
Θέμα:

Τμήμα:

Ομάδα:

Β1

ΗΥ: pc29

Αντωνάκης Ανδρέας
Καμαρίτης Μιχάλης
Μαραυγάκης Γιώργος

Τέχνη και Τεχνολογία

Εκπαιδευτήριο “TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ”
Σχολικό Έτος 2007-2008
Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική – Τεχνολογία
της Β΄ Γυμνασίου: “ Όψεις της Τεχνολογίας ”



Τέχνη και 
τεχνολογία

Καμαρίτης Μιχάλης
Αντωνάκης Ανδρέας

Μαραυγάκης Γιώργος



Τέχνη και 
τεχνολογία
Περιεχόμενα:

1 – Τα χρώματα στους αιώνες

2 - Συντήρηση έργων τέχνης

3 – Τέχνη από την τεχνολογία: fractals
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Τα χρώματα στους αιώνες



Χρώματα στους αιώνες (1)

Τα χρώματα από τη ναυτιλία στην οικοδομή. Οι πρώτες μαρτυρίες για 
τη χρήση τους.

•Η μαζική παραγωγή χρωμάτων στην Ευρώπη ξεκίνησε με τη βιομηχανική 
επανάσταση και συνδέθηκε με διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Με 
την πρόοδο της τεχνολογίας και την τεράστια και γρήγορη ανάπτυξη των 
εργοστασίων και των μεταφορών ήρθε και η ανάγκη για χρώματα.

•Χρώματα για πολλές χρήσεις: χρωστικές ύλες για την κλωστοϋφαντουργία 
αλλά και βερνίκια και χρώματα για τα πλοία, τα μηχανήματα, τα έπιπλα, τις 
οικοδομές. 



Χρώματα στους αιώνες (2)
• Τα πρώτα σύγχρονα χρωματουργεία εμφανίστηκαν στη Βρετανία 

από όπου και διαχύθηκαν παντού στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η 
πρόοδος της χρωματουργίας γενικότερα πραγματοποιήθηκε μέσα 
στην αναστάτωση που προκάλεσαν οι νέες ανακαλύψεις και τα 
πειράματα στα οποία βασίστηκε η σύγχρονη χημεία.

• Διάσημες και λιγότερο γνωστές προσωπικότητες συνέδεσαν το 
όνομά τους, την επιστημονική τους περιέργεια και την επιμονή τους 
να δοκιμάζουν και να ξαναδοκιμάζουν τα παρασκευάσματά τους (W. 
Perkin, A. Bayer, Stevens, Carothers, Dixon, C.H. Meyer) 
χρησιμοποιώντας νέα προϊόντα όπως τις χημικές χρωστικές ύλες 
που επέτρεψαν τη μαζική χρήση τους κυρίως στην 
κλωστοϋφαντουργία.



Χρώματα στους αιώνες (3)
• Παράλληλα εντάθηκε η προσπάθεια δημιουργίας 

ανθεκτικών βερνικιών και χρωμάτων για άλλες 
βιομηχανικές χρήσεις π.χ. την προστασία μηχανών από 
τη σκουριά, ξύλων και επίπλων από τη διάβρωση, τους 
μύκητες και τη φθορά του χρόνου, οικοδομών από τα 
φυσικά φαινόμενα, πλοίων από το θαλασσινό νερό και 
τους θαλάσσιους οργανισμούς.

• Λάδια και παράγωγα της φυσικής ρητίνης ή η γομαλάκα 
ήταν συνήθως οι φορείς που χρησιμοποιούνταν για την 
ανάμειξη με ανόργανες χρωστικές ύλες, όπως το 
ασβέστιο, ή η ερυθρή και κίτρινη ώχρα δηλ. χρωματιστός 
άργιλος, μαγγάνιο και ερυθρά οξείδια σιδήρου. Αλλά 
χρώματα παράγονταν από το κοβάλτιο (λάπις λάζουλι) 
και το χαλκό (γαλάζιο), ή από τον μαλαχίτη (πράσινο).



Συντήρηση έργων τέχνης



Τα βήματα της συντήρησης



1. Αποτύπωση 
Λέγοντας αποτύπωση εννοούμε τη φωτογραφική και σχεδιαστική 

απεικόνιση του αντικειμένου. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να 
αποδώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το σχήμα, τη μορφή, το χρώμα και 

τις φθορές του αντικειμένου σε όλη τους την έκταση.
Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές του αντικειμένου, 

δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε οι συνθήκες φωτισμού να είναι οι 
κατάλληλες και να μην αλλοιώνουν τα χρώματα, να χρησιμοποιούμε την 
κατάλληλη κατά περίπτωση γωνία λήψης και να φροντίζουμε να δίνουμε 

στοιχεία για το μέγεθος του αντικειμένου. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την 
τοποθέτηση στο ίδιο φωτογραφικό καρέ μιας κλίμακας ή κάποιου 

αντικειμένου γνωστών διαστάσεων.



2.Συλλογή και μελέτη πληροφοριών
Αυτό το μέρος της διαδικασίας είναι το πιο σημαντικό γιατί 

ουσιαστικά από αυτό εξαρτάται η επιτυχία της.
Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να αποδώσουμε όσο το 

δυνατόν καλύτερα το σχήμα, τη μορφή, το χρώμα και τις 
φθορές του αντικειμένου σε όλη τους την έκταση.

