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Δημιουργώντας με φράκταλ 



Περιεχόμενα 

Φράκταλ και Τέχνη 

Φράκταλ και Ζωή 

Φράκταλ και Εκπαίδευση 



Μαθηματικά και τέχνη 

 

 Σύμφωνα με πρόσφατη 
επιστημονική έρευνα από 
την επιστημονική ομάδα 
του Εργαστηρίου 
Νευροβιολογίας 
Wellcome του 
Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου, με επικεφαλής 
τον καθηγητή Σεμίρ Ζέκι, 
τα μαθηματικά μυαλά 
διαβάζουν τις εξισώσεις, 
όπως ένας φιλότεχνος 
βλέπει τα έργα τέχνης. 
 



Ζωγραφική 

Wang Ximeng (c.1196-
c.1120), A Thousand Li of 
Rivers and Mountains 

 

 Leonardo da Vinci: 

Flood 



Ζωγραφική 

Two Men on a Footbridge 
over a Stream, 1655, 
λεπτομέρεια 

 

The "cloud" generated 
by Iterated Function 
System.  

 



Ζωγραφική 

Dali,Visage of War, 1940 

 

Cantor dust fractal set 
dimension  approximat
ely 0.705 

 



Ζωγραφική 

Dali,Visage of War, 1940 

 

Cantor dust fractal set 
dimension  approximat
ely 0.705 

 



Ζωγραφική 

Meret Oppenheim, Fur 
covered cup, saucer, and 
spoon,1936 

 

furry version of 
Sierpinski gaske 

 



Ζωγραφική 

 

  V I S M A T H  
 Electronic journal 
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   Editors: Slavik Jablan and Ljiljana Radovic  
                                          

http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/pap.htm


Μοντέρνα τέχνη 

 

 



Μοντέρνα τέχνη 

 "Αλγόριθμος της Βαβέλ" - ψηφιακή εκτύπωση 
κάτω από plexiglass 

 

 



Γλυπτική 

 

 ""Mitered Fractal Tree 
I," by Koos Verhoeff 
and Anton Bakker 

 . 

 



Γλυπτική 

 

 "Κόσμος" - χάλυβα και 
γλυπτική από 
αλουμίνιο σε σχήμα 
fractal σφαίρα 280 
εκατοστά σε διάμετρο. 

 



Γλυπτική – 3D εκτύπωση 

  



Αρχιτεκτονική 

Κτίριο Τοπίο 

 



Αρχιτεκτονική 



Λογοτεχνία 

  



Μια καθημερινή ιστορία fractal 

 Λογοτεχνικό εργαστήριο 

 Ένα καλό επάγγελμα για ήρωα: Συγγραφέας 
μυθοβιογραφιών 

 Αν, όμως, του ζητούσαν να γράψει την ιστορία 
ενός άλλου μυθοβιογράφου 

 Κι αν αυτό επαναλαμβανόταν 

 Κι αν…………………………………… 

 



 
Συστημική θεωρία  

 Σύστημα 

 Πολύ μεγάλος αριθμός παραγόντων και 
αλληλεπιδράσεων 

Μικρές μεταβολές οδηγούν σε απρόβλεπτες 
εξελίξεις 

 Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι προκάλεσε μια 
συμπεριφορά 

Μπορούμε όμως να το αλλάξουμε, αλλάζοντας 
έστω και λίγο μια παράμετρο του συστήματος 

Μη γραμμικές συσχετίσεις,  ελκυστές 

 



Τάξη μέσα στο χάος της ζωής  

 



Φράκταλ και εκπαίδευση 



Φράκταλ και εκπαίδευση 

 



Σύγχρονες κοσμοθεωρίες και παιδεία 

Εκπαίδευση 
Οι σύγχρονες 
κοσμοθεωρίες 

Ο απόφοιτος Λυκείου 
δεν έχει ακούσει σχεδόν 
τίποτα για τις 
σύγχρονες 
κοσμοθεωρίες των 
θετικών επιστήμων και 
για το πώς έχουν 
αλλάξει τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τον 
κόσμο 

 

 Μη γραμμικά δυναμικά 
συστήματα (ντετερμινισμός, 
προβλεψιμότητα, πρόβλεψη καιρού, 
χρηματιστήριο) 

 Κβαντική θεωρία (πιθανοκρατία, 
συμπληρωματικότητα, 
τηλεμεταφορά, κβαντικοί 
υπολογιστές και κρυπτογραφία) 

 Θεωρία της σχετικότητας 
(ενοποίηση χώρου και χρόνου, μη 
προνομιακός παρατηρητής, 
διαστημικά ταξίδια) 

  



Σύγχρονες κοσμοθεωρίες και παιδεία 

1. Η απουσία των μεγάλων κοσμοθεωριών της φυσικής του 20ου αιώνα  
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 21ου αιώνα: 
 Διλήμματα και προτάσεις  
Κρυσταλλία Χαλκιά, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
 
2. Fractals, Χάος, Πολυπλοκότητα: Διδακτικές Προσεγγίσεις  
Κωνσταντίνος Σκορδούλης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

  

Προσκεκλημένες ομιλίες στο 8ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

 και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  



Φράκταλ και εκπαίδευση 

 



Δημιουργώντας με φράκταλ 



 
Σας  ευχαριστώ  

για την προσοχή σας 


