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Κεφάλαιο 1
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΑ
Ο Προκαταρκτικός Σχεδιασμός (ΠΣ, αγγλ: Concept Design) είναι η πρώτη φάση του σχεδιασμού
και οι αποφάσεις που παίρνονται εδώ έχουν μεγάλη επίδραση στη ποιότητα και το κόστος του
προϊόντος. Το βασικότερο εργαλείο που χρησιμοποιείται από έναν σχεδιαστή, στο στάδιο του
προκαταρκτικού σχεδιασμού, για να εκφράσει, να περιγράψει και να επικοινωνήσει την ιδέα του,
είναι το σκίτσο (Ferguson, 1994). Το σκίτσο, όμως, εκτός του ότι είναι ένα εργαλείο έκφρασης και
αναπαράστασης μίας ιδέας, αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθάει και στηρίζει την σκέψη. Η οπτική
σκέψη (visual thinking) είναι απαραίτητη σε έναν σχεδιαστή. Ο σχεδιαστής έχει την δυνατότητα να
«διαβάσει» στο σκίτσο του την ιδέα που αναπαριστά, να την ελέγξει και να την επεξεργαστεί
(Nelms, 1991). Αυτά σχετίζονται με την ασάφεια που υπάρχει στα σκίτσα και ταυτόχρονα της
μεγάλης σχεδιαστικής πληροφορίας που εμπεριέχεται σε αυτά. Αυτή η μορφή των σκίτσων είναι
που επιτρέπει την εξέλιξη της διαδικασίας σχεδιασμού, διευκολύνει την εξερεύνηση και την
ανάπτυξη διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων σε ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και αποτρέπει την
αυτοπαγίδευση σε μία μόνο ιδέα (Goel, 1995).
Στην συνέχεια και αφού ο σχεδιαστής καταλήξει στην τελική μορφή της ιδέας του, το σκίτσο
μετατρέπεται με την βοήθεια του υπολογιστή σε πλήρες τεχνικό σχέδιο ή/και σε τρισδιάστατο
μοντέλο CAD. Μελετώντας τα Σχεδιαστικά Λογισμικά που κυκλοφορούν στην αγορά
συνειδητοποιεί κανείς ότι ο Υπολογιστής έχει επικρατήσει ως το βασικό εργαλείο σε όλες τις
φάσεις του Σχεδιασμού με μία εξαίρεση, τον Προκαταρκτικό Σχεδιασμό. Στη φάση αυτή, ακόμα
και σήμερα, το βασικό εργαλείο είναι το σκίτσο στο χαρτί. Ο βασικός λόγος είναι ότι το πρόβλημα
«σκίτσο σε υπολογιστή» παραμένει σε σημαντικό βαθμό άλυτο.
Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην δημιουργία ενός αλληλεπιδραστικού σχεδιαστικού περιβάλλοντος
για σκίτσο με υπολογιστή από το οποίο κατασκευάζεται το αντίστοιχο τρισδιάστατο στερεό
μοντέλο, ώστε και να αξιοποιηθεί ο υπολογιστής στον προκαταρκτικό σχεδιασμό και να
υποστηριχθεί η κατασκευή του αντίστοιχου μοντέλου CAD που θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις
φάσεις ανάπτυξης του προϊόντος.

1.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή καλείται να λύσει το πρόβλημα «Ορισμός Πολύεδρου από ένα
Φυσικό Σκίτσο» (ΠΦΣ) (σημ. το φυσικό σκίτσο αναπαριστά το ορατό τμήμα του πολυέδρου). Με
δεδομένο ένα επίπεδο σκίτσο γραμμών ζητείται να κατασκευαστεί το απλούστερο τρισδιάστατο
πολύεδρο του οποίου η ορθογώνια προβολή στο επίπεδο του σκίτσου ταυτίζεται με το δοθέν σκίτσο
(Κυρατζή & Σαπίδης, 2006).
Η λύση του προβλήματος αυτού δίνεται μέσα από την χρήση πληροφοριακών και γεωμετρικών
μοντέλων, με στόχο την δημιουργία ενός νέου αλληλεπιδραστικού σχεδιαστικού περιβάλλοντος
προκαταρκτικού σχεδιασμού για τον βιομηχανικό σχεδιαστή. Το «σκίτσο στο χαρτί» σταδιακά
αντικαθίσταται από το «σκίτσο στον υπολογιστή», χωρίς όμως να χάνει την αξία και την σημασία
που έχει κατά την σχεδιαστική διαδικασία. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος
εργασίας που θα επιτρέπει στον σχεδιαστή την ελευθερία ανάπτυξης, διερεύνησης και
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επεξεργασίας ιδεών, βοηθώντας τον παράλληλα να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις γνώσεις που
απαιτούν τα υπάρχοντα προγράμματα σχεδίασης τρισδιάστατων αντικειμένων.
Στον χώρο Σχεδίασης Γραφικών με Υπολογιστή η παρούσα έρευνα συνεισφέρει με την κατασκευή
ενός αλγορίθμου επίλυσης του προβλήματος ΠΦΣ, που βασίζεται περισσότερο σε μαθηματικά
εύρωστες θεωρίες (Θεωρία Γράφων, Στερεά Μοντελοποίηση, Ευκλείδεια και Προβολική
Γεωμετρία και Τοπολογία) και λιγότερο σε ευριστικές μεθόδους, που είναι και η μέχρι τώρα κύρια
προσέγγιση του προβλήματος. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πλήρης
αποφυγή ευριστικών μεθόδων σε ένα «μαθηματικά άλυτο» πρόβλημα (σημ., ο πίνακας προβολής
είναι μη αντιστρέψιμος) δεν είναι εφικτή.

(α)

(β)

Σχήμα 1-1: (α) το φυσικό σκίτσο, (β) ένα στερεό που προβάλλεται σε αυτό

Στο Σχήμα 1-1 (α) φαίνεται η τρισδιάστατη απεικόνιση σκίτσου στο επίπεδο (x,y) και στο Σχήμα
1-1 (β) παρουσιάζεται η τρισδιάστατη απεικόνιση που περιλαμβάνει το σκίτσο από το Σχήμα 1-1
(α), το αντίστοιχο στερεό πολύεδρο και “κάθετες γραμμές προβολής” που προβάλλουν κορυφές του
πολύεδρου στους αντίστοιχους κόμβους του σκίτσου. Υπάρχει άπειρος αριθμός στερεών
αντικείμενων των οποίων η ορθογώνια προβολή τους ταυτίζεται με το ίδιο σκίτσο. Ένα μεγάλο
ποσοστό των ανθρώπων αντιλαμβάνεται το αντικείμενο με τον ίδιο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το
σκίτσο περιέχει πληροφορίες που οδηγούν στην πιο αληθοφανή ερμηνεία για το αντικείμενο που
προβάλλεται στο επίπεδο (Company et al., 2004; Kang, Masry, & Lipson, 2004a; Lipson, 1998) και
η οποία είναι συνήθως η απλούστερη δυνατή τόσο για το αντικείμενο όσο και για το μη-ορατό
τμήμα του σκίτσου. Η κατασκευή ενός τέτοιου στερεού είναι ο στόχος αυτής της διδακτορικής
διατριβής.
Η πολυπλοκότητα της κατασκευής στερεού από σκίτσο έγινε αντιληπτή από την επιστήμη της
Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την προσπάθεια της να προσομοιώσει την αντίληψη με την χρήση
υπολογιστών (Eysenck & Keane, 2007). Η δυσκολία που αντιμετώπισε η Τεχνητή Νοημοσύνη
αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο που αποφασίσθηκε η παρούσα έρευνα να επικεντρωθεί σε
μαθηματικά αποδείξιμες λύσεις του προβλήματος, ώστε ο προτεινόμενος αλγόριθμος να είναι
απαλλαγμένος από ευριστικές τεχνικές.

1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η έρευνά μας επικεντρώνεται στα φυσικά σκίτσα διότι κυρίως αυτά χρησιμοποιούνται στον
βιομηχανικό σχεδιασμό. Παρά τις προσπάθειες πολλών ερευνητών, το πρόβλημα «Ορισμός
Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» παραμένει άλυτο ακόμα και για την ειδική (απλούστερη)
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περίπτωση του «τριεδρικού πολύεδρου», όπου όλες οι κορυφές του πολύεδρου ανήκουν σε τρεις
έδρες. Η έρευνά μας, λοιπόν, ασχολείται μόνο με αυτό το είδος πολύεδρων.
Για το πολύεδρο χρησιμοποιείται το κλασσικό μοντέλο «Περιγραφής Συνόρου» (Zeid, 1991), από
τον κλάδο της Στερεάς Μοντελοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει κορυφές, ακμές και έδρες που
συνθέτουν μια πληροφοριακά πλήρη περιγραφή του πολύεδρου (Hoffmann, 1989). Το φυσικό
σκίτσο περιγράφεται ως γράφος που περιλαμβάνει «κόμβους», «γραμμές» και «περιοχές» (Sapidis,
Kyratzi, & Azariadis, 2005).
Οι περιορισμοί που τίθενται για τον ερευνητικό χώρο και καθορίζουν το πρόβλημα «Ορισμού
Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: (α) «Περιορισμοί Πολυέδρου»
και (β) «Περιορισμοί φυσικού σκίτσου».
Περιορισμοί Πολυέδρου:
1. Το πολύεδρο είναι τριεδρικό, δηλ., κάθε κορυφή του ανήκει σε τρεις έδρες.
2. Οι έδρες του πολυέδρου είναι επίπεδες.
3. Είναι απλό (manifold), αποτελείται από ένα τμήμα και δεν περιέχει οπές ούτε εσωτερικούς
βρόγχους στις έδρες του.
4. Οι γειτονικές έδρες του πολύεδρου ανήκουν σε τεμνόμενα επίπεδα του τρισδιάστατου χώρου.
Δύο μη γειτονικές έδρες του επιτρέπεται να ανήκουν στο ίδιο επίπεδο.
5. Οι γειτονικές ακμές του πολύεδρου δεν είναι συνευθειακές.
Περιορισμοί φυσικού σκίτσου:
1. Αποτελεί την ορθή προβολή στερεού σε «γενική θέση». Καμία έδρα ή ακμή του στερεού δεν
είναι παράλληλη στην κατεύθυνση προβολής.
2. Η δεδομένη απεικόνιση είναι «πληροφοριακά επαρκής», δηλ., όλα τα σημαντικά
χαρακτηριστικά του στερεού είναι (πλήρως ή εν μέρει) ορατά. Αυτό σημαίνει ότι από το ορατό
τμήμα του σκίτσου συμπεραίνεται η μορφή του μη-ορατού τμήματος. Η υπόθεση/αρχή αυτή
διατυπώνεται εναλλακτικά ως εξής: «Το μη-ορατό τμήμα του πολύεδρου περιλαμβάνει μόνο τα
ελάχιστα στοιχεία τα οποία επάγονται το ορατό τμήμα του σκίτσου και οι νόμοι τοπολογικής /
γεωμετρικής ορθότητας του υπό κατασκευήν πολύεδρου» (Κυρατζή & Σαπίδης, 2006).
3. Δεν δίνεται καμία πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο ή την θέση που είχε αυτό στον χώρο
πριν προβληθεί.
4. Το σκίτσο αποτελείται από κόμβους και γραμμές, συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δεν περιέχονται
σκιές ή άλλα στοιχεία που να προσδιορίζουν την μορφή του πολύεδρου.
5. Το σκίτσο αποτελεί ένα γραμμικό σχέδιο. Αναγνωρίζουμε ότι πολύ λίγοι σχεδιαστές
σχεδιάζουν την ιδέα τους χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό σχέδιο, θεωρούμε όμως ότι το
ελεύθερο σχέδιο έχει μετατραπεί σε γραμμικό μετά από κατάλληλη επεξεργασία.
6. Το φυσικό σκίτσο δεν περιέχει γεωμετρικά ή τοπολογικά λάθη. Κάθε κόμβος και κάθε γραμμή
είναι σχεδιασμένα σε σωστή γεωμετρική θέση.
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Το πρόβλημα ΠΦΣ είναι ένα παραμετρικό πρόβλημα. Η άγνωστη συντεταγμένη z των κόμβων του
φυσικού σκίτσου συνεπάγεται άπειρα πολύεδρα που προβάλλονται στο ίδιο φυσικό σκίτσο.
Επομένως το πρόβλημα ΠΦΣ έχει εν γένει άπειρες λύσεις. Για να περιοριστεί το σύνολο λύσεων
εισάγουμε τις παρακάτω απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το πολύεδρο που κατασκευάζεται
από ένα φυσικό σκίτσο:
7. Να είναι ένα σωστό στερεό, όπως αυτό ορίζεται από την επιστήμη της Στερεάς
Μοντελοποίησης.
8. Να είναι το απλούστερο δυνατό. Η λύση που θα δοθεί στο πρόβλημα ΠΦΣ πρέπει να είναι η
ελάχιστη λύση που δίνει ένα τοπολογικά και γεωμετρικά σωστό στερεό.
9. Να είναι αληθοφανές. Το κριτήριο της «αληθοφάνειας» είναι ευριστικό. Στο ποσοστό που
δύναται να μοντελοποιηθεί από μαθηματικούς τύπους βασίζεται στην γνώση που υπάρχει για τα
πολυεδρικά μοντέλα του κόσμου που μας περιβάλει και στον τρόπο που τα αντιλαμβάνονται οι
άνθρωποι. Η απαίτηση αυτή δεν είναι ισχυρή και συνήθως ικανοποιείται (όχι πάντα) όταν
δίνεται η απλούστερη λύση για ένα πολύεδρο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι
υποθέτουν ότι στο μη-ορατό τμήμα του σκίτσου / στερεού δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό βάσει του ορατού τμήματος. Αλλά και αν
υπήρχε, δεν θα μπορούσαν να το αντιληφθούν εκτός και αν έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση για
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
10. Η προβολή του στερεού να είναι το φυσικό σκίτσο από το οποίο κατασκευάστηκε. Η μόνη
εξαίρεση που αποδεχόμαστε είναι όταν η προβολή του σκίτσου ταυτίζεται με την πλάγια
παράλληλη προβολή και οι γωνίες του στερεού είναι ορθές.

1.4 ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή χωρίζεται σε οχτώ κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται
ο ερευνητικός χώρος στον οποίο ανήκει η παρούσα διατριβή και ο ερευνητικός στόχος της. Επίσης
διατυπώνονται οι περιορισμοί του ερευνητικού χώρου και οι απαιτήσεις, βάσει των οποίων
αναπτύχθηκε ο προτεινόμενος αλγόριθμος «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο»
(Αλγόριθμος ΠΦΣ).
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση στους υπάρχοντες αλγορίθμους και
στις πιο γνωστές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανακατασκευή στερεού από σκίτσο,
φυσικό ή πλήρες. Επίσης περιγράφεται περιληπτικά ο αλγόριθμος που προτείνουμε για τον
«Ορισμό Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» και υποδεικνύονται τα σημεία εκείνα στα οποία
συμβάλει η παρούσα έρευνα στους διάφορους τομείς των επιστημών που σχετίζονται με την
ανακατασκευή στερεού από φυσικό σκίτσο.
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται οι προαπαιτούμενες γνώσεις από την Θεωρία Γράφων και την Στερεά
Μοντελοποίηση, που χρειάζονται για την κατανόηση του προτεινόμενου αλγορίθμου και η σχετική
ορολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα διατριβή. Επίσης αναλύονται οι ιδιότητες του
σκίτσου, διατυπώνεται ένα σύνολο Προτάσεων που αφορούν τα σκίτσα και περιγράφεται η σχέση
που υπάρχει ανάμεσα σε ένα σκίτσο (φυσικό και πλήρες) με το αντίστοιχο στερεό, υποδεικνύοντας
την κατεύθυνση που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη της παρούσας έρευνας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή των υπάρχων κριτήριων
ανακατασκευασιμότητας για ένα σκίτσο (πλήρες ή φυσικό). Προτείνεται μία αλγεβρική
μοντελοποίηση του γεωμετρικού κριτηρίου «διαγράμματος τομής» και η υπολογιστική λύση του
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παραγόμενου μη-γραμμικού συστήματος. Στην συνέχεια υποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο
εφαρμόζεται το κριτήριο διαγράμματος τομής στα φυσικά σκίτσα της παρούσας έρευνας.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο προτεινόμενος αλγόριθμος μετατροπής ενός φυσικού
σκίτσου σε πλήρες και στο έκτο κεφάλαιο κατασκευάζεται το στερεό μοντέλο που αντιστοιχεί σε
ένα πλήρες σκίτσο. Στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθεται και ο συνολικός αλγόριθμος και αναλύονται
τα βήματα του.
Στο όγδοο κεφάλαιο ανακεφαλαιώνεται η παρούσα έρευνα με τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από αυτήν και διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με τη μελλοντική ερευνητική εργασία στο τομέα
της ανακατασκευής στερεού από φυσικό σκίτσο. Στο Παράρτημα Α δίνεται ενδεικτικά ένα σύνολο
από φυσικά σκίτσα στα οποία εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ΠΦΣ και τα αποτελέσματα του
αλγορίθμου για την μετατροπή τους σε πλήρη σκίτσα.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΚΙΤΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ
ΠΟΛΥΕΔΡΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ
Η «Ανάθεση Ετικετών σε Γραμμές» (Line Labeling – Μέθοδος ΑΕΓ) είναι ένα εργαλείο που
χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των τοπολογικών και γεωμετρικών σχέσεων, μεταξύ των
κόμβων, των γραμμών και των περιοχών ενός φυσικού σκίτσου, στον τρισδιάστατο χώρο. Κάθε
γραμμή του σκίτσου ταξινομείται σε κυρτή, κοίλη ή γραμμή συνόρου ανάλογα με την ετικέτα που
ανατίθεται σε αυτή (Varley, 2002):
• «+» ( « - »): Η γραμμή είναι κυρτή (κοίλη). Αυτό σημαίνει οι δύο έδρες του στερεού που
τέμνονται στην γραμμή αυτή έχουν μεταξύ τους γωνία > (<) 180ο .
• « → » ή « ← » : Η γραμμή είναι γραμμή συνόρου. Από τις δύο περιοχές που μοιράζονται την
γραμμή αυτή μόνο η μία, στην δεξιά πλευρά του βέλους, αντιστοιχεί σε έδρα του στερεού. Η
δεύτερη περιοχή περιγράφει μία μη-ορατή ή μερικώς ορατή έδρα.
Η ταξινόμηση αυτή γίνεται βάσει ενός «Καταλόγου Κόμβων» (Junction Catalogue - Σχήμα 2-1)
που απεικονίζει όλους του κόμβους ενός σκίτσου που αντιστοιχούν σε κορυφές ενός τριεδρικού
σωστού στερεού. Ο κατάλογος αυτός προτάθηκε από τους Huffman (Huffman, 1971) και Clowes
(Clowes, 1971). Οι Huffman και Clowes μελέτησαν συστηματικά όλες τις πιθανές προβολές μίας
τρίεδρης κορυφής από κάθε πιθανή οπτική γωνία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι
επιτρεπτοί όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ των ετικετών γύρω από ένα κόμβο σκίτσου, αν το σκίτσο
αναπαριστά την προβολή ενός πολύεδρου (Lipson, 1998).

+

+

Κόμβοι - L

-

Κόμβοι - W

Κόμβοι - Y

Κόμβοι - T

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+
-

-

+

-

Σχήμα 2-1: Ο «Κατάλογος Κόμβων» των Huffman και Clowes.
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Πολλοί ερευνητές έχουν επεκτείνει τον κατάλογο των επιτρεπτών συνδυασμών για τις ετικέτες
γύρω από έναν κόμβο, για διαφορετικά είδη σκίτσου. Ο Sugihara (K. Sugihara, 1986) προτείνει ένα
κατάλογο επιτρεπτών συνδυασμών για πλήρη σκίτσα και ο Parodi (Parodi et al., 1998) παρουσιάζει
έναν Επεκταμένο Κατάλογο Κόμβων για σκίτσα τριέδρων στερεών, εισάγοντας περισσότερα είδη
κόμβων και τους επιτρεπτούς συνδυασμούς ετικετών γύρω από αυτά. Ο Varley (Varley, 2002)
επεκτείνει τον Κατάλογο Κόμβων για φυσικά σκίτσα τετράεδρων στερεών. Στο (Ding & Young,
1998) δίνονται οι πιθανοί συνδυασμοί ετικετών για σκίτσα με ατελή σύνορα, ο οποίος βασίζεται
στον Κατάλογο Κόμβων των Huffman και Clowes και συγκλίνει σε αυτόν όταν το σκίτσο αποκτά
την τελική του μορφή. Επίσης έχουν κατασκευαστεί κατάλογοι για σκίτσα από Origami
αντικείμενα (Kanade, 1980) και καμπύλα στερεά (S. J. Lee, Haralick, & Zhang, 1985) (Malik,
1987) και για σκίτσα με σκιές (Waltz, 1972).
Ο αλγόριθμος ΑΕΓ αναθέτει ετικέτες στις γραμμές ενός σκίτσου, με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός
συνδυασμός των ετικετών γύρω από έναν κόμβο να ανήκει στον παραπάνω Κατάλογο Κόμβων και
κάθε γραμμή να λαμβάνει την ίδια ετικέτα από τους δύο τερματικούς της κόμβους. Ο αλγόριθμος
αντιστοιχεί σε κάθε κόμβο s ένα σύνολο J(s) από πιθανές ετικέτες, που αρχικά περιέχουν όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς. Στην συνέχεια, κάθε φορά που ένα στοιχείο του συνόλου J(s) δεν
είναι συμβατό (βάσει του Καταλόγου Κόμβων) με τις ετικέτες των γειτονικών κόμβων,
διαγράφεται από το J(s)(Waltz, 1975).
Η Ανάθεση Ετικετών σε γραμμές αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη ύπαρξης στερεού. Αν για ένα
φυσικό σκίτσο δεν υπάρχει κανένας συμβατός συνδυασμός ετικετών για τις γραμμές του, τότε αυτό
δεν αντιστοιχεί στην προβολή ενός στερεού (Σχήμα 2-2 (α)). Το αντίστροφο όμως δεν ισχύει. Η
ύπαρξη μίας συμβατής ανάθεσης ετικετών δεν συνεπάγεται και την ύπαρξη στερεού από το φυσικό
σκίτσο (Lipson, 1998). Αυτό αποτελεί και ένα από τα μειονεκτήματα της μεθόδου ΑΕΓ όταν αυτή
χρησιμοποιείται για την ανακατασκευή στερεού από φυσικό σκίτσο. Οι γραμμές του σκίτσου στο
Σχήμα 2-2 (β) ικανοποιούν τις συνθήκες για μία συμβατή ανάθεση ετικετών, αλλά δεν υπάρχει
πολύεδρο που προβάλλεται σε αυτό. Αντίστοιχα το σκίτσο στο Σχήμα 2-2 (γ) αποτελεί την
προβολή ενός σωστού στερεού και επιδέχεται τέσσερις συμβατές αναθέσεις ετικετών,
υποδηλώνοντας τις διαφορετικές θέσεις που μπορεί να λάβει το στερεό σε σχέση με τα διαφορετικά
επίπεδα του τρισδιάστατου χώρου.
Οι διαφορετικές συμβατές αναθέσεις ετικετών που επιδέχεται ένα σκίτσο αποτελεί ένα ακόμη
μειονέκτημα της μεθόδου ΑΕΓ. Για το σκίτσο στο Σχήμα 2-2 (γ) και οι τέσσερις αναθέσεις
αντιστοιχούν σε διαφορετικές γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ των ακμών, εδρών και κορυφών ενός
σωστού στερεού (για «σωστό στερεό» δες αναλυτικά §3.1).

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 2-2: (α) σκίτσο με ασύμβατη «ανάθεση ετικετών», (β) λάθος σκίτσο με συμβατή «ανάθεση ετικετών», (γ)
σκίτσο με πολλαπλές «αναθέσεις ετικετών».
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Υπάρχουν όμως περιπτώσεις σκίτσων που δεν αντιστοιχούν όλες οι συμβατές αναθέσεις σε ένα
σωστό στερεό. Το σκίτσο στο Σχήμα 2-3 αναπαριστά ένα στερεό με επίπεδες έδρες (πολύεδρο) και
επιδέχεται έξι διαφορετικές συμβατές αναθέσεις ετικετών για τις γραμμές του. Μόνο οι δύο από
αυτές είναι σωστές (περίπτωση (α) και (β)). Στις υπόλοιπες τέσσερις αναθέσεις οι γραμμές E1 και
E2, ενώ ανήκουν στην ίδια περιοχή του σκίτσου δεν λαμβάνουν την ίδια ετικέτα με αποτέλεσμα η
αντίστοιχη έδρα του στερεού, για τους συγκεκριμένους συνδυασμούς ετικετών ((c), (d), (e) και
(f)), να μην είναι επίπεδη. Επίσης οι αναθέσεις ετικετών στις περιπτώσεις (e) και (f) επηρεάζουν
την τοπολογία του στερεού, αφού η ακμή E3 δεν θα ανήκει στην έδρα F3 του αντίστοιχου στερεού,
ενώ η ακμή Ε1 θα ανήκει.

E1

F2

E3

E1
F3

E2

(a)

E3
F3

E2

(b)

E1

F2

E3

E1
F3

E2

(c)

F2

E3
F3

E2

(d)

E1

F2
E2

(e)

F2

E3

E1
F3

F2
E2

E3
F3

(f)

Σχήμα 2-3: Σκίτσο με πολλαπλές «αναθέσεις ετικετών» - μόνο οι λύσεις (α) και (β) αντιστοιχούν σε σωστό
στερεό.

