = 0 δηλ οι συντ/νες του Ο(0,0) επαληθεύουν την 

εξίσωσής της. 

  

Γ. Συμμετρίες μιας γραμμής  

 α. Ως προς χ΄χ. 

Η γραμμή, που η εξίσωσή της  παραμένει αμετάβλητη όταν  αντικαταστήσουμε  το  ψ με 

ψ , έχει άξονα συμμετρίας τον χ΄χ. 

π.χ.  Η γραμμή C : (χ-2)
2
 + ψ

2
 = 9. Εάν θέσουμε όπου ψ το -ψ τότε έχουμε :  

(χ-2)
2
 + (-ψ)

2
 = 9  (χ-2)

2
 + ψ

2
 = 9, που είναι η αρχική εξίσωση. Αυτό αποδεικνύει ότι η 

C έχει άξονα συμμετρίας τον χ΄χ. 

β. Ως προς ψ΄ψ  

Η γραμμή, που η εξίσωσή της  παραμένει αμετάβλητη όταν  αντικαταστήσουμε  το  x με 

x , έχει άξονα συμμετρίας τον ψ΄ψ. 

Π.χ.  Η C : χ
2
  ψ 5 = 0 έχει άξονα συμμετρίας τον ψ΄ψ γιατί αν θέσουμε όπου χ το χ 

έχουμε (χ)
2
  ψ  5 = 0  χ

2
 ψ 5 = 0 που είναι η αρχική. 

γ. Ως προς την αρχή του συστήματος Ο (0,0). 

Η γραμμή, που η εξίσωσή της  παραμένει αμετάβλητη όταν  αντικαταστήσουμε  το  x με 

x  και το ψ με το ψ, έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων. 

π.χ. Οι γραμμές C1: χ
2
+ψ

2
 =1 και  C2: χψ  2=0 C3: 1

2
2 ψ

x
4

   είναι εξισώσεις 

γραμμών με κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων. 

δ. Ως προς την διχοτόμο της Ιης και ΙΙΙης γωνίας των αξόνων. 

Η γραμμή, που η εξίσωσή της  παραμένει αμετάβλητη όταν  αντικαταστήσουμε  το  x με 

ψ  και το ψ με το x, έχει άξονα συμμετρίας την διχοτόμο της πρώτης γωνίας των αξόνων. 

Π.χ. Οι γραμμές με εξισώσεις χ  ψ =0, (χ  1)
2
 +(ψ  1 )

2
 = 16, χψ +χ+ψ =1,  

ψ = 
x +1

x 1
 , έχουν συμμετρία ως προς την διχοτόμο της Ιης και ΙΙΙης γωνίας των αξόνων. 

Σημείωση .   

Όταν, επιφέροντας τις παραπάνω  αντικαταστάσεις σε μια εξίσωση γραμμής προκύπτουν 

νέες εξισώσεις, αυτές  είναι οι εξισώσεις  των  γραμμές που είναι  αντίστοιχα 

συμμετρικές της αρχικής γραμμής. 
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πχ. Η γραμμή C με εξίσωση 2χ
2
+2ψ = 5 είναι συμμετρική της  C΄:2χ

2
2ψ = 5 ως προς 

τον χ΄χ, ενώ η  C1 :  2ψ
2
+2χ = 5 είναι η συμμετρική της C ως προς την διχοτόμο της Ιης 

και ΙΙΙ ης γωνίας των αξόνων (ψ = χ). 

 Μεθοδολογική Παρατήρηση 

Για να ελέγχουμε μια γραμμή ως προς τους άξονες συμμετρίας της θα επιφέρουμε τους 

παραπάνω μετασχηματισμούς και θα συμπεραίνουμε για την συμμετρία από την τελική 

μορφή της εξίσωσης. 

Παράδειγμα. 

Να βρείτε αν οι παρακάτω γραμμές  είναι συμμετρικές ως προς 

  ι. τους άξονες του συστήματος αναφοράς  

 ιι. την διχοτόμο της Ιης γωνίας των αξόνων,  

ιιι. την αρχή των αξόνων. 

α.  C1 : 2χψ  3ψ 3χ  1=0,   

β. C2 : ψ  2  
4

χ  2 4
 = 0,   

γ. C3 : ψ = χ
2
 1,  

δ.   C4 : ψχ  ημψ = 0,  

ε.  C5 : χ+ψ =0,  

στ.  C6 :ψ = χ  +
1

χ

2
2

,  

ζ. C7 : χ
2
+χψ  ψ

2
 1 =0. 

Λύση. 

α.  Θέτουμε στην εξίσωση όπου χ το ψ και όπου ψ το χ και έτσι γίνεται  

2ψχ 3χ  3ψ 1 =0 , 

που είναι η αρχική . Άρα η γραμμή C1 έχει άξονα συμμετρίας την διχοτόμο της Ιης 

γωνίας των αξόνων.  

 

 β. Θέτοντας όπου χ το χ έχουμε :  

ψ  2  
4

(-χ)  2 4
 = 0  ψ  2  

4

χ  2 4
 = 0.  

Άρα η C2 έχει άξονα συμμετρίας τον ψ΄ψ. 

  

γ. Θέτοντας όπου χ το χ έχουμε :  

ψ =( χ)
2
 1  ψ = χ

2
 1. 

Άρα η C3 έχει άξονα συμμετρίας τον ψ΄ψ. 
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δ.  Θέτοντας όπου ψ το ψ  έχουμε:  

(ψ)χ ημ(ψ) = 0  χψ+ημψ = 0  χψ-ημψ =0. 

Άρα η C4 έχει άξονα συμμετρίας τον χ΄χ. 

  

ε. Θέτοντας όπου χ,ψ τα χ και ψ αντίστοιχα έχουμε:  

χψ = 0  χ+ψ =0. 

Άρα η C5 είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων.  

Επίσης εναλλάσσοντας τα χ,ψ έχουμε ψ+χ= 0 άρα η C5 είναι συμμετρική και ως προς 

την διχοτόμο της Ιης και ΙΙΙης γωνίας των αξόνων. 

        στ. Θέτοντας όπου χ το -χ έχουμε : 

ψ = (-χ)  +
1

(-χ)

2
2

  ψ = χ  +
1

χ

2
2

. 

Άρα η C6 είναι συμμετρική ως προς τον ψ΄ψ. 

 ζ. Θέτοντας όπου χ,ψ τα χ και ψ αντίστοιχα έχουμε: 

(χ)
2
+(-χ)(ψ)  (ψ)

2
 -1 =0 χ

2
+χψ  ψ

2
 -1 =0. 

Άρα η C7 είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων. 

Α. Κοινά σημεία δύο γραμμών  Τομές με τους άξονες 

 Ι. Τα κοινά σημεία δύο γραμμών βρίσκονται επιλύοντας το σύστημα των εξισώσεών 

τους. 

Ειδικά όταν πρόκειται για τύπους συναρτήσεων, τότε εξισώνουμε τους τύπους τους 

και βρίσκουμε τις τετμημένες (θέσεις ) των κοινών σημείων. 

Παραδείγματα 

1ο.: Δίνονται οι γραμμές C1 : χ
2
+ψ

2
 -2χ+3ψ=8 και  C2: χ+ψ=1. Να βρείτε τα κοινά 

σημεία τους αν υπάρχουν. 

Λύση. 

Έχουμε το σύστημα : 

χ +ψ 2χ+3ψ=8 

χ+ψ=1. 

2 2



 
χ +ψ 2χ+3ψ=8 

ψ=1 χ

2 2







 

χ +(1-χ) 2χ+3(1-χ)=8 

ψ=1 χ

2 2







  

χ +1-2χ+χ 2χ+3-3χ=8 

ψ=1 χ

2 2
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2 7 4 02χ χ

 ψ= 1 - χ

  



 
χ =  4

ψ = -3
ή 

χ = - 

ψ = 

1
2

3
2



















. 

Άρα οι γραμμές τέμνονται στα σημεία Α(4,-3) και Β ( 1
2

3
2, ). 

ΙΙ. Κοινά σημεία με άξονες 

 α. Τομές μιας γραμμής C(χ, ψ) = 0 (Ι) με τον άξονα χ΄χ . 

Επειδή στον χ΄χ έχουμε σημεία της μορφής (χο, 0) με χο IR   για να βρίσκουμε  τα 

σημεία τομής μιας γραμμής με τον χ΄χ (οριζόντιο άξονα) θα επιλύουμε την εξίσωση που 

προκύπτει όταν στην (Ι) θέσουμε ψ = 0. Οι ρίζες της προκύπτουσας εξίσωσης είναι οι 

τετμημένες των σημείων τομής της C με τον χ΄χ . 

 β. Τομές μιας γραμμής C(χ, ψ) = 0 (Ι) με τον άξονα ψ΄ψ . 

Επειδή στον ψ΄ψ έχουμε σημεία της μορφής (0, ψο) με ψοIR   για να βρίσκουμε  τα 

σημεία τομής μιας γραμμής με τον ψ΄ψ (κατακόρυφο άξονα) θα επιλύουμε την εξίσωση 

που προκύπτει όταν στην (Ι) θέσουμε χ = 0. Οι ρίζες της προκύπτουσας εξίσωσης είναι 

οι τεταγμένες των σημείων τομής της C με τον ψ΄ψ . 

 πχ. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραμμής C : (χ2)
2
 + (ψ+1)

2
 = 5  με του άξονες. 

