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Περίληψη 
 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί η μελέτη των tessellations, που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ομίλου Mathematics with GeoGebra on 

Tablets (MathGeTa). Στο πλαίσιο των συναντήσεων του ομίλου, μελετήσαμε 

και πειραματιστήκαμε με τα tessellations, που περιέχουν ποικίλα ενδιαφέροντα 

και αξιοθαύμαστα στοιχεία. Επιπλέον, επιχειρήσαμε την κατασκευή 

tessellations μέσω του λογισμικού GeoGebra στα Tablets και συζητήσαμε 

ζητήματα που σχετίζονται με αυτό, όπως τις αμέτρητες διαφορετικές μορφές 

που μπορεί να πάρει και τους τρόπους κατασκευής του. 

 

1. Τι είναι ένα tessellation 
 

Ένα tessellation μιας επίπεδης επιφάνειας είναι η πλακόστρωση της επιφάνειας 

χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα γεωμετρικά σχήματα, που ονομάζονται 

πλακίδια, χωρίς επικαλύψεις και χωρίς κενά. 

Τα tessellations εκτός από το χαρτί μπορούν να εντοπιστούν σε όλες τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να παρατηρηθούν 

καθημερινά, ακόμα και στο εσωτερικό του σπιτιού μας. Για παράδειγμα, 
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tessellations αποτελούν τα τετράγωνα πλακάκια του μπάνιου, οι πλάκες της 

αυλής, ή ακόμα και τα σχέδια στους τοίχους μας (Εικόνα 1). 

 

2. Παραδείγματα tessellations από τη φύση 
 

Τα tessellations βρίσκονται παντού στη φύση. Μπορούν να εντοπιστούν σε 

αμέτρητα σημεία. Μερικά από τα πιο συχνά μέρη που μπορεί κάποιος να 

συναντήσει tessellations στη φύση είναι τα φυτά, τα φρούτα και τα λαχανικά 

που καταναλώνουν οι άνθρωποι σε καθημερινή βάση, ακόμα και κάποια 

συγκεκριμένα είδη ζώων. Γενικά, όπου και αν κοιτάξει κάποιος γύρω του 

μπορεί να εντοπίσει tessellations. Τα tessellations περιβάλλουν τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και το μόνο που χρειάζεται για να τα δει κάποιος είναι να τα 

παρατηρήσει (Εικόνα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Παραδείγματα ανθρώπινων κατασκευών που είναι tessellations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Παραδείγματα tessellations στη φύση 



3. Παραδείγματα tessellations από καλλιτέχνες 
 

Με τα tessellations έχουν ασχοληθεί αρκετοί διάσημοι καλλιτέχνες και 

ζωγράφοι. Κάποιοι από τους πιο γνωστούς και αντιπροσωπευτικούς 

καλλιτέχνες των tessellations είναι οι ακόλουθοι: 

 

3.1. Maurits Cornelis Escher 
 

Ο Escher ήταν ένας Ολλανδός καλλιτέχνης ο οποίος ασχολήθηκε με την τέχνη 

του tessellation. Η φύση αποτέλεσε από νωρίς πηγή έμπνευσης για τον Escher, 

με αποτέλεσμα να ασχοληθεί με μελέτες των εντόμων, των τοπίων και των 

φυτών. Ταξίδεψε στην Ιταλία και στην Ισπανία σκιαγραφώντας κτίρια για να 

ανακαλύψει περισσότερα για την ενδιαφέρουσα μαθηματική δομή τους. Το 

έργο του περιλαμβάνει μαθηματικά αντικείμενα και λειτουργιές μαζί με 

γεωμετρία και συμμετρία. Παρά το γεγονός ότι ο Escher κατάφερε να κάνει 

τόσα πράγματα που χρειάζονται αρκετά καλές μαθηματικές δεξιότητες, 

θεωρούσε ότι δεν ήταν μαθηματικός αλλά ότι ήταν καλλιτέχνης. Η άποψή του 

αυτή έμεινε απαράλλακτη ακόμα και όταν διεξήγε την δική του μαθηματική 

έρευνα σε tessellations. Tα έργα του Escher εξακολουθούν να εμφανίζονται σε 

διάφορα περιοδικά και βιβλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Έργα του Escher 



3.2. Bruce Billney 
 

Ο Bruce Billney ζει στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Είναι από τους πιο 