Για τους παραπάνω λόγους πολλοί ερευνητές προτείνουν νέους αλγορίθμους για την εφαρμογή της
μεθόδου ΑΕΓ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις εργασίες (Myers & Hancock, 1997, 2000) η
μέθοδος ΑΕΓ εφαρμόζεται μέσα από μία διαδικασία βελτιστοποίησης και με την βοήθεια ενός
γενετικού αλγορίθμου εντοπίζονται όλοι οι «λάθος» συνδυασμοί που προκύπτουν από την
εφαρμογή της μεθόδου στο σκίτσο. Για την εύρεση και απόρριψη των συνδυασμών εκείνων που
δεν αντιπροσωπεύουν ένα σωστό στερεό, ο Kirousis (Kirousis, 1990) εισάγει ένα σύνολο
περιορισμών στον αλγόριθμο εφαρμογής της Μεθόδου ΑΕΓ του Waltz, που λαμβάνεται από την
μορφή που πρέπει να έχει το σκίτσο ενός σωστού στερεού. Ο Tambourazis (Tambouratzis, 1991)
προτείνει έναν αλγόριθμο ΑΕΓ που βασίζεται σε αρμονικά δίκτυα (harmony network), βάσει του
οποίου μοντελοποιούνται τα ευριστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία ενός
σκίτσου και ο Grimstead (Grimstead & Martin, 1996) εφαρμόζει την μέθοδο ΑΕΓ ταυτόχρονα με
την σχεδίαση του σκίτσου. Επίσης υπάρχουν αλγόριθμοι που εφαρμόζουν την μέθοδο ΑΕΓ σε
σκίτσα που προέρχονται από Origami αντικείμενα (Koreas, 1999) και από στερεά με καμπύλες
επιφάνειες (Malik, 1987).
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Ο Varley (Varley, 2002) παρουσιάζει μία μέθοδο ΑΕΓ που βασίζεται στον συνδυασμό δύο
διαφορετικών αλγορίθμων και εφαρμόζεται σε σκίτσα τρίεδρων και τετράεδρων στερεών. Ο
ντετερμινιστικός αλγόριθμος που προτείνει και χρησιμοποιεί είναι επαναληπτικός και σε κάθε βήμα
του εφαρμόζει τους περιορισμούς που πρέπει να ισχύουν για να είναι η ανάθεση ετικετών συμβατή.
Ο αλγόριθμος αυτός λειτουργεί ικανοποιητικά για τα σκίτσα τρίεδρων στερεών χωρίς οπές, αλλά
αποτυγχάνει για τα σκίτσα τετράεδρων στερεών. Για τον λόγο αυτό εισάγεται ένας αλγόριθμος που
βασίζεται στην πιθανότητα που έχει κάθε «επιτρεπτός συνδυασμός ετικετών» γύρω από κάθε
κόμβο του σκίτσου (Probabilistic Algorithm). Ο αλγόριθμος αυτός δεν συγκλίνει πάντα σε μία
μοναδική συμβατή ανάθεση ετικετών για το σκίτσο και το αποτέλεσμα επηρεάζεται άμεσα από τις
αρχικές πιθανότητες που εισάγονται σε αυτόν. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αλγόριθμος του Varley
δεν καταλήγει σε κάποιο συμβατό συνδυασμό ετικετών για ένα σκίτσο, ενώ αυτό είναι
ανακατασκευάσιμο (υπάρχει πολύεδρο που προβάλλεται σε αυτό - Ορισμός 3-6) ή αναθέτει λάθος
ετικέτες στις γραμμές ενός σκίτσου. Επίσης, δεν καταλήγει πάντα σε μοναδική συμβατή λύση για
τις ετικέτες των γραμμών. Το τελευταίο δεν αποτελεί πρόβλημα αν κάθε συνδυασμός ορίζει σωστά
την γεωμετρία και την τοπολογία ενός πολυέδρου.
Το βασικό ερώτημα είναι «Είναι απαραίτητη η Μέθοδος «Ανάθεσης Ετικετών σε Γραμμές» για τον
ορισμό ενός πολυέδρου από φυσικό σκίτσο;». Με την Μέθοδο ΑΕΓ εντοπίζονται: (α) ποιες
γραμμές του σκίτσου περικλείουν τις ορατές περιοχές αυτού και ποιες τις μη-ορατές περιοχές και
(β) τα είδη των κόμβων που υπάρχουν σε ένα σκίτσο και τα οποία επηρεάζουν άμεσα τόσο την
τοπολογία του μη-ορατού τμήματος αυτού όσο και την γεωμετρία του στερεού που απεικονίζεται.
Επίσης θέτουν περιορισμούς σχετικά με την γεωμετρία του μη-ορατού τμήματος και καθορίζουν
την τοπολογία αυτού. Ο βασικότερος όμως λόγος που χρησιμοποιείται στην ανακατασκευή
στερεού από φυσικό σκίτσο είναι για να γίνει ο διαχωρισμός των κόμβων-T που η πραγματική τους
θέση βρίσκεται στο μη-ορατό τμήμα του σκίτσου (στερεού) από τους κόμβους-T του ορατού
τμήματος (Varley, Martin, & Suzuki, 2004a). Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει όταν το σκίτσο
προέρχεται από τριεδρικό στερεό, γιατί τότε η πραγματική θέση των κόμβων-T βρίσκεται πάντα
στο μη-ορατό τμήμα του σκίτσου (Varley, 2002).
Μία συμβατή ανάθεση ετικετών που δεν αντιστοιχεί όμως σε σωστό στερεό μπορεί να οδηγήσει σε
λάθος ερμηνεία των τοπολογικών χαρακτηριστικών και της γεωμετρίας ενός σκίτσου που
επηρεάζει άμεσα το στερεό που θα κατασκευαστεί, αν τελικά αυτό κατασκευαστεί. Από την
βιβλιογραφία σχετικά με τους αλγορίθμους ΑΕΓ, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που
εγγυάται σωστά αποτελέσματα για κάθε σκίτσο. Για τον λόγο αυτό επιλέγουμε να μην
συμπεριλάβουμε την μέθοδο ΑΕΓ στον Αλγόριθμο «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο».
Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν εύρωστοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος «Ορισμού
Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» μέσα από την Θεωρία Γράφων, την Στερεά Μοντελοποίηση και
την Αναλυτική Γεωμετρία. Το φυσικό σκίτσο αποτελεί έναν επίπεδο γράφο (§3.4), άρα οι περιοχές
του μπορούν να εντοπιστούν από τις ιδιότητες των γράφων αυτών (Lipson, 1998). Επίσης τα
τοπολογικά χαρακτηριστικά του φυσικού σκίτσου (Ορισμός 3-7) επαρκούν για την αναγνώριση
των κόμβων εκείνων (κόμβοι-T και κόμβοι-L) που σχετίζονται άμεσα με το μη-ορατό τμήμα αυτού.
Τα δεδομένα που φέρει το φυσικό σκίτσο για το στερεό που απεικονίζει λαμβάνονται χωρίς την
χρήση της Μεθόδου Ανάθεσης Ετικετών σε Γραμμές και όπως επισημαίνει ο Varley στο (Varley,
Martin, & Suzuki, 2005) αυτό είναι εφικτό για σκίτσα τρίεδρων πολυέδρων.

19

Κεφάλαιο 2

2.2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΙΤΣΟΥ
Οι Lipson και Shpitalni στο (Lipson & Shpitalni, 2002) αναφέρουν ένα πείραμα που
πραγματοποίησαν για την ικανότητα των ανθρώπων να αντιλαμβάνονται την τρισδιάστατη μορφή
των σκίτσων ως στερεά μοντέλα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα αυτή βασίζεται
στην οπτική εμπειρία που έχουν αποκτήσει από το περιβάλλον τους. Δόθηκαν σε ένα σύνολο από
ανθρώπους σκίτσα από τρισδιάστατες σκηνές και παρατηρήθηκε ότι όταν η απεικόνιση
αποτελούταν από τυχαία σκίτσα οι άνθρωποι αδυνατούσαν να αντιληφθούν κάποια τρισδιάστατη
μορφή του σκίτσου, σε αντίθεση με τα σκίτσα που κατασκευάστηκαν από ανθρώπους. Αυτό
σημαίνει ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν να συσχετίζουν την τρισδιάστατη γεωμετρία με ένα αντίστοιχο
δυσδιάστατο πρότυπο (pattern).
Τι είναι όμως αυτό που παρατηρεί ο άνθρωπος σε ένα σκίτσο και μπορεί να αναγνωρίσει την
τρισδιάστατη μορφή αυτού; Το σχήμα ενός αντικειμένου προσδιορίζεται από τα όρια του και τα
σημαντικά εσωτερικά χαρακτηριστικά του. Αν κάποιος σχεδιάσει ένα αντικείμενο του οποίου είχε
την εμπειρία, μπορεί να επιλέξει τα ουσιώδη στοιχεία που θα συμπεριλάβει στην απεικόνιση, με
σκοπό τον σχηματισμό της πιο καθαρής και άμεσης άποψης του αντικειμένου (Arnheim, 1974). Οι
Leclerc και Fischler (Leclerc & Fischler, 1992) υποθέτουν ότι (α) οι άνθρωποι τείνουν να
αντιλαμβάνονται ευκολότερα τα συμμετρικά στερεά από αυτά που δεν περιέχουν συμμετρίες, (β)
ότι δύο παράλληλες γραμμές στο σκίτσο είναι συνήθως παράλληλες και στον χώρο και (γ) ότι ένα
κλειστό σύνορο από γραμμές στο σκίτσο αντιστοιχεί σε επίπεδες έδρες του στερεού. Εντέλει
υπάρχει ένα σύνολο από γεωμετρικά χαρακτηριστικά στο σκίτσο, που δεν είναι τυχαία
σχεδιασμένα, την ύπαρξη των οποίων ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και στο τρισδιάστατο
αντικείμενο
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του σκίτσου είναι ειδικές γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ των κόμβων,
των γραμμών και των περιοχών του σκίτσου (δομικά στοιχεία σκίτσου). Εμφανίζονται είτε τοπικά
στο σκίτσο σε μία μικρή περιοχή αυτού είτε αφορούν όλα τα δομικά στοιχεία του. Ο λόγος που η
πλειονότητα των ερευνητών τα αναζητά σε ένα σκίτσο είναι επειδή θεωρείται ότι δεν υπάρχουν
τυχαία σε αυτό, αλλά αναπαριστούν κάποιο αντίστοιχο γεωμετρικό χαρακτηριστικό του στερεού
που απεικονίζουν (Lipson & Shpitalni, 1996).
Οι Lipson και Shpitalni, (Lipson, 1998; Lipson & Shpitalni, 1996) ταξινομούν τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε ένα σκίτσο σε τρεις κατηγορίες. Τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά μπορεί να:
(i) Απεικονίζουν μια ιδιαίτερη γεωμετρική σχέση μεταξύ μεμονωμένων δομικών στοιχείων του
σκίτσου,
(ii) Αφορούν ένα μικρό σύνολο στοιχείων του σκίτσου, ή να
(iii) Αφορούν όλο το σκίτσο.
Στο (Company et al., 2004), χωρίς να καταργείται η παραπάνω ταξινόμηση, διαχωρίζονται τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός σκίτσου σε «γνήσια» και «ψευδή», ώστε να αποφευχθεί μία
λάθος χρήση αυτών από την μέθοδο ανακατασκευής. «Ψευδή» γεωμετρικά χαρακτηριστικά είναι
αυτά που δεν απεικονίζουν κάποια γεωμετρική σχέση στο στερεό και «γνήσια» είναι αυτά που
αντιστοιχούν σε κάποιο ιδιαίτερο γεωμετρικό χαρακτηριστικό ενός στερεού. Η κατηγοριοποίηση
αυτή γίνεται βάσει ευριστικών κριτηρίων. Με άλλα λόγια, ένα «ψευδές» γεωμετρικό
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χαρακτηριστικό συνήθως εντοπίζεται σε ένα σκίτσο γιατί θεωρείται ότι θα έπρεπε να υπάρχει στο
αντίστοιχο στερεό, χωρίς αυτό να αληθεύει. Αντιθέτως, ένα «γνήσιο» γεωμετρικό χαρακτηριστικό
έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να αντιστοιχεί σε κάποια γεωμετρική σχέση μεταξύ των ακμών,
κορυφών και εδρών του στερεού (δομικά στοιχεία του στερεού).
Ένας δεύτερος διαχωρισμός που γίνεται από τους ίδιους (Company et al., 2004) και βασίζεται
επίσης σε ευριστικά κριτήρια, αφορά την σχέση που υπάρχει μεταξύ ενός γεωμετρικού
χαρακτηριστικού στο σκίτσο με την αντίστοιχη γεωμετρική σχέση που υποδηλώνει για τα δομικά
στοιχεία του στερεού. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ταξινομούνται σε «άμεσα» και «έμμεσα».
«Άμεσα» είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του σκίτσου που απεικονίζουν με ακριβή τρόπο το
ίδιο γεωμετρικό χαρακτηριστικό που υπάρχει στο στερεό, ενώ «έμμεσα» καλούνται αυτά που η
μορφή τους στο σκίτσο είναι διαφορετική από την αντίστοιχη στο στερεό. Τα «έμμεσα»
γεωμετρικά χαρακτηριστικά υπονοούν μία γεωμετρική ιδιότητα του στερεού αλλά δεν την
απεικονίζουν άμεσα.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται σε ένα σκίτσο είναι (Company et al., 2004;
Lipson, 1998):
• Επίπεδες έδρες (face planarity): Αν το σύνορο μίας περιοχής του σκίτσου αποτελείται από ευθείες
γραμμές, αντιστοιχεί σε επίπεδη έδρα του στερεού. Είναι ένα «γνήσιο» χαρακτηριστικό, άλλα
υπονοεί έμμεσα την συνεπιπεδικότητα των αντίστοιχων ακμών στο στερεό. Αποτελεί το πιο κοινό
γεωμετρικό χαρακτηριστικό σε ένα σκίτσο, ιδιαίτερα όταν αυτό απεικονίζει ένα πολύεδρο. Οι
Leclerc και Fischler (Leclerc & Fischler, 1992) ανέλυσαν την συνεπιπεδικότητα των ακμών σε ένα
στερεό από τις γωνίες μεταξύ των ακμών και των αντίστοιχων γραμμών στο σκίτσο.
• Παράλληλες γραμμές (parallel lines): Όλες οι παράλληλες γραμμές του σκίτσου αντιστοιχούν σε
παράλληλες ακμές του στερεού. Είναι επίσης ένα «γνήσιο» χαρακτηριστικό, με άμεση αντιστοιχία
στο στερεό, όταν αυτό προβάλλεται με παράλληλη προβολή. Παρόλο που είναι ένα ισχυρό
γεωμετρικό χαρακτηριστικό δεν επαρκεί για την ανακατασκευή του αντίστοιχου στερεού. Μπορεί
να θεωρηθεί ότι εφαρμόζεται τοπικά στο σκίτσο (μεταξύ δύο γραμμών αυτού) ή ολικά (σε όλες τις
γραμμές του).
• Κατακόρυφες Γραμμές (vertical lines): Μία γραμμή κατακόρυφη στο σκίτσο (παράλληλη με τον
άξονα των Y) αντιστοιχεί σε κατακόρυφη ακμή του στερεού (παράλληλη με τον άξονα των Ζ). Οι
δύο κορυφές της ακμής έχουν την ίδια z συντεταγμένη. Θεωρείται «γνήσιο» χαρακτηριστικό αλλά
αφορά περισσότερο την θέση του στερεού στον χώρο και λιγότερο την γεωμετρία του.
• Ισομετρία (Isometry): Υπάρχει αναλογία στα μήκη των ακμών του στερεού με αυτά των γραμμών
στο σκίτσο. Ταξινομείται ως «ψευδές» χαρακτηριστικό ή στην καλύτερη των περιπτώσεων ως ένα
«έμμεσο» χαρακτηριστικό του σκίτσου. Σε περίπτωση που μία γραμμή του σκίτσου αντιστοιχεί σε
κάποιον από τους βασικούς άξονες του χώρου η πιθανότητα ύπαρξης του χαρακτηριστικού αυτού
στο στερεό αυξάνεται. Αφορά όλο το σκίτσο.
• Ορθογώνια Γωνία (corner orthogonality – cubic corner): Αν ένας κόμβος με τρεις γραμμές στο
σκίτσο περιγράφεται όπως η προβολή μίας ορθογώνιας γωνίας στο επίπεδο (Σχήμα 2-4(α)), τότε
είναι ορθογώνια γωνία. Αποτελεί ένα από τα πιο συχνά γεωμετρικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν
σε ένα σκίτσο. Γίνεται ιδιαίτερη έρευνα (ενδεικτικά (Lipson & Shpitalni, 2001; Martin et al., 2005;
Masry et al., 2005; Perkins, 1968)) για τον εντοπισμό των ορθογώνιων γωνιών σε ένα σκίτσο. Αν
όμως το πολύεδρο δεν είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τότε αποτελεί ένα «ψευδές» γεωμετρικό
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χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό σχετίζεται με ένα τμήμα του σκίτσου (ένα υποσύνολο
των δομικών του στοιχείων).
• Στρεβλωμένη ορθογώνια έδρα (skewed facial orthogonality): Αν οι γραμμές μίας περιοχής του
σκίτσου τέμνονται όλες μεταξύ τους σε ορθή γωνία (Σχήμα 2-4(β)), τότε η το σύνορο της
αντίστοιχης έδρας θεωρείται ορθογώνιο. Ο Kanade (Kanade, 1981) περιγράφει επίσης μία μέθοδο
για τον εντοπισμός της. Θεωρείται «γνήσιο» χαρακτηριστικό, αλλά δεν σχετίζεται με τις
ορθογώνιες γωνίες του σκίτσου και περιπλέκει τον αλγόριθμο ανακατασκευής. Αφορά ένα μικρό
σύνολο από στοιχεία του σκίτσου (αυτά που ανήκουν στο σύνορο μίας περιοχής).
• Στρεβλωμένη συμμετρία έδρας (skewed facial symmetry): Αν μία περιοχή του σκίτσου διατηρεί
την συμμετρία της ενώ είναι υπό στρέβλωση (Σχήμα 2-4(γ)), τότε αντιστοιχεί σε συμμετρική έδρα.
Ιδιαίτερη δουλειά έχει επιδείξει στον τομέα αυτόν ο Kanade (Kanade, 1981).
• Καθετότητα γραμμών (line orthogonality): Όλες οι τεμνόμενες γραμμές του σκίτσου, εκτός από
τις συνευθειακές γραμμές, είναι κάθετες στο τρισδιάστατο χώρο. Αποτελεί ένα «έμμεσο»
χαρακτηριστικό και δεν βασίζεται στον τρόπο που απεικονίζονται οι γραμμές στο σκίτσο (και στις
μεταξύ τους γωνίες). Χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό του X,Y και Ζ άξονα στο σκίτσο
και θεωρείται ότι κάθε μία από τις ακμές του αντίστοιχου στερεού είναι παράλληλες σε κάποιον
από τους βασικούς αυτούς άξονες. Το χαρακτηριστικό αυτό απεικονίζει μία σχέση μεταξύ όλων
των γραμμών του σκίτσου.
• Ελάχιστη απόκλιση των γωνιών: Όλες οι γωνίες μεταξύ των τεμνόμενων γραμμών του σκίτσου
έχουν παρόμοιο μέτρο. Το χαρακτηριστικό αυτό εισάχθηκε από τον Marill (Marill, 1991), αλλά
αποτελεί ένα «ψευδή» χαρακτηριστικό. Αφορά όλο το σκίτσο.
• Καθετότητα εδρών (face perpendicularity): Όλες οι γειτονικές έδρες του στερεού πρέπει να είναι
κάθετες μεταξύ τους. Είναι «γνήσιο» χαρακτηριστικό μόνο αν το σκίτσο απεικονίζει ένα ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο και σχετίζεται άμεσα με τις ορθογώνιες γωνίες του στερεού. Ενώ δεν
απεικονίζεται με άμεσο τρόπο στο σκίτσο, αφορά όλα τα δομικά στοιχεία αυτού και επηρεάζει την
γεωμετρία όλου του στερεού.
• Πρισματικές έδρες (prismatic faces): Μία περιοχή που περικλείεται από τόξα στο σκίτσο,
αντιστοιχεί σε πρισματική έδρα του στερεού (Σχήμα 2-4(δ)).
• Συνευθειακές ακμές (line collinearity): Οι συνευθειακές γραμμές του σκίτσου αντιστοιχούν σε
συνευθειακές ακμές στο στερεό. Θεωρείται «γνήσιο» και «άμεσο» χαρακτηριστικό και αφορά την
γεωμετρική σχέση μεταξύ απομονωμένων δομικών στοιχείων του σκίτσου.
Τα παραπάνω γεωμετρικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεθόδους
ανακατασκευής που βασίζονται στην βελτιστοποίηση μίας αντικειμενικής συνάρτησης (compliance
function). Σε κάθε γεωμετρικό χαρακτηριστικό αντιστοιχίζεται μία «τιμή βάρους» ανάλογα με την
πιθανότητα να απεικονίζει ένα πραγματικό γεωμετρικό χαρακτηριστικό του στερεού. Κάθε
γεωμετρικό χαρακτηριστικό μοντελοποιείται από έναν μαθηματικό τύπο, πολλαπλασιάζεται με την
«τιμή βάρους» που του αντιστοιχεί και εισάγεται στην αντικειμενική συνάρτηση. Τα ολικά
ελάχιστα της αντικειμενικής συνάρτησης αντιστοιχούν στην βέλτιστη λύση για το στερεό που
απεικονίζεται σε ένα δοθέν σκίτσο (Lipson & Shpitalni, 1996).
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 2-4: (α) Σχεδίαση ορθογώνιων γωνιών, (β) στρεβλωμένη ορθογώνια έδρα, (γ) στρεβλωμένη συμμετρία
έδρας, (δ) πρισματικές έδρες.

Από την μελέτη των παραπάνω γεωμετρικών χαρακτηριστικών διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό αυτών ελέγχει ή/και βασίζεται στον τρόπο που προβάλλονται οι γωνίες του στερεού στο
σκίτσο. Θεωρούμε επομένως ότι το σημαντικότερο γεωμετρικό χαρακτηριστικό ενός σκίτσου είναι
η γωνία μεταξύ των τεμνόμενων γραμμών του και η αντιστοιχία που έχουν οι γωνίες αυτές με την
γωνία μεταξύ των ακμών ενός πολυέδρου. Όπως αναφέρει και ο Whiteley (Whiteley, 1994) ένα
στερεό μπορεί να οριστεί από τις γωνίες μεταξύ των επιπέδων του. Στο κεφάλαιο 6 προτείνεται μία
μέθοδος για να εκτιμηθούν οι γωνίες του στερεού από δοθέν σκίτσο, βάσει του τρόπου σχεδίασης
αξονομετρικών προβολών (§3.2).