Τον χ΄χ : 

Για ψ = 0 έχουμε  

(χ2)
2
 + (0+1)

2
 = 5  χ2  = 2   

χ2 = 2 ή χ2 = 2  χ = 4 ή χ =0 

δηλ. τέμνει τον χ΄χ  στα σημεία Α(4, 0) και Ο(0,0)  

Τον ψ΄ψ  

Για χ = 0 έχουμε  

(02)
2
+(ψ+1)

2
 = 5  ψ+1 = 1   

ψ+1 =1 ή ψ+1 = 1 ψ=0 ή ψ= 2 

δηλ. τέμνει τον ψ΄ψ στα σημεία Ο(0,0) και (Β(0, 2). 

Ε. Γραμμές που διέρχονται από σταθερό (ή σταθερά σημεία) 

Υπάρχουν εξισώσεις που οι συντελεστές τους είναι παράμετροι που παίρνουν 

διάφορες πραγματικές τιμές. Τέτοιες εξισώσεις λέγονται παραμετρικές εξισώσεις γραμμών 

και τότε λέμε ότι έχουμε οικογένεια καμπυλών.  

Πχ    

(2α
2
+α+3)χ +(α

2
  α+1)ψ + (3α +1) = 0 με αIR   

χ
2 
+ψ

2
 2λχ +1 =0 με λIR 

 Όταν ζητείται να δείξουμε ότι διέρχονται από σταθερό σημείο θα εργαζόμαστε με 

έναν από τους δύο τρόπους. 
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1
ος

  τρόπος. Θα παίρνουμε δύο «βολικές» τιμές  για την παράμετρο και θα λύνουμε το 

σύστημα των εξισώσεων που προκύπτουν ώστε να βρίσκουμε κοινά σημεία τους . 

Κατόπιν θα αποδεικνύουμε ότι τα κοινά σημεία επαληθεύουν την αρχική παραμετρική 

εξίσωση για κάθε τιμή της παραμέτρου. 

Παράδειγμα. 

Να δείξετε ότι η εξίσωση (ευθείας) (2α
2
+α+3)χ +(α

2
  α+1)ψ + (3α +1) = 0 με αIR   

παριστάνει γραμμές που διέρχονται από σταθερό σημείο, το οποίο και να προσδιορίσετε. 

Λύση 

Για α = 1 έχουμε την εξίσωση   

6χ+ψ = 4 

Για α = 0 έχουμε την εξίσωση   

3χ+ψ = 1. 

Λύνοντας το σύστημα των εξισώσεων έχουμε λύση το σημείο Κ(1, 2). 

(2α
2
+α3)(1) +(α

2
 α +1)(2) +(3α+1)  = 2α 

2
  α  3 +2α

2
  2α+2 +3α+1 = 0 για κάθε αIR .  

Άρα οι γραμμές της εξίσωσης διέρχονται από το σημείο Κ(1, 2) για κάθε αIR . 

2
ος

 τρόπος 

Θα μετασχηματίζουμε την εξίσωση σε πολυώνυμο της παραμέτρου που για κάθε τιμή  

της θα είναι ίσο με το 0. Επομένως κάθε συντελεστής του θα είναι ίσος με 0. (θεωρία 

πολυωνύμων) 

Από το σύστημα αυτό θα προκύπτει το ή τα σταθερά σημεία. 

Παράδειγμα 

Να δείξετε ότι η εξίσωση (ευθείας) (2α
2
+α+3)χ +(α

2
  α+1)ψ + (3α +1) = 0 (1)  με αIR   

παριστάνει γραμμές που διέρχονται από σταθερό σημείο, το οποίο και να προσδιορίσετε. 

Λύση  

Η εξίσωση  για κάθε αIR   γίνεται  

2α
2
χ+αχ+3χ+α

2
ψαψ+ψ +3α+1 = 0  (2χ+ψ) α

2
+(χψ+3) α +3χ+ψ+1 = 0  

Επομένως πρέπει  

2         0 

  -    3  0

3     1  0

 


 
   

 

 

 

  

        -  2  

   2   3  0

3  -  2   1  0




  
  

 

 

 

 
1

2





 



. 

Επομένως το κοινό σημείο για όλες τις γραμμές που παριστάνει η (1) είναι το Κ(1 ,2) . 
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Ασκήσεις για λύση 

1. Δίνεται μια γραμμή C με εξίσωση βχ +γψα= 0 με α, β,γ>0. Αν η C διέρχεται από το 

σημείο Μ(
α

γ
,

α

β
), να δείξετε ότι το τρίγωνο με πλευρές α, β, γ είναι ορθογώνιο. 

2. Να βρείτε ποιες από τις γραμμές που έχουν τις παρακάτω εξισώσεις διέρχονται από την 

αρχή των αξόνων. 

α. 3χ-5γ = 0 β.  χ
2
 + ψ

2
2χ + 5ψ = 0 

γ.  χ
2
 + ψ

2
  3χ +1 = 0 

3. Να βρείτε το   λ   ώστε οι γραμμές που έχουν τις παρακάτω εξισώσεις να 

διέρχονται από την αρχή των αξόνων. 

α. 3χλψ + λ2 = 0 β.  (χ-1)
2
+ψ

2
λ

2
1 = 0 

4. Έστω η γραμμή C με εξίσωση 

 χ
2
+ψ

2
2χ1 = 0   (1) 

α. Να εξετάσετε αν τα σημεία   Α(1, 2 ), Β(-1, 2) ανήκουν στη γραμμή C 

β.  Να βρείτε το λ ώστε το σημείο  Μ(2, λ + 1)  να ανήκει στη γραμμή C. 

5. Έστω η γραμμή   C:. χ
2
 + ψ

2
 -2χ + κ

2
 -1 = 0 . Να βρείτε τα   κ, θ   ώστε η 

γραμμή   C   να διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο 

Α(ημθ, συνθ), 0<θ<
2


. 

6. Θεωρούμε τις γραμμές  ε: αx + βy + γ = 0, ε1: αx - βy + γ = 0, ε2: αx - βy - γ = 0 και  

ε3: αx + βy - γ = 0 (α, β, γ  0). Να αποδείξετε ότι:  

α) η ε1 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας τον x΄x 

β) η ε2 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας τον y΄y 

γ) η ε3 είναι συμμετρική της ε ως προς κέντρο συμμετρίας την αρχή Ο των αξόνων.  

7. Δίνονται οι τρεις γραμμές  

C1: χ
2
ψ

2
 +2ψ1=0,  C2: 2χ

2
ψ

2
4χ+4 =0 και  C3; χ

2
+ψ

2
=1.  

Να αποδείξετε ότι : 

  ι. Η C1 έχει άξονα συμμετρίας τον ψ΄ψ, 

 ιι. Η C2 έχει άξονα συμμετρίας τον χ΄χ. 

ιιι. Η C3 έχει άξονες συμμετρίας  τους άξονες του συστήματος αναφοράς και κέντρο 

συμμετρίας την αρχή των αξόνων.  

8. Δίνεται η γραμμή C με εξίσωση: χ
2
+ψ

2
2χ2ψ+1 =0. 

ι. Να βρείτε την εξίσωση της γραμμής που είναι συμμετρική ως προς : 

α. τον χ΄χ, και β. τον ψ΄ψ. 

ιι. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν.  
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9. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω γραμμές έχουν άξονα συμμετρίας τον 

χ'χ, τον γ'γ και ποιες κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων. 

α.  C1: χ + ψ
2
 -1 = 0 β. C2: 2χ

2
 +ψ

2
-5 = 0. 

10. Έστω η γραμμή C: χ
2
 + ψ

2
 - 3χ + 2ψ -10 = 0. 

Να βρείτε τη συμμετρική & της Ο ως προς: 

α. τον άξονα χ'χ β. τον άξονα ψ'ψ 

γ. την αρχή των αξόνων δ.  τη διχοτόμο της γωνίας χΟψ 

11. Να  βρείτε  τα κοινά  σημεία  των  γραμμών: C1:x
2
+ψ

2
=5  και C2:ψ

2
=4x  

12. Να βρείτε στις παρακάτω περιπτώσεις τα κοινά σημεία των γραμμών C1, C2. 

α. C1.χ-2ψ+1=0 C2:  χ+2ψ+3=0 

β. C1: χ-ψ + 1 = 0 C2.:  χ  + ψ
2
+2 = 0 

γ.  C1: χ
2
+ψ

2
-3χ + ψ = Ο C2.: χ

2
 + ψ

2
 -4χ + ψ + 1 = 0 

13. Δίνονται οι γραμμές  

C1: χ
2
+ψ

2
 +2χ 3ψ3=0, C2 : 3χψ=0 και  C3: χ2ψ+5=0. 

  ι. Ποιες από τις γραμμές C1, C2, C3, διέρχονται από την αρχή των αξόνων, ποιες από το 

Α(1,2) και ποιες από το Β(3,0); 

 ιι. Να βρείτε τα κοινά σημεία των C1 και C2, 

ιιι. Υπάρχει σημείο από το οποίο να διέρχονται και οι τρεις γραμμές; 

14. Να βρείτε τα σταθερά σημεία Μ από τα οποία διέρχονται όλες οι γραμμές 

που ορίζονται από τις παρακάτω εξισώσεις. 

α. (χ2ψ)λ +χψ2 = 0 β. χ3ψ +λ(χψ+2) = 0 

γ. (λ+1)χ +(λ2)ψ+1 = 0 δ. χ
2
+ψ

2
2+(λ(χψ) = 0, λπου λIR . 