Λέγοντας μελέτη και συλλογή πληροφοριών εννοούμε την 
κατανόηση του τρόπου και των τεχνικών κατασκευής του 

αντικειμένου μας, την ταυτοποίηση των υλικών που το 
συνιστούν, αλλά και τυχόν παλαιότερες επισκευές ή 

απόπειρες συντήρησης.
Αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε 
τους παράγοντες φθοράς που έχουν δράσει πάνω του και να 
μπορέσουμε να καταλήξουμε στην ορθότερη μέθοδο για να 

τους αναστείλουμε. 
Επίσης, μπορεί να κριθεί σκόπιμο να γίνουν αναλύσεις των 
υλικών κατασκευής του αντικειμένου, αλλά και εξέταση του 
εσωτερικού ή της δομής του, με χρήση ακτίνων Χ ή άλλων 

μεθόδων. 



3. Συντήρηση και αποκατάσταση
Σε αυτό το στάδιο γίνεται ουσιαστικά η εργαστηριακή δουλειά. Γενικά 
μπορούμε να πούμε πως περιλαμβάνει τρία στάδια:   1. καθαρισμό 

2. δομική αποκατάσταση (συγκολλήσεις, συμπληρώσεις)                  
3. προστασία και παθητικοποίηση.

Είναι το στάδιο που θα μας απασχολήσει κατά κύριο λόγο και γι’ 
αυτό θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτό παρακάτω, εξετάζοντας κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, ανάλογα με το υλικό και την κατασκευή του 

εκάστοτε αντικειμένου. Γενικά, πρέπει να έχουμε συνεχώς στο μυαλό 
μας, πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, πως είναι πολύ σημαντικό 

να είναι αντιστρεπτή.
Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά και για 

καθαρά πρακτικούς. 



Μέθοδοι κατά τη συντήρηση (1)
Οι μέθοδοι εξέτασης ασχολούνται 
με την επιφάνεια ή την εσωτερική 
δομή των αντικειμένων. Με αυτές 
γίνεται η τεκμηρίωση της 
κατάστασης διατήρησης των 
έργων τέχνης. Παρέχουν 
πληροφορίες που αφορούν τις 
τεχνικές κατασκευής, τη φθορά 
των υλικών, καθώς και τις 
μεταγενέστερες επεμβάσεις. 
Πρόκειται για τις φωτογραφικές 
τεχνικές, στο υπεριώδες, το ορατό 
και το υπέρυθρο τμήμα του 
φάσματος, αλλά και την 
ακτινογραφία και την υπέρυθρη 
ανακλαστογραφία (IRR). 



Μέθοδοι κατά τη συντήρηση (2)
Οι μέθοδοι ανάλυσης

οδηγούν στη γνώση 
της φύσης και της 
χημικής σύστασης 
των υλικών 
κατασκευής. 
Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων 
μεθόδων είναι 
υπέρυθρη 
φασματοσκοπία με 
μαθηματικό 
μετασχηματισμό 
Fourier (FTIR) και η 
περιθλασιμετρία 
ακτίνων Χ (XRD). 



Μέθοδοι κατά τη συντήρηση (3)
Τέλος, οι μέθοδοι χρονολόγησης

προσφέρουν τη δυνατότητα 
άμεσης χρονολόγησης των 
υλικών κατασκευής, έναντι της 
σχετικής χρονολόγησης που είναι 
η τεχνική που συνήθως 
χρησιμοποιείται από την 
αρχαιολογία. Στηρίζονται στη 
μελέτη της κινητικής διαφόρων 
φυσικοχημικών φαινόμενων, η 
έναρξη των οποίων συμπίπτει με 
το χρόνο δημιουργίας του 
αντικειμένου που χρονολογείται. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε την 
τεχνική του ραδιάνθρακα 14 και 
την θερμοφωταύγεια (TL). 



Τέχνη και 
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Τέχνη από την τεχνολογία: Fractals



Fractals (1)
Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή 

μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και 
σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που 

επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης, κι έτσι 
συχνά αναφέρεται σαν "απείρως περίπλοκο". Το φράκταλ 
παρουσιάζεται ως "μαγική εικόνα" που όσες φορές και να 

μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του θα συνεχίζει να παρουσιάζει 
ένα εξίσου περίπλοκο σχέδιο με μερική ή ολική επανάληψη του 

αρχικού. Χαρακτηριστικό επομένως των φράκταλ είναι η λεγόμενη 
αυτο-ομοιότητα (self-similarity) σε κάποιες δομές τους, η οποία 

εμφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης.
. 



Fractals



Fractals (2)
• Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο διαχωρισμός των φράκταλ 

σε σχέση με την ευκλείδεια γεωμετρία, αναφέρουμε ότι, αν 
μεγεθύνουμε κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να 
οριστεί με την ευκλείδεια γεωμετρία, παραδείγματος χάριν 
την περιφέρεια μιας έλλειψης, αυτή μετά από 
αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις θα εμφανίζεται απλά ως 
ευθύγραμμο τμήμα. Η συμβατική ιδέα της καμπυλότητας η 
οποία αντιπροσωπεύει το αντίστροφο της ακτίνας ενός 
προσεγγίζοντος κύκλου, δεν μπορεί ωφέλιμα να ισχύσει 
στα φράκταλ επειδή αυτή εξαφανίζεται κατά τη μεγέθυνση. 
Αντίθετα, σε ένα φράκταλ, θα εμφανίζονται κατόπιν 
μεγεθύνσεων λεπτομέρειες που δεν ήταν ορατές σε 
μικρότερη κλίμακα μεγέθυνσης.



Fractals 
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