2.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Το πρόβλημα της ανακατασκευής στερεού από σκίτσο έχει τις ρίζες του στην δεκαετία του 1960,
όταν η ανάπτυξη των υπολογιστών έδωσε την δυνατότητα αυτοματοποίησης κάποιων διαδικασιών.
Οι πρώτες προσπάθειες βασίστηκαν στα τεχνικά σχέδια πολλών ορθογραφικών όψεων. Η ποικιλία
των όψεων σε ένα τεχνικό σχέδιο (τομές, οι βασικές ορθογραφικές όψεις, λεπτομέρειες και αρχικές
μορφές) αλλά και τα σχόλια (διαστάσεις, ανοχές κτλ.) που εισάγοντα σε αυτά αντί να διευκολύνουν
την ανακατασκευή του στερεού, δημιούργησαν εμπόδια στους ερευνητές, οι οποίοι σήμερα
περιορίζονται στην ανακατασκευή μόνο από ορθογραφικές όψεις ενός τεχνικού σχεδίου (Company
et al., 2004).
Από την δεκαετία του 1990 ο στόχος της ανακατασκευής στερεού από σκίτσα άλλαξε. Οι
περισσότεροι ερευνητές ασχολούνται με την ανακατασκευή στερεού από ένα μόνο σκίτσο γενικής
όψης, εισάγοντας το πρόβλημα κατασκευής στερεού μέσα στα πλαίσια του προκαταρκτικού
σχεδιασμού (concept design) (Company et al., 2004). Το σκίτσο αποτελεί ένα γραμμικό σχέδιο,
χωρίς σχόλια, διαστάσεις ή σκιαγραφήσεις. Η μεγαλύτερη έρευνα επικεντρώνεται σε πολυεδρικά
στερεά, ενώ λίγες προσπάθειες έχουν γίνει για την ανακατασκευή στερεών με καμπύλες επιφάνειες
(Wang & Grinstein, 1993).
Το πρόβλημα της ανακατασκευής δεν μπορεί να επιλυθεί με τους νόμους και τα θεωρήματα της
προβολικής γεωμετρίας, γιατί δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση του δισδιάστατου σκίτσου με το
τρισδιάστατο αντικείμενο. Για τον λόγο αυτό, η ανακατασκευή στερεού από μία γενική όψη
βασίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό σε ευριστικά κριτήρια. Στην τρέχουσα έρευνα, η μίξη ευριστικών
κριτηρίων και γεωμετρίας είναι συνήθης προσέγγιση του προβλήματος, αλλά δεν υπάρχει ακόμη
ένας αλγόριθμος που να επιλύει το πρόβλημα ικανοποιητικά (Company et al., 2004).
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Ένα αρχικός διαχωρισμός των αλγορίθμων ανακατασκευής στερεού γίνεται βάσει του αριθμού των
όψεων (σκίτσων) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του στερεού. Όταν χρησιμοποιούνται
δύο ή περισσότερες ορθογραφικές όψεις για την ανακατασκευή, κάθε όψη περιλαμβάνει δύο από τις
τρεις συντεταγμένες μίας κορυφής του στερεού, σε διαφορετικά επίπεδα. Το βασικότερο πρόβλημα
έγκειται στον εντοπισμό των κοινών κορυφών του στερεού στις αντίστοιχες όψεις του τεχνικού
σχεδίου. Ο Idesawa το 1973 (Idesawa, 1973) είναι ο πρώτος που προσπάθησε να επιλύσει το
πρόβλημα ανακατασκευής στερεού από τρεις όψεις, βασιζόμενος σε μαθηματικά εδραιωμένες
μεθόδους, ενώ οι Wesley και Markowsky (Wesley & Markowsky, 1981) ανέπτυξαν έναν
αλγόριθμο που κατασκευάζει στερεά από δύο ή περισσότερες όψεις. Ο αλγόριθμος των Wesley και
Markowsky επεκτείνεται από τους Sakurai και Gossard (Sakurai & Gossard, 1983) για τεχνικά
σχέδια κυλινδρικών και κωνικών στερεών με συγκεκριμένο προσανατολισμό στον χώρο, ο όποιος
εξελίσσεται από τους Gu et al. (Gu, Tang, & Sun, 1986) επιτρέποντας μεγαλύτερο εύρος
προσανατολισμού για τα προβαλλόμενα στερεά. Μια περιγραφή των προβλημάτων που
εμφανίζονται στις περιπτώσεις αυτές αναφέρεται στο (Wang & Grinstein, 1993).
Οι αλγόριθμοι που βασίζονται στην ανακατασκευή στερεού από μία όψη μπορούν να
προσεγγιστούν και να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Η κατασκευή του στερεού εξαρτάται
από το είδος του σκίτσου που χρησιμοποιείται (φυσικό ή πλήρες), από τον βαθμό αλληλεπίδρασης
που έχει με τον σχεδιαστή, τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται το στερεό (αναπαράσταση
συνόρου ή συνολοθεωρητική αναπαράσταση), τον αριθμό των λύσεων που προκύπτουν και την
μέθοδο που χρησιμοποιείται για την ανακατασκευή (Company et al., 2004). Όλοι όμως οι
αλγόριθμοι βασίζονται στις ίδιες προϋποθέσεις για το αντίστοιχο σκίτσο. Το σκίτσο αποτελείται
από ένα γραμμικό σχέδιο, χωρίς περαιτέρω στοιχεία και το στερεό όταν προβάλλεται βρίσκεται σε
γενική θέση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που μία έδρα του στερεού προβάλλεται
ως γραμμή στο σκίτσο ή δύο διαφορετικές ακμές ή κορυφές συμπίπτουν κατά την προβολή τους
(Company et al., 2004). Οι αλγόριθμοι ανακατασκευής στερεού από φυσικό σκίτσο διαφέρουν από
τους αλγορίθμους ανακατασκευής στερεού από πλήρες σκίτσο στα αρχικά στάδια επεξεργασίας του
σκίτσου, πριν τον υπολογισμό της γεωμετρίας του στερεού.
2.3.1 Πλήρες Σκίτσο
Όταν το σκίτσο είναι πλήρες, οι ερευνητές πρέπει να εντοπίσουν τις περιοχές του σκίτσου που
αντιστοιχούν σε έδρες του στερεού. Η δυσκολία έγκειται στο ότι όλες οι γραμμές του σκίτσου είναι
ορατές, με αποτέλεσμα να μην αντιστοιχούν όλοι οι κόμβοι σε κορυφές του στερεού. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις παρακάτω μεθόδους. Οι Lipson και Shpitalni (Shpitalni & Lipson, 1996) όταν το
πλήρες σκίτσο αποτελεί ένα 3-συνδεδεμένο γράφο αναζητούν μία επίπεδη διάταξη των γραμμών
και των κόμβων του γράφου που θα οδηγήσει στις αντίστοιχες περιοχές του σκίτσου. Όταν το
σκίτσο δεν είναι ένας 3-συνδεδεμένος γράφος, τότε ανατρέχουν όλους του συνδυασμούς γραμμών
και κόμβων που αντιστοιχούν σε πιθανές περιοχές του σκίτσου και επιλέγουν σταδιακά αυτούς που
αποτελούν πραγματικά την προβολή μίας έδρας του στερεού. Η επιλογή βασίζεται στο βαθμό κάθε
κόμβου και στο Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών και η διαδικασία που ακολουθείται είναι
επαναληπτική. Σε κάθε συνδυασμό γραμμών και κόμβων δίνεται μια τιμή βάρους που αντιστοιχεί
στην πιθανότητα οι γραμμές και κόμβοι να αποτελούν μία πραγματική περιοχή του σκίτσου.
Μια εναλλακτική μέθοδος που βασίζεται σε αυτήν των Lipson και Shpitalni δίνεται από τους Oh
και Kim (Oh & Kim, 2001, 2003) και τους Liu και Lee (Liu & Y. Lee, 2001). Οι Bagali και
Waggenspack (Bagali & Waggenspack Jr, 1995) αναζητούν για κάθε γραμμή του σκίτσου όλα τα
ανεξάρτητα μονοπάτια με αρχή και τέλος τους τερματικούς κόμβους της εκάστοτε γραμμής. Στην
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συνέχεια τοποθετούν κάθε γραμμή στα αντίστοιχα μονοπάτια μετατρέποντας τα σε κυκλικά
μονοπάτια. Τα κυκλικά μονοπάτια ταξινομούνται ανάλογα με το μήκος τους και στην συνέχεια
γίνεται η επιλογή των μονοπατιών που αντιστοιχούν σε περιοχές. Κάθε κυκλικό μονοπάτι για να
αποτελεί περιοχή του σκίτσου δεν πρέπει να μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερου μήκους
ανεξάρτητους κύκλους και μία γραμμή μπορεί να ανήκει σε δύο μόνο περιοχές. Ο αλγόριθμος τους
εφαρμόζεται σε σκίτσα σφαιρικών πολύεδρων.
2.3.2 Φυσικό Σκίτσο
Όταν το αρχικό σκίτσο είναι φυσικό, τότε οι ορατές περιοχές είναι ξεκάθαρες από τον γράφο που
αναπαριστά το σκίτσο και οι ερευνητές πρέπει να εντοπίσουν τις μη-ορατές περιοχές του σκίτσου,
προσθέτοντας μη-ορατούς κόμβους και μη-ορατές γραμμές σε αυτό. Στο (Schweikardt & Gross,
2000) οι Schweikardt και Gross αναπτύσσουν ένα σύστημα μετατροπής φυσικών σκίτσων σε
στερεά, που βασίζεται στην «Ανάθεση Ετικετών σε Γραμμές». Χωρίς να υπολογίσουν το μη-ορατό
τμήμα του σκίτσου, αποδίδουν την τρισδιάστατη μορφή του ορατού τμήματος. Το μη-ορατό τμήμα
είτε δεν κατασκευάζεται είτε στην συνέχεια προσδιορίζεται από τα επίπεδα που έχουν σχηματιστεί
από το ορατό τμήμα. Ένας τέτοιος αλγόριθμος δεν ανακατασκευάζει πραγματικά ένα στερεό και
δεν λειτουργεί για πολλά είδη σκίτσου. Ο Grimstead (Grimstead; Grimstead & Martin, 1995)
χρησιμοποιεί την τοπολογία του ορατού τμήματος για την κατασκευή του μη-ορατού. Αρχικά
προσδιορίζει τις μη-ορατές περιοχές από τις γραμμές συνόρου του σκίτσου, βάσει της μεθόδου
«Ανάθεσης Ετικετών σε Γραμμές». Η γραμμή κάθε κόμβου-Τ επεκτείνεται στο μη-ορατό τμήμα
και σε κάθε κόμβο-L τοποθετείται μία μη-ορατή γραμμή. Στην συνέχεια ελέγχεται η συνοχή μεταξύ
όλων των πιθανών συνδυασμών. Αν τρεις γραμμές είναι τοποθετημένες σε τρεις διαφορετικές μηορατές περιοχές, τότε τοποθετείται ένας μη-ορατός κόμβος στο σημείο που αυτές οι γραμμές
τέμνονται. Ο αλγόριθμος δεν λειτουργεί σωστά για πολλά σκίτσα.
Ο Varley (Varley, 2002) επεκτείνει τον αλγόριθμο του Grimstead και κατασκευάζει έναν
αλγόριθμο που βασίζεται σε ένα σύνολο επιτρεπτών «κινήσεων» έως ότου όλοι οι ατελείς κόμβοι
του σκίτσου (κόμβοι-L και κόμβοι-Τ) να συμπληρωθούν. Η κατασκευή του μη-ορατού τμήματος
γίνεται μετά τον υπολογισμό της τρισδιάστατης γεωμετρίας του ορατού τμήματος του σκίτσου. Οι
επιτρεπτές «κινήσεις» του αλγορίθμου του βασίζονται στην τοποθέτηση μη-ορατών γραμμών και
κόμβων μεταξύ δύο κόμβων-L ή μεταξύ ενός κόμβου-L και ενός κόμβου-Τ. Ο Varley εντοπίζει
όλες τις πιθανές περιπτώσεις που υπάρχουν. Αν οι κινήσεις που έχουν γίνει δεν οδηγήσουν στην
συμπλήρωση όλων των ατελών κόμβων, τότε ο αλγόριθμος ανατρέχει στο βήμα εκείνο που κρίνει
ότι είχε γίνει λάθος και ακολουθεί έναν εναλλακτικό συνδυασμό από επιτρεπτές «κινήσεις», έως
ότου καταλήξει σε κάποιο συνδυασμό γραμμών και κόμβων που δεν αφήνει ατελείς ορατούς
κόμβους. Επειδή ο αλγόριθμος δεν δίνει πάντα σωστά αποτελέσματα για την τοπολογία του μηορατού τμήματος, εισάγει μια τιμή πιθανότητας σε κάθε επιτρεπτή «κίνηση» μεταξύ δύο κόμβων
που βασίζεται (α) σε ένα σύνολο υποθέσεων που κάνει για την μορφή του αντίστοιχου στερεού και
(β) στις ανεξάρτητες μη-ορατές περιοχές που σχηματίζονται από τις γραμμές συνόρου του σκίτσου.
Για να εξασφαλίσει την επιτυχία του αλγορίθμου του ταξινομεί το σκίτσο σε κατηγορίες που
σχετίζονται με την μορφή του αντίστοιχου στερεού (κανονικά στερεά, στερεά εξώθησης,
συμμετρικά στερεά κτλ.) και οι τιμές πιθανοτήτων που δίνονται σε κάθε επιτρεπτή «κίνηση»
εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει το κάθε σκίτσο. Ο αλγόριθμος όμως καταλήγει
συχνά σε μία λάθος τοπολογική λύση για την μη-ορατή τοπολογία του σκίτσου.
Έπειτα από την βιβλιογραφική αναφορά για τα διαφορετικά είδη σκίτσου και την ενδεικτική
περιγραφή των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους, θα αναφερθούμε στις
βασικότερες μεθόδους ανακατασκευής ενός στερεού από σκίτσο, φυσικό ή πλήρες. Μία λεπτομερή
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αναφορά στις μεθόδους αυτές δίνεται από τους Company et al. (Company et al., 2004) και τους
Wang και Grinstein (Wang & Grinstein, 1993).
2.3.3 Μέθοδοι Ανακατασκευής
2.3.3.1

Γραμμικό Σύστημα (linear system approach)

Στην περίπτωση αυτή οι άγνωστες z συντεταγμένες των κορυφών του στερεού εισάγονται σε ένα
γραμμικό σύστημα εξισώσεων που η λύση του δίνει την γεωμετρία του στερεού. Ο Sugihara (K.
Sugihara, 1986) κατασκευάζει ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων και ανισώσεων που βασίζεται
στην «Ανάθεση Ετικετών σε Γραμμές», ενώ οι Grimstead και Martin (Grimstead; Grimstead &
Martin, 1995) εκτός από το γραμμικό σύστημα που αποτελείται από τις άγνωστες συντεταγμένες
κάθε κορυφής και την κλίση των επιπέδων του στερεού, εισάγουν ένα σύνολο περιορισμών που
εκφράζεται μέσα από τις εξισώσεις παράλληλων γραμμών και μια σταθερή εξίσωση για την υπό
στρέβλωση συμμετρία του στερεού. Όλες οι εξισώσεις επιλύονται ταυτόχρονα. Ένα ακόμη
γραμμικό σύστημα δίνεται από τους Varley και Martin (Varley, 2002; Varley & Martin, 2002). Οι
Varley και Martin κατασκευάζουν ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους τις z
συντεταγμένες των κορυφών του στερεού, στο οποίο εισάγουν συναρτήσεις που βασίζονται στις
ετικέτες των γραμμών γύρω από τους κόμβους του σκίτσου και στο είδος κάθε κόμβου (δείτε
αναλυτικά §2.1). Διάφορες παραλλαγές του ιδίου συστήματος προκύπτουν με την εισαγωγή
γραμμικών εξισώσεων σχετικά από την παραλληλία γραμμών, την συνεπιπεδικότητα των κορυφών
και την ύπαρξη ορθογώνιων γωνιών.
2.3.3.2

Σταδιακή Ανακατασκευή (progressive approach)

Η σταδιακή ανακατασκευή ενός στερεού από σκίτσο βασίζεται στον εντοπισμό των τριών βασικών
αξόνων του τρισδιάστατου χώρου στο σκίτσο. Αφού εντοπιστεί η προβολή των βασικών αξόνων Χ,
Υ, Ζ στο σκίτσο, προσδιορίζονται οι γραμμές του σκίτσου που είναι παράλληλες σε κάποιον από
αυτούς τους άξονες και οι αντίστοιχες έδρες του στερεού που θα είναι παράλληλες σε κάποιο από
τα βασικά επίπεδα του χώρου. Στην συνέχεια, υπολογίζονται οι z συντεταγμένες των κορυφών του
στερεού. Οι Lamb και Bandopadhay (Lamb & Bandopadhay, 1990) θεωρούν ότι τα σκίτσα τους
είναι σχεδιασμένα σε ισομετρική ή πλάγια παράλληλη προβολή και η προβολή των βασικών
αξόνων δίνεται από τους κανόνες σχεδιασμού των αξονομετρικών προβολών. Μία ακόμη μέθοδος
που αφορά σκίτσα αξονομετρικών προβολών και βασίζεται σε αυτή των Lamb και Bandopadhay
δίνεται από τους (Naya, Conesa, Contero , Company, & Jorge, 2003; Naya et al., 2002). Στα (Kang,
Masry, & Lipson, 2004b; Masry et al., 2005), αναζητείται η προβολή των βασικών αξόνων μέσα
από τις γραμμές του σκίτσου. Αναλύονται όλες οι γωνίες μεταξύ των γραμμών του σκίτσου και οι
τρεις πιο συχνές γωνίες που εμφανίζονται σε αυτό, θεωρείται ότι αποτελούν την προβολή των
γωνιών μεταξύ των τριών βασικών αξόνων του χώρου.
2.3.3.3

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (optimization approach)

Στις μεθόδους βελτιστοποίησης κατασκευάζεται μία αντικειμενική συνάρτηση που βασίζεται σε
όλα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός σκίτσου (με τις ανάλογες τιμές βάρους, δείτε §2.2). Στην
συνέχεια η συνάρτηση αυτή ελαχιστοποιείται και το ολικό ελάχιστο που λαμβάνεται αντιστοιχεί σε
ένα σωστό αληθοφανές στερεό. Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης δεν είναι επιρρεπής σε αριθμητικά
λάθη, αλλά εξαρτώνται άμεσα από τις αρχικές τιμές που δίνονται στην αντικειμενική συνάρτηση.
Είναι πολύ εύκολο να πέσουν σε τοπικά ελάχιστα, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα στερεό που
διαφέρει πολύ από το στόχο του σχεδιαστή (Company et al., 1999). Το ολικό ελάχιστο είναι ο
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λόγος που δημιουργήθηκαν και εισάγονται στην αντικειμενική συνάρτηση τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του σκίτσου, σαν περιορισμοί για την αληθοφάνεια του στερεού που θα
κατασκευαστεί. Ο πρώτος ερευνητής που αντιμετώπισε το πρόβλημα ανακατασκευής με αυτήν την
μέθοδο είναι ο Marill (Marill, 1991), ο οποίος εισήγαγε κριτήρια που βασίζονται στην
ελαχιστοποίηση των γωνιών στο στερεό. Τα κριτήρια του ήταν πολύ γενικά με αποτέλεσμα η
μέθοδος να μη μπορεί να υπολογίσει ένα αληθοφανές στερεό. Στην συνέχεια οι Leclerc και Fischler
(Leclerc & Fischler, 1992) εισήγαγαν «ψυχολογικά κριτήρια» που βασίζονται στην
συνεπιπεδικότητα των κορυφών του στερεού, ενώ οι Lipson και Shpitalni (Lipson, 1998; Lipson &
Shpitalni, 1996) ανέπτυξαν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός σκίτσου που αντιστοιχούν σε
αληθοφανή στερεά (δείτε §2.2). Άλλοι ερευνητές που εφαρμόζουν μεθόδους βελτιστοποίησης για
την ανακατασκευή του στερεού είναι οι Company et al. (Company et al., 2004; Company et al.,
1999) και ο Varley (Varley, 2002) σε μία δεύτερη προσέγγιση του προβλήματος ανακατασκευής
στερεού από φυσικό σκίτσο.
2.3.3.4

Μέθοδοι Εντοπισμού Στοιχειωδών Στερεών (primitive identification)

Στην μέθοδο αυτή ο βασικός στόχος είναι να εντοπιστούν στο σκίτσο οι προβολές των στοιχειωδών
στερεών που δίνονται από την Συνολοθεωρητική Αναπαράσταση Στερεού (δείτε §3.1). Στην
συνέχεια κατασκευάζεται ένα δυικό δέντρο, βάσει του σκίτσου, που αναπαριστά το προβαλλόμενο
στερεό. Η πρώτη προσπάθεια ανακατασκευής στερεού από στοιχειώδη στερεά γίνεται από τον
Roberts (Roberts, 1963) το 1963. Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί στην ανακατασκευή στερεών
από πολλαπλές όψεις (Aldefeld & Richter, 1984; Chen & Perng, 1988; Shum, Lau, Yuen, & Yu,
1997) και από μία όψη (Roberts, 1963; Wang, 1992; Wang & Grinstein, 1989).

2.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα δεδομένα εισόδου στον Αλγόριθμο ορισμού Πολύεδρου από Φυσικό Σκίτσο (Αλγόριθμος
ΠΦΣ) είναι το φυσικό σκίτσο. Δεδομένα θεωρούνται οι γραμμές και οι κόμβοι του σκίτσου, οι
σχέσεις γειτνίασης τους και οι συντεταγμένες (x, y) των κόμβων.
Τα δεδομένα που χρειάζονται για τον ορισμό ενός πολυέδρους είναι:
• Η γεωμετρία των κορυφών, ακμών και εδρών του (δομικά στοιχεία στερεού).
• Η τοπολογία του: οι σχέσεις γειτνίασης μεταξύ των δομικών στοιχείων του.
Ένα πλήρες σκίτσο απεικονίζει την προβολή ενός στερεού σε γενική θέση επομένως υπάρχει “1-1”
αντιστοιχία μεταξύ των κόμβων, γραμμών και περιοχών του πλήρους σκίτσου με τις κορυφές,
ακμές και έδρες του στερεού. Αντίστοιχα, για το φυσικό σκίτσο υπάρχει “1-1” αντιστοιχία μεταξύ
των ορατών (και εν μέρει ορατών) κόμβων, γραμμών και περιοχών του με τις ορατές (και εν μέρει
ορατές) κορυφές, ακμές και έδρες του στερεού.
Η αντιστοιχία αυτή αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για τον ορισμό ενός πολυέδρου από
φυσικό σκίτσο αλλά και τον βασικότερο περιορισμό που τίθεται για την κατασκευή του δεύτερου.
Η λύση του προβλήματος ΠΦΣ χωρίζεται σε δύο τμήματα:
• Τμήμα Α - Μετατροπή του φυσικού σκίτσου σε πλήρες σκίτσο: η μετατροπή αυτή είναι απαραίτητη
ώστε να προσδιοριστεί το μη-ορατό τμήμα του στερεού που ταυτίζεται με το μη-ορατό τμήμα του
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σκίτσου. Για το φυσικό σκίτσο εντοπίζονται τα μη-ορατά στοιχεία του (κόμβοι, γραμμές και
περιοχές που κείτονται στο μη-ορατό τμήμα), προσδιορίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις γειτνίασης
και οι σχέσεις γειτνίασης με το φυσικό σκίτσο και κατασκευάζεται η γεωμετρία του μη-ορατού
τμήματος του. Από την μετατροπή αυτή προκύπτει ένα τοπολογικά και γεωμετρικά σωστό πλήρες
σκίτσο (δείτε αναλυτικά §3.4 & και §5).
• Τμήμα Β - Κατασκευή του τρισδιάστατου αντικειμένου από το πλήρες σκίτσο: Δεδομένου του
ελάχιστου πλήρους σκίτσου προσδιορίζεται η γεωμετρία ενός πολυέδρου που προβάλλεται στο
δοθέν φυσικό σκίτσο. Υπολογίζεται για κάθε κορυφή του πολυέδρου η z συντεταγμένη του, για
κάθε ακμή του πολυέδρου η εξίσωση ευθείας στην οποία ανήκει και για κάθε έδρα του πολυέδρου
το επίπεδο στο οποίο ανήκει.
Ο αλγόριθμος «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» εμπεριέχεται σε ένα πρόγραμμα
σχεδίασης για την διευκόλυνση του σχεδιαστή κατά την φάση του προκαταρκτικού σχεδιασμού. Ο
σχεδιαστής έχει την δυνατότητα να μετατρέψει το σκίτσο του σε τρισδιάστατο αντικείμενο
ελέγχοντας έτσι το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Κάθε αλλαγή ή επέκταση του σκίτσου ανανεώνει
την μορφή του τρισδιάστατου μοντέλου, αλληλεπιδρώντας με τον χρήστη μέσω απευθείας
χειρισμού με το πρόγραμμα σχεδίασης (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 2003).
Το φυσικό σκίτσο δεν περιλαμβάνει πάντα επαρκή στοιχεία για την κατασκευή ενός μοναδικού
στερεού. Για τον λόγο αυτό, ο αλγόριθμος ΠΦΣ χωρίζεται σε δύο μέρη: (α) Αυτόματος Ορισμός
Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο και (β) Αλληλεπιδραστικός Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό
Σκίτσο. Στον «Αυτόματο Ορισμό Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» ο αλγόριθμος ΠΦΣ καλείται να
αποφασίσει μόνος του, στα σημεία που τα δεδομένα του φυσικού σκίτσου δεν είναι επαρκή, την
μορφή που θα έχει το πολύεδρο επιλέγοντας την ελάχιστη, αληθοφανή λύση, μέσα από ευριστικούς
μηχανισμούς. Ο «Αλληλεπιδραστικός Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» δίνει την
δυνατότητα στο χρήστη να επέμβει στην διαδικασία ανακατασκευής προσδιορίζοντας την μορφή
του πολυέδρου, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
3.1 ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κλάδος της Στερεάς Μοντελοποίησης ασχολείται με τον ορισμό, την αναπαράσταση και την
επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων για τρισδιάστατα στερεά. Ο επιστημονικός της χώρος
επεκτείνεται σε διάφορους τομείς των μαθηματικών, της πληροφορικής και της μηχανικής. Η
Στερεά Μοντελοποίηση συμβάλει στην σχεδίαση προϊόντος στον υπολογιστή, στην ανάλυση και
επεξεργασία των ιδιοτήτων ενός φυσικού αντικειμένου (computer – aided engineering), στην
κατασκευή φυσικού αντίγραφου από το αντίστοιχο ψηφιακό μοντέλο (computer – aided
manufacturing), στην οπτικοποίηση (visualization) και την συνθετική κίνηση (animation) του
ψηφιακού μοντέλου.
3.1.1 Ιδιότητες Σωστού Στερεού
Ένα στερεό Σ είναι ένα σύνολο τρισδιάστατων σημείων που είναι πεπερασμένο και κλειστό. Κάθε
σημείο του στερεού Σ είναι εσωτερικό σημείο ή σημείο συνόρου. Ένα σημείο P του στερεού Σ
καλείται εσωτερικό σημείο αν η γειτονιά του (σφαίρα με κέντρο το P και ακτίνα να τείνει στο
μηδέν) ανήκει εξολοκλήρου στο στερεό (Σχήμα 3-1 (α)). Αντίστοιχα, ένα σημείο P του στερεού Σ
καλείται σημείο συνόρου, αν ένα τμήμα της γειτονιάς του βρίσκεται έξω από το στερεό (Hoffmann,
1989).

σημείο συνόρου

A

Σ

B
P

εσωτερικό σημείο
P

(α)

(β)

Σ1

Σ2
A

Β
(γ)

Σχήμα 3-1: (α) Σημεία ενός στερεού, (β) Συνεκτικό στερεό, (γ) Μη συνεκτικό στερεό.

Ένα στερεό Σ πρέπει να είναι συνεκτικό. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ζεύγος σημείων του Α και Β
υπάρχει καμπύλη που τα συνδέει και η οποία εμπεριέχεται εξολοκλήρου στο στερεό (Σχήμα
3-1(β)). Το σύνολο Σ1∪Σ2 (Σχήμα 3-1(γ)) δεν είναι συνεκτικό στερεό, διότι ένα τμήμα της
καμπύλης που ενώνει τα σημεία Α και Β κείται εκτός του Σ1∪Σ2. Επίσης, ένα στερεό αντικείμενο
δεν περιλαμβάνει απομονωμένα στοιχεία μικρότερης διάστασης, όπως δισδιάστατες επιφάνειες
(dangling faces) ή μονοδιάστατες ακμές (dangling edges) (Hoffmann, 1989).

Κεφάλαιο 3
Το σύνορο του στερεού έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ορισμό του στερεού. Τα σημεία συνόρου
κείτονται σε μία επιφάνεια που καλύπτει το στερεό, η οποία αποτελεί το σύνορο αυτού και
διαχωρίζει τα εσωτερικά του σημεία από αυτά που βρίσκονται έξω από το στερεό. Για το σύνορο
ενός στερεού ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί (Mortenson, 2006):
(1) Είναι συνεκτικό.
(2) Αποτελεί μία προσανατολισμένη επιφάνεια.
(3) Δεν τέμνει τον εαυτό του.
(4) Είναι μία κλειστή επιφάνεια (δεν έχει σύνορο).
(5) Εφάπτεται στο εσωτερικό του στερεού.
Βασικά στοιχεία ενός στερεού είναι οι κορυφές, οι ακμές και οι έδρες του. Οι κορυφές, οι ακμές
και οι έδρες ανήκουν στο σύνορο του στερεού και αποτελούν ένα μοντέλο περιγραφής του (δείτε
«Αναπαράσταση Στερεού» στο §3.1.2). Κορυφή ενός στερεού είναι ένα σημείο συνόρου του
στερεού (Σχήμα 3-2(α)). Ακμή του στερεού είναι μία τρισδιάστατη καμπύλη που ενώνει δύο
κορυφές (Σχήμα 3-2(β)). Εν γένει στις κορυφές του στερεού αλλάζει η κλίση τουλάχιστον δύο
ακμών που προσπίπτουν σε αυτό (Σχήμα 3-2(γ)). Έδρα ενός στερεού είναι τμήμα επιφάνειας πάνω
στην οποία ανήκουν οι ακμές και οι κορυφές του στερεού. Σε ένα πολύεδρο, οι ακμές είναι
τμήματα τρισδιάστατων ευθειών και οι έδρες τμήματα επίπεδων επιφανειών.

Κορυφή

Όχι
Κορυφή

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 3-2: (α) Κορυφές στερεού, (β) Ακμές Στερεού, (γ) Διαχωρισμός κορυφών από τα υπόλοιπα σημεία
συνόρου.

Ορισμός 3-1: (Δομικά στοιχεία ενός στερεού)
Δομικά στοιχεία ενός στερεού καλούνται οι κορυφές, οι ακμές και οι έδρες του και συμβολίζονται
αντίστοιχα με V (Vertices), E (Edges) και F (Faces).
Ένα στερεό περιγράφεται από τα τοπολογικά χαρακτηριστικά του και την γεωμετρία του.
Ορισμός 3-2: (Τοπολογικά Χαρακτηριστικά Στερεού)
Τοπολογικά χαρακτηριστικά στερεού καλούνται τα δομικά στοιχεία αυτού και οι σχέσεις
γειτνίασης τους.