15. Έστω ότι η μονοπαραμετρική οικογένεια γραμμών  Cλ: λ
2
+2(ψ-1)λ-χ + 1 = 0, λIR    (1) 

Να αποδείξετε ότι από το σημείο  Μ(0, 2) διέρχεται μια μόνο γραμμή που ορίζεται από την 

(1). 

16. Αν από το σημείο   Μ(χο, ψο)   διέρχεται μόνο μια γραμμή που ορίζεται από την εξίσωση: 

λ
2
+2(ψ-2)λ-χ

2
+1 = 0, λIR    να δείξετε ότι:   χ

2
 + (ψ0 - 2)

2
 = 1. 

Σπύρος Κούρτης 

Μαθηματικός 

1
ο
 ΓΕ.Λ. Χανίων 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 
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2 «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ» 

Μιλτιάδης Ι. Παπαγρηγοράκης 

Μαθηματικός 

Χανιά 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΚΣΕ  -  Χανιά 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ: 

 

«Γεωμετρικοί τόποι και ακρότατα μιγαδικών» 

 

Του Mιλτιάδη Ι. Παπαγρηγοράκη 

 

 

Επιμορφούμενου στο ΚΣΕ Πλατανιά Χανίων 

 

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης  

Β` επιπέδου 

 

Τάξη Γ΄ Λυκείου 

Λογισμικό:  «GeoGebra» 

Χρόνος Υλοποίησης: 4 διδακτικές ώρες.  

e-mail: mlpapagr@gmail.com 
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1.  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος Σεναρίου 

 Γεωμετρικοί τόποι και ακρότατα μιγαδικών 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

1.1.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 

Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται στο σενάριο είναι τα Μαθηματικά 

κατεύθυνσης της Γ Λυκείου στο κεφάλαιο των μιγαδικών όπου και θα εξελιχθεί το 

σενάριο, η Άλγεβρα, βασικές γνώσεις Γεωμετρίας καθώς και η Αναλυτική Γεωμετρία 

της Β΄Λυκείου. 

1.1.2   ΘΕΜΑ: 

 Το προτεινόμενο θέμα αφορά στη γεωμετρική αναπαράσταση και μελέτη των 

γεωμετρικών τόπων μιγαδικών αριθμών, καθώς και την αναζήτηση ακροτάτων τιμών 

είτε με γεωμετρικές είτε με αλγεβρικές μεθόδους, είτε συνδυάζοντας και τις δύο. 

1.1.3   Τεχνολογικά εργαλεία 

 Το εκπαιδευτικό μαθηματικό λογισμικό που προτείνεται να υποστηρίξει την 

δραστηριότητα είναι το Geogebra. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι κατάλληλο, 

ιδιαίτερα για εφαρμογές που απαιτούν την δυνατότητα της «δυναμικότητας» του 

περιβάλλοντος,  αφού πρόκειται για ένα πολύ-αναπαραστατικό εργαλείο με 

δυνατότητες δυναμικών συσχετίσεων των πολλαπλών αναπαραστάσεων της υπό 

μελέτη διαδικασίας. Παρέχει στους μαθητές δυνατότητες κατασκευής πολλαπλών 

αναπαραστάσεων και δυναμικού χειρισμού των μαθηματικών αντικειμένων. 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής, να σχεδιάσει 

και να διδάξει μαθηματικά μέσα από αυτό ενώ επί πλέον είναι εύκολο στη χρήση του 

από τους μαθητές. 
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1.2  Σκεπτικό 

1.2.1  ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 

 Η Βασική ιδέα αυτού του σεναρίου στηρίζεται στη σύνθεση της γεωμετρικής 

και της αλγεβρικής έννοιας του γεωμετρικού τόπου μιγαδικού, και στη συνέχεια στον 

προσδιορισμό σημείων του γεωμετρικού τόπου που ικανοποιούν συγκεκριμένες 

συνθήκες (Στην περίπτωσή μας αναζήτηση ακροτάτων τιμών) 

 Το παρόν σενάριο προέκυψε με αφορμή τέσσερεις ασκήσεις του σχολικού 

βιβλίου της Γ Λυκείου, τις οποίες εμπλουτίσαμε με επιπλέον ερωτήματα. 

 Η βασική ιδέα του σεναρίου στηρίζεται στο μετασχηματισμό αλγεβρικών 

σχέσεων μιγαδικών στη γεωμετρική τους αναπαράσταση και στην αναζήτηση και 

ερμηνεία της ιδιαίτερης συμπεριφοράς των μιγαδικών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που 

αυτοί είναι αλληλοεξαρτώμενοι. 

 Αναζητούμε τις μέγιστες και ελάχιστες αποστάσεις μιγαδικών που δεν είναι 

ανεξάρτητοι μεταξύ τους συνδυάζοντας αλγεβρικές και γεωμετρικές γνώσεις, και 

ερμηνεύουμε αξιοποιώντας την δυνατότητα «κίνησης» που μας δίνει το δυναμικό 

περιβάλλον του geogebra. 

Οι ασκήσεις 7 και 8 σελίδα 101 

 

Η άσκηση 5 σελίδα 102 

 

Και Άσκηση 9 σελίδα 102 
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1.2.2  Καινοτομίες- Προστιθέμενη αξία  

 Είναι γνωστό ότι οι μαθητές της Γ τάξης Λυκείου προετοιμάζονται για τις 

πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ ή τα ΤΕΙ. Ο χρόνος είναι πολύ 

περιορισμένος, μεγάλη η έκταση της ύλης και υψηλό επίπεδο θεμάτων. Υπάρχει η 

πεποίθηση ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο μάθησης δεν χωράνε τα λογισμικά και οι Η/Υ 

αφού αυτά «ξοδεύουν άσκοπα πολύτιμο χρόνο».  

 Στην ανάπτυξη του σεναρίου αυτού, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι με 

κατάλληλα λογισμικά και δραστηριότητες μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές την 

δυνατότητα να κατανοήσουν βαθιά τις έννοιες που διαπραγματευόμαστε, να 

διερευνήσουν να προβληματιστούν πάνω σε αυτές και εν τέλει να καταφέρουν να 

«κερδίσουν» χρόνο από την προετοιμασία τους. 

 Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί καινοτομία στο 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών 

αφού θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να «εμπλέξουν» στη διαδικασία της 

διερεύνησης ενός μαθηματικού προβλήματος τις δυνατότητες που παρέχει η 

τεχνολογία, υλοποιώντας δραστηριότητες που είναι δυναμικά συνδεδεμένες και όπου 

η μετάβαση γίνεται μέσα από τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των ψηφιακών 

εργαλείων 

 Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα διαπραγματευτούν, θα ερμηνεύσουν και θα 

διερευνήσουν τη συμπεριφορά ενός μιγαδικού που δίνεται σε παραμετρική μορφή, 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δυο αλληλοεξαρτώμενων μιγαδικών και θα 

αναζητήσουν τις «ακραίες» τιμές των μεταξύ τους αποστάσεων.  

 Αυτά θα τα κάνουν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και με τον διδάσκοντα, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα περιορισμένα ηλεκτρονικά μέσα που είναι 

διαθέσιμα. 

Επιπλέον φιλοδοξούμε οι μαθητές: 

 να βελτιώσουν τη στάση τους για τα Μαθηματικά και τον τρόπο προσέγγισής 

τους μέσω των διαδικασιών που προτείνονται στις δραστηριότητες.  
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 να κατανοήσουν ότι η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων του λογισμικού 

δυναμικής γεωμετρίας «GeoGebra» μπορεί συμβάλει θετικά στην κατάκτηση της 

γνώσης.  

 να συνεργαστούν μεταξύ τους κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων να 

δημιουργήσουν εικασίες και να αναδείξουν τις δικές τους ιδέες με στόχο τη μάθηση.  

 να αξιοποιούν τις οπτικές παρατηρήσεις και να τις ερμηνεύουν και να τις 

εκφράζουν στην τάξη. 

1.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1.3.1 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

 Το σενάριο αυτό, σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα, απευθύνεται 

στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου της θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης και 

συγκεκριμένα στα πλαίσια της διδασκαλίας του κεφαλαίου των Μιγαδικών Αριθμών.  

1.3.2   Χρόνος υλοποίησης 

 Για την εφαρμογή του σεναρίου εκτιμάται ότι απαιτούνται 4 διδακτικές ώρες. 

1.3.3   Χώρος υλοποίησης - τεκμηρίωση 

 Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ' ολοκλήρου στην τάξη μαθήματος. Ο 

κύριος λόγος είναι ότι το μοναδικό εργαστήριο πληροφορικής σε ένα πολύ μεγάλο 

σχολείο δεν είναι διαθέσιμο για διδασκαλία μαθημάτων εκτός της πληροφορικής 

ιδιαίτερα στη ζώνη προγράμματος που λειτουργούν οι κατευθύνσεις. 

 Επιπλέον λόγοι έχουν να κάνουν με το ότι  πιστεύουμε ότι έτσι μπορεί να γίνει 

πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου,  αφού ο διδάσκων μπορεί να 

έχει μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου και της ροής του μαθήματος. Του δίνεται έτσι η 

δυνατότητα να παρουσιάσει με τη συμμετοχή των μαθητών πολύ μεγαλύτερη έκταση 

διδασκόμενης ύλης, τη στιγμή μάλιστα που το Αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει 

μόλις 12 ώρες για ολόκληρο το κεφάλαιο.  Με τις τέσσερεις διδακτικές ώρες που 

προτείνουμε, καταφέρνουμε να διδάξουμε μια μεγάλη ενότητα ύλης, χωρίς να 

ξεφεύγουμε από τον  προβλεπόμενο και διαθέσιμο χρόνο 

1.3.4 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

Για να μπορέσουν οι μαθητές να εργαστούν να συμμετέχουν και να 

παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να 

γνωρίζουν: 
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 Τις έννοιες του μεγίστου και του ελαχίστου. 