γνωστούς καλλιτέχνες του tessellations εμπνευσμένος από Αυστραλιανά 

θέματα. Ο Billney ασχολείται με τα tessellations τις τελευταίες τρεις δεκαετίες 

και του αρέσει να απεικονίζει περιγράμματα ζώων σε ρεαλιστικές μορφές και 

σε άνετες πόζες. Η κυριότερη διαφορά του από τους άλλους καλλιτέχνες του 

tessellation είναι το γεγονός ότι τα έργα του δεν απεικονίζουν απλά γεωμετρικά 

ή άμορφα σχήματα αλλά πιο ζωντανές και ρεαλιστικές μορφές. Επίσης, με το 

ξεκίνημα της χιλιετίας ο Billney έγινε ευρύτερα γνωστός με την καλή αλλά και 

με την κακή έννοια, για το γεγονός ότι εισάγει μια νέα τεχνική που αφήνει 

μικρά κενά μεταξύ των μοτίβων. Η συγκεκριμένη τεχνοτροπία «σπάει» τον 

βασικό κανόνα του tessellation, όπου τα μοτίβα διαδέχονται συνήθως το ένα το 

άλλο σε αυστηρές γραμμές χωρίς κενά μεταξύ τους. Τέλος, χρησιμοποίησε την 

τεχνική των tessellations για να κατασκευάσει τρισδιάστατα χάρτινα γλυπτά 

πλατωνικών στερεών όπως πυραμίδες, τετράεδρα, οκτάεδρα, εικοσάεδρα κ.λπ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Έργα του Billney 

 

3.3. Sam Brade 
 

Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την πορεία του στην τέχνη από πολύ νεαρή ηλικία. Ο 

Sam Brade άρχισε να ενδιαφέρεται για τα tessellations παράλληλα με τις 

σπουδές Art και Design που έκανε στο Γυμνάσιο. Εμπνευσμένος από το έργο 

του M.C.Escher, ο Sam πέρασε τα επόμενα χρόνια βελτιώνοντας τον τρόπο 

σχεδιασμού στον τομέα της μαθηματικής τέχνης. 



3.4. William Chow 
 

Ο William Chow διατηρεί ιστοσελίδα με tessellations, με σύμπλεξη σχημάτων 

και βοηθητικές εφαρμογές Java για tessellations. Έκανε επίσης ένα CD-ROM 

που ονομάστηκε "Tessellations and Symmetry", το οποίο αποτελεί μεγάλη 

πηγή πληροφοριών σχετικά με τα tessellations. Το βιβλίο "Space and 

Tessellations" εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής των tessellations σε τρισδιάστατα 

σχήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Έργα των Brade και Chow 

 

4. Μαθηματικά και Tessellations 
 

4.1. Μαθηματική προσέγγιση 
 

Στα μαθηματικά ένα κανονικό tessellation είναι ένα αυστηρά συμμετρικό 

σχήμα δημιουργημένο από πλακίδια που αποτελούνται από κανονικά 

πολύγωνα, όλα στο ίδιο σχήμα. Υπάρχουν μόνο τρία είδη κανονικών 

tessellations. Αυτά κατασκευάζονται από τετράγωνα, ισόπλευρα τρίγωνα ή 

κανονικά εξάγωνα (Εικόνα 6). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Είδη πλακοστρώσεων 

 



4.2. Κατασκευή με το GeoGebra 
 

Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κατασκευής tessellation 

με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra (Εικόνα 7). Η κατασκευή 

περιλαμβάνει διάφορα στάδια και αναδεικνύει σημαντικά μαθηματικά θέματα, 

όπως: 

 την έννοια του πολυγώνου και ειδικότερα του ισόπλευρου τριγώνου και του 

κανονικού εξαγώνου. 

 την συμμετρία ως προς σημείο και την περιστροφή γύρω από σημείο. 

 την μεταφορά κατά διάνυσμα. 

 

   

   

  
 

 

Εικόνα 7. Φάσεις κατασκευής tessellations 

 

5. Επίλογος 
 

Με τη βοήθεια του GeoGebra μελετήσαμε την τέχνη του tessellation, το οποίο 

κατασκευάζεται με συγκεκριμένο μοτίβο. Η εργασία μας με το tessellation 



αποτέλεσε ενδιαφέρον «πέρασμα» από τη γεωμετρία που έχουμε στο μυαλό 

μας στον κόσμο της τεχνολογίας και του GeoGebra. 

 

6. Δικτυογραφία 
 

http://ictedusrv.cumbria.ac.uk/maths/pgdl/unit9/Tessellation.pdf 

http://mrskrummel.com/documents/geometryalgebra2/GEO_TessellationInstruc

tions.pdf 

http://tessellation.info/en/info/artists/3/Andrew_Crompton/ 

http://tessellation.info/en/info/artists/35/William_Chow/ 

http://tessellation.info/en/info/artists/64/Seth_Bareiss/ 

http://tessellation.info/en/info/artists/8/Bruce_Bilney/ 

http://tessellation.info/en/info/artists/9/Sam_Brade/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tessellation 
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