30

Προαπαιτούμενες Γνώσεις - Ερευνητικός Χώρος
Ορισμός 3-3: (Γεωμετρία Στερεού)
Με τον όρο «Γεωμετρία Στερεού» καλούνται οι μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν τα
δομικά στοιχεία του στερεού στον χώρο.
3.1.1.1

Επίπεδα Πολύεδρα

Η κορυφή ενός επίπεδου πολύεδρου περιγράφεται από τις συντεταγμένες της στον τρισδιάστατο
χώρο. Μία ακμή ορίζεται από δύο κορυφές και την εξίσωση του τρισδιάστατου ευθύγραμμου
τμήματος που ενώνει τις κορυφές. Η έδρα του πολυέδρου περιγράφεται (α) από την εξίσωση του
επιπέδου στο οποίο ανήκει, (β) από το κάθετο διάνυσμα του επιπέδου, το οποίο δηλώνει τον
προσανατολισμό της έδρας στον χώρο και (γ) την εξίσωση που ορίζουν το σύνορο της. Όλες οι
έδρες προσανατολίζονται προς το εξωτερικό του στερεού (προσανατολισμένη επιφάνεια συνόρου).
Τα δομικά στοιχεία ενός πολύεδρου έχουν τις παρακάτω ιδιότητες (Mortenson, 2006; Whiteley,
1979) – Τοπολογικές Ιδιότητες Πολυεδρικού Στερεού:
(1) Κάθε κορυφή ανήκει σε τουλάχιστον τρεις ακμές και τρεις έδρες.
(2) Κάθε ακμή ανήκει σε δύο έδρες.
(3) Κάθε έδρα έχει ένα σύνορο που ορίζεται από συνδεδεμένες μεταξύ τους ακμές και κορυφές. Οι
ακμές (κορυφές) αυτές είναι τουλάχιστον τρεις.
(4) Δύο κορυφές συνδέονται πάντα μεταξύ τους είτε με μία ακμή είτε διαμέσου άλλων κορυφών
και ακμών.
Θεώρημα 3-1: (Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών)
Για κάθε ζεύγος γειτονικών επίπεδων εδρών του στερεού, οι κοινές τους ακμές είναι συνευθειακές.

Σωστό - Συνευθειακές ακμές
μεταξύ γειτονικών επίπεδων εδρών

Λάθος - Μη Συνευθειακές ακμές μεταξύ
γειτονικών επίπεδων εδρών

Σχήμα 3-3: Σωστό και λάθος στερεό, βάσει του Θεωρήματος Γειτνίασης των Εδρών.

3.1.2 Αναπαράσταση Στερεού
Εκτός από την θεωρητική ανάλυση ενός στερεού αντικειμένου υπάρχουν πρακτικά προβλήματα
που πρέπει να λυθούν για να απεικονισθεί και να επεξεργαστεί το μοντέλο στον υπολογιστή. Το
βασικότερο από αυτά είναι ο τρόπος που θα αναπαρασταθεί, ώστε να περιγράφονται πλήρως τα
τοπολογικά χαρακτηριστικά του και η γεωμετρία τους. Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου
αναπαράστασης εξαρτάται από την εφαρμογή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί το στερεό μοντέλο
στον υπολογιστή (απόδοση, επεξεργασία, ανάλυση αντοχής κ.τ.λ.). Υπάρχουν μοντέλα
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αναπαράστασης (αναπαράσταση με τρίγωνα – 3D meshes, αναπαράσταση με σημείο – point
clouds) που περιγράφουν προσεγγιστικά την γεωμετρία του στερεού μοντέλου και
χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές απεικόνισης (rendering). Στον βιομηχανικό σχεδιασμό
απαιτείται η περιγραφή του μοντέλου να δίνεται με ακρίβεια ως προς την τοπολογία και την
γεωμετρία του. Δύο τρόποι ακριβούς αναπαράστασης των στερεών μοντέλων χρησιμοποιούνται
στον Βιομηχανικό Σχεδιασμό (Mortenson, 2006):
• Συνολοθεωρητικό Μοντέλο (Constructive Solid Geometry / CSG μοντέλο): Το στερεό μοντέλο Σ
ορίζεται ως συνδυασμός απλών στοιχειωδών στερεών (Σχήμα 3-4(α)). Ο συνδυασμός
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κανονικοποιημένων συνολοθεωρητικών πράξεων στα στοιχειώδη
στερεά (Hoffmann, 1989): τομή, ένωση, διαφορά (Boolean Operations) (Σχήμα 3-4(β)). Οι
κανονικοποιημένες συνολοθεωρητικές πράξεις (τομή, ένωση, διαφορά) είναι «κλειστές» ως προς τα
στερεά: το αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας τέτοιας πράξης σε στερεά είναι πάντα ένα στερεό.

(α)

(β)

Σχήμα 3-4: (α) Τα στοιχειώδη στερεά, (β) Κανονικοποιημένες πράξεις συνόλων σε στερεά.

Στην Συνολοθεωρητική Αναπαράσταση Μοντέλου τα στερεά αναπαρίστανται από ένα
διατεταγμένο δυικό δέντρο (Σχήμα 3-5): (i) κάθε κόμβος του δέντρου, εκτός από την ρίζα του, έχει
έναν πατέρα και (ii) κάθε κόμβος του δέντρου, εκτός από τους τερματικούς κόμβους, έχει δύο
παιδιά. Οι τερματικοί κόμβοι του δέντρου αντιπροσωπεύουν τα στοιχειώδη στερεά, ενώ οι
υπόλοιποι κόμβοι είναι κανονικοποιημένες συνολοθεωρητικές πράξεις. Η ρίζα του δέντρου
αντιστοιχεί στο στερεό μοντέλο. Κάθε κόμβος του δέντρου που αντιστοιχεί σε μία από τις πράξεις
συνόλων, αποτελεί την ρίζα για το τμήμα του δέντρου που βρίσκεται κάτω από αυτόν.
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Σχήμα 3-5: Το δυϊκό δέντρο ενός στερεού – Συνολοθεωρητικό Μοντέλο.

• Αναπαράσταση Συνόρου (Boundary Representation/B-rep μοντέλο): Το στερεό μοντέλο
περιγράφεται από το σύνορο του, που είναι οι έδρες, οι ακμές και οι κορυφές του. Για τα δομικά
στοιχεία του στερεού (Ορισμός 3-1) πρέπει να προσδιοριστούν οι σχέσεις γειτνίασης τους. Αν το
στερεό αποτελείται από επίπεδες έδρες, οι σχέσεις γειτνίασης αναπαρίστανται από τον πίνακα
γειτνίασης (adjacency matrix) του μοντέλου (Σχήμα 3-6). Οι στήλες και οι γραμμές του πίνακα
γειτνίασης αποτελούνται από τις κορυφές του μοντέλου και τα στοιχεία του πίνακα παίρνουν τιμή 1
ή 0, ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι ακμή που συνδέει τις αντίστοιχες κορυφές. Ο πίνακας
γειτνίασης μπορεί να κατασκευαστεί με αντίστοιχο τρόπο για τις έδρες του στερεού.

Πίνακας Γειτνίασης Κορυφών
v7

v4

v3
v5

v8

v1

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8

v6

v2

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

0 1 0 1
1
0
1
0
0
0
1

0
1
0
1
0
0
0

1
0
1
0
1
0
0

0
1
0
0
0
1
0

0

0 0 1

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0
0 1 0 1
1 0 1 0

Σχήμα 3-6: Ο «Πίνακας Γειτνίασης Κορυφών» ενός στερεού.

Το σύνορο του στερεού προκύπτει από την ένωση όλων των εδρών του (που είναι υποσύνολα του
συνόρου) και ακολουθεί τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν στο §3.1.1. Κάθε έδρα είναι
πεπερασμένη και μπορεί να οριστεί από μία επιφάνεια και από το σύνορο της: τις ακμές και τις
κορυφές του στερεού που την περιορίζουν (Σχήμα 3-7 (α)). Κάθε ακμή μίας έδρας είναι
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προσανατολισμένη: στα «αριστερά» της, κατά την φορά κίνησης, βρίσκεται το εσωτερικό της
έδρας (Σχήμα 3-7 (β)). Η φορά διαγραφής των ακμών (φορά κίνησης) δίνει τον προσανατολισμό
της έδρας.

v7
e4
v4

e3
Έδρα
F1
v3
e1

v6
v7

e2
e4

v6
e2

Έδρα
F1

v4

(α)

e3

e1

v3

(β)

Σχήμα 3-7: (α) Η έδρα ενός στερεού και (β) ο προσανατολισμός της.

Σε ένα τριεδρικό στερεό οι ακμές του ανήκουν σε δύο έδρες και έχουν διπλό προσανατολισμό, για
τις δύο έδρες στις οποίες ανήκουν (Σχήμα 3-8 (α)). Μία έδρα μπορεί να περιέχει εσωτερικό βρόγχο
από προσανατολισμένες ακμές, που ορίζουν μία άλλη έδρα (ή πολλές έδρες) (Σχήμα 3-8 (β)). Ο
προσανατολισμός του εσωτερικού βρόγχου είναι αντίθετος από αυτόν του εξωτερικού βρόγχου της
έδρας.

v4

Έδρα
F1
e1 v3

e1

v4

v3
Έδρα
F2

(α)

(β)

Σχήμα 3-8: (α) Οι δύο έδρες στις οποίες ανήκει μία ακμή και (β) Εσωτερικός βρόγχος σε έδρα στερεού.

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούμε την Αναπαράσταση Συνόρου, γιατί το φυσικό σκίτσο είναι
η προβολή του συνόρου ενός στερεού στο επίπεδο (§3.2).
Σημείωση 3-1: Για την αναπαράσταση του σκίτσου και του στερεού κατασκευάζεται,
επεξεργάζεται και χρησιμοποιείται ο πίνακας γειτνίασης των κορυφών/κόμβων και των
εδρών/περιοχών του στερεού/σκίτσου. Ο πίνακας γειτνίασης του πλήρους σκίτσου είναι ίδιος με
αυτόν του αντίστοιχου στερεού, γιατί το πλήρες σκίτσο αναπαριστά το σύνορο του στερεού στο
επίπεδο XY. Ο πίνακας γειτνίασης, τόσο για το σκίτσο (πλήρες ή φυσικό) όσο και για το στερεό
μοντέλο δεν θα δίνεται σε κάθε περίπτωση και παράδειγμα της παρούσας διατριβής, θα θεωρείται
όμως ότι υπάρχει.
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Το μοντέλο συνόρου για ένα στερεό δεν είναι μοναδικό (Σχήμα 3-9). Η αναπαράσταση συνόρου,
που ακολουθείται στην παρούσα διατριβή, για το στερεό μοντέλο δεν επιτρέπει συνεπίπεδες
γειτονικές έδρες, ούτε γειτονικές συνευθειακές ακμές. Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα (β) και (γ) στο
Σχήμα 3-9 απορρίπτονται, αν και αποτελούν μία σωστή αναπαράσταση του στερεού.

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 3-9: Μοντέλο Συνόρου – διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου στερεού.

3.1.3 Νόμος του Euler
Ο αριθμός των κορυφών, ακμών και εδρών ενός στερεού συνδέονται μεταξύ τους με την παρακάτω
σχέση, που είναι γνωστή ως Νόμος του Euler (Mortenson, 2006):
F – E + V-L = 2 (B – G),
όπου F ο αριθμός των εδρών του στερεού, Ε ο αριθμός των ακμών, V ο αριθμός των κορυφών, L ο
αριθμός των εσωτερικών βρόγχων στις έδρες του στερεού, B ο αριθμός των τμημάτων από τα
οποία αποτελείται το στερεό, και G ο αριθμός των διαμπερών οπών του.
Ο νόμος του Euler αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη ορθότητας ενός στερεού. Αν για τα δομικά
στοιχεία ενός στερεού δεν ισχύει ο νόμος του Euler, τότε το στερεό δεν είναι σωστό. Όταν ο
αριθμός των διαμπερών οπών G είναι μηδέν, τότε το στερεό είναι ομοιομορφικό (homeomorphic)
με την σφαίρα. Αυτό σημαίνει ότι το σύνορο του μπορεί κείτεται πάνω σε μία σφαίρα. Αντίστοιχα
όταν το G είναι ίσο ή μεγαλύτερο από ένα (υπάρχουν διαμπερείς οπές), τότε το στερεό μοντέλο
είναι ομοιομορφικό με σφαίρα με ένα ή περισσότερους δακτυλίους.
Για τα πολύεδρα της παρούσας έρευνας (§1.3), που δεν περιέχουν εσωτερικούς βρόγχους ή
διαμπερείς οπές, και αποτελούνται από ένα μόνο τμήμα, ο Νόμος του Euler παίρνει την παρακάτω
μορφή:
F – E + V = 2.

3.2 ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΚΙΤΣΟΥ
Υπάρχουν δύο είδη προβολών (Θεοχάρης & Μπεμ, 1999), η προοπτική προβολή (perspective) και
η παράλληλη προβολή (parallel). Στην παράλληλη προβολή, το στερεό προβάλλεται στο επίπεδο
XY παράλληλα στο άξονα Ζ. Το επίπεδο XY είναι το επίπεδο προβολής και ο άξονας Ζ καλείται
άξονας προβολής. Το προβαλλόμενο στερεό μπορεί να βρίσκεται στο θετικό ή στο αρνητικό τμήμα
του άξονα Z. Η κατεύθυνση της προβολής (φορά προβολής) είναι πάντα αντίθετη της φοράς που
έχει ο άξονας Z του στερεού (Σχήμα 3-10(α)). Η παράλληλη αυτή προβολή καλείται ορθή προβολή
και κάθε τρισδιάστατο σημείο P (x, y, z) προβάλλεται στο δισδιάστατο σημείο P΄(x, y, 0). Η
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προβολή είναι ένας μετασχηματισμός των τρισδιάστατων σημείων σε σημεία του επιπέδου XY. Ο
πίνακας μετασχηματισμού της ορθής προβολής δίνεται στο Σχήμα 3-10(β).

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

P΄ = 0 0 0 0 *P

(α)

(β)

Σχήμα 3-10: (α) Ορθή προβολή ενός στερεού στο επίπεδο Ζ=0 και (β) Ο πίνακας της ορθής προβολής.

Για την κατασκευή των σκίτσων που προέρχονται από την ορθή προβολή στερεού ισχύουν οι
παρακάτω δύο περιορισμοί:
(1) το επίπεδο προβολής (Ζ = 0) δεν είναι παράλληλο σε καμία έδρα του στερεού.
(2) οι έδρες και οι ακμές του στερεού δεν είναι παράλληλες με την κατεύθυνση προβολής,
οπότε:
• οι κορυφές του στερεού προβάλλονται στους κόμβους του σκίτσου
• οι ακμές του στερεού προβάλλονται στις γραμμές του σκίτσου
• οι έδρες του στερεού προβάλλονται στις περιοχές του σκίτσου
Ορισμός 3-4: (Δομικά στοιχεία σκίτσου)
Δομικά στοιχεία σκίτσου (ή στοιχεία σκίτσου) καλούνται οι κόμβοι, οι γραμμές και οι περιοχές
ενός σκίτσου που συμβολίζονται αντίστοιχα με J (Junctions), L (Lines), R (Regions).
Από την ορθή προβολή ενός στερεού προκύπτουν δύο είδη σκίτσου:
• Πλήρες σκίτσο: αναπαρίστανται τα ορατά και τα μη ορατά δομικά στοιχεία του στερεού στο
επίπεδο (Σχήμα 3-11 (α)).
• Φυσικό σκίτσο: αναπαρίσταται μόνο το ορατό τμήμα του στερεού (Σχήμα 3-11(β)).
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(α)

(β)

Σχήμα 3-11: (α) Πλήρες Σκίτσο, (β) Φυσικό Σκίτσο.

Το φυσικό σκίτσο περιλαμβάνει μόνο ορατές περιοχές, κόμβους και γραμμές. Το πλήρες σκίτσο
περιλαμβάνει (i) τα ορατά δομικά στοιχεία του φυσικού σκίτσου και (ii) μη-ορατές περιοχές,
κόμβους και γραμμές.
Σημείωση 3-2: H έννοια σκίτσο, στην παρούσα έρευνα, αναφέρεται στην ορθή προβολή σφαιρικών,
τρίεδρων πολυέδρων. Όταν ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, θα επισημαίνεται.
3.2.1 Αξονομετρικές Προβολές
Οι αξονομετρικές προβολές ανήκουν στην κατηγορία των ορθών προβολών και χρησιμοποιούνται
για την τρισδιάστατη περιγραφή της μορφής ενός στερεού σε δύο διαστάσεις. Οι σημαντικότερες
αξονομετρικές προβολές είναι (Heinzler, Maier, & Schilling, 1999):
• Ισομετρική Προβολή (Σχήμα 3-12 (α)): Χρησιμοποιείται αν υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει
να δειχτεί σε τρεις όψεις.
(i) Όλες οι διαστάσεις του στερεού σχεδιάζονται με την ίδια κλίμακα (x:y:z = 1:1:1).
(ii) Οι διευθύνσεις X και Y σχηματίζουν γωνία 30 μοιρών ως προς τον οριζόντιο άξονα σχεδίασης,
ενώ η διεύθυνση Z είναι κατακόρυφη.
• Διμετρική Προβολή (Σχήμα 3-12 (β)): Χρησιμοποιείται αν υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει να
δειχτεί σε μία όψη.
(i) Οι διαστάσεις του στερεού σχεδιάζονται σε κλίμακα (x:y:z = 0.5:1:1).
(ii) Η διεύθυνση X έχει γωνία 42 μοίρες με τον οριζόντιο άξονα σχεδίασης, η διεύθυνση Y έχει
γωνία 7 μοίρες με τον οριζόντιο άξονα σχεδίασης και η διεύθυνση Z είναι κατακόρυφη.
(iii) Οι διευθύνσεις X και Y μπορούν να αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους.
• Πλάγια Παράλληλη Προβολή (Σχήμα 3-12 (γ)): Χρησιμοποιείται αν υπάρχει κάτι σημαντικό που
πρέπει να δειχτεί σε μία όψη. Η προβολή αυτή καλείται και Kavalier Kabinet προβολή.
(i) Οι διαστάσεις του στερεού σχεδιάζονται σε κλίμακα (x:y:z = 0.5:1:1).
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(ii) Η διεύθυνση X έχει γωνία 45 μοίρες με τον οριζόντιο άξονα σχεδίασης, η διεύθυνση Y είναι
οριζόντια και η διεύθυνση Z κατακόρυφη.
(iii) Οι διευθύνσεις X και Y μπορούν να αλλάξουν μεταξύ τους θέση.

(α)

(β)

(γ)
Σχήμα 3-12: Αξονομετρικές Προβολές – (α) Ισομετρική, (β) Διμετρική, (γ) Πλάγια παράλληλη.

3.3 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟ ΣΚΙΤΣΟ
Τι γίνεται στην περίπτωση που δεδομένης της προβολής ενός στερεού στο επίπεδο XY, χρειάζεται
να υπολογιστεί η τρισδιάστατη μορφή του ξανά; Για την επιστήμη των Μαθηματικών αυτό δεν
είναι εφικτό. Ο πίνακας μετασχηματισμού της ορθής προβολής έχει ορίζουσα μηδέν, που σημαίνει
ότι δεν αντιστρέφεται η διαδικασία προβολής.
Η λύση του προβλήματος αυτού πέρασε από τα Καθαρά Μαθηματικά στο ερευνητικό χώρο της
Επεξεργασίας Εικόνας (Image Processing), της Υπολογιστικής Όρασης (Computer Vision) και της
Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και αναφέρεται ως «Πρόβλημα Ανακατασκευής
Στερεού από Σκίτσο».
Ορισμός 3-5: (Ανακατασκευή στερεού από σκίτσο)
Ανακατασκευή στερεού από σκίτσο καλούμε την διαδικασία απόκτησης όλων των πολυέδρων που
η προβολή τους ταυτίζεται με το σκίτσο (Ros, 2000).
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Το πρόβλημα αυτό έχει πολλές μορφές ανάλογα με το είδος του σκίτσου (πλήρες ή φυσικό) και το
στερεό που πρέπει να κατασκευαστεί από αυτό. Επειδή ο χώρος των λύσεων είναι συνήθως
μεγάλος, οι περισσότεροι αλγόριθμοι ανακατασκευής (§2.2) προσπαθούν να βρουν το πολύεδρο
που θα αντιλαμβανόταν ο άνθρωπος αν κοιτούσε το αντίστοιχο σκίτσο.
Η «Ανακατασκευή Στερεού από Σκίτσο» διαφέρει από την «Αναγνώριση Στερεού από Σκίτσο»
(recognition). Στην «Αναγνώριση Στερεού από Σκίτσο» υπάρχει μία βάση δεδομένων από σκίτσα
και τα στερεά που προβάλλονται σε αυτά. Για κάθε σκίτσο ελέγχεται η ομοιότητα του με τα
σκίτσα της βάσης και το σκίτσο αντιστοιχίζεται στο πιο πιθανό στερεό. Στην «Ανακατασκευή
Στερεού από Σκίτσο» δεν υπάρχει προκαθορισμένη βάση από σκίτσα. Για κάθε σκίτσο
κατασκευάζεται από την αρχή το Μοντέλο Συνόρου του στερεού που προβάλλεται σε αυτό.
Ορισμός 3-6: (Ανακατασκευάσιμο σκίτσο)
Ένα σκίτσο καλείται ανακατασκευάσιμο (reconstructible) αν υπάρχει πολύεδρο του οποίου η
προβολή ταυτίζεται με το σκίτσο.
Η ανακατασκευασιμότητα του σκίτσου δεν εξαρτάται από το είδος της προβολής (ορθής ή
προοπτικής) αλλά από το ίδιο το σκίτσο που την αναπαριστά (K. Sugihara, 1986).

3.4 ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΟ
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμοί και θεωρήματα της Θεωρίας Γράφων που είναι χρήσιμα
για την ανάλυση σκίτσων. Στην συνέχεια αναλύονται βασικοί ορισμοί που αφορούν το φυσικό
σκίτσο και εξηγούνται τα είδη κόμβων που συναντώνται σε ένα τέτοιοι σκίτσο και οι ιδιότητες
τους.
3.4.1 Χρήσιμες Έννοιες από την Θεωρία Γράφων
Η παρακάτω θεωρία για του γράφους βασίζεται κυρίως στα βιβλία των: α) Μανωλόπουλου,
«Μαθήματα Θεωρίας Γράφων» (Μανωλόπουλος, 1996) και β) Diestel «Graph Theory» (Diestel,
1997).
Γράφος είναι μία δομή που αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων που συνδέονται μεταξύ τους με
ένα σύνολο γραμμών (ευθύγραμμων ή καμπύλων). Ο γράφος συμβολίζεται ως G(V, E), όπου V και
E είναι τα σύνολα των κόμβων και των γραμμών του αντίστοιχα. Κάθε γραμμή e προσδιορίζεται
από δύο κόμβους u, v που ονομάζονται τερματικοί κόμβοι. Η γραμμή e ονομάζεται προσπίπτουσα
στους κόμβους u, v ή λέγεται ότι ενώνει τα u, v. O κόμβος u καλείται γειτονικός του v και
αντίστροφα. Αν δύο κόμβοι δεν ενώνονται, τότε ονομάζονται μη γειτονικοί ή ανεξάρτητοι. Γειτονιά
ενός κόμβου v είναι το σύνολο των κόμβων που ενώνονται με τον κόμβο v με μία γραμμή του
γράφου. Κατευθυνόμενος γράφος ονομάζεται ένας γράφος που αποτελείται από ένα μη κενό σύνολο
κόμβων V και ένα σύνολο Α από διατεταγμένα ζεύγη κόμβων, που ονομάζονται τόξα.
Βαθμός ενός κόμβου v λέγεται το πλήθος των γραμμών που προσπίπτουν στον κόμβο v και
συμβολίζεται με d(v). Αν για κάποιον κόμβο ο βαθμός του είναι ίσος με ένα, ο κόμβος ονομάζεται
εκκρεμής. Τακτικός γράφος βαθμού k λέγεται ένας γράφος αν κάθε κόμβος του έχει τον ίδιο βαθμό
k. Κάθε τακτικός γράφος βαθμού τρία ονομάζεται κυβικός γράφος. Μία γραμμή με ταυτόσημους
τερματικούς κόμβους ονομάζεται βρόγχος, ενώ δύο ή περισσότερες γραμμές που ενώνουν το ίδιο
ζεύγος κόμβων ονομάζονται παράλληλες. Κάθε γράφος χωρίς βρόγχους ή παράλληλες γραμμές
ονομάζεται απλός.
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Ένας γράφος G αποσυντίθεται σε δύο γράφους G1 και G2 αν ισχύει:
G1 ∪ G2 = G και G1 ∩ G2=Nn ∀n . Κατά την αποσύνθεση αγνοούνται οι απομονωμένοι κόμβοι.
Με απλά λόγια, κάθε γραμμή του G βρίσκεται είτε στο G1 είτε στον G2, άλλα όχι και στους δύο.
Όμως, κάποιοι κόμβοι μπορεί να ανήκουν και στους δύο υπογράφους. Αν από έναν γράφο G
διαγραφεί μία γραμμή του e (πράξη διαγραφής γραμμής), τότε οι τερματικοί κόμβοι της γραμμής
δεν διαγράφονται και ο γράφος που προκύπτει συμβολίζεται με G-e. Συγχώνευση δύο κόμβων v1
και v2 ενός γράφου είναι η αντικατάσταση τους από έναν νέο κόμβο v, ενώ οι προσπίπτουσες
γραμμές στους κόμβους v1 και V2, προσπίπτουν στον κόμβο v. Κάθε γράφος G1 που λαμβάνεται
από έναν γράφο G μετά την εφαρμογή των πράξεων συγχώνευσης και διαγραφής αποτελεί έναν
ελάχιστο γράφο του G.
Μονοπάτι είναι μία ακολουθία από εναλλασσόμενους κόμβους και γραμμές που αρχίζει και
τελειώνει με κόμβο όπου καμία γραμμή ή κόμβος δεν εμφανίζονται δύο ή περισσότερες φορές. Ένα
μονοπάτι δεν τέμνει τον εαυτό του και δεν περιέχει βρόγχους. Οι κόμβοι από όπου ένα μονοπάτι
αρχίζει και τελειώνει ονομάζονται τερματικοί, ενώ οι υπόλοιποι κόμβοι του μονοπατιού
ονομάζονται εσωτερικοί. Ένα μονοπάτι είναι κλειστό (κύκλος) ή ανοικτό αν αντίστοιχα οι
τερματικοί κόμβοι ταυτίζονται ή όχι. Δύο μονοπάτια λέγονται ξένα ως προς τις γραμμές αν δεν
έχουν καμία κοινή γραμμή, παρόλο που μπορεί να τέμνονται. Μήκος είναι ο αριθμός των γραμμών
ενός μονοπατιού. Η γραμμή που ενώνει δύο κόμβους ενός κύκλου αλλά δεν ανήκει η ίδια στον
κύκλο ονομάζεται χορδή.
Ένας γράφος G λέγεται επίπεδος αν δύο οποιεσδήποτε γραμμές του G συναντώνται μόνο σε
προσκείμενους τερματικούς κόμβους. Επιπεδικός λέγεται ο γράφος που είναι ισομορφικός προς ένα
επίπεδο γράφο. Καμπύλη Jordan ονομάζεται μία συνεχής γραμμή στο επίπεδο που δεν τέμνει τον
εαυτό της. Σε μία κλειστή καμπύλη Jordan τα δύο άκρα της συμπίπτουν. Δοθέντος ενός επίπεδου
γράφου G και ενός σημείου x του επιπέδου, ονομάζουμε περιοχή του G που περιέχει το x, το
σύνολο όλων των κόμβων του G που μπορούν να ενωθούν με το x μέσω μίας καμπύλης Jordan που
δεν τέμνει τις ακμές του G. Σύνορο μία περιοχής ονομάζεται ο υπογράφος που παράγεται (induced)
από τις γραμμές και του κόμβους που πρόσκεινται στην περιοχή. Βαθμός περιοχής d(Ri) είναι ο
αριθμός των γραμμών που περικλείουν την περιοχή. Για τις περιοχές ισχύει το παρακάτω Λήμμα,
που δίνει μία εικόνα για τις γραμμές που πρόσκεινται σε αυτήν:
Λήμμα 3-1:
Έστω G ένας γράφος και e μία γραμμή του G.
(i) Αν Χ είναι το σύνορο μιας περιοχής του G, τότε e ⊆ X ή e ∩ X=∅
(ii) Αν το e κείται σε ένα κύκλο C ⊆ G , τότε το e κείται στο σύνορο δύο διαφορετικών περιοχών
του G.
(iii) Αν το e δεν κείται σε κύκλο, τότε το e κείται στο σύνορο ακριβώς μία περιοχής του G.
Ένας γράφος G ονομάζεται k-συνδεδεμένος αν περιέχει περισσότερους από k κόμβους και ο
γράφος G-X παραμένει συνδεδεμένος για κάθε σύνολο X ⊆ V με X < k . Για την εύρεση του
αριθμού k συνδεσμικότητας αναφέρουμε το παρακάτω Θεώρημα:
Θεώρημα 3-2: (Γενική εκδοχή του Θεωρήματος Menger)
(i) Ένας γράφος είναι k-συνδεδεμένος αν και μόνο αν περιέχει k ανεξάρτητα μονοπάτια μεταξύ δύο
κόμβων.
(ii) Ένας γράφος είναι k-συνδεδεμένος ως προς τις γραμμές του αν και μόνο αν περιέχει k
ανεξάρτητα μονοπάτια γραμμών μεταξύ δύο κόμβων.
Ο Νόμος του Euler για στερεά ισχύει και για τους γράφους:
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R+J–L=2

(1)

όπου R, J και L αντίστοιχα οι περιοχές, οι κόμβοι και οι γραμμές του γράφου
Δυικός γράφος (dual graph) G* = ( V*, E*, F*) ονομάζεται ο γράφος που προκύπτει από έναν γράφο
G = ( V, E, F) μετατρέποντας αντίστοιχα τους κόμβους του G σε περιοχές του G* και τις περιοχές
του G σε κόμβους του G*. Οι γραμμές στο G* ενώνουν τους δυικούς κόμβους, διαχωρίζοντας έτσι
τις δυικές περιοχές. Οι γραμμές του G* υπάρχουν όπου υπάρχουν και γραμμές στο G. Στο σχήμα
που ακολουθεί φαίνεται ένας γράφος και ο αντίστοιχος δυικός του.