 Να βρίσκουν το ακρότατο του τριωνύμου  

 Τους τύπους της απόστασης σημείων και απόσταση σημείου από ευθεία. 

 Την έννοια τις πράξεις και τις βασικές ιδιότητές των διανυσμάτων 

 Τις εξισώσεις και τις βασικές ιδιότητες του κύκλου, της ευθείας, της έλλειψης, 

της υπερβολής και της παραβολής 

 Το Μιγαδικό Επίπεδο τη γεωμετρική ερμηνεία της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης μιγαδικού καθώς και τις ιδιότητες των μιγαδικών. 

 Στοιχειώδεις γεωμετρικούς τόπους του κύκλου και της μεσοκαθέτου. 

 Την τριγωνική ανισότητα και τέλος να έχουν  

 Ως προς την τεχνολογία οι μαθητές πρέπει να έχουν βασική γνώση χειρισμού 

Η/Υ και να έχουν στοιχειώδη γνώση του περιβάλλοντος του  λογισμικού geogebra. 

1.3.5 Διδακτική διαχείριση της τάξης: 

 Ένας από τους στόχους του σεναρίου είναι η δημιουργία ενός μαθησιακού 

περιβάλλοντος εμπλουτισμένου με τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να προωθήσει τη 

μάθηση μέσα από διαδικασίες διερεύνησης, πειραματισμού, δημιουργίας, έκφρασης 

επικοινωνίας και συνεργατικότητας, μέσα στα περιορισμένα περιθώρια που δίνει η 

αναγκαστική εφαρμογή του σεναρίου στην τάξη με βιντεοπροβολέα.  

  Επειδή είναι διαθέσιμος ένας φορητός Η/Υ και ένας Βιντεοπροβολέας, ο 

χειρισμός τους κάθε στιγμή θα γίνεται από δύο μαθητές οι οποίοι θα εναλλάσσονται 

με τους συμμαθητές τους κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων ενώ ενεργητικό 

καθοδηγητικό ρόλο θα έχει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα φροντίζει για την ενεργή 

συμμετοχή και των υπόλοιπων μαθητών στην διαδικασία, οι οποίοι μελετούν, 

σχολιάζουν και προτείνουν πάνω στις αναπαραστάσεις των εννοιών που 

εμφανίζονται στην οθόνη προβολής.. 

 Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός ελέγχει τα 

συμπεράσματα των μαθητών, συνεργάζεται μαζί τους, τους ενθαρρύνει και τους 

καθοδηγεί  να συνεχίσουν τη διερεύνηση συνεργαζόμενοι μεταξύ τους. 

1.3.6 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
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 Γνωστικοί: 

 Μετά την ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων του σεναρίου αναμένεται οι 

μαθητές:  

 Να μπορούν να προσδιορίζουν ένα γεωμετρικό τόπο μιγαδικών 

 Να μπορούν να βρίσκουν τις ακρότατες τιμές μέτρων μιγαδικών. 

 Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά αλληλοεξαρτώμενων μιγαδικών 

 Να κατανοούν το «παράδοξο» να μην εμφανίζονται οι τιμές ακροτάτων 

μέτρων μιγαδικών εκεί όπου θα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με τη γεωμετρία, ειδικά 

στην περίπτωση που έχουμε αλληλοεξαρτώμενους μιγαδικούς αριθμούς.  

1.3.7 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

 Ο διδακτικός σχεδιασμός του σεναρίου έγινε με κυρίαρχο στόχο την 

πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την ενεργοποίηση τους και την εμπλοκή 

τους σε δραστηριότητες οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 

μαθησιακών στόχων  

 Στην πορεία κατασκευής της νέας γνώσης σημαντικό ρόλο παίζει και το 

δυναμικό γεωμετρικό λογισμικό, το οποίο συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκών 

συνθηκών για πειραματισμό, εξερεύνηση και παρατήρηση.  

Τεχνολογικοί: 

 Να γνωρίσουν τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων και συγκεκριμένα του geogebra, στην 

ανάδειξη επιβεβαίωση και συσχέτιση των αναπαραστάσεων που περικλείουν οι γεωμετρικοί τόποι 

μιγαδικών 

Κοινωνικοί: 

 Να αποκτήσουν ικανότητα συνεργασίας μεταξύ τους. 

  Να αποκτήσουν δεξιότητα στη διαπραγμάτευση των ιδεών . 

 Να αποκτήσουν ευχέρεια στην παρουσίαση των ιδεών τους στην τάξη. 

Ψυχολογικοί 

 Να αυξήσουν το ενδιαφέρον και να βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι στα 

Μαθηματικά. 
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1.4  Ανάλυση του σεναρίου 

1.4.1  Περιεχόμενο του σεναρίου 

 Το προτεινόμενο σενάριο προσεγγίζει τους γεωμετρικούς τόπους και τα 

ακρότατα μέτρων μιγαδικών.  

 Για το σκοπό αυτό, έχουν προετοιμαστεί  30  κατάλληλες δραστηριότητες. 

Πιθανόν οι 4 διδακτικές ώρες που διαρκεί το σενάριο να μην επαρκέσουν για την 

παρουσίαση όλων των  δραστηριοτήτων, αφού αυτό εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Μπορεί όμως ο διδάσκων να επιλέξει εκείνες που θεωρεί ότι είναι πλέον 

κατάλληλες  για το διαθέσιμο χρόνο και τους μαθητές που κάθε φορά διδάσκει, 

έχοντας ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση των χρονικών περιθωρίων για την 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών του στη διαδικασία και όχι στην «στείρα» 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων. 

 Την 1η διδακτική ώρα χρησιμοποιώντας ένα φύλλο εργασίας θα δώσουμε τη 

γεωμετρική ερμηνεία των πράξεων των μιγαδικών και στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν δραστηριότητες που αναφέρονται στην αναζήτηση γεωμετρικών 

τόπων μιγαδικών που εκφράζονται παραμετρικά. 

 Τη 2η διδακτική ώρα οι δραστηριότητες θα αφορούν σε αναζήτηση 

γεωμετρικών τόπων μιγαδικών που είναι αλληλοεξαρτώμενοι. Στην περίπτωση αυτή 

θα δίνεται ο «τρόπος» που κινείται ένας μιγαδικός και θα ζητείται η κίνηση ενός 

άλλου που εξαρτάται από αυτόν. 

 Στην 3η διδακτική ώρα αναζητούμε ακρότατα των μιγαδικών που 

εκφράζονται παραμετρικά και δεν εξαρτώνται μεταξύ τους. 

 Την 4η διδακτική ώρα θα παρουσιάσουμε και θα αναπτύξουμε τις τεχνικές 

αναζήτησης ακροτάτων τιμών στις περιπτώσεις που δύο μιγαδικοί εξαρτώνται μεταξύ 

τους και θα διερευνήσουμε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εδώ έχουμε αποτυπώσει γραφικά 

και με κατάλληλη μέθοδο τις γραφικές παραστάσεις των προς διερεύνηση μέτρων 

οπότε οι μαθητές μπορούννα έχουν μια οπτική πληροφορία για επιβεβαίωση των 

συμπερασμάτων τους 

 Η φιλοδοξία να παρουσιαστούν τόσες δραστηριότητες σε τέσσερις διδακτικές 

ώρες φαίνεται μεγάλη, όμως η εμπειρία μας δείχνει ότι εφόσον πληρούνται κάποιες 

προϋποθέσεις αυτή είναι πραγματοποιήσιμη. 
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1.4.2  Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

Διαδικασία: 

Για κάθε δραστηριότητα ο διδάσκων καλεί δύο μαθητές οι οποίοι θα χειρίζονται τον 

υπολογιστή κατά την εξέλιξή της. Υπολογίζουμε ότι για ένα μέσο τμήμα των 15 

μαθητών κάθε μαθητής θα συμμετάσχει στον χειρισμό της παρουσίασης περίπου 

τεσσάρων δραστηριοτήτων (μία σε κάθε διδακτική ώρα) 

Σε κάθε δραστηριότητα διαδοχικά: 

1  Εμφανίζεται η εκφώνηση της άσκησης 

2  Οι μαθητές για λίγο διαπραγματεύονται μεταξύ τους και κατά ομάδες για τη 

λύση της. 

3 Εμφανίζεται η λύση στην οθόνη και ακολουθεί ανάλυση συζήτηση εφόσον 

είναι απαραίτητο 

4 Δίνεται η γεωμετρική αναπαράσταση του προβλήματος η οποία έχει 

σχεδιαστεί από πριν 

5 Οι μαθητές ερμηνεύουν γεωμετρικά τη λύση και τα συμπεράσματα. 

Διερευνούν  παρατηρώντας  και αξιοποιώντας την δυναμικότητα του περιβάλλοντος 

του geogebra. 

