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Ορισμός 

• 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 στα δεξιά 
αναπαριστά τη γεωμετρική ερμηνεία των παραπάνω. Εκφρασμένο 
αλγεβρικά: 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Golden_ratio_line.svg


Γεωμετρική αναπαράσταση του φ 



• Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας 
(585 - 500 π.Χ.) 

• Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα φ προς τιμήν 
του Φειδία  του γνωστότερου ίσως γλύπτη της ελληνικής 
αρχαιότητας 

• 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". 
 



Χρυσό τρίγωνο 

•Χρυσό λέγεται κάθε ισοσκελές  τρίγωνο στο 
οποίο ο λόγος της μεγάλης πλευράς προς τη 
μικρή είναι ίσος με φ. 
 
•Κάθε ισοσκελές με γωνία κορυφής 360 ή 
1080 είναι χρυσό. 
 



Το σύμβολο της αδελφότητας των Πυθαγορείων ήταν το «πεντάγραμμο», το 
αστέρι δηλαδή που σχηματίζεται από τις πέντε διαγώνιους του κανονικού 
πενταγώνου.  
Αποδεικνύεται ότι κάθε πλευρά του «πενταγράμμου» διαιρεί τις δύο άλλες σε 
χρυσή τομή. 
 

Το αστέρι των Πυθαγορείων 



Λογαριθμική Έλικα 
Εάν αντί να χρησιμοποιήσουμε το ψαλίδι σχεδιάσουμε πάνω στο αρχικό 
ορθογώνιο τις τομές και σε κάθε τετράγωνο που δημιουργείται 
σχεδιάσουμε τα αντίστοιχα τεταρτοκύκλια θα έχουμε αρχίσει να 
φτιάχνουμε το χρυσό ελικοειδές. 



Η χρυσή τομή στη τέχνη 
Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το λόγο αυτό έχει 
χρησιμοποιηθεί στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, τόσο κατά 
την αρχαία Ελλάδα όσο και κατά την Αναγέννηση. 
 
 
 

Με βάση το χρυσό λόγο δημιουργήθηκαν πολλά έργα της κλασσικής 
εποχής, όπως ο Παρθενών.  

Την ίδια αυτή αναλογία ξαναβρήκαν οι επιστήμονες του Ναπολέοντα 
στην Αίγυπτο όταν μέτρησαν τις Πυραμίδες. 



Ανθρώπινο σώμα 



Ακολουθώντας τα βήματα του αρχιτέκτονα της Αναγέννησης Λεόν Μπατίστα 
Αλμπέρτι και του γλύπτη Αντόνιο Φιλαρέτε, ο Λεονάρντο πίστευε ότι υπάρχει στενή 
σχέση ανάμεσα στην ανατομία και την αρχιτεκτονική. 
 
Τη δεκαετία του 1480, όταν προσέφερε τις υπηρεσίες του στον δούκα του Μιλάνου, 
εμβάθυνε στη σχέση των δύο επιστημών και δημιούργησε το διάσημο σχέδιο το 
1487. 
 
Το σχέδιο αυτό βασίστηκε στην πραγματεία που είχε γράψει για το ανθρώπινο σώμα 
ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας Μάρκος Πολλίωνας Βιτρούβιος. 
 



Θεωρούμε ένα νεογέννητο ζευγάρι κουνέλια (αρσενικό-θηλυκό). Τα κουνέλια είναι 
ικανά για πολλαπλασιασμό μετά από ένα μήνα από τη γέννηση του και στο τέλος του 
δεύτερου μήνα το θηλυκό γεννά ένα νέο ζευγάρι κουνελιών. Θεωρώντας ότι τα 
κουνέλια δεν πεθαίνουν και ότι τα θηλυκά πάντα είναι ικανά για τεκνοποιία, πόσα 
κουνέλια θα υπάρχουν μετά από ένα έτος; 

  Ακολουθία Fibonacci  



Ο χρυσός κανόνας στη φύση 