R1=V*1

R1
v1
R3
R2

Ο γράφος G(V,E,F)

v1=
R*1

R3=V*3

R2=V*2
Ο δυικός γράφος G*(V*,E*,F*)

Σχήμα 3-13: Γράφος G και δυικός γράφος G*.

3.4.2 Τοπολογία και Γεωμετρία Σκίτσου (Φυσικού και Πλήρους)
Για να περιγραφεί ένα σκίτσο, όπως και ένα στερεό, πρέπει να προσδιοριστούν τα τοπολογικά
χαρακτηριστικά του και η γεωμετρία του.
Ορισμός 3-7: (Τοπολογικά Χαρακτηριστικά Σκίτσου)
«Τοπολογικά χαρακτηριστικά σκίτσου» καλούνται τα δομικά στοιχεία αυτού και οι σχέσεις
γειτνίασης τους.
Ορισμός 3-8: (Γεωμετρία Σκίτσου)
Με τον όρο «γεωμετρία σκίτσου» καλούνται οι μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν τους
κόμβους και τις γραμμές του σκίτσου.
Οι κόμβοι του σκίτσου περιγράφονται από τις συντεταγμένες τους στο επίπεδο Ζ = 0 και οι
γραμμές του σκίτσου από την εξίσωση της αντίστοιχης ευθείας. Οι περιοχές του σκίτσου ανήκουν
όλες στο ίδιο επίπεδο (επίπεδο προβολής XY). Τα τοπολογικά χαρακτηριστικά του σκίτσου και η
γεωμετρία του είναι τα μόνα δεδομένα που υπάρχουν για το προβαλλόμενο στερεό.
Στο φυσικό σκίτσο, οι γραμμές τέμνονται μόνο σε κόμβους και δεν υπάρχουν παράλληλες γραμμές
ή γραμμές με ταυτόσημους τερματικούς κόμβους (βρόγχοι). Επομένως, το φυσικό σκίτσο είναι
ένας απλός επίπεδος γράφος. Ο γράφος αυτός είναι μη κατευθυνόμενος, οι περιοχές όμως του
γράφου αποτελούν κατευθυνόμενους υπογράφους. Αν κινηθούμε επάνω στο σύνορο μίας περιοχής
R, τότε το εσωτερικό της περιοχής θα βρίσκεται στα αριστερά μας, όπως ακριβώς συμβαίνει και για
τις έδρες ενός στερεού (§3.1.2).
Στην παρούσα διατριβή διακρίνουμε δύο είδη περιοχών:

• Ορατές περιοχές: Αντιστοιχούν στις έδρες του ορατού τμήματος του στερεού και
περιλαμβάνονται στο φυσικό και στο αντίστοιχο πλήρες σκίτσο.
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• Μη-ορατές περιοχές: Αντιστοιχούν στις έδρες του μη-ορατού τμήματος του στερεού και
περιλαμβάνονται στο πλήρες σκίτσο.
Με τον ίδιο τρόπο διαχωρίζονται οι γραμμές ενός σκίτσου σε ορατές και μη-ορατές και οι κόμβοι
σε ορατοί και μη-ορατοί. Οι ορατές περιοχές περικλείονται μόνο από ορατές γραμμές και ορατούς
κόμβους, ενώ οι μη-ορατές περιοχές περικλείονται από ορατές και μη-ορατές γραμμές και ορατούς
και μη-ορατούς κόμβους.
Κάθε φυσικό σκίτσο αποτελείται από δύο είδη ορατών γραμμών τις οποίες ορίζουμε παρακάτω:
Ορισμός 3-9: (Γραμμή συνόρου)
Γραμμή συνόρου ονομάζεται η ορατή γραμμή του φυσικού σκίτσου που ανήκει σε μία ορατή και
σε μία μη-ορατή περιοχή του πλήρους σκίτσου.
Ορισμός 3-10: (Εσωτερική γραμμή)
Εσωτερική γραμμή ονομάζεται η ορατή γραμμή του φυσικού σκίτσου που ανήκει σε δύο ορατές
περιοχές.
Οι «γραμμές συνόρου» περικλείουν το φυσικό σκίτσο, που σημαίνει ότι μεταξύ των «γραμμών
συνόρου» κείτονται οι «εσωτερικές γραμμές» και οι ορατές περιοχές του σκίτσου.
Ορισμός 3-11: (Αντιστοιχία Στερεού – Σκίτσου)
Αντιστοιχία Στερεού – Σκίτσου καλείται η ένα-προς-ένα αντιστοιχία μεταξύ των δομικών
στοιχείων του στερεού και των δομικών στοιχείων του σκίτσου (κόμβοι – κορυφές, γραμμές –
ακμές, περιοχές – έδρες).
Τα τοπολογικά χαρακτηριστικά ενός στερεού (§3.1) μεταφέρονται, κατά την προβολή του στερεού,
στο σκίτσο.
Ορισμός 3-12: (Τοπολογικά σωστό πλήρες σκίτσο)
Τοπολογικά σωστό πλήρες σκίτσο είναι το σκίτσο που:
α) Κάθε περιοχή του αποτελεί κλειστό μονοπάτι του γράφου (κύκλος).
β) Κάθε κόμβος του ανήκει σε τρεις περιοχές,
γ) Κάθε γραμμή του ανήκει σε δύο περιοχές,
δ) Τα στοιχεία του σκίτσου είναι συνδεδεμένα – δύο τυχαίοι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα
μονοπάτι.
ε) Ισχύει το Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών (Θεώρημα 3-1) - δύο περιοχές του σκίτσου τέμνονται
μόνο σε μία κοινή γραμμή εκτός και αν τέμνονται σε συνευθειακές γραμμές.
στ) Οι προσπίπτουσες γραμμές σε έναν κόμβο βαθμού τρία ανήκουν ανά δύο στην ίδια περιοχή,
ορίζοντας έτσι τρεις περιοχές γύρω από κάθε κόμβο.
Τα αριθμητικά λάθη είναι τα λάθη που προκύπτουν από την γεωμετρία ενός σκίτσου και
εξαρτώνται άμεσα από την αναπαράσταση αυτού με συντεταγμένες σημείων. Συνήθως προκύπτουν
από την ψηφιοποίηση ενός σκίτσου και επηρεάζουν την συνοχή του με αρνητικά αποτελέσματα
στην ανακατασκευασιμότητα αυτού. Για παράδειγμα, όταν τα σημεία μίας περιοχής
αναπαρίστανται από τις συντεταγμένες τους, ένα λάθος σε αυτές ή μία μικρή μετατόπιση ενός
σημείου, μπορεί να αναιρέσει την συνεπιπεδικότητα μεταξύ των αντίστοιχων κορυφών, ώστε η
έδρα να μην ορίζεται. Ένας αλγόριθμος που δεν λαμβάνει υπόψη του τέτοιες περιπτώσεις και κρίνει
το σκίτσο μη ανακατασκευάσιμο, ονομάζεται «άκαμπτος» (superstrict) (K. Sugihara, 1986).
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Ορισμός 3-13: (Γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο)
Γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο είναι το σκίτσο που δεν περιέχει αριθμητικά λάθη στον ορισμό
των στοιχείων του.
Ένα τοπολογικά σωστό πλήρες σκίτσο δεν είναι απαραίτητα γεωμετρικά σωστό. Αν ένα
σκίτσοείναι τοπολογικά λάθος τότε κάποιος κόμβος θα βρίσκεται σε λάθος γεωμετρική θέση. Ένα
πλήρες σκίτσο για να ταυτίζεται με την ορθή προβολή ενός στερεού πρέπει να είναι τοπολογικά και
γεωμετρικά σωστό.
Για τον υπολογισμό της τρισδιάστατης γεωμετρίας ενός πολυέδρου από δεδομένο φυσικό σκίτσο,
το σημαντικότερο ενδιάμεσο βήμα είναι η μετατροπή του φυσικού σκίτσου σε ένα τοπολογικά και
γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο. Δηλαδή, ο προσδιορισμός των στοιχείων του μη-ορατού
τμήματος του πλήρους σκίτσου.
Σημείωση 3-3: Η κατασκευή ενός σωστού πλήρους σκίτσου έγκειται στον σωστό γεωμετρικό και
τοπολογικό προσδιορισμό του μη-ορατού τμήματος του, γιατί τα φυσικά σκίτσα δεν περιέχουν
γεωμετρικά και τοπολογικά λάθη (§1.3).
Ορισμός 3-14: (Ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο)
Ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο είναι ένα τοπολογικά πλήρες σκίτσο, το οποίο εν γένει περιλαμβάνει
στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να απλοποιηθούν με το σκίτσο να παραμένει τοπολογικά πλήρες.
Το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο εμφανίζεται κατά την μετατροπή του φυσικού σκίτσου σε πλήρες.
3.4.2.1

«Αληθοφανές Στερεό από ένα Πλήρες Σκίτσο»

Υπάρχουν άπειροι σχηματισμοί από σημεία και γραμμές στον τρισδιάστατο χώρο, η προβολή των
οποίων στο επίπεδο δίνουν το ίδιο σκίτσο. Κάποιοι από αυτούς τους σχηματισμούς αντιστοιχούν σε
πολύεδρα. Η εικόνα που έχει ο άνθρωπος για το τι είναι στερεό αντικείμενο καθορίζεται από ένα
σύνολο οπτικών εμπειριών από τον πραγματικό κόσμο (Arnheim, 1974). Οι άνθρωποι τείνουν να
επιλέγουν το ίδιο σχηματισμό για ένα συγκεκριμένο σκίτσο (Lipson, 1998). Τόσο ο Lipson όσο και
οι υπόλοιποι ερευνητές του χώρου (§2) ορίζουν ως «ψυχολογικά αληθοφανή λύση» (psychologically
plausible solution) το στερεό μοντέλο που αντιλαμβάνεται από ένα σκίτσο, ο μεγαλύτερος αριθμός
ανθρώπων.
Η στρατηγική που ακολουθείται στην ανακατασκευή στερεού από ένα σκίτσο είναι να βρεθεί η
αληθοφανής αυτή λύση. Αρχικά η συνήθης διαδικασία ήταν ο χρήστης να αποφασίσει πια είναι η
καλύτερη λύση μέσα από ένα σύνολο από στερεά. Σήμερα η τάση είναι η αυτόματη επιλογή από το
σύστημα ανακατασκευής, της αληθοφανούς λύσης με την βοήθεια ενός συνόλου ευριστικών
κυρίως κριτηρίων (Company, Piquer, & Contero, 2004). Η αληθοφάνεια προσδιορίζει το πολύεδρο
που προκύπτει από το σκίτσο και τα κριτήρια που εισάγονται για την κατασκευή της αληθοφανούς
λύσης εφαρμόζονται μέσα από τον αλγόριθμο μετατροπής. Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια
είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (image regularities) που εντοπίζονται στο σκίτσο (§2.2) και
χρησιμοποιούνται για στην τοπολογική και γεωμετρική κατασκευή του πολύεδρου είτε (α) ως
δεδομένα σε ένα Γραμμικό Σύστημα (§2.3), είτε (β) ως περιορισμοί στην εύρεση της βέλτιστης
λύσης τη μη-ορατή τοπολογία (Varley, 2002; Varley, Martin, & Suzuki, 2004b), είτε (γ) ως τμήμα
μιας επαναληπτικής μεθόδου βελτιστοποίησης (§2.3), που μιμείται τον τρόπο λειτουργίας του
ανθρώπινου νου (Naya, Jorge, Conesa, Contero, & Gomis, 2002). Για τον υπολογισμό της
«ψυχολογικά αληθοφανής λύσης» απαιτείται η εύρεση της ολικής ελάχιστης λύσης κατά την
διαδικασία βελτιστοποίησης και το μειονέκτημα των μεθόδων βελτιστοποίησης είναι ότι πολύ
εύκολα και ανάλογα με τις αρχικές τιμές που δίνονται, πέφτουν σε τοπικά ελάχιστα (Company,
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Contero, Conesa, & Piquer, 2004), τα οποία αντιστοιχούν σε τρισδιάστατα μοντέλα που δεν
συμπίπτουν με την ανθρώπινη οπτική αντίληψη (Naya et al., 2002). Η επιτυχία της μεθόδου
βελτιστοποίησης βασίζεται στην ποικιλία των «γεωμετρικών χαρακτηριστικών» που θα
χρησιμοποιηθούν, την μαθηματική μοντελοποίηση τους και στον ίδιο τον αλγόριθμο
βελτιστοποίησης (Lipson & Shpitalni, 1996).
Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις μορφές και τα σχήματα αφορά την
ερευνητική περιοχή της Οπτικής Αντίληψης (Visual Perception). Ιστορικά η πρώτη συστηματική
προσπάθεια να μελετηθεί ο ανθρώπινος τρόπος αντίληψης έγινε από τους Γερμανούς ψυχολόγους
Gestalt. Η βασική αρχή τους για την οπτική αντίληψη ήταν ο Νόμος του Pragnanz ο οποίος
περιγράφεται ως εξής: «Μέσα από ένα σύνολο από γεωμετρικά πιθανές διατάξεις, θα γίνει
αντιληπτή αυτή που έχει το πιο απλό σχήμα» (Eysenck & Keane, 2007). Η έννοια της «απλότητας»
επιδέχεται πολλούς ορισμούς. Μπορεί να περιγραφεί ως η υποκειμενική εμπειρία και κρίση ενός
παρατηρητή που δεν νοιώθει καμιά δυσκολία στο να κατανοήσει αυτό που του δείχνεται (Arnheim,
1974). Αυτό όμως αφορά τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης, αφού ο υπολογιστής δεν έχει την
ικανότητα να κατανοήσει τις μορφές που αναπαριστούν τα σκίτσα από προηγούμενες εμπειρίες του
και να κρίνει ποιες είναι οι πιο απλές από αυτές. Αλλά ακόμα και αν αυτό είναι εφικτό κινείται στα
ερευνητικά πλαίσια της Τεχνιτής Νοημοσύνης και δεν αφορά την παρούσα έρευνα. Για να
ορίσουμε και να κατανοήσουμε την έννοια του «απλού σχήματος» μπορούμε να απαντήσουμε στα
εξής δύο ερωτήματα: (1) Ποια είναι η απλούστερη δομή η οποία εξυπηρετεί τον αντικειμενικό
σκοπό (φειδωλία) και (2) ποιος είναι ο απλούστερος τρόπος για να οργανωθεί η δομή αυτή
(απλούστερη τάξη) (Arnheim, 1974).
Για το πρόβλημα της μετατροπής του φυσικού σκίτσου σε πλήρες, ο αντικειμενικός σκοπός είναι η
σωστή γεωμετρική και τοπολογική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος του σκίτσου με τον
ελάχιστο αριθμό μη-ορατών δομικών στοιχείων (απλούστερη δομή). Βασιζόμενοι σε ότι έχει
ειπωθεί μέχρι τώρα, παραθέτουμε τον παρακάτω ορισμό:
Ορισμός 3-15: (Ελάχιστο πλήρες σκίτσο ή ελάχιστη λύση)
Ελάχιστο πλήρες σκίτσο είναι το πλήρες σκίτσο που προέκυψε από ένα φυσικό σκίτσο και
αποτελείται από τον ελάχιστο αριθμό μη-ορατών δομικών στοιχείων που απαιτούνται για να είναι
τοπολογικά σωστό.
3.4.3 Είδη Κόμβων Φυσικού Σκίτσου
Στο §2.1 περιγράφηκε η μέθοδος «Ανάθεσης Ετικετών σε Γραμμές» (Line Labelling) και δόθηκαν
τα είδη των κόμβων (Σχήμα 2-1) που εμφανίζονται σε φυσικά σκίτσα τρίεδρων στερεών. Από τα
τέσσερα αυτά είδη κόμβων, εμείς ενδιαφερόμαστε για τις ιδιότητες των κόμβων-T και κόμβων-L,
βάσει των οποίων καθορίζεται το μη-ορατό τμήμα του πλήρους σκίτσου. Επίσης εισάγουμε την
έννοια «κόμβος συνόρου», που επίσης εμφανίζεται σε φυσικά σκίτσα.
Ορισμός 3-16: (Κόμβος-L)
Κόμβος-L ονομάζεται κάθε κόμβος βαθμού δύο σε ένα φυσικό σκίτσο (Clowes, 1971; Huffman,
1971).

Ιδιότητες κόμβου-L:
(i) Ο κόμβος-L ανήκει σε μία ορατή περιοχή και σε δύο μη-ορατές.
(ii) Στον κόμβο-L προσπίπτει μία μη-ορατή γραμμή, ώστε αυτός να μετατραπεί σε κόμβο πλήρους
σκίτσου (κόμβος βαθμού τρία).
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(iii) Οι δύο ορατές γραμμές του κόμβου-L ανήκουν στην ίδια ορατή περιοχή του φυσικού σκίτσου.
(iv) Οι δύο ορατές γραμμές του κόμβου-L είναι γραμμές συνόρου (επειδή ανήκουν μόνο σε μία
ορατή περιοχή).
(v) Οι δύο ορατές γραμμές του κόμβου-L μαζί με την μη-ορατή γραμμή του ορίζουν δύο
διαφορετικές μη-ορατές περιοχές. Η ιδιότητα αυτή βασίζεται στο Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών
(Θεώρημα 3-1).
(vi) Οι μόνες ορατές γραμμές με τις οποίες συνορεύει η μη-ορατή γραμμή του κόμβου-L είναι οι
δύο ορατές γραμμές που προσπίπτουν στον κόμβο-L. Αντίστοιχα, ο μόνος ορατός κόμβος που
προσπίπτει στην μη-ορατή γραμμή είναι ο κόμβος-L.

Η μη ορατή
γραμμή που λείπει
από τον κόμβο

Κόμβος - L

Τα δύο μη ορατά επίπεδα
που δημιουργούνται

Σχήμα 3-14: Κόμβος-L και οι μη-ορατές περιοχές που σχηματίζονται γύρω από αυτόν.

Ορισμός 3-17: (Κόμβος-T )
Κόμβος-T είναι ο κόμβος βαθμού τρία σε ένα φυσικό σκίτσο, με τις δύο από τις τρεις
προσπίπτουσες γραμμές συνευθειακές (Σχήμα 3-15).
Υπάρχει ειδική ορολογία για τις γραμμές και περιοχές που σχετίζονται με έναν κόμβο-T. Η
ορολογία αυτή χρησιμοποιείται από τους ερευνητές που ασχολούνται με την μέθοδο «Ανάθεσης
Ετικετών σε Γραμμές» (§2.1) και είναι χρήσιμη για τη περιγραφή των ιδιοτήτων του κόμβου αυτού.

• Οι δύο συνευθειακές γραμμές που προσπίπτουν στο κόμβο-T, θεωρούνται μία γραμμή, η οποία
ονομάζεται «αποκρύπτουσα γραμμή» (occluding line: (Σχήμα 3-15(β)). Αυτή ανήκει σε μία ορατή
περιοχή, που ονομάζεται «αποκρύπτουσα περιοχή» (Σχήμα 3-15(γ)) και σε μία μη-ορατή περιοχή
που ονομάζεται «κρυμμένη περιοχή».
• Η γραμμή που προσπίπτει στον κόμβο-T (Σχήμα 3-15(β)) ονομάζεται «κρυμμένη γραμμή»
(occluded line).
• Η περιοχή στην οποία κείτεται η κρυμμένη γραμμή και ο κόμβος-T ονομάζεται «μερικώς
κρυμμένη περιοχή» (partially occluded region: Σχήμα 3-15(γ)). Ένα τμήμα της «μερικώς
κρυμμένης περιοχής» στο φυσικό σκίτσο είναι ορατό και ένα τμήμα της μη-ορατό (Σχήμα 3-15(δ)).
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Κόμβος - Τ

Κρυμμένη
Γραμμή

Η πραγματική θέση
του κόμβου

(α)

(β)
Μερικώς Κρυμμένη
Περιοχή

(γ)

Αποκρύπτουσα
Γραμμή

Το μη ορατό τμήμα της
μερικώς κρυμμένης
περιοχής

(δ)
Αποκρύπτουσα
Περιοχή

Σχήμα 3-15: (α) Κόμβος-Τ, (β) Η «κρυμμένη» και η «αποκρύπτουσα» γραμμή του κόμβου-Τ, (γ) Η «μερικώς
κρυμμένη» και η «αποκρύπτουσα περιοχή» του κόμβου-Τ και (δ) το μη-ορατό τμήμα της «μερικώς κρυμμένης»
περιοχής.

Ιδιότητες του κόμβου-T:
(i) Η πραγματική θέση του κόμβου (δείτε §5.5) βρίσκεται στο μη-ορατό τμήμα του σκίτσου, πάνω
στην ευθεία που ορίζει η «κρυμμένη γραμμή» (Σχήμα 3-15(α)).
(ii) Ο κόμβος-T είναι εκκρεμής κόμβος. Οι δύο συνευθειακές γραμμές που προσπίπτουν στον
κόμβο-T θεωρούνται μία γραμμή («αποκρύπτουσα γραμμή» - δείτε παραπάνω) η οποία δεν
προσπίπτει στον κόμβο αυτόν.
(iii) Ο κόμβος-T ανήκει σε μία ορατή περιοχή (μερικώς κρυμμένη περιοχή) και σε δύο μη-ορατές.
(iv) Η κρυμμένη γραμμή είναι γραμμή συνόρου (συνδυασμός ιδιοτήτων (iv) και (v)).
(v) Στον κόμβο-T προσπίπτουν δύο μη-ορατές γραμμές.
(vi) Οι δύο μη-ορατές περιοχές στις οποίες κείτεται ο κόμβος-Τ σχηματίζονται από:
a. Τις δύο μη-ορατές γραμμές που προσπίπτουν στο κόμβο-T (Σχήμα 3-16(i)) και
b. Την μία εκ των δύο μη-ορατών γραμμών και της «κρυμμένη γραμμής» (Σχήμα 3-16(ii)).
Υπάρχουν σκίτσα στα οποία ο κόμβος-T ανήκει σε δύο «μερικώς κρυμμένες περιοχές» (Σχήμα
3-16(iii)). Στην περίπτωση αυτή ο κόμβος-T ανήκει σε ένα μόνο μη-ορατό επίπεδο, που
σχηματίζεται από τις δύο μη-ορατές γραμμές του (Σχήμα 3-16(iv)). Υπάρχουν σκίτσα που η
«κρυμμένη περιοχή» ενός κόμβου-Τ δεν συνορεύει με την «μερικώς κρυμμένη περιοχή». Στην
περίπτωση αυτή, η μη-ορατή περιοχή που συνορεύει με την «μερικώς κρυμμένη» και την
«κρυμμένη» περιοχή θεωρείται επίσης «κρυμμένη περιοχή» του κόμβου-Τ.
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Κόμβος - Τ

(i) Οι δύο μη ορατές περιοχές που συμπληρώνουν το
κόμβο-Τ και η μη-ορατή περιοχή που σχηματίζουν.

(ii) Η δεύτερη μη-ορατή περιοχή που
ανήκει ο κόμβος-Τ.

(iii) Κόμβος-Τ με δύο «μερικώς κρυμμένες περιοχές» .

(iv) Η μη ορατή περιοχή του κόμβου-Τ.

Σχήμα 3-16: Οι περιοχές γύρω από έναν κόμβο-Τ.