6 Επιβεβαιώνουν την λύση ενώ διαπιστώνουν σε ποιο βαθμό μπορούν να 

γενικεύουν ή όχι τα συμπεράσματά τους 

 

Στις επόμενες σελίδες για κάθε δραστηριότητα φαίνεται ένα στιγμιότυπο από την 

πλήρη ανάπτυξή της και  μια μικρή περιγραφή της  
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1η Διδακτική ώρα: 

01  Δραστηριότητα Α0   

 Με χρήση της Δραστηριότητα Α0  κάνουμε μια σύντομη αναφορά – 

υπενθύμιση στις πράξεις των διανυσμάτων που διδάχτηκαν οι μαθητές στην Β 

Λυκείου. 

 

 

02  Δραστηριότητα Α00   

 Εδώ με χρήση του συνημμένου φύλλου εργασίας οι μαθητές  «ανακαλύπτουν» 

τη γεωμετρική ερμηνεία των πράξεων των μιγαδικών και επιβεβαιώνουν τα 

συμπεράσματά τους παρατηρώντας την εξέλιξη της δραστηριότητας Α00. 
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03  Δραστηριότητα Α01   

 

 

04  Δραστηριότητα Α02   
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05  Δραστηριότητα Α03 

 

 

06  Δραστηριότητα Α04   
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2η Διδακτική ώρα: 

 

07  Δραστηριότητα Α05 

 

 

 

08  Δραστηριότητα Α06   
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09  Δραστηριότητα Α07   

 

10  Δραστηριότητα Α8 
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11  Δραστηριότητα Α09   

 

12  Δραστηριότητα Β01   
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3η Διδακτική ώρα: 

13  Δραστηριότητα C01   

 

14  Δραστηριότητα C02 
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15  Δραστηριότητα C03 

 

16  Δραστηριότητα C04 
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17  Δραστηριότητα D01 

 

18  Δραστηριότητα D02 
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4 η Διδακτική ώρα: 

19  Δραστηριότητα D03 
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20  Δραστηριότητα D04 

 

21  Δραστηριότητα D05 
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22  Δραστηριότητα D06 
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23  Δραστηριότητα D08 

 

24  Δραστηριότητα D09 
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25  Δραστηριότητα D10 
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26  Δραστηριότητα D11 

 

27  Δραστηριότητα D12 
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28  Δραστηριότητα D13 
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29  Δραστηριότητα D14  
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30  Δραστηριότητα Ε1  

 

 

 

Μιλτιάδης Ι. Παπαγρηγοράκης 

Μαθηματικός 

Χανιά 

 

Βιβλιογραφία 

Σχολικό Βιβλίο Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 

Περιοδικό Απολλώνιος 

Ιστότοπος www.mathematica.gr 

  

http://www.mathematica.gr/


έκκεντρον - τεύχος 5 / Φεβρουάριος 2020 

  
Σελίδα 40 

http://users.sch.gr/mipapagr 

  

3   Η χρυσή τομή (Χρυσός λόγος) Φ 

Επιμέλεια: Μίλτος Παπαγρηγοράκης 

Μαθηματικός / Χανιά 

 

Στα Μαθηματικά και την τέχνη, δύο ποσότητες έχουν αναλογία χρυσής τομής αν ο 

λόγος του αθροίσματος τους προς τη μεγαλύτερη ποσότητα είναι ίσος με το λόγο της 

μεγαλύτερης ποσότητας προς τη μικρότερη. Η εικόνα που ακολουθεί αναπαριστά τη 

γεωμετρική ερμηνεία των παραπάνω. 

 

Το a+b “είναι” για το a ότι “είναι” το a για το b 

 

 

          Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με 

αναλογίες χρυσής τομής, με μεγαλύτερη την 

πλευρά a και μικρότερη την πλευρά b, όταν 

τοποθετείται δίπλα σε ένα τετράγωνο με 

πλευρές μήκους a, θα παραχθεί ένα όμοιο 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με αναλογίες 

χρυσής τομής με μεγαλύτερη πλευρά την a + 

b και μικρότερη την a. Αυτό αναπαριστά η 

σχέση  

a b a

a b


  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF
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Εκφρασμένο αλγεβρικά: 
a b a

a b


    όπου 

το γράμμα φ αντιπροσωπεύει τη χρυσή τομή. 

Η τιμή του είναι:  
1 5

1,6180339887
2


     

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”. 

Πολλοί καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα προσάρμοσαν τα έργα τους 

ώστε να προσεγγίζουν την χρυσή αναλογία ιδίως στη μορφή του χρυσού ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου, στο οποίο ο λόγος της μεγαλύτερης πλευράς προς την μικρότερη είναι η 

χρυσή τομή πιστεύοντας ότι αυτή η αναλογία είναι αισθητικά ευχάριστη. Οι Μαθηματικοί 

από την εποχή του Ευκλείδη μέχρι σήμερα έχουν μελετήσει τις ιδιότητες της χρυσής τομής, 

συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης της στις διαστάσεις ενός κανονικού πενταγώνου και 

ενός χρυσού ορθογωνίου παραλληλογράμμου, το οποίο (όπως φαίνεται και στην διπλανή 

εικόνα) μπορεί να χωριστεί σε ένα τετράγωνο και ένα παρόμοιο παραλληλόγραμμο με τον 

ίδιο λόγο πλευρών όπως το αρχικό. Η χρυσή τομή έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για την 

ανάλυση των αναλογιών φυσικών αντικειμένων καθώς και τεχνητών συστημάτων όπως οι 

οικονομικές αγορές. 

Μία μέθοδος για την εύρεση της τιμής του φ είναι να ξεκινήσουμε με το αριστερό 

κλάσμα. Με απλοποίηση του κλάσματος και αντικαθιστώντας το 
1b

a



, 

1
1 1

a b b

a a


   


    προκύπτει ότι   

1
1  


  ή   21     ή  2 1 0     

Χρησιμοποιώντας την φόρμουλα επίλυσης  

δευτεροβάθμιων εξισώσεων, λαμβάνουμε δύο λύσεις: 

1 5
1.6180339887

2


   και

1 5
0.6180339887

2


       

Επειδή το φ είναι η αναλογία μεταξύ θετικών ποσοτήτων: 
1 5

1.6180339887
2
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Ιδιότητες 

 Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει 
1

1  


  σύμφωνα με την οποία 

μπορούμε να εκφράσουμε το   ως άπειρο συνεχές κλάσμα: 

1 1 1
1 1 1

1 1
1 1

1
1

1
1

       


 





   

Το  φ  αποτελεί το όριο του πηλίκου δύο διαδοχικών αριθμών Φιμπονάτσι. 

 

Κατασκευή με κανόνα και διαβήτη 

1. Κατασκευάζουμε τετράγωνο πλευράς 1 

(κόκκινο). 

2. Φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη μια βάση και 

χωρίζουμε το τετράγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια (πλευρών 1 

και 1/2) και φέρνουμε μία διαγώνιο (γκρι). 

3. Κατασκευάζουμε κύκλο με κέντρο το μέσο της 

μίας πλευράς του τετραγώνου και ακτίνα τη διαγώνιο του 

ορθογωνίου. 

4. Προεκτείνουμε την πλευρά του τετραγώνου στην οποία έχουμε ορίσει το κέντρο 

του κύκλου έως το σημείο του κύκλου που τελειώνει η διάμετρος 

Το ευθύγραμμο τμήμα που αποτελείται από την πλευρά του τετραγώνου μαζί με την 

προέκταση έχει μήκος φ. 

Ιστορικά 

Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (-585 έως -500) που 

γεννήθηκε στη Σάμο, και ίδρυσε σημαντικότατη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της 

Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα Φ προς τιμήν 

του Φειδία, ίσως τον γνωστότερο γλύπτη της Ελληνικής Αρχαιότητας, και τον σημαντικότερο 

της κλασικής περιόδου. 

Ο χρυσός λόγος ήταν γνωστός στους Πυθαγορείους. Στο μυστικό τους σύμβολο, την 

πεντάλφα, ο χρυσός λόγος εμφανίζεται στις πλευρές του αστεριού. Με βάση το χρυσό λόγο 

δημιουργήθηκαν πολλά έργα της κλασσικής εποχής, όπως ο Παρθενώνας, και της 
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αναγεννησιακής εποχής, όπως είναι ζωγραφικά έργα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ακόμη και 

σήμερα χρησιμοποιείται για την απόδοση της αρμονίας σε έργα, ή στην πλαστική 

χειρουργική για την ωραιοποίηση του ανθρώπινου προσώπου. 

  Αν οι άνθρωποι επιλέγουν τη Χρυσή Τομή για αισθητικούς λόγους, τι 

μπορούμε να πούμε για τη φύση, που επιλέγει τη λογαριθμική σπείρα για να «κατασκευάσει» 

μια πληθώρα από δομές; 

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει με έκπληξη ότι η λογαριθμική σπείρα εμφανίζεται 

σε σχήματα φυσικών αντικειμένων με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Στη μικρότερη 

κλίμακα εμφανίζεται στα όστρακα πολλών θαλάσσιων οργανισμών, όπως για παράδειγμα 

είναι ο ναυτίλος. 

Στην ενδιάμεση κλίμακα εμφανίζεται στο σχήμα των κυκλώνων, όπως αποτυπώνεται 

χαρακτηριστικά στις φωτογραφίες των μετεωρολογικών δορυφόρων. Τέλος στη μεγαλύτερη 

δυνατή κλίμακα εμφανίζεται στο σχήμα των σπειροειδών γαλαξιών, τεράστιων σχηματισμών 

από εκατοντάδες δισεκατομμύρια αστέρια, τους οποίους μπορούμε να απολαύσουμε στις 

φωτογραφίες των σύγχρονων τηλεσκοπίων. 