Το πρόβλημα της ανακατασκευής στερεού από φυσικό σκίτσο είναι δύσκολο και μετά από μελέτη
των πιθανών περιπτώσεων αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε περιπτώσεις στερεών που για τα
σκίτσα τους ισχύουν οι παρακάτω δύο περιορισμοί (Περιορισμοί Κόμβων-T):
(1) Κάθε περιοχή του σκίτσου περικλείεται από έναν ή κανέναν κόμβο-T.
(2) Δεν υπάρχουν κόμβοι-T που μοιράζονται την ίδια κρυμμένη περιοχή.
Ένα φυσικό σκίτσο εκτός από τους κόμβους-L και -T περιλαμβάνει και τα εξής δύο είδη κόμβων
(Σχήμα 3-17):
Ορισμός 3-18: (Εσωτερικός Κόμβος)
Εσωτερικός κόμβος σε ένα φυσικό σκίτσο καλείται ο κόμβος βαθμού τρία, που οι τρεις
προσπίπτουσες σε αυτόν γραμμές είναι εσωτερικές γραμμές.
Ορισμός 3-19: (Κόμβος Συνόρου)
Κόμβος συνόρου σε ένα φυσικό σκίτσο καλείται ο κόμβος βαθμού τρία, όπου οι δύο από τις τρεις
προσπίπτουσες σε αυτόν γραμμές είναι γραμμές συνόρου.
Ιδιότητες κόμβων βαθμού τρία:
(i) Ο κόμβος συνόρου ανήκει σε δύο ορατές περιοχές και σε μία μη-ορατή.
(ii) Ο εσωτερικός κόμβος ανήκει σε τρεις ορατές περιοχές.
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Κόμβος
συνόρου

Εσωτερικός
κόμβος

(α)

(β)

Σχήμα 3-17: (α) Κόμβος συνόρου φυσικού σκίτσου, (β) Εσωτερικός κόμβος φυσικού σκίτσου.

Για τον κόμβο συνόρου εύκολα αποδεικνύεται η:
Πρόταση 3-1:
Αν σε έναν κόμβο βαθμού τρία η μία από τις προσπίπτουσες γραμμές του είναι γραμμή συνόρου, ο
κόμβος είναι κόμβος συνόρου.

3.4.4 Θεώρημα του Euler για Φυσικό Σκίτσο
Ο Νόμος του Euler (§3.1.3) ισχύει και για το πολύεδρο και για έναν συνδεδεμένο επίπεδο γράφο
(Diestel, 1997; Μανωλόπουλος, 1996). Επομένως ισχύει και για το φυσικό σκίτσο.
Για την εφαρμογή του Νόμου Euler σε ένα φυσικό σκίτσο, συνυπολογίζεται στον αριθμό των
περιοχών και η εξωτερική περιοχή, στην οποία ανήκουν οι γραμμές συνόρου του σκίτσου, διότι
κάθε γραμμή που ανήκει σε κύκλο (κλειστή περιοχή) πρέπει να ανήκει στο σύνορο δύο περιοχών
του γράφου (Λήμμα 3-1). Για όλες τις γραμμές συνόρου, η δεύτερη περιοχή στην οποία ανήκουν
είναι η ίδια, η εξωτερική περιοχή του σκίτσου.
Πρόταση 3-2: (Νόμος του Euler για φυσικό σκίτσο)
Έστω ένα φυσικό σκίτσο και έστω N T ο αριθμός των κόμβων-T που περιέχονται σε αυτό. Τότε
ισχύει:
Rv + Jv − Lv = 1 + N T

όπου Rv, Jv, Lv είναι αντίστοιχα ο αριθμός των ορατών περιοχών, ορατών κόμβων και ορατών
γραμμών του σκίτσου.
Απόδειξη:
Η απόδειξη βασίζεται στην εφαρμογή του Νόμου του Euler για επίπεδο γράφο/σκίτσο (εξίσωση 1).
Περίπτωση Α: Έστω ένα φυσικό σκίτσο, χωρίς κόμβους-T. Υπολογίζουμε τον πραγματικό αριθμό
των ορατών περιοχών του, χωρίς την εξωτερική περιοχή, αφαιρώντας από τον τύπο του Euler για
επίπεδο γράφο μία περιοχή. Επομένως ισχύει:

Rv + Jv − Lv = 1 ,

(2)
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όπου Rv, Jv, Lv είναι ο αριθμός των ορατών περιοχών, κόμβων και γραμμών του φυσικού
σκίτσου.
Περίπτωση Β: Όταν το σκίτσο περιέχει κόμβους-T, τότε βάσει το Λήμματος 3-1, οι γραμμές της
«μερικώς κρυμμένης περιοχής» θα ανήκουν στο σύνορο μόνο μίας περιοχής, γιατί ο κόμβος-Τ είναι
κόμβος βαθμού ένα και η «μερικώς κρυμμένη περιοχή» δεν αποτελεί κύκλο. Επομένως, η (2) θα
ισχύει μόνο αν η «αποκρύπτουσα γραμμή» αποτελείται από δύο συνευθειακές γειτονικές ορατές
γραμμές, οπότε η «μερικώς κρυμμένη περιοχή» θεωρείται κλειστή. Έστω LT ο αριθμός των
γραμμών του σκίτσου στην περίπτωση αυτή. Τότε η σχέση (2) για σκίτσα με κόμβους-T είναι της
μορφής:

Rv + Jv − LT = 1

(3)

Ο αριθμός όμως των ορατών γραμμών Lv ενός σκίτσου, υπολογίζεται αν οι δύο συνευθειακές
γραμμές του κόμβου-T αντικατασταθούν από μία γραμμή, την αποκρύπτουσα. Επομένως ισχύει
LT = Lv + 1 και επειδή αυτό ισχύει για κάθε κόμβο-T σε ένα σκίτσο έχουμε:
LT = Lv + NT

(4)

Οι σχέσεις (3) και (4) μας δίνουν: Rv + Jv − (Lv + NT ) = 1 ⇒
Rv + Jv − Lv = 1 + N T

(5)

Η σχέση (5) ισχύει και για σκίτσα χωρίς κόμβους-T, όπου NT = 0 οπότε και προκύπτει η σχέση (2).
3.4.5 Εφαρμογή της Θεωρίας Γράφων σε Σκίτσα
Η Θεωρία Γράφων εφαρμόζεται στα σκίτσα – γράφους και βοηθάει τόσο στην ερμηνεία των
σκίτσων, όσο και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την μορφή του γράφου ώστε αυτός να
αναπαριστά ένα πολύεδρο. Στην συνέχεια ο αριθμός των κόμβων (V) και των γραμμών (E) ενός
γράφου συμβολίζονται όπως οι κόμβοι (J) και οι γραμμές (L) ενός σκίτσου, εφόσον ένα φυσικό
σκίτσο ταυτίζεται με την τοπολογία ενός γράφου.
Οι δύο παρακάτω εξισώσεις μας δίνουν το αριθμό των γραμμών σε ένα σκίτσο, σε σχέση με τον
αριθμό των κόμβων του. Αυτό χρησιμεύει στον υπολογισμό του αριθμού των μη-ορατών γραμμών
και κόμβων στο φυσικό σκίτσο.
Λήμμα 3-2: (Λήμμα Χειραψιών)
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κόμβων ενός γράφου G(J, L) είναι διπλάσιο του πλήθους των
γραμμών του
J

L = 1 2 ∑ d( Ji )
i =1
όπου Ji ∈ J (Μανωλόπουλος, 1996).
Το Λήμμα αυτό ισχύει για κάθε γράφο συνδεδεμένο ή μη.
Πόρισμα 3-1:
Σε έναν τακτικό γράφο G(J, L) βαθμού k ισχύει η σχέση (Μανωλόπουλος, 1996):
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J ×k = 2× L
Από το Πόρισμα 3-1 προκύπτει ότι L =

3J
, διότι k =3 σε έναν κυβικό γράφο.
2

Το παρακάτω θεώρημα δίνει μία εκτίμηση για τον αριθμό των μη-ορατών κόμβων του πλήρους
σκίτσου. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το Θεώρημα αυτό αφορούν το σκίτσο και
συγκεκριμένα το πλήθος των μη-ορατών κόμβων του.
Θεώρημα 3-3:
Το πλήθος των κορυφών περιττού βαθμού ενός πεπερασμένου γράφου είναι άρτιος αριθμός
(Diestel, 1997; Μανωλόπουλος, 1996).
Πρόταση 3-3:
Ο αριθμός των κόμβων-L στο φυσικό σκίτσο είναι άρτιος/ περιττός αν και μόνο αν ο αριθμός των
ορατών κόμβων είναι άρτιος/ περιττός.
Απόδειξη: Οι κόμβοι που συναντώνται σε ένα φυσικό σκίτσο είναι τρεις: οι τριεδρικοί κόμβοι
(βαθμού τρία), οι κόμβοι-L (βαθμού δύο) και οι κόμβοι-T (βαθμού ένα). Ο αριθμός των ορατών
κόμβων σε ένα φυσικό σκίτσο ισούται με το άθροισμα όλων αυτών των κόμβων. Έστω J3 / NL/ ΝT
αντίστοιχα ο αριθμός των τρίεδρων κόμβων, των κόμβων-L και των κόμβων-T και Jv ο συνολικός
αριθμός των ορατών κόμβων. Ισχύει:
Jv = J3 + N T + N L

(6)

Οι κόμβοι περιττού βαθμού στο σκίτσο είναι οι τριεδρικοί κόμβοι και οι κόμβοι-T, το άθροισμα
των οποίων, από το Θεώρημα 3-3, είναι πάντα άρτιος αριθμός. Συνεπώς η σχέση (6) είναι της
μορφής:

Jv = A + NL

(7)

, όπου Α είναι ένας άρτιος αριθμός ίσος με το άθροισμα των κόμβων βαθμού τρία και ένα.
Από την σχέση (7) συνεπάγονται τα εξής:
¾
Ο αριθμός των ορατών κόμβων είναι άρτιος αν και μόνο αν ο αριθμός των κόμβων-L είναι
άρτιος.
¾
Ο αριθμός των ορατών κόμβων είναι περιττός αν και μόνο αν ο αριθμός των κόμβων-L
είναι περιττός.
Η επόμενη πρόταση είναι χρήσιμη στον υπολογισμό του αριθμού των μη-ορατών κόμβων στο
πλήρες σκίτσο.
Πρόταση 3-4:
Ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων ενός πλήρους σκίτσου είναι άρτιος/ περιττός αν και μόνο αν ο
αριθμός των ορατών κόμβων του φυσικού είναι άρτιος/ περιττός.
Απόδειξη: Το πλήρες σκίτσο που προκύπτει από το φυσικό με την προσθήκη μη-ορατών κόμβων
και γραμμών πρέπει να είναι κυβικό. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός κάθε κόμβου του είναι τρία και
συνεπώς (Θεώρημα 3-3) ο αριθμός των κόμβων του πλήρους σκίτσου είναι άρτιος.
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Έστω J ο αριθμός των κόμβων του πλήρους σκίτσου και Jh ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων του,
ισχύει: J = Jv + Jh . Αφού το J είναι άρτιος προκύπτει:
¾ Ο αριθμός των ορατών κόμβων είναι άρτιος αν και μόνο αν ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων
είναι άρτιος.
¾ Ο αριθμός των ορατών κόμβων είναι περιττός αν και μόνο αν ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων
είναι περιττός.

3.5 ΣΧΕΣΗ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΣΤΕΡΕΟΥ: ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ
3.5.1 Μη-ορατά Μονοπάτια - Περιοχές
Η γραμμή συνόρου καθορίζει την σχέση που θα έχει το ορατό τμήμα ενός σκίτσου με το μη-ορατό.
Επειδή από το φυσικό σκίτσο κατασκευάζετε ένα ελάχιστο πλήρες σκίτσο, θεωρούμε ότι οι μηορατές περιοχές περικλείονται από μία τουλάχιστον γραμμή συνόρου. Βασιζόμενοι στην ιδέα του
ελάχιστου πλήρους σκίτσου, για τις μη-ορατές του ισχύουν οι παρακάτω τοπολογικοί περιορισμοί:
Περιορισμοί μη-ορατών περιοχών:
Α) Οι μη-ορατές περιοχές σχηματίζονται μόνο από μη-ορατές και ορατές γραμμές.
Β) Η μη-ορατή περιοχή συνορεύει με μία ορατή σε μία «γραμμή συνόρου».
Γ) Δύο γειτονικές μη-ορατές περιοχές τέμνονται σε μία μη-ορατή γραμμή.
Οι περιορισμοί Α και Β καταρρίπτονται όταν το ελάχιστο σκίτσο δεν είναι ανακατασκευάσιμο
(περιέχει λάθη στην γεωμετρία του - δείτε §5.5). Οι περιοχές που δεν ικανοποιούν τους
περιορισμούς A και Β καλούνται ολικές μη-ορατές περιοχές.
3.5.1.1

Προσδιορισμός Μη-Ορατών Περιοχών: Ανίχνευση τους βάσει «Μονοπατιών L-

L»
Δεδομένου ενός φυσικού σκίτσου, το πρώτο βήμα για την μετατροπή του σε πλήρες είναι ο
προσδιορισμός των μη-ορατών περιοχών του πλήρους σκίτσου. Οι μη-ορατές περιοχές
ανιχνεύονται με την χρήση των «Μονοπατιών L-L».
Ορισμός 3-20: («Μονοπάτι L-L»)
«Μονοπάτι L-L» σε ένα φυσικό σκίτσο είναι ένα μονοπάτι που προκύπτει από τις γραμμές συνόρου
του σκίτσου, όπου οι τερματικοί κόμβοι είναι κόμβοι-L και οι εσωτερικοί κόμβοι είναι κόμβοι
συνόρου (Σχήμα 3-18(α)).
Τα Μονοπάτια L-L χρησιμοποιήθηκαν από τον Grimstead (Grimstead) για την κατασκευή μηορατών περιοχών. Ο αλγόριθμος που πρότεινε βασιζόταν σε τυχαίες δοκιμές μεταξύ των μηορατών γραμμών και δεν λειτουργούσε για μεγάλο ποσοστό των φυσικών σκίτσων που μελετούσε,
κατασκευάζοντας ένα τοπολογικά λάθος πλήρες σκίτσο (Varley, 2002). Εμείς αναδεικνύουμε και
εξελίσσουμε τα «Μονοπάτια L-L», εισάγοντας παράλληλα την ιδέα του Μονοπατιού L-T (§3.5.1.2)
και την «πράξη ένωσης» μεταξύ ενός Μονοπατιού L-L με ένα (ή περισσότερα) Μονοπάτια L-T
(§3.7), ώστε η τοπολογική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος να στηρίζεται σε κανόνες που
ισχύουν για ένα τοπολογικά και γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο.
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Αλγόριθμος Κατασκευής Μονοπατιού L-L (Αλγόριθμος L-L): Η κατασκευή ενός Μονοπατιού L-L
γίνεται σταδιακά. Αρχικά προσθέτουμε στο μονοπάτι ένα κόμβο-L και την μία από τις δύο
προσπίπτουσες γραμμές του, έστω ei. Ακολουθεί η προσθήκη του κόμβου συνόρου που προσπίπτει
στην γραμμή ei. Στην συνέχεια προσθέτουμε όλους τους γειτονικούς κόμβους συνόρου και τις
προσπίπτουσες σε αυτούς γραμμές συνόρου που συναντάμε, μέχρι να καταλήξουμε σε κόμβο-L.
Αυτός είναι ο δεύτερος τερματικός κόμβος του μονοπατιού. Αν αντί για κόμβο-L σε μία γραμμή
συνόρου προσπίπτει κόμβος-Τ τότε η κατασκευή του μονοπατιού τερματίζει και το μονοπάτι που
σχηματίζεται καλείται Μονοπάτι L-T (Σχήμα 3-18(β)). Τα Μονοπάτια L-T περιγράφονται
αναλυτικά στο §3.5.1.2.
Κάθε κόμβος-L ανήκει το πολύ σε δύο Μονοπάτια L-L (PLi και PLj) διαφορετικά μεταξύ τους.
Έστω ένας κόμβος-L με ei και ej οι δύο προσπίπτουσες σε αυτόν γραμμές συνόρου. Αν ο κόμβος-L
ανήκει σε δύο Μονοπάτια L-L, τότε στο Μονοπάτι PLi ανήκει ο κόμβος-L και η γραμμή ei και στο
Μονοπάτι PLj ανήκει ο κόμβος-L και η δεύτερη γραμμή ej. Όλα τα Μονοπάτια L-L του φυσικού
σκίτσου κατασκευάζονται με τον παρακάτω τρόπο.
Ένα φυσικό σκίτσο περιέχει τουλάχιστον ένα Μονοπάτι L-L. Τα Μονοπάτια L-L είναι ανεξάρτητα
μεταξύ τους και ο αριθμός τους για ένα φυσικό σκίτσο δίνεται από την παρακάτω πρόταση.

L2
e4
Όχι Μονοπάτι
L-L
Κόμβος - T
Κόμβος - L

e3
e2

Μονοπάτι L-L

e1

L3

L1

e6

Κόμβος - L e5
(α)

(β)

Σχήμα 3-18: (α) Μονοπάτι L-L με τερματικούς κόμβους L1 και L2 , (β) Μονοπάτι L-T.

Πρόταση 3-5: (Αριθμός Μονοπατιών L-L)
Έστω ένα φυσικό σκίτσο S και NT ο αριθμός των κόμβων-T που περιέχονται στο S. Ο αριθμός των
Μονοπατιών L-L (ΝPL) στο σκίτσο ισούται με: ΝPL = NL-NT, όπου NL είναι ο αριθμός των κόμβωνL του σκίτσου S.
Απόδειξη:
Περίπτωση Α: Έστω σκίτσο S χωρίς κόμβους-T . Οι γραμμές συνόρου προσπίπτουν είτε κόμβουςL είτε σε κόμβους βαθμού τρία, που είναι όμως εσωτερικοί κόμβοι του μονοπατιού δεν επηρεάζουν
τον αριθμό των μονοπατιών στο σκίτσο. Επομένως μας ενδιαφέρουν οι γραμμές συνόρου που
προσπίπτουν στους κόμβους-L. Παρατηρούμε ότι τα Μονοπάτια L-L θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ
τους. Δηλαδή κάθε κόμβος-L ορίζει δύο τέτοια μονοπάτια. Αν για κάθε κόμβο-L κατασκευάσουμε

52

Προαπαιτούμενες Γνώσεις - Ερευνητικός Χώρος
τα Μονοπάτια L-L στα οποία ανήκει, κάθε μονοπάτι θα κατασκευαστεί δύο φορές. Επομένως
ισχύει:

2 * NPL = 2 * NL ⇒ NPL = NL

(8)

Περίπτωση Β: Έστω σκίτσο S που περιέχει κόμβους-T. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν μονοπάτια
που διατρέχοντας τις γραμμές συνόρου του σκίτσου ξεκινούν από κόμβο-L και καταλήγουν σε
κόμβο-T. Επομένως δεν είναι όλα τα Μονοπάτια L-L συνδεδεμένα μεταξύ τους και υπάρχουν
κόμβοι-L που ανήκουν σε ένα μόνο Μονοπάτι L-L (Σχήμα 3-18 (β)). Ο αριθμός των κόμβων αυτών
είναι ίσος με τον αριθμό των κόμβων-T . Άρα η σχέση (8) παίρνει την μορφή:
NPL = NL − NT ,

η οποία ισχύει και για σκίτσα χωρίς κόμβους - Τ.

(α)

(β)

Σχήμα 3-19: (α) Μονοπάτι L-L μήκους ένα, (β) Αλυσίδα κόμβων-L.

Το μήκος ενός Μονοπατιού L-L ισούται με τον αριθμό των γραμμών που ανήκουν στο μονοπάτι
αυτό. Το μονοπάτι μεταξύ των κόμβων L1 και L2 του Σχήμα 3-18(α) έχει μήκος τέσσερα. Στο
Σχήμα 3-19(α) φαίνεται ένα μονοπάτι L-L μήκους ένα.
Ορισμός 3-21: («Αλυσίδα κόμβων-L»)
Αλυσίδα κόμβων-L ονομάζονται τα συνδεδεμένα μεταξύ τους Μονοπάτια L-L μήκους ένα.
Η έννοια της αλυσίδας κόμβων-L ορίζεται στο (Kirousis, 1990) ως ένας υπογράφος του σκίτσου
που αποτελείται από όλες τις γραμμές που προσπίπτουν στον μέγιστο αριθμό διαδοχικών κόμβωνL. Ο Kirousis χρησιμοποιεί τις αλυσίδες κόμβων-L σε έναν αλγόριθμο «Ανάθεσης Ετικετών σε
Γραμμές». Όπως διαπιστώνεται όμως στο §5, οι αλυσίδες κόμβων-L είναι χρήσιμες και στην
τοπολογική και γεωμετρική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος του πλήρους σκίτσου.
Πρόταση 3-6: (Οδηγός κατασκευής μη-ορατών περιοχών)
Οι γραμμές και οι κόμβοι ενός Μονοπατιού L-L ανήκουν στην ίδια μη-ορατή περιοχή του πλήρους
σκίτσου.
Απόδειξη:
Έστω ένα Μονοπάτι L-L P = (Li, ei, vi, ei + 1,..., ei + k - 1, vi + k, ei + k, Lj) , που έχει κατασκευαστεί με τον
Αλγόριθμο L-L. Το μονοπάτι P έχει τερματικούς κόμβους Li και Lj και εσωτερικούς κόμβους
(vi, ..., vi + k) . Οι γραμμές (ei, ei + 1,..., ei + k - 1, ei + k) είναι γραμμές συνόρου του φυσικού σκίτσου
(Σχήμα 3-20).
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Lj:
κόμβος-L

Μονοπάτι
L-L

e(i+k-1)

vi

(i)

e(i+k)

ei

v(i+k)

(ii)

Li

ei
Li

e(i+k)
e(i+2)
vi

e(i+1)

e(i+k-1)

v(i+k)
Lj

v(i+1)

e(i+k)

e(i+2)
ei
Li :
κόμβος-L

e(i+k-1)
vi

(iii)

ei

v(i+k)

v(i+1)

(iv)

Li

Σχήμα 3-20: Κατασκευή Μονοπατιού L-L – οι ορατές γραμμές της μη-ορατής περιοχής που προσδιορίζει.

Στο πρώτο σκέλος της απόδειξης θα δείξουμε ότι οι κόμβοι και οι γραμμές ενός Μονοπατιού L-L
ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή. Ο κόμβος Li και η προσπίπτουσα σε αυτόν γραμμή
συνόρου ei του μονοπατιού P ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή (ιδιότητα (v) κόμβων-L),
έστω RH (Σχήμα 3-20 (i)). Στην μη-ορατή αυτή περιοχή θα ανήκει και ο κόμβος vi επειδή
προσπίπτει στην γραμμή ei. Επειδή είναι όμως κόμβος συνόρου ανήκει μόνο σε μία μη-ορατή
περιοχή μαζί με τις γειτονικές του γραμμές συνόρου (Σχήμα 3-20 (ii)). Αντίστοιχα συμβαίνει για
κάθε γραμμή και κόμβο που ανήκει στο μονοπάτι P (Σχήμα 3-20 (iii)). Ο τελευταίος ορατός κόμβος
που προστίθεται στο ορατό τμήμα της μη-ορατή περιοχής είναι ο κόμβος Lj, που είναι και ο
τερματικός κόμβος του μονοπατιού (Σχήμα 3-20 (iv)). Ο κόμβος-L ανήκει σε δύο μη-ορατές
περιοχές (ιδιότητες κόμβων-L), επομένως δεν γίνεται να ανήκουν στην ίδια μη-ορατή περιοχή και
οι δύο προσπίπτουσες σε αυτόν γραμμές συνόρου.
Μένει να δείξουμε ότι η κοινή μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει το Μονοπάτι P δεν μπορεί να
διασπαστεί σε n γειτονικές μη-ορατές περιοχές. Αν δεν ανήκε όλο το Μονοπάτι L-L στην ίδια μηορατή περιοχή, τότε θα έπρεπε τμήματα αυτού να ανήκουν σε n γειτονικές μη-ορατές περιοχές. Οι
n γειτονικές μη-ορατές περιοχές θα συνορεύουν ανά δύο σε μία μη-ορατή γραμμή, προσπίπτουσα
σε εσωτερικό κόμβο του Μονοπατιού L-L. Αυτό όμως είναι άτοπο γιατί όλοι οι εσωτερικοί κόμβοι
ενός μονοπατιού L-L είναι βαθμού τρία. Επομένως οι γραμμές και οι κόμβοι ενός Μονοπατιού L-L
ανήκουν όλοι στην ίδια μη-ορατή περιοχή.

Δείξαμε ότι όλο το Μονοπάτι L-L ανήκει σε μια μη-ορατή περιοχή. Από την αντιστοιχία σκίτσου –
στερεού, κάθε μη-ορατή περιοχή αντιστοιχεί σε έδρα στερεού. Το ερώτημα που τίθεται στο σημείο
αυτό είναι αν τα ανεξάρτητα Μονοπάτια L-L που σχηματίζονται σε ένα φυσικό σκίτσο ανήκουν
όλα σε διαφορετικές μη-ορατές περιοχές.
Ισχυρισμός 3-1:
Για κάθε πλήρες σκίτσο δεν ισχύει η αντιστοιχία πλήρους σκίτσου – στερεού, αν δύο Μονοπάτια LL του αντίστοιχου φυσικού σκίτσου τοποθετηθούν στην ίδια μη-ορατή περιοχή.
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Ο Ισχυρισμός 3-1 βασίζεται στην εύρεση αντιπαραδειγμάτων για τις περιπτώσεις που δύο ή
περισσότερα Μονοπάτια L-L ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή. Από την Πρόταση 3-6
γνωρίζουμε ότι αν μία γραμμή ενός Μονοπατιού L-L ανήκει σε μία μη-ορατή περιοχή, στην ίδια
μη-ορατή περιοχή θα ανήκουν όλες οι γραμμές του μονοπατιού. Επομένως, αρκεί να ελέγξουμε αν
για δύο γραμμές ανεξάρτητων Μονοπατιών L-L, οι αντίστοιχες ακμές μπορούν να συνυπάρχουν
στην ίδια μη-ορατή έδρα ενός σωστού στερεού.
Έστω δύο γραμμές συνόρου ei και ej με αντίστοιχες ακμές Ei και Ej και δύο Μονοπάτια L-L,
P Li και P Lj με ei ∈ PLi και ej ∈ PLj . Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις για τις γραμμές ei και ej του
σκίτσου:
• Περίπτωση 1 - Οι γραμμές ei και ej τέμνονται σε κόμβο του φυσικού σκίτσου (Σχήμα 3-21):

Οι ακμές Ei και Ej τέμνονται στην αντίστοιχη κορυφή του στερεού. Εφόσον οι ei και ej ανήκουν
στην ίδια ορατή περιοχή Ri, οι Ei και Ej ανήκουν στην ίδια ορατή έδρα. Βάσει του Θεωρήματος
Γειτνίασης Εδρών (Θεώρημα 3-1), οι Ei και Ej δεν επιτρέπεται να ανήκουν στην ίδια μη-ορατή
έδρα.
PLi

e(j+ 3)

PLj

ei

e(j+ 2)

e(i+ 1)

e(j+ 1)
ej

Ri

ei

e(i-1)
PLi

Σχήμα 3-21: Οι γραμμές ei και ej τέμνονται
σε κόμβο του σκίτσου.

e(j-1)

ej
PLj

Σχήμα 3-22: Οι γραμμές ei και ej τέμνονται στο σκίτσο,
αλλά όχι σε κόμβο αυτού.