Ποιος είναι άραγε ο βαθύτερος λόγος που κάνει έναν αριθμό, κατασκευασμένο με 

βάση μια αφηρημένη μαθηματική ιδιότητα, να έχει τόσο σημαντικές εφαρμογές στη φύση, 

και μάλιστα σε τόσο διαφορετικά συστήματα; Τα όστρακα, οι κυκλώνες και οι γαλαξίες δεν 

έχουν καμία κοινή ιδιότητα και διέπονται από εντελώς διαφορετικούς φυσικούς νόμους. Η 

ανάπτυξη των οστράκων επηρεάζεται από τον διαθέσιμο χώρο. Η δημιουργία των κυκλώνων 

οφείλεται στη ροή του υγρού αέρα από περιοχές υψηλής πίεσης σε περιοχές χαμηλής. 

Λόγω της περιστροφής της Γης, τα ρεύματα του αέρα αποκλίνουν από την ευθεία, 

έτσι ώστε στο βόρειο ημισφαίριο όλοι οι κυκλώνες να περιστρέφονται αντίθετα από τη φορά 

των δεικτών του ρολογιού ενώ στο νότιο ημισφαίριο αντίστροφα. 

  Τέλος οι σπείρες είναι περιοχές ενός γαλαξία όπου υπάρχει συγκέντρωση 

αστέρων, σκόνης και αερίων, οι οποίες δημιουργούνται όταν κάποιος άλλος γαλαξίας 

περάσει σε κοντινή απόσταση. Φαίνεται λοιπόν ότι η Χρυσή Τομή αποτελεί έναν αριθμό με 

«παγκόσμιες»ιδιότητες, παρόμοιο με τον αριθμό π = 3,14 ο οποίος ισούται με το πηλίκο της 

περιφέρειας ενός κύκλου δια τη διάμετρο του. 
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Εφαρμογές και παρατηρήσεις 

Αιγυπτιακές πυραμίδες 

Στα μέσα του δέκατου ένατου 

αιώνα,ο Röber μελέτησε ποικίλες 

Αιγυπτιακές πυραμίδες 

συμπεριλαμβανομένων των Khafre, 

Menkaure και μερικών από της Γκίζας 

και Σαxάρας και ερμηνεύτηκε ότι είπε 

ότι το μισό της βάσης της πυραμίδας 

είναι η μέση της πλευράς 

,διατυπώνοντας ότι οι άλλοι 

συγγραφείς αναγνώριζαν ως το 

τρίγωνο του Kepler. Πολλές άλλες 

μαθηματικές θεωρίες σε σχέση με το 

σχήμα των πυραμίδων έχουν επίσης διερευνηθεί.[45] 

Μία Αιγυπτιακή πυραμίδα εξαιρετικά κοντά σε μια "χρυσή πυραμίδα" είναι η 

Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας (επίσης γνωστή ως η Πυραμίδα του Χέοπα). Η κλίση της 51 ° 

52 'είναι πολύ κοντά στην "χρυσή" κλίση της πυραμίδας των 51 ° 50' και στην βασισμένη 

στον αριθμό π κλίση της πυραμίδας των 51 ° 51 '. Άλλες πυραμίδες της Γκίζας (Chephren, 52 

° 20', και Mycerinus, 50 ° 47 '),[47] είναι επίσης αρκετά κοντά. Το αν η σχέση με τη χρυσή 

αναλογία σε αυτές τις πυραμίδες έχει σχεδιαστεί ή έχει προκύψει κατά λάθος παραμένει 

άγνωστο.[50] Επίσης,αρκετές άλλες Αιγυπτιακές πυραμίδες είναι πολύ κοντά στο 3:4:5 

σχήμα.[48] 

Συμβάλλοντας έντονα στην αντιπαράθεση ο αρχιτεκτονικός συντάκτης της Μεγάλης 

Πυραμίδας,Eric Temple Bell, μαθηματικός και ιστορικός, ισχυρίστηκε το 1950 ότι τα 

Αιγυπτιακά μαθηματικά δεν θα είχαν την δυνατότητα να υπολογίσουν το ύψος της 

παράπλευρης έδρας της πυραμίδας, ή την αναλογία προς το ύψος, εκτός από την περίπτωση 

της 3:4:5 πυραμίδας,δεδομένου ότι το τρίγωνο 3:4:5 ήταν το μόνο ορθογώνιο τρίγωνο 

γνωστό στους Αιγυπτίους. Επιπλέον,υποστήριξε ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν το 

Πυθαγόρειο θεώρημα και με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν άρρητους 

αριθμούς, όπως ο π ή ο φ.[51] 

Ο Michael Rice [52] ισχυρίζεται ότι οι κύριες αρχές στην ιστορία της αιγυπτιακής 

αρχιτεκτονικής έχουν υποστηρίξει ότι οι Αιγύπτιοι ήταν εξοικειωμένοι με τη χρυσή αναλογία 

,η οποία αποτελεί κομμάτι των μαθηματικών των πυραμίδων, όπως αναφέρει ο Giedon 

 

Μια κανονική πυραμίδα με βάση τετράγωνο 

καθορίζεται από ένα εσωτερικό ορθογώνιο 

τρίγωνο,του οποίου οι πλευρές είναι το απόστημα 

της πυραμίδας (α),η ημι-βάση της (b) και το ύψος 

της (h).  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathematical_Pyramid.svg
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(1957).[53] Οι ιστορικοί των επιστημών ανέκαθεν διαφωνούσαν για το αν οι Αιγύπτιοι είχαν 

κάποια τέτοια γνώση ή όχι, αντιτάσσοντας ότι η εμφάνιση της χρυσής τομής στις πυραμίδες 

ήταν προιον τύχης.[54] 

Το 1859, ο πυραμιδιολόγος John Taylor ισχυρίστηκε ότι, στη Μεγάλη Πυραμίδα της 

Γκίζας, η χρυσή αναλογία εκπροσωπείται από την αναλογία του ύψους της παράπλευρης 

έδρας,σχηματίζοντας μια γωνία θ με το έδαφος, προς το μισό του μήκους της πλευράς της 

βάσης, που ισοδυναμεί με την τέμνουσα της γωνίας θ.[55] Τα παραπάνω δύο μήκη ήταν 

περίπου 186,4 και 115,2 μέτρα αντίστοιχα. Η αναλογία αυτών των μηκών είναι η χρυσή 

αναλογία, με ακρίβεια περισσοτέρων ψηφίων από αυτών στις αρχικές μετρήσεις. Ομοίως,ο 

Howard Vyse, σύμφωνα με το Matila Ghyka,[56] ανέφερε το ύψος της Μεγάλης πυραμίδας 

148,2 m, και το μισό μήκος της πλευράς της βάσης της 116,4 m, αποδίδοντας 1,6189 για το 

λόγο του ύψους της παράπλευρης έδρας προς το μισό μήκος της πλευράς της βάσης, και πάλι 

με μεγαλύτερη ακρίβεια . 

Αισθητική 

Το De Divina proportione, ένα τρίτομο έργο του Luca Pacioli, δημοσιεύθηκε το 

1509.Ο Pacioli, ένας Φραγκισκανός μοναχός, ήταν κυρίως γνωστός ως μαθηματικός, αλλά 

είχε επίσης εκπαιδευτεί και έδειχνε έντονο ενδιαφέρον για την τέχνη.Στο De Divina 

proportione διερευνήθηκαν τα μαθηματικά της χρυσής αναλογίας.Παρ’ότι λέγεται συχνά ότι 

ο Pacioli υποστήριζε την εφαρμογή της χρυσή αναλογίας για να δώσει ευχάριστες, αρμονικές 

αναλογίες,ο Livio επισημαίνει ότι η ερμηνεία έχει προήλθε από ένα λάθος το 1799, και ότι ο 

Pacioli υποστήριζε πραγματικά το Βιτρούβιο σύστημα των ρητών αναλογιών.[6] Ο Pacioli 

επίσης παρατήρησε θρησκευτική σημασία στην αναλογία, η οποία οδήγησε στον τίτλο του 

έργου του. Το De Divina proportione περιλαμβάνει απεικονίσεις των κανονικών στερεών από 

τον Leonardo da Vinci, παλιό φίλο και συνεργάτη του Pacioli. 

Αρχιτεκτονική 

        

Πολλές από τις αναλογίες του Παρθενώνα φέρονται να εμφανίζουν την χρυσή αναλογία 
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Η πρόσοψη του Παρθενώνα, καθώς και τα στοιχεία της πρόσοψης αυτού λέγεται από 

κάποιους ότι οριοθετήθηκαν από ορθογώνια με χρυσές αναλογίες. Άλλοι μελετητές αρνούνται 

ότι οι Έλληνες είχαν κάποια αισθητική συσχέτιση με τη χρυσή αναλογία. Για παράδειγμα,ο 

Midhat J. Gazale λέει, “…Ωστόσο, έπρεπε να φτάσουμε στον Ευκλείδη προκειμένου να 

μελετηθούν οι μαθηματικές ιδιότητες της χρυσής τομής. Στα Στοιχεία (308 π.Χ.), ο Έλληνας 

μαθηματικός απλώς θεωρούσε τον αριθμό αυτό ως έναν ενδιαφέροντα άρρητο αριθμό, σε 

σχέση με τις μεσαίες και ακραίες αναλογίες. Η εμφάνιση του σε κανονικά πεντάγωνα και 

δεκάγωνα ήταν δεόντως σεβαστή, καθώς επίσης και στο δωδεκάεδρο (ένα κανονικό πολύεδρο 

που έχει ως έδρες δώδεκα κανονικά πεντάγωνα ). Είναι πράγματι υποδειγματικό ότι ο μεγάλος 

Ευκλείδης, σε αντίθεση με τις γενιές των μυστικιστών που ακολούθησαν, αντιμετώπισε με 

νηφαλιότητα τον αριθμό αυτό για αυτό που είναι, χωρίς να προσκολλήσει σε αυτόν άλλες από 

τις πραγματικές του ιδιότητές.” Και ο Κηθ Ντέβλιν, λέει,” Σίγουρα, ο συχνά 

επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός ότι ο Παρθενώνας στην Αθήνα βασίζεται στη χρυσή αναλογία 

δεν υποστηρίζεται από τις πραγματικές μετρήσεις. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η ιστορία 

για τους Έλληνες και την χρυσή αναλογία φαίνεται να είναι αβάσιμη.Το μόνο πράγμα που 

γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι ο Ευκλείδης, στο περίφημο βιβλίο του Στοιχεία , που 

γράφτηκε γύρω στο 300 π.Χ., έδειξε πώς υπολογίζεται η τιμή της χρυσής αναλογίας “.Εγγύς 

πηγές της εποχής, όπως ο Βιτρούβιος συζητούν αποκλειστικά αναλογίες που μπορούν να 

εκφραστούν σε ακέραιους αριθμούς. Ο Π. Φουτάκης μελέτησε τις διαστάσεις 15 αρχαίων ναών, 

18 μνημειακών τάφων, 8 σαρκοφάγων και 58 επιτύμβιων στηλών γιά το διάστημα από τον 5ο 

αιώνα π.Χ. μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. Οι αρχαίοι ναοί αποτελούσαν το κατεξοχήν μέρος 

επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και θεών, ενώ οι τάφοι, σαρκοφάγοι και επιτύμβιες στήλες 

συνδέονταν με το πέρασμα των θνητών από την υλική στην αιώνια ζωή. 

Εάν η χρυσή τομή είχε οποιεσδήποτε θεικές, μυστικιστικές ή αισθητικές ιδιότητες, τότε 

οι περισσότερες από αυτές τις κατασκευές θα χαρακτηρίζονταν από τον κανόνα της χρυσής 

αναλογίας. Το αποτέλεσμα αυτής της πρωτότυπης έρευνας είναι ξεκάθαρο: η χρυσή τομή ήταν 

εντελώς απούσα από την ελληνική αρχιτεκτονική του κλασικού 5ου αιώνα π.Χ., και σχεδόν 

απούσα για τους επόμενους έξι αιώνες. Τέσσερα σπάνια, και για αυτό πολύτιμα, παραδείγματα 

εφαρμογής αναλογιών χρυσής τομής εντοπίσθηκαν σε ένα αρχαίο πύργο της Μεθώνης 

Μεσσηνίας, στο Μεγάλο Βωμό της Περγάμου (στο ομώνυμο μουσείο του Βερολίνου), σε μια 

επιτύμβια στήλη από την Έδεσσα και σε ένα μνημειακό τάφο στην Πέλλα. Είναι η πρώτη φορά 

που παρουσιάζεται απόδειξη για εφαρμογή χρυσής τομής σε αρχαία ελληνική κατασκευή, 

ωστόσο, σύμφωνα με το συγγραφέα, εφαρμογή περιθωριακή η οποία υποδηλώνει ότι οι αρχαίοι 

Έλληνες δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη χρυσή τομή στο χώρο της αρχιτεκτονικής. 

Μία γεωμετρική ανάλυση προηγούμενης έρευνας το 2004 για το Μεγάλο Τζαμί της 

Καϊρουάν αποκαλύπτει μια συνεπή εφαρμογή της χρυσής αναλογίας σε όλο το σχεδιασμό, 
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σύμφωνα με τον Boussora και τον Mazouz. Βρήκαν αναλογίες κοντά στη χρυσή στο συνολικό 

ποσοστό του σχεδίου καθώς και στο χώρο προσευχής και στο χώρο του δικαστηρίου . Οι 

συντάκτες σημειώνουν, ωστόσο, ότι οι περιοχές που βρέθηκαν να έχουν αναλογίες κοντά στην 

χρυσή δεν αποτελούν μέρος της αρχικής κατασκευής, και θεωρούν ότι αυτά τα στοιχεία 

προστέθηκαν σε μια ανακατασκευή. 

Ο Ελβετός αρχιτέκτονας Λε Κορμπυζιέ, γνωστός για τη συμβολή του στο σύγχρονο 

διεθνές αρχιτεκτονικό στυλ, εστίασε τη φιλοσοφία του σχεδιασμού του σε συστήματα αρμονίας 

και αναλογίας. Η πίστη του Λε Κορμπυζιέ στη μαθηματική τάξη του σύμπαντος ήταν στενά 

συνδεδεμένη με τη χρυσή αναλογία και τη σειρά Φιμπονάτσι, τις οποίες περιέγραψε ως 

“ρυθμούς εμφανείς δια γυμνού οφθαλμού και σαφείς στις σχέσεις τους το ένα με το άλλο. Και 

αυτοί οι ρυθμοί βρίσκονται στη ρίζα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αντηχούν στον 

άνθρωπο από οργανικό αναπόφευκτο, το ίδιο αναπόφευκτο που προκαλεί την παρατήρηση της 

Χρυσής Τομής από τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους άγριους και τους μορφωμένους “. 

Ο Λε Κορμπυζιέ χρησιμοποίησε ρητά τη χρυσή 

αναλογία στο Modulor σύστημα του για την κλίμακα 

της αρχιτεκτονικής αναλογίας. Είδε το σύστημα αυτό, 

ως συνέχεια της μακράς παράδοσης του Βιτρούβιου, 

του “Άνθρωπος του Βιτρούβιου” του Leonardo da 

Vinci, του έργο του Leon Battista Alberti, και των 

άλλων που χρησιμοποίησαν τις αναλογίες του 

ανθρώπινου σώματος για να βελτιώσουν την εμφάνιση 

και τη λειτουργία της αρχιτεκτονικής. Εκτός από τη 

χρυσή αναλογία, ο Λε Κορμπυζιέ θεμελίωσε το 

σύστημα πάνω στις ανθρώπινες μετρήσεις και τους 

αριθμούς Φιμπονάτσι . Επίσης, πρότεινε την εφαρμογή 

της χρυσής αναλογίας σε ανθρώπινες 

αναλογίες: χώρισε το ύψος ενός 

ανθρώπινου μοντέλου στον ομφαλό με 

τα δύο τμήματα να βρίσκονται σε χρυσή 

αναλογία, κατόπιν υποδιαίρεσε αυτά τα 

δύο τμήματα σε χρυσή αναλογία στα 

γόνατα και το λαιμό και χρησιμοποίησε 

αυτές τις αναλογίες στο Modulor 

σύστημα του. Η Villa Stein στις 

Garches που σχεδίασε ο Λε Κορμπυζιέ 
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το 1927 αποτέλεσε παράδειγμα της εφαρμογής του συστήματος του Modulor. Η ορθογώνια 

κάτοψη της βίλας, το υψόμετρο, και η εσωτερική δομή προσεγγίζονται από ορθογώνια με 

χρυσές αναλογίες. 

Ένας άλλος Ελβετός αρχιτέκτονας, ο Μάριο Μπότα (Mario Botta), βασίζει πολλά από 

τα σχέδιά του σε γεωμετρικά σχήματα. Αρκετές ιδιωτικές κατοικίες που σχεδίασε στην Ελβετία 

αποτελούνται από τετράγωνα και κύκλους, κύβους και κυλίνδρους. Σε ένα σπίτι που σχεδίασε 

στο Origlio, η χρυσή αναλογία είναι η αναλογία μεταξύ του κεντρικού τμήματος και των 

πλευρικών τμημάτων του σπιτιού. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο, ο συγγραφέας Jason Elliot εικάζει 

ότι η χρυσή αναλογία χρησιμοποιήθηκε από τους σχεδιαστές του Naqsh-e Jahan Square και του 

παρακείμενου Lotfollah τζαμιού. 

 

Ζωγραφική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σχεδίαση του σώματος ενός άνδρα σε ένα πεντάγραμμο δείχνει τη σχέση με τη χρυσή 

αναλογία 

Ο φιλόσοφος Χάινριχ Κορνέλιους Αγκρίπα του 16ου αιώνα ζωγράφισε έναν άνθρωπο 

πάνω σ’ένα πεντάγραμμο μέσα σε ένα κύκλο, γεγονός που συνεπάγεται μια σχέση με τη χρυσή 

αναλογία. Οι εικονογραφήσεις του Λεονάρντο ντα Βίντσι στα πολύεδρα στην De divina 

proportione (Στην θεϊκή αναλογία) και οι απόψεις του ότι ορισμένες σωματικές αναλογίες 

εμφανίζουν την χρυσή αναλογία έχουν οδηγήσει ορισμένους επιστήμονες να εικάζουν ότι 

ενσωμάτωσε τη χρυσή αναλογία στα έργα του. Ωστόσο, η άποψη ότι στην Μόνα Λίζα , για 

παράδειγμα, χρησιμοποιεί χρυσή αναλογία, δεν υποστηρίζεται σε κανένα από τα κείμενα του. 