• Περίπτωση 2 - Οι γραμμές ei και ej τέμνονται στο επίπεδο XY, άλλα όχι σε κόμβο του φυσικού
σκίτσου (Σχήμα 3-22, Σχήμα 3-23 και Σχήμα 3-24):

Για τις αντίστοιχες ακμές Ei και Ej διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις:
(2α) Οι ακμές Ei και Ej είναι ασύμβατες (Σχήμα 3-22): Οι Ei και Ej δεν μπορούν να ανήκουν στην
ίδια μη-ορατή επίπεδη έδρα.
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Η ορατή έδρα που ορίζουν οι Εi
και Εj στο πολύεδρο

Το μη ορατό τμήμα της
έδρας που ορίζουν οι Εi και
Εj στο πολύεδρο

PLj
PLi

ei

ej
Fi

Fj

F4

e(j+ 1)

e(i+ 1)

(α)

F3

(β)

ej

e(i-1)
PLi

ei

e(j+ 1)

PLj

Το ορατό τμήμα της έδρας που
ορίζουν οι Εi και Εj στο
πολύεδρο
Σχήμα 3-23: Οι αντίστοιχες ακμές των γραμμών ei και ej (α) ορίζουν ορατή έδρα στο στερεό, (β) ορίζουν εν μέρει
ορατή έδρα στο στερεό.

(2β) Οι ακμές Ei και Ej τέμνονται στον χώρο: Δύο τεμνόμενες ακμές ορίζουν το επίπεδο της έδρας
στην οποία ανήκουν και ανάλογα με την γεωμετρική θέση των αντίστοιχων γραμμών στο σκίτσο η
έδρα αυτή μπορεί να είναι:
(2β - i) Ορατή – (Σχήμα 3-23 (α)) ή εν-μέρει ορατή (Σχήμα 3-23 (β)): Στην περίπτωση αυτή οι
γραμμές ei και ej δεν μπορεί να ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή.
(2β - iii) Μη-ορατή - (Σχήμα 3-24): Η περίπτωση αυτή ισχύει μόνο αν και τα δύο Μονοπάτια LL έχουν μήκος ένα, γιατί διαφορετικά η σχέση των Ei και Ej εμπίπτει στην περίπτωση 2α. Όταν τα
μονοπάτια έχουν μήκος ένα, η αντίστοιχη μη-ορατή περιοχή που σχηματίζεται, αν δεν αποτελεί την
κοινή «κρυμμένη περιοχή» δύο κόμβων-Τ του σκίτσου (Σχήμα 3-24 (α)), θα: (α) αντιστοιχεί σε μια
«απομονωμένη» έδρα (dangling face) του στερεού, οπότε το στερεό δεν ορίζεται σωστά ή (β) θα
τέμνει τις ακμές του στερεού σχηματίζοντας τετράεδρες κορυφές (Σχήμα 3-24 (β)).
Η περίπτωση στο Σχήμα 3-24 (α) αντιτίθεται στον δεύτερο περιορισμό για τους κόμβους-T
(§3.4.3).
• Περίπτωση 3 – Οι γραμμές ei και ej είναι παράλληλες στο σκίτσο (Σχήμα 3-26 & Σχήμα 3-27):
Για τις αντίστοιχες ακμές ισχύουν οι δύο παρακάτω περιπτώσεις.

(3α) Οι ακμές Ei και Ej είναι ασύμβατες - Περίπτωση 2(α).
(3β) Οι ακμές Ei και Ej είναι παράλληλες - Για την περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο
υποπεριπτώσεις:
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(β)

( α)

ej
ei

ej

ei

Λάθη στο στερεό

Σχήμα 3-24: Οι αντίστοιχες ακμές των γραμμών ei και ej (α) ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή έδρα, που αντιστοιχεί
στην κοινή «κρυμμένη περιοχή» των δύο κόμβων-Τ του σκίτσου, (β) δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε μία κοινή μηορατή έδρα.

(3β - i) Ένα από τα μονοπάτια PLi και PLj έχει μήκος μεγαλύτερου του ένα: ανάλογα με την
γεωμετρία του σκίτσου υπάρχουν περιπτώσεις που οι αντίστοιχες ακμές των Μονοπατιών
PLi και PLj μπορεί να ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή έδρα τριεδρικού στερεού (Σχήμα 3-25 (α))
και περιπτώσεις που αυτό δεν ισχύει (Σχήμα 3-25 (β)). Στην περίπτωση που επιτρέπεται να
ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή έδρα, το στερεό μπορεί να οριστεί σωστά ακόμη και αν οι
αντίστοιχες ακμές των μονοπατιών PLi και PLj τοποθετηθούν σε διαφορετικές μη-ορατές έδρες
(Σχήμα 3-25 (γ)).

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 3-25: (α) Δύο Μονοπάτια L-L του φυσικού σκίτσου τοποθετούνται σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή, (β)
δεν υπάρχουν Μονοπάτια L-L στο σκίτσο που μπορούν να τοποθετηθούν σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή, χωρίς
να σχηματίζονται κόμβοι βαθμού 4, (γ) μια σωστή τοπολογική λύση για το φυσικό σκίτσο στο (α), χωρίς τα δύο
Μονοπάτια L-L να τοποθετηθούν στην ίδια μη-ορατή περιοχή.

(3β - ii) Τα μονοπάτια PLi και PLj έχουν μήκος ένα (Σχήμα 3-26 & Σχήμα 3-27): Ανάλογα με την
θέση των γραμμών συνόρου στο σκίτσο, το επίπεδο της κοινής έδρας των Ei και Ej μπορεί να είναι
ορατό, εν μέρει ορατό ή μη-ορατό. Στην περίπτωση που η κοινή έδρα είναι ορατή ή εν μέρει ορατή
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(Σχήμα 3-26) οι ακμές Ei και Ej δεν μπορεί να ανήκουν σε μια κοινή μη-ορατή έδρα στερεού. Αν
η κοινή έδρα είναι μη-ορατή, η περίπτωση εμπίπτει σε σκίτσα όπως αυτό στο Σχήμα 3-27. Η έδρα
που σχηματίζεται οδηγεί στην δημιουργία μη σωστού στερεού, αφού «μερικώς κρυμμένη περιοχή»
του κόμβου-Τ παραμένει ανοικτή. Για να κλείσει πρέπει να προστεθεί μία γραμμή στον κόμβο v,
κάτι που δεν επιτρέπεται αφού αυτός έχει ήδη βαθμό τρία. Αυτό συμβαίνει για κάθε σκίτσο που
εμπίπτει στην περίπτωση αυτή, αφού αναφερόμαστε μόνο σε μονοπάτια L-L μήκους ένα.

v

Η εν μέρει ορατή περιοχή που
ορίζουν τα ei - ej

ej

ej
ei

( α)

e(i+ 1) ei
Η ορατή περιοχή που ορίζουν τα
ei - ej
ei

ej

ej
ei

( β)

Σχήμα 3-26: Οι αντίστοιχες ακμές των γραμμών ei
και ej ορίζουν: (α) μία εν μέρει ορατή και (β) μια
ορατή έδρα στο στερεό.

Σχήμα 3-27: Η μη-ορατή έδρα που ανήκουν οι
αντίστοιχες ακμές των γραμμών ei και ej οδηγεί σε
ένα λάθος στερεό.

Δείξαμε ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν επιτρέπεται να ανήκουν δύο Μονοπάτια L-L ενός
φυσικού σκίτσου σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή (έδρα), υπάρχει σωστό στερεό και όταν τα
μονοπάτια τοποθετηθούν σε ανεξάρτητες μη-ορατές περιοχές (έδρες). Θέλοντας να
κατασκευάσουμε έναν αλγόριθμο «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» κοινό για κάθε
φυσικό σκίτσο που μελετάμε κάνουμε την παρακάτω παραδοχή.
Παραδοχή 3-1: (Ανεξαρτησία μη-ορατών εδρών)
Τα Μονοπάτια L-L που σχηματίζονται σε ένα φυσικό σκίτσο, ορίζουν ανεξάρτητες μη-ορατές
περιοχές (αντίστοιχα μη-ορατές έδρες) του πλήρους σκίτσου.

Αν κατά τον γεωμετρικό προσδιορισμό του μη-ορατού τμήματος (§5.5) προκύψει ότι δύο
Μονοπάτια L-L πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή επειδή οι
αντίστοιχες γειτονικές έδρες τους είναι συνεπίπεδες, τότε η διαδικασία μετατροπής του φυσικού
σκίτσου σε πλήρες επαναλαμβάνεται με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη-ορατών περιοχών να
υπολογίζεται ανάλογα.
3.5.1.2

«Μονοπάτι L-T»

Όταν σε ένα φυσικό σκίτσο υπάρχουν κόμβοι-T, υπάρχει περίπτωση κατά την κατασκευή ενός
Μονοπατιού L-L (Αλγόριθμος L-L, §3.5.1.1) κάποια γραμμή συνόρου να προσπίπτει σε κόμβο-T.
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Στην περίπτωση αυτή η κατασκευή του Μονοπατιού L-L σταματάει, γιατί ο κόμβος-T δεν είναι
κόμβος συνόρου. Για την περιγραφή των μονοπατιών αυτών ορίζουμε μία νέα έννοια, αυτή του
«Μονοπατιού L-T» (Σχήμα 3-28 (α)).
Ορισμός 3-22: («Μονοπάτι L-T»)
Μονοπάτι L-T σε ένα φυσικό σκίτσο είναι ένα μονοπάτι που προκύπτει από τις γραμμές συνόρου
του σκίτσου, όπου ο ένας τερματικός κόμβος του είναι κόμβος-L, και ο άλλος τερματικός κόμβος
του είναι κόμβος-T. Οι εσωτερικοί κόμβοι είναι κόμβοι συνόρου.

Μονοπάτι
L-L

Μονοπάτι
L-T
Μονοπάτι
L-T

(α)

(β)

Σχήμα 3-28: (α) Μονοπάτι L-T, (β) η μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει το Μονοπάτι L-T ταυτίζεται με αυτή
στην οποία ανήκει το Μονοπάτι L-L.

Το Μονοπάτι L-T κατασκευάζεται με τον ίδιο τρόπο που κατασκευάζεται ένα Μονοπάτι L-L:
Δεδομένου ενός κόμβου-L ξεκινάει η κατασκευή ενός Μονοπατιού L-L στο οποίο ανήκει ο
κόμβος. Αν σε μία γραμμή συνόρου προσπίπτει κόμβος-T, τότε ο κόμβος αυτός τοποθετείται στο
μονοπάτι και το μονοπάτι τερματίζει. Στην περίπτωση αυτή το Μονοπάτι που κατασκευάστηκε
ταξινομείται ως Μονοπάτι L-T και όχι ως Μονοπάτι L-L.
Από τον παραπάνω τρόπο κατασκευής και την Πρόταση 3-6 προκύπτει η παρακάτω πρόταση.
Πρόταση 3-7:
Οι κόμβοι και οι γραμμές ενός Μονοπατιού L-T ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή.

Η απόδειξη για την Πρόταση 3-7 είναι ίδια με την απόδειξη για την Πρόταση 3-6. Η μόνη διαφορά
είναι ότι ο ένας τερματικός κόμβος αντί για κόμβος-L είναι κόμβος-Τ.
Από τις ιδιότητες του κόμβου-T γνωρίζουμε ότι η πραγματική θέση του κόμβου-T βρίσκεται στο
μη-ορατό τμήμα του σκίτσου. Τα τοπολογικά δεδομένα που λαμβάνονται από το φυσικό σκίτσο δεν
επαρκούν για να συμπεράνουμε τα γειτονικά σημεία ενός κόμβου-T. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα
Μονοπάτι L-T δεν ορίζει απαραίτητα ανεξάρτητη μη-ορατή περιοχή στο πλήρες σκίτσο, αλλά η
μη-ορατή περιοχή του μπορεί να ταυτίζεται με μη-ορατή περιοχή που ορίζεται από κάποιο
Μονοπάτι L-L (Σχήμα 3-28(β)).
Ορισμός 3-23: (Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T)
Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T καλείται το Μονοπάτι L-T που ορίζει ανεξάρτητη μη-ορατή περιοχή
στο σκίτσο.

Για να ελέγξουμε αν ένα Μονοπάτι L-Τ μπορεί να ανήκει την ίδια μη-ορατή περιοχή με ένα
Μονοπάτι L-L εισάγουμε τοπολογικά και γεωμετρικά κριτήρια, τα οποία αναλύονται στο §3.7.
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3.6 ΣΧΕΣΗ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΣΤΕΡΕΟΥ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Ένα φυσικό σκίτσο περιέχει γεωμετρικά δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με την γεωμετρία του
αντίστοιχου στερεού. Για τον λόγο αυτό έγινε μία μελέτη των γεωμετρικών συσχετισμών που
υπάρχουν μεταξύ ενός σκίτσου και του αντίστοιχου στερεού. Οι γεωμετρικοί συσχετισμοί που
εντοπίζονται δρουν ως περιορισμοί ώστε να ισχύει η αντιστοιχία σκίτσου – στερεού. Βάσει της
«γενικής θέσης» στην οποία θεωρούμε ότι τοποθετείται το πολύεδρο στο χώρο (§1.3) πριν
προβληθεί στο επίπεδο Ζ=0 προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις μεταξύ του σκίτσου και του
αντίστοιχου στερεού.
Σχέσεις γραμμών – ακμών:
(1) Οι γραμμές που περικλείουν την ίδια περιοχή στο γράφο θα ανήκουν στην ίδια έδρα του
στερεού και οι αντίστοιχες ακμές θα είναι συνεπίπεδες.
(2) Αν δύο γραμμές του σκίτσου τέμνονται σε κόμβο, τότε οι αντίστοιχες ακμές θα τέμνονται σε
κορυφή του στερεού.
(3) Δύο παράλληλες γραμμές του σκίτσου αντιστοιχούν σε παράλληλες ή ασύμβατες ακμές. Εάν
δύο παράλληλες γραμμές ανήκουν στην ίδια περιοχή στο σκίτσο, τότε οι αντίστοιχες ακμές πρέπει
να είναι παράλληλες, γιατί θα ανήκουν στην ίδια επίπεδη έδρα του στερεού.
(4) Αν δύο γραμμές που ανήκουν στην ίδια περιοχή του σκίτσου είναι συνευθειακές, τότε οι
αντίστοιχες ακμές θα είναι συνευθειακές στον τρισδιάστατο χώρο. Σε διαφορετική περίπτωση η
έδρα δεν θα ήταν επίπεδη ή το σκίτσο δεν βρισκόταν σε γενική θέση όταν προβλήθηκε (§1.3 –
περιορισμοί).
Οι παρακάτω σχέσεις προκύπτουν από τις ιδιότητες ενός σωστού στερεού (§3.1) και τους
περιορισμούς που έχουν τεθεί για τα πολύεδρα της παρούσας έρευνας (§1.3).
Σχέση περιοχών – εδρών:

(5) Αν δύο περιοχές του σκίτσου μοιράζονται μία γραμμή, τότε οι αντίστοιχες έδρες θα τέμνονται
στην ακμή που αντιστοιχεί στην γραμμή αυτή. Αυτό σημαίνει ότι οι γειτονικές έδρες του στερεού
σχηματίζουν διαφορετικά μεταξύ τους τεμνόμενα επίπεδα (Σχήμα 3-29 (α)).
(6) Αν δύο περιοχές του σκίτσου: (i) δεν είναι γειτονικές και (ii) περιέχουν δύο ζεύγη
συνευθειακών γραμμών (Σχήμα 3-29 (β)), τότε αντιστοιχούν σε συνεπίπεδες έδρες του στερεού: για
να υπάρχουν συνεπίπεδες μη γειτονικές έδρες σε ένα τριεδρικό πολύεδρο, πρέπει να τέμνουν δύο
έδρες του στερεού, διαφορετικά το πολύεδρο θα αποτελούταν από δύο τμήματα. Από το Θεώρημα
Γειτνίασης Εδρών (Θεώρημα 3-1) συνεπάγεται ότι για να συμβαίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν δύο
ζεύγη συνευθειακών ακμών, τα οποία προβάλλονται σε συνευθειακές γραμμές του σκίτσου. Τα
ζεύγη των συνευθειακών ακμών ορίζουν το επίπεδο, στο οποίο ανήκουν οι αντίστοιχες έδρες.
(7) Αν δύο μη γειτονικές περιοχές του σκίτσου περιέχουν ένα ζεύγος συνευθειακών μη γειτονικών
γραμμών, τότε οι αντίστοιχες έδρες ανήκουν σε τεμνόμενα επίπεδα (Σχήμα 3-29 (γ)).
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N1

Συνευθειακές
γραμμές

N2

Τομή δύο
επιπέδων

(α)

Τεμνόμενα
επίπεδα
εδρών

Συνεπίπεδες
έδρες

(β)

'Ενα ζεύγος
συνευθειακών
γραμμών

(γ)

Σχήμα 3-29: (α) Δύο τεμνόμενες έδρες του στερεού, (β) Δύο ζεύγη συνευθειακών γραμμών ορίζουν δύο
συνεπίπεδες έδρες, (γ) ένα ζεύγος συνευθειακών γραμμών μπορεί να αντιστοιχεί σε τεμνόμενες έδρες.

Οι περιοχές που αντιστοιχούν σε παράλληλες ή ταυτόσημες έδρες διαπιστώνονται από το κριτήριο
διαγράμματος τομής που εφαρμόζεται στο σκίτσο (§4.3) και η μεταξύ τους γωνία είναι μηδενική. Η
γωνία μεταξύ τεμνόμενων επιπέδων υπολογίζεται με ευριστικούς μηχανισμούς στην σχετική
βιβλιογραφία και αναφέρεται ως γεωμετρικό χαρακτηριστικό του σκίτσου (§2.2), με την ορθή
γωνία (perpendicularity, cubic corner) μεταξύ των επιπέδων να συναντάται συχνότερα από κάθε
άλλη γωνία στα βιομηχανικά σκίτσα (Martin, Varley, & Suzuki, 2005; Masry, Kang, & Lipson,
2005).
3.6.1 Κριτήριο Παράλληλων Εδρών

Για να εντοπιστεί ποιες περιοχές του σκίτσου αντιστοιχούν σε παράλληλες έδρες του στερεού
προτείνουμε ένα κριτήριο ελέγχου παραλληλίας. Το κριτήριο ελέγχου παράλληλων εδρών
εφαρμόζεται μόνο αν σε ένα σκίτσο υπάρχουν περιοχές που περικλείονται από παράλληλες
γραμμές και αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη για το έλεγχο παραλληλίας.
«Κριτήριο Παράλληλων Εδρών»: Έστω δύο ανεξάρτητες περιοχές Ri και Rj ενός σκίτσου (Σχήμα
3-30) που συνορεύουν ταυτόχρονα με δύο άλλες περιοχές (Rk και Rm). Οι αντίστοιχες έδρες F(i)
και F(j) (των περιοχών Ri και Rj) στο στερεό θα είναι παράλληλες μεταξύ τους, αν (α) οι γραμμές ei
και ej της περιοχής Rm είναι παράλληλες μεταξύ τους και (β) οι γραμμές ei+1 και ej+1 της περιοχής
Rk είναι παράλληλες μεταξύ τους.

ei

Rm
Ri

Rj

ei+1
Rk

ej

ej+1

Σχήμα 3-30: Κριτήριο Παράλληλων Εδρών – οι περιοχές Ri και Rj αντιστοιχούν σε παράλληλες έδρες του
στερεού.

Εξήγηση: Οι έδρες Fi και Fj θα είναι παράλληλες μεταξύ τους αν δύο από τις ακμές της Fi είναι
αντιστοίχως παράλληλες με δύο από τις ακμές της Fj. Στο Σχήμα 3-30 οι γραμμές ei και ej στις
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οποίες τέμνουν οι Ri και η Rj την περιοχή Rk είναι παράλληλες μεταξύ τους. Επειδή ανήκουν όμως
στην ίδια περιοχή Rk, οι αντίστοιχες ακμές Ei ( ∈ Fi ) και Ej ( ∈ Fj ) θα είναι παράλληλες (σχέσεις
γραμμών – ακμών (4)). Αντίστοιχα προκύπτει και για τις γραμμές ei+1 και ej+1. 

3.7 ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ L-T ΜΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ L-L
Σε ένα φυσικό σκίτσο με κόμβους-T για τον προσδιορισμό των μη-ορατών περιοχών του πλήρους
σκίτσου, πρέπει να ελεγχθεί αν ένα Μονοπάτι L-T μπορεί να ανήκει στην ίδια μη-ορατή περιοχή με
κάποιο Μονοπάτι L-L.
Ορισμός 3-24: (Μονοπάτι L-L-T)
Μονοπάτι L-L-T σε ένα φυσικό σκίτσο καλείται η ένωση ενός Μονοπατιού L-L και ενός
Μονοπατιού L-T στην ίδια μη-ορατή περιοχή του πλήρους σκίτσου· αν τα αρχικά μονοπάτια είναι
P1 και P2, το νέο Μονοπάτια L-L-T συμβολίζεται ως P1⊕P2.

Η ένωση δύο μονοπατιών είναι «επιτρεπτή» αν ικανοποιούνται τα παρακάτω τοπολογικά και
γεωμετρικά κριτήρια που έχουν προκύψει από την ανάλυση του σκίτσου και την τοπολογική και
γεωμετρική σχέση που έχει αυτό με το στερεό.
• Τοπολογικά Κριτήρια:

Τ(i) Δύο μη-ορατές περιοχές τέμνονται σε μία μη-ορατή γραμμή.
Τ(ii) Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών (Θεώρημα 3-1).
T(iii) Τοπολογικές ιδιότητες σωστού πλήρους σκίτσου.
T(iv) Η «κρυμμένη γραμμή» ενός κόμβου-T δεν μπορεί να ανήκει στην «κρυμμένη περιοχή» του
ιδίου κόμβου (Σχήμα 3-31 (β) – Μονοπάτι L-T και περιοχή (έδρα) Π).
• Γεωμετρικά Κριτήρια:

Γ(i) Για να ανήκουν δύο Μονοπάτια L-L και L-T στην ίδια μη-ορατή περιοχή, δεν πρέπει η ορατή
έδρα Πi στην οποία ανήκει το ένα από αυτά να είναι παράλληλη με την μη-ορατή έδρα Πj στην
οποία ανήκει το άλλο (Σχήμα 3-31 (α)).
Γ(ii) Αν μία ακμή ενός Μονοπατιού L-T δεν επιτρέπεται να ανήκει σε μία μη-ορατή έδρα Π, τότε
δεν επιτρέπεται να ανήκει σε μία έδρα Π΄ παράλληλη στο Π (Σχήμα 3-31(β)).
Γ(iii) Έστω Μονοπάτι L-T και μία γραμμή αυτού ei και Μονοπάτι L-L και μία γραμμή αυτού ej. Αν
οι γραμμές ei και ej είναι συνευθειακές και η ορατή περιοχή Ri της γραμμής ei με την ορατή περιοχή
Rj της γραμμής ej αντιστοιχούν σε συνεπίπεδες έδρες ή σε μία κοινή έδρα του στερεού, τότε το
Μονοπάτι L-T πρέπει να ενωθεί με το Μονοπάτι L-L (Σχήμα 3-31 (γ)) για να ισχύει η αντιστοιχία
πλήρους σκίτσου - στερεού.
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Μονοπάτι L-L

Μονοπάτι L-T

Μονοπάτι L-T

ej

Π(i)

Rj

Π

Π(j)

Μονοπάτι L-T

Π΄

ei

Ri

Μονοπάτι L-L
(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 3-31: (α) Κριτήριο Γ(i): τα δύο μονοπάτια δεν μπορεί να ανήκουν σε μία κοινή μη-ορατή έδρα, γιατί οι
έδρες Π(i) και Π(j) είναι παράλληλα, (β) Κριτήριο Γ(ii): το μονοπάτι L-T δεν μπορεί να ανήκει ούτε στην έδρα Π
ούτε στην παράλληλη αυτής Π΄, (γ) Κριτήριο Γ(iii): το μονοπάτι L-L ενώνεται με το μονοπάτι L-T, γιατί οι
αντίστοιχες έδρες των περιοχών Ri και Rj είναι συνεπίπεδες.

Η «επιτρεπτή» ένωση Μονοπατιών L-L και L-T είναι μια αναγκαία συνθήκη για την αντιστοιχία
σκίτσου-στερεού. Αν μία ένωση δεν είναι επιτρεπτή, τότε σημαίνει ότι ένα Μονοπάτι L-L δεν
μπορεί να ανήκει στην ίδια μη-ορατή περιοχή με ένα Μονοπάτι L-T, γιατί το σκίτσο δεν
αντιστοιχεί σε σωστό στερεό. Από την Παραδοχή 3-1 συνεπάγεται ότι ένα Μονοπάτι L-L-T
κατασκευάζεται μεταξύ n (με n>2) μονοπατιών, εκ των οποίων τα (n-1) μονοπάτια να είναι της
μορφής L-T.
3.7.1 Παραδείγματα
3.7.1.1

Παράδειγμα «Π1»

Για το παρακάτω φυσικό σκίτσο (Σχήμα 3-32), θα εκτελέσουμε την πράξη της ένωσης για κάθε
Μονοπάτι L-L με το Μονοπάτι L-T και θα ελέγξουμε αν αυτές είναι επιτρεπτές. Το Σχήμα 3-32 (β)
δείχνει τα Μονοπάτια L-L και L-T του σκίτσου.
Ελέγχουμε το Μονοπάτι Ph5 με κάθε ένα Μονοπάτι L-L:
• Ph 5 ⊕ Ph1 : Η ένωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή γιατί η «κρυμμένη γραμμή» του κόμβου-T δεν
μπορεί να ανήκει στην «κρυμμένη περιοχή» του ιδίου κόμβου (τοπολογικό κριτήριο (iv)).
• Ph 5 ⊕ Ph 2 : Η ένωση αυτή είναι επιτρεπτή, από το γεωμετρικό κριτήριο Γ (iii).
• Ph 5 ⊕ Ph 3 : Η ένωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή, γιατί η «μερικώς κρυμμένη περιοχή» είναι
παράλληλη με την μη-ορατή περιοχή που ορίζει το Μονοπάτι Ph3 (γεωμετρικό κριτήριο). Αυτό
προκύπτει από το Κριτήριο Παράλληλων Εδρών, με ζεύγη παράλληλων γραμμών:
e11 // e8 και e10 // e7 .
• Ph 5 ⊕ Ph 4 : Η ένωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή, γιατί αντικρούεται με το Θεώρημα Γειτνίασης
Εδρών (τοπολογικό κριτήριο (ii)).
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Σχήμα 3-32: Το Μονοπάτι L-T επιτρέπεται να ενωθεί μόνο με το μονοπάτι Ph2, λόγω του κριτηρίου Γ(iii).