Ομοίως, αν και ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου συχνά  φαίνεται να είναι συνδεδεμένος με τη 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagram_and_human_body_(Agrippa).jpg
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χρυσή αναλογία, οι αναλογίες του σχήματος στην πραγματικότητα δεν ταιριάζουν με αυτήν την 

άποψη, και το κείμενο αναφέρει μόνο αναλογίες ακεραίων αριθμών. 

Ο Σαλβαδόρ Νταλί, επηρεασμένος από τα έργα του Matila Ghyka, χρησιμοποίησε ρητά 

τη χρυσή αναλογία στο αριστούργημά του,The Sacrament of the Last Supper (Το Μυστήριο του 

Μυστικού Δείπνου). Οι διαστάσεις του καμβά είναι ένα χρυσό ορθογώνιο. Ένα τεράστιο 

δωδεκάεδρο, με την προοπτική τα άκρα να εμφανίζονται σε χρυσή αναλογία μεταξύ τους, 

αναστέλλεται πάνω και πίσω από τον Ιησού. Είχε ειπωθεί ότι ο Πητ Μοντριάν έχει 

χρησιμοποιήσει την χρυσή τομή εκτενώς στα γεωμετρικά έργα του, αν και άλλοι 

εμπειρογνώμονες (συμπεριλαμβανομένων του κριτικού Yve-Alain Bois) έχουν αμφισβητήσει 

τον ισχυρισμό αυτό. 

Σε μια στατιστική μελέτη σε 565 έργα τέχνης διαφόρων σπουδαίων ζωγράφων, η οποία 

διενεργήθηκε το 1999, διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν είχαν χρησιμοποιήσει τη 

χρυσή αναλογία ως προς το μέγεθος των καμβάδων τους. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η μέση αναλογία των δύο πλευρών των έργων ζωγραφικής είναι 1,34, με το μέσο όρο για 

μεμονωμένους καλλιτέχνες να κυμαίνεται από 1,04 (Γκόγια) σε 1,46 (Μπελλίνι). 

Μουσική 

Ο Ernő Lendvai αναλύει τα έργα του Μπέλα Μπάρτοκ σαν να είναι βασισμένα σε δύο 

αντιτιθέμενα συστήματα,της χρυσής αναλογίας και της ακουστικής κλίμακας , αν και άλλοι 

επιστήμονες μουσικής απορρίπτουν την ανάλυση αυτή. Στο Music for Strings,Percussion and 

Celesta του Bartok, η εξέλιξη του ξυλόφωνου συμβαίνει στα διαστήματα 1:2:3:5:8:5:3:2:1. Ο 

Γάλλος συνθέτης Ερίκ Σατιέ χρησιμοποίησε τη χρυσή αναλογία σε πολλά από τα κομμάτια του, 

συμπεριλαμβανομένου του Sonneries de la Rose + Croix. Η χρυσή αναλογία είναι επίσης 

εμφανής στην οργάνωση των τμημάτων στη μουσική του Κλωντ Ντεμπυσσύ Reflets dans l’eau 

(Αντανακλάσεις στο νερό), από τις Εικόνες (1η σειρά, 1905), στις οποίες «η ακολουθία των 

πλήκτρων χαρακτηρίζεται από τα διαστήματα 34, 21, 13 και 8, και η κύρια κορύφωση 

εμφανίζεται στην θέση του φ “. 

Ο μουσικολόγος Roy Howat έχει παρατηρήσει ότι τα τυπικά όρια της La Mer 

αντιστοιχούν ακριβώς στη χρυσή τομή. Ο Trezise βρίσκει τα εγγενή στοιχεία «αξιοσημείωτα», 

αλλά προειδοποιεί ότι κανένα γραπτό ή αναφερόμενο στοιχείο δεν δείχνει ότι ο Debussy 

αναζητούσε συνειδητά τέτοιες αναλογίες. 

Η εταιρία Pearl Drums τοποθετεί τους αεραγωγούς των Masters Premium μοντέλων 

της με βάση τη χρυσή αναλογία. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η ρύθμιση αυτή βελτιώνει την 

απόκριση των μπάσων και έχει υποβάλει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτή την 

καινοτομία. 



έκκεντρον - τεύχος 5 / Φεβρουάριος 2020 

  
Σελίδα 50 

http://users.sch.gr/mipapagr 

  

Φύση 

Ο Adolf Zeising, του οποίου τα κύρια ενδιαφέροντα ήταν τα μαθηματικά και η 

φιλοσοφία, παρατήρησε τη χρυσή αναλογία να είναι εκφρασμένη στη διάταξη των κλαδιών, 

ανάμεσα στους μίσχους των φυτών και τις φλέβες στα φύλλα. Επέκτεινε την έρευνα του στους 

σκελετούς των ζώων και στις διακλαδώσεις των φλεβών και των νεύρων τους, με τις αναλογίες 

των χημικών ενώσεων και τη γεωμετρία των κρυστάλλων, ακόμη και με τη χρήση της 

αναλογίας σε καλλιτεχνικές προσπάθειες. Σε αυτά τα φαινόμενα είδε τη χρυσή αναλογία να 

λειτουργεί σαν καθολικός νόμος. Σχετικά με το σχέδιό του για την χρυσή αναλογία με βάση τις 

ανθρώπινες αναλογίες του σώματος, ο Zeising έγραψε το 1854 για ένα καθολικό δίκαιο “στο 

οποίο περιέχεται το έδαφος-αρχή της όλης προσπάθειας για την ομορφιά και την πληρότητα 

στην σφαίρα τόσο της φύσης όσο και της τέχνης, και το οποίο διαπερνά, ως υψίστης σημασίας 

πνευματικό ιδεώδες, όλες τις δομές, μορφές και αναλογίες, είτε κοσμικές είτε μεμονωμένες, 

οργανικές ή ανόργανες, ηχητικές ή οπτικές.Και το οποίο βρίσκει την πληρέστερη υλοποίηση, 

ωστόσο, στην ανθρώπινη μορφή “. 

Το 2010, το περιοδικό Science ανέφερε ότι η χρυσή αναλογία είναι παρούσα σε 

ατομική κλίμακα στο μαγνητικό συντονισμό των περιστροφών στους κρυστάλλους κοβαλτίου 

νιοβίου. αρκετοί ερευνητές έχουν προτείνει συνδέσεις μεταξύ της χρυσής αναλογίας και του 

ανθρώπινου DNA. 

Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πολλές από τις εμφανείς περιπτώσεις 

της χρυσής τομής στη φύση, ιδίως σε σχέση με τις διαστάσεις των ζώων, στην πραγματικότητα 

είναι φανταστικές 
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ΠΕΝΤΑΛΦΑ ΚΑΙ Φ 

Στο σχήµα της πεντάλφας που φαίνεται δίπλα το Β διαιρεί το ΑΓ 

και το Γ διαιρεί το Α∆ σε µέσο και άκρο λόγο δηλαδή  

  
   

  
  

 

 

ΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΤΟΥ FIBONACCI  

Το αυθεντικό πρόβληµα που διερεύνησε το 1202 ο  Fibonacci ήταν σχετικό µε το ρυθµό 

ανάπτυξης των κουνελιών, κάτω από ιδανικές συνθήκες. 

Υποθέτουµε ότι αφήνουµε σε ένα αγρό ένα ζευγάρι νεογέννητα κουνέλια, ένα αρσενικό 

και ένα θηλυκό. Τα κουνέλια ενηλικιώνονται σε ένα µήνα. Στο τέλος του δεύτερου µήνα το 

θηλυκό γεννάει ένα νέο ζευγάρι, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Υποθέτουµε ακόµα ότι τα 

κουνέλια δεν πεθαίνουν ποτέ και ότι τα θηλυκά γεννούν στο τέλος κάθε ήνα µετά τον πρώτο 

και  πάντα ένα ζευγάρι αρσενικό - θηλυκό. Το ερώτηµα που έθεσε ο Fibonacci ήταν: Πόσα 

ζευγάρια κουνελιών θα υπάρχουν στον αγρό στο τέλος του χρόνου; 

 Στο τέλος του πρώτου µήνα τα κουνέλια ζευγαρώνουν αλλά εξακολουθούν να είναι 1 

ζευγάρι µόνο. 

 Στο τέλος του δεύτερου µήνα το θηλυκό γεννάει ένα ζευγάρι. Έτσι τα ζευγάρια 

γίνονται 2. 

 Στο τέλος του τρίτου µήνα το δεύτερο ζευγάρι ενηλικιώνεται ενώ το πρώτο θηλυκό 

γεννάει πάλι. Έτσι τα ζευγάρια γίνονται 3. 

 Στο τέλος του τέταρτου µήνα το πρώτο και το δεύτερο ζευγάρι γεννούν, ενώ το τρίτο 

ζευγάρι ενηλικιώνεται. Σύνολο ζευγαριών 5. κ.ο.κ. 

Παρατηρήστε το επόµενο  σχήµα: 
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Περιγράφει σχηµατικά τα δεδοµένα του προβλήµατος. 

Ακόµα µπορείτε να παρατηρήσετε το επόµενο διάγραµµα στο οποίο φαίνεται το 

γενεαλογικό δένδρο των κουνελιών του προβλήµατος: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο λόγος των πληθυσµών δυο διαδοχικών χρονικών περιόδων όσο αυξάνει η ´αποικίαª των 

κουνελιών τείνει στον αριθµό Φ.  

 

        Μίλτος  Παπαγρηγοράκης 

         Χανιά 
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liveyourmaths.com 

el.wikipedia.org 

ma8imatikos.gr 
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