Η μόνη επιτρεπτή ένωση είναι αυτή του μονοπατιού Ph5 με το μονοπάτι Ph2. Κατά την τοπολογική
κατασκευή του μη-ορατού τμήματος, στην μη-ορατή περιοχή που περικλείει το Μονοπάτι Ph2 θα
προστεθεί και η γραμμή e11.

Παράδειγμα «Π2»

3.7.1.2

Στο Σχήμα 3-33 καμία ένωση μεταξύ των Μονοπατιών L-L και L-T δεν είναι επιτρεπτή και το
Μονοπάτι L-T θεωρείται ότι ορίζει ανεξάρτητη μη-ορατή περιοχή. Το Μονοπάτι Ph4 δεν μπορεί να
ενωθεί με το:
• Ph1, λόγω του Θεωρήματος Γειτνίασης Εδρών. Οι γραμμές e1 και e2 ανήκουν ήδη σε μία κοινή
ορατή περιοχή.
• Ph2, λόγω του Θεωρήματος Γειτνίασης Εδρών. Οι γραμμές e8 και e3 ανήκουν ήδη σε μία κοινή
ορατή περιοχή.
• Ph3, επειδή η «κρυμμένη γραμμή» δεν μπορεί να ανήκει στην «κρυμμένη περιοχή».

e6

e5

e7

e4

Ph 1 = {e1, e10}

e8

e3

e9

e2

e10

e1

Ph 2 = {e9, e8, e7, e6}
Ph 3 = {e5, e4}
Ph 4 = {e2, e3}

Μονοπάτια
L-L

Μονοπάτι L-T

Σχήμα 3-33: Το Μονοπάτι L-T είναι ανεξάρτητο.

3.8 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η αναπαράσταση συνόρου ενός πολύεδρου αποτελείται από τοπολογικά και γεωμετρικά δεδομένα.
Τα τοπολογικά δεδομένα περιλαμβάνουν κυρίως τις σχέσεις γειτνίασης μεταξύ των κορυφών,
ακμών και εδρών του. Τα γεωμετρικά δεδομένα σχετίζονται με την γεωμετρία του στερεού. Στο
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υποκεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι δομές αναπαράστασης των δεδομένων αυτών, όπως αυτές
εμφανίζονται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία. Οι δομές αυτές χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί η
ανακατασκευασιμότητα του πλήρους σκίτσου.
Οι Sugihara (K. Sugihara, 1999, 1986) και Whiteley (Whiteley, 1994) για να ελέγξουν την
ανακατασκευασιμότητα ενός σκίτσου, περιγράφουν τα τοπολογικά χαρακτηριστικά ενός σκίτσου
ορίζοντας δύο νέες έννοιες: (α) την «χωρική δομή» (spatial structure) και (β) την «δομή
γειτνίασης» (incidence structure).
Η «χωρική δομή» είναι μία τετράδα της μορφής S = ( V, F, R, T) , που προκύπτει από ένα σκίτσο στο
οποίο έχει εφαρμοστεί η μέθοδος «Ανάθεσης Ετικετών» (Line Labeling) στις γραμμές του και
περιγράφει την θέση των ακμών, κορυφών και εδρών στο αντίστοιχο στερεό. Τα στοιχεία του
συνόλου V είναι οι κορυφές του εικονιζόμενου πολυέδρου, όπου η z συντεταγμένη είναι άγνωστη
και F είναι οι έδρες του πολυέδρου που αντιστοιχούν στις περιοχές του σκίτσου. Τα σύνολα R και
Τ περιέχουν τις σχέσεις βάθους μεταξύ των κορυφών V και εδρών F όπως αυτές προκύπτουν από
το σκίτσο και την «Ανάθεση Ετικετών» σε αυτό. Το σύνολο R περιέχει όλα εκείνα τα ζεύγη
κορυφών – εδρών, στα οποία η κορυφή κείτεται στην αντίστοιχη έδρα. Το σύνολο T είναι μια
διατεταγμένη τριάδα της μορφής (α, β, δ), τέτοια ώστε α ∈ V, β ∈ V ∪ F και το δ παίρνει τιμές από
το σύνολο {BEHIND, FRONT, PROPERLY-BEHIND, PROPERLY-FRONT}. Μία τριάδα της
μορφής (α, β, BEHIND) σημαίνει ότι η κορυφή α έχει το ίδιο βάθος ή βρίσκεται πίσω από το
ζεύγος β. Αντίστοιχα η τριάδα (α, β, PROPERLY-BEHIND) σημαίνει ότι η κορυφή α βρίσκεται
σίγουρα πίσω από το ζεύγος β. Η δομή S για ένα φυσικό σκίτσο είναι μοναδική. Ο τρόπος με τον
οποίο κατασκευάζεται η «χωρική δομή» ενός σκίτσου και παραδείγματα αυτού περιγράφονται
αναλυτικά στην αντίστοιχή βιβλιογραφία (K. Sugihara, 1999, 1986).
Η «δομή γειτνίασης» ενός σκίτσου που αναπαριστά ένα σφαιρικό πολύεδρο είναι μία τριάδα
I = ( V, F; R ) (Whiteley, 1994), όπου V είναι το σύνολο των κορυφών του αντίστοιχου πολυέδρου, F
το σύνολο των εδρών του και το R αποτελείται από όλα τα ζεύγη της μορφής
(v, f), με v ∈ V και f ∈ F , για τα οποία η κορυφή v κείτεται στην έδρα f. Το σύνολο R αποτελείται
από ομογενείς γραμμικές εξισώσεις που ταυτίζονται με τις εξισώσεις επιπέδων των εδρών του
αντίστοιχου πολύεδρου. Ο αριθμός των εξισώσεων αυτών ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό των
κόμβων που κείτονται σε κάθε περιοχή του σκίτσου.
Πόρισμα 3-2: (Πλήθος στοιχείων της δομής γειτνίασης)
Αν d(Fi) είναι ο βαθμός περιοχής ενός σκίτσου, τότε το πλήθος των εξισώσεων της δομής
F

γειτνίασης ισούται με |R|= ∑ d(Fi ) . Αν το σκίτσο είναι πλήρες τότε τα στοιχεία του συνόλου R
i =0

υπολογίζονται και από την σχέση |R|= 3*|V|.
Για παράδειγμα η «δομή γειτνίασης» για ένα πλήρες σκίτσο ενός κύβου περιέχει συνολικά
F

|R|= ∑ d(Fi ) = 4 * 6 = 24 ζεύγη, δηλαδή 24 γραμμικές εξισώσεις (ο αριθμός των περιοχών του
i =0

κύβου είναι 6 και η κάθε μία αποτελείται από 4 κόμβους). Αντίστοιχα επειδή το σκίτσου του κύβου
είναι πλήρες, ο αριθμός των κορυφών του είναι 8 και κάθε μία κορυφή κείτεται σε 3 έδρες, άρα
|R|= 3*|V|= 3 * 8 = 24 .
Η τριάδα I ' = ( V ', F '; R ') καλείται υποδομή της «δομής γειτνίασης» I = ( V, F; R ) , αν
V ' ⊆ V, F' ⊆ F, και R' ⊆ R ∩ (V' × F') . Για κάθε υποσύνολο X ⊆ V , Y ⊆ F και Z ⊆ R , οι
υποδομές ( X, F( X ); R(X )) , ( V( Y ), F; R( Y )) και ( V(Z), F(Z); Z) καλούνται υποδομές σχετιζόμενες
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(induced substructures) με τα Χ, Υ, Z (Sugihara, 1986). Για παράδειγμα, η υποδομή
( V(Z), F(Z); Z) , σημαίνει ότι τα στοιχεία του συνόλου V(Z) ⊆ V είναι εκείνες οι κορυφές του
πολυέδρου που περιλαμβάνονται στο υποσύνολο Ζ των ζευγών του R. Παρομοίως ισχύει και για τα
στοιχεία του συνόλου F(Z). Η «δομή γειτνίασης» ενός φυσικού σκίτσου αποτελεί υποδομή της
«δομής γειτνίασης» του αντίστοιχου πλήρες.
Δεδομένης της «δομής γειτνίασης» ο αντίστοιχος γράφος GI = ( V, E) που αναπαριστά το σκίτσο,
παράγεται από το κριτήριο: (a, b) ∈ E αν υπάρχουν δύο έδρες F, H τέτοιες ώστε
(a, F),(b, F),(a, H),(b, H) ∈ R [Whiteley, 1994]. Ο Sugihara στο (K. Sugihara, 1999) αποδεικνύει ότι
για την «δομή γειτνίασης» ισχύει η εξής πρόταση:
Πρόταση 3-8: (Υποσύνολα δομής γειτνίασης)
Έστω P ένα πολύεδρο και I = ( V, F; R ) η «δομή γειτνίασης» του. Για κάθε υποσύνολο
V΄ ⊆ V και F΄ ⊆ F ισχύει:

| R(V΄, F΄) |≤ 2 | V΄ ∪ F΄| -4
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4. ΙΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΑΡΞΗΣ
ΠΟΛΥΕΔΡΟΥ ΑΠΟ ΣΚΙΤΣΟ
4.1 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΚΙΤΣΟΥ
Το κεφάλαιο αυτό μελετά τα τοπολογικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα
σκίτσο για να είναι ανακατασκευάσιμο. Τις τελευταίες δεκαετίες πολλοί ερευνητές (Ros &
Thomas, 2000, 1998; K. Sugihara, 1986; Whiteley, 1991) προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στο
πρόβλημα της ανακατασκευασιμότητας (realizability) ενός σκίτσου μέσα από θεωρήματα που
αφορούν τους γράφους και την μοντελοποίηση στερεών, κριτήρια και συνθήκες που πρέπει να
ισχύουν ή να εφαρμοστούν σε ένα σκίτσο (επίπεδο γράφο), ώστε αυτό να αποτελεί την προβολή
ενός σωστού στερεού. Κάποια σκίτσα αποτελούν πάντα την προβολή ενός πολυέδρου, ενώ κάποια
άλλα είναι σπανίως ανακατασκευάσιμα. Για την ακρίβεια, εάν τα σημεία ενός γραμμικού σχεδίου
τοποθετηθούν τυχαία, η πιθανότητα αυτό να αποτελεί την προβολή σωστού στερεού είναι σχεδόν
μηδενική.
Παρόλο που ο έλεγχος ύπαρξης στερεού από σκίτσο είναι απαραίτητος για την ορθότητα του
σκίτσου, πολύ λίγοι ερευνητές που ασχολούνται με την ανακατασκευή στερεών από σκίτσο
περιλαμβάνουν στην μέθοδο τους κάποιο ανάλογο κριτήριο. Όπως φαίνεται και από την περιγραφή
των ήδη υπαρχόντων αλγορίθμων (§2) οι περισσότεροι βασίζονται στην λογική της «δοκιμής και
λάθους» (trial and error) ή χρησιμοποιούν μεθόδους βελτιστοποίησης για την παραγωγή της πιο
αληθοφανής λύσης (Company, Gomis, & Contero , 1999; Leclerc & Fischler, 1992; Lipson, 1998;
Oh & Kim, 2001; Varley, 2002). Επειδή ένας παρόμοιος τρόπος εργασίας εκτός από σπατάλη
υπολογιστικού χρόνου, χρησιμοποιεί ευριστικά κριτήρια που σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να
αποφευχθούν, αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε τα κριτήρια ελέγχου ύπαρξης στερεού από σκίτσο
σε έναν αλγόριθμο ανακατασκευής στερεού από φυσικό σκίτσο.
Τα κριτήρια ελέγχου ανακατασκευασιμότητας ενός σκίτσου χωρίζονται σε αλγεβρικά και
γεωμετρικά κριτήρια και αναλύονται ξεχωριστά στα παρακάτω δύο υποκεφάλαια. Από το σύνολο
των γεωμετρικών κριτηρίων (§4.1.2) επιλέξαμε αυτό του «Διαγράμματος Τομής» (Cross - Section),
τo οποίo μοντελοποιήσαμε με αλγεβρικό τρόπο ως ένα μη-γραμμικό σύστημα εξισώσεων. Το
μοντέλο αυτό αναλύεται στο §4.3.
Σημείωση 4-1: Τα φυσικά σκίτσα που μελετάμε δεν περιέχουν αριθμητικά λάθη. Το κριτήριο
ανακατασκευασιμότητας που εισάγουμε στον αλγόριθμο μας για την ανακατασκευή στερεού από
φυσικό σκίτσο χρησιμεύει στον προσδιορισμού των μη-ορατών στοιχείων του σκίτσου, ώστε το
τελικό πλήρες σκίτσο να είναι ανακατασκευάσιμο.
4.1.1 Αλγεβρικά Κριτήρια Ανακατασκευασιμότητας

Τα περισσότερα από τα αλγεβρικά κριτήρια ανακατασκευασιμότητας που παρουσιάζονται στο
υποκεφάλαιο αυτό αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την ύπαρξη στερεού από σκίτσο. Η
χρησιμότητα τους έγκειται στην αναγνώριση των σκίτσων που δεν αντιστοιχούν σε στερεό. Οι
μόνες εξαιρέσεις είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη που προτείνει ο Sugihara (K. Sugihara, 1986)
μέσα από την λύση ενός συστήματος εξισώσεων και ανισώσεων και το Θεώρημα του Steinitz.
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• Ανεξάρτητες και Εξαρτημένες Δομές Γειτνίασης: Το κριτήριο αυτό βασίζεται στον αριθμό των
ανεξάρτητων δομών που υπάρχουν σε μία δομή γειτνίασης (§3.6). Είναι ένα πρόβλημα εύρεσης του
αριθμού των ανεξάρτητων ομογενών εξισώσεων που υπάρχουν στο σύνολο των |R| εξισώσεων (με
|V| +3|F|μεταβλητές) της δομής γειτνίασης.

Ο αριθμός των ανεξάρτητων εξισώσεων ενός συστήματος ισούται με την βαθμίδα (rank) του
πίνακα που αναπαριστά το σύστημα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση του πίνακα Π(R), που
προκύπτει από τις εξισώσεις του συνόλου R. Από την γραμμική άλγεβρα (Lay, 2005;
Μποζαπαλίδης, 1994) ισχύει ότι η βαθμίδα ενός πίνακα ισούται με τον αριθμό των μεταβλητών
μείον την διάσταση του χώρου λύσεων: rank = n − dim(K ) , όπου Κ ο χώρος λύσεων του
συστήματος. Εφόσον η διάσταση του χώρου λύσεων είναι τουλάχιστον τρία (τρεις ανεξάρτητες
μεταβλητές που ορίζουν ένα επίπεδο στον χώρο), ο αριθμός των ανεξάρτητων δομών γειτνίασης θα
έχει μέγιστη τιμή ίση με |V| +3|F| −3 . Όσο η διάσταση του χώρου λύσεων αυξάνει τόσο
μειώνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων εξισώσεων. Συνεπώς κάθε «δομή γειτνίασης» με συνολικό
αριθμό εξισώσεων |R|>|V| +3|F| −3 είναι εξαρτημένη (περιέχει εξαρτημένες εξισώσεις εδρών).
Αν όλες οι δομές του συνόλου R είναι ανεξάρτητες (|R|=|V| +3|F| −3 ) τότε το σκίτσο είναι εν
γένει «επίπεδο» (Whiteley, 1994). Αυτό συμβαίνει γιατί η βαθμίδα του πίνακα Π(R) θα ισούται με
τον αριθμό των μεταβλητών. Επειδή το σύστημα είναι ομογενές συνεπάγεται ότι η διάσταση του
χώρου λύσεων του είναι μηδενική (τετριμμένη λύση) (Lay, 2005; Μποζαπαλίδης, 1994).
Η περίπτωση που η ισότητα |R|=|V| +3|F| −3 δεν συνεπάγεται «επίπεδο» σκίτσο είναι όταν το
σκίτσο βρίσκεται σε «ειδική θέση». Αυτό σημαίνει ότι η γεωμετρική θέση των γραμμών και των
κόμβων του σκίτσου είναι τέτοια που κάποιες από τις εξισώσεις του συνόλου R αποκτούν
γραμμική εξάρτηση, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο χώρος λύσεων του συστήματος και το σκίτσο
να μην είναι «επίπεδο». Η «ειδική θέση» ενός σκίτσου μελετάτε στο παρακάτω υποκεφάλαιο και
συνδέεται άμεσα με την γεωμετρική μορφή που πρέπει να έχει ένα σκίτσο, για να είναι
υλοποιήσιμο στο χώρο (γεωμετρικά κριτήρια ανακατασκευασιμότητας).
Εφαρμόζοντας το παραπάνω αλγεβρικό κριτήριο ανακατασκευασιμότητας στο Σχήμα 4-1(α)
έχουμε ότι ο αριθμός των ζευγών του συνόλου R είναι 19. Βάσει του τύπου |R|>|V| +3|F| −3
προκύπτει ότι |R|= 6 + 3|4| −3 = 19 . Συνεπώς όλες οι εξισώσεις του συστήματος είναι ανεξάρτητες
και ίσες με τον αριθμό των αγνώστων μεταβλητών. Το σκίτσο του σχήματος 4-1(β) έχει την ίδια
«δομή γειτνίασης» με αυτή του 4-1(α) αλλά είναι σχεδιασμένο σε «ειδική θέση» (Whiteley, 1994).

(α)

(β)

Σχήμα 4-1: (α) Μη ανακατασκευάσιμο σκίτσο, (β) Η «ειδική θέση» των γραμμών του σκίτσου. Το σκίτσο στην
περίπτωση αυτή είναι ανακατασκευάσιμο.

Οι «δομές γειτνίασης», όπου για κάθε σχετιζόμενη με το υποσύνολο R ' ⊆ R υποδομή τους ισχύει
|R '| ≤ |V(R ')| +3|F(R ')| − 4 , είναι ανεξάρτητες (περιέχουν μόνο ανεξάρτητες εξισώσεις) και
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είναι ικανές να αναπαραστήσουν τρισδιάστατες «αυστηρές» δομές πολυέδρου (Sugihara, 1986;
Whiteley, 1994). Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν συνεπίπεδες έδρες. Η
ιδιότητα αυτή των «δομών γειτνίασης» σχετίζεται με σκίτσα γενικής θέσης, τα οποία αναλύονται
σε παρακάτω υποκεφάλαιο.
Θεώρημα 4-1: (Θεώρημα Steinitz)
Κάθε 3 – συνδεδεμένος επίπεδος γράφος, με τουλάχιστον τέσσερα σημεία, ορίζει τις κορυφές, τις
έδρες και τις ακμές ενός κυρτού σφαιρικού πολύεδρου.

Ο Whiteley (Whiteley, 1979) ισχυρίζεται, βασιζόμενος κυρίως στο παραπάνω θεώρημα, ότι ένας
επίπεδος γράφος που είναι 2-συνδεδεμένος ως προς τους κόμβους του και κάθε κόμβος του έχει
βαθμό τουλάχιστον 3, είναι ανακατασκευάσιμος. Όταν ένας γράφος είναι 2-συνδεδεμένος αλλά όχι
3-συνδεδεμένος ως προς τους κόμβους του, μία περιοχή του μπορεί να αντιστοιχεί σε δύο
διαφορετικές έδρες για το ίδιο πολύεδρο. Το σκίτσο όμως είναι ανακατασκευάσιμο.
• Χωρική Δομή Σκίτσου – Σύστημα Sugihara: Ο Sugihara στο (Sugihara, 1986) προτείνει μία ικανή
και αναγκαία συνθήκη ώστε ένα σκίτσο, στο οποίο έχει εφαρμοστεί η μέθοδος «Ανάθεσης
Ετικετών» στις γραμμές του, να αναπαριστά την ορθή προβολή μίας πολυεδρικής σκηνής (ενός
πολύεδρου). Η ικανή και αναγκαία συνθήκη βασίζεται στην επίλυση ενός συστήματος ισοτήτων

και ανισοτήτων, της μορφής

=0
{ Aw
Bw > 0 , που προκύπτει από την «χωρική δομή» του σκίτσου. Το

σύστημα έχει 3 * m + n αγνώστους, όπου n: ο αριθμός των κορυφών του σκίτσου με άγνωστη την z
συντεταγμένη αυτών και m: ο αριθμός των εδρών του πολυέδρου με αγνώστους τους συντελεστές
της εξίσωσης επιπέδου για κάθε μία από τις έδρες.
Ο πίνακας Α αποτελείται από τις εξισώσεις επιπέδων των εδρών εκείνων που ανήκουν στο σύνολο
R της «χωρικής δομής» και ο πίνακας Β προκύπτει από τις έδρες και τις κορυφές που εμφανίζονται
στο σύνολο Τ της «χωρικής δομής». Κάποιες από τις ανισότητες επιτρέπουν και την ισότητα
μεταξύ των σκελών του συστήματος, οι υπόλοιπες όμως δημιουργούν προβλήματα στον
υπολογισμό της λύσης. Για τον λόγο αυτό, ο Sugihara μετατρέπει το σύστημα του έτσι ώστε να
επιτρέπεται η ισότητα για κάθε ανισότητα του Bw > 0 ,

=0
{ Aw
Bw ≥ 0 .

Το παραπάνω σύστημα έχει λύση αν και μόνο αν το σκίτσο αναπαριστά μία πολυεδρική σκηνή.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα να διαχωριστούν άμεσα τα σωστά από τα λάθος σκίτσα. Το μειονέκτημα
του προτεινόμενου συστήματος (K.Sugihara, 1984), είναι η ευαισθησία που έχει σε
αριθμητικά/υπολογιστικά λάθη. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποια σκίτσα κρίνονται μη
ανακατασκευάσιμα λόγω μικρών αριθμητικών λαθών κατά την αναπαράσταση των σημείων τους
στον υπολογιστή. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, αφαιρούνται οι περιττές εξισώσεις από το
σύστημα Aw=0 (Sugihara, 1986).
Επιλύσιμη σειρά σκίτσου (resolvable sequence): Δεδομένου ενός σκίτσου, είναι εφικτή μία
σταδιακή υλοποίηση ενός πολύεδρου από τα στοιχεία του σκίτσου; Ο στόχος είναι να
προσδιοριστούν μία προς μία όλες οι κορυφές και οι έδρες του πολυέδρου. Η σειρά με την οποία
τοποθετούνται στον τρισδιάστατο χώρο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πάντα ένα σωστό πολύεδρο
με «δομή γειτνίασης» I = ( V, F; R ) , δεν είναι τυχαία. Ο Sugihara (Sugihara, 1999) ονομάζει την
σειρά αυτή «επιλύσιμη σειρά» και την συμβολίζει με S=(a1,a2,...,an) , όπου ai ∈ V U F για κάθε
i = 1,..., n και ai ≠ aj για i ≠ j . Αν υπάρχει μία επιλύσιμη σειρά των στοιχείων του πολυέδρου
(ισχύει η αντιστοιχία σκίτσου - στερεού), το πολύεδρο ονομάζεται «επιλύσιμο». Οι κανόνες για την
ταξινόμηση των στοιχείων ai στην S, ώστε αυτή να είναι επιλύσιμη, περιγράφονται αναλυτικά στο
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(Sugihara, 1999). Ο Sugihara προτείνει έναν αλγόριθμο κατασκευής «επιλύσιμων σειρών», είναι
όμως εύκολα κατανοητή η δυσκολία που υπάρχει σε μία τέτοια διαδικασία, όσο το αντικείμενο
γίνεται πιο περίπλοκο.
Μια παρόμοια κατασκευαστική σειρά των στοιχείων ενός πολυέδρου προτείνεται από τον Steinitz
(Steinitz & Rademacher, 1934; Whiteley, 1994) και βασίζεται στην «δομή γειτνίασης».
Κατασκευάζεται ένα τμήμα του πολυέδρου, δίνοντας την δυνατότητα επιπρόσθετων επιλογών που
θα οδηγήσουν τελικά στην κατασκευή ενός μοναδικού πολυέδρου. Τα σκίτσα στα οποία
αναφέρεται ο Steinitz είναι 3- συνδεδεμένα ως προς τους κόμβους τους.
Ο Sugihara στο (Sugihara, 1999) επέκτεινε το θεώρημα του Steinitz για τα κυρτά πολύεδρα
(Θεώρημα 4-1) αποδεικνύοντας ότι:
Θεώρημα 4-2:
Κάθε σφαιρικό πολύεδρο είναι επιλύσιμο.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε σκίτσο σφαιρικού πολύεδρου, υπάρχει «επιλύσιμη σειρά» των
στοιχείων του. Οι δομές που ακολουθούν πιο πολύπλοκες τοπολογίες, δεν είναι απαραίτητα
επιλύσιμες. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο στερεό.
Σημείωση 4-2: Για την κατασκευή επιλύσιμων σειρών δεν παίζει ρόλο η γεωμετρία του σκίτσου.
Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη, γιατί ένα σκίτσο σφαιρικού πολύεδρου με γεωμετρικά λάθη
μπορεί να υλοποιηθεί. Η υλοποίηση όμως γίνεται τυχαία ως προς την γεωμετρική θέση του
αντικειμένου και των στοιχείων του. Δηλαδή, η προβολή του πολυέδρου που κατασκευάζεται από
μία «επιλύσιμη σειρά», δεν ταυτίζεται γεωμετρικά με το σκίτσο που την ανέπτυξε.
4.1.2 Γεωμετρικά Κριτήρια Ανακατασκευασιμότητας

Όπως δείχνει και το Σχήμα 4-1, η γεωμετρική θέση των στοιχείων ενός σκίτσου επηρεάζει την
ανακατασκευασιμότητα του (ειδική θέση σκίτσου). Δύο ίδιες τοπολογικές δομές με διαφορετικά
γεωμετρικά χαρακτηριστικά συνεπάγονται διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την
ανακατασκευασιμότητα του σκίτσου. Αυτό σημαίνει ότι τα αλγεβρικά κριτήρια
ανακατασκευασιμότητας δεν επαρκούν για να κριθεί η ύπαρξη στερεού για δοθέν σκίτσο.
Μελετώντας τις ειδικές γεωμετρικές θέσεις ενός σκίτσου για τις οποίες αυτό μπορεί να είναι
υλοποιήσιμο (όπως αυτό του σχήματος 4-1(β)) και αναλύοντας τις σχέσεις μεταξύ των γραμμών,
κόμβων και περιοχών του, διατυπώνονται γεωμετρικά κριτήρια που βοηθούν τον έλεγχο
ανακατασκευασιμότητας του.
• Γεωμετρικά Κριτήρια – Αναγκαίες Συνθήκες: Τα παρακάτω κριτήρια (Κ1) – (Κ3) (Ros & Thomas,
1998; Stolfi, 1987; Whiteley, 1979) αποτελούν μόνο αναγκαία συνθήκη ύπαρξης στερεού,
χρησιμεύοντας κυρίως στο να απορρίψουν τα σκίτσα εκείνα που δεν είναι υλοποιήσιμα (Ros &
Thomas, 2005).
(Κ1) Αν δύο διαφορετικές περιοχές ενός σκίτσου μοιράζονται δύο διαφορετικές γραμμές, τότε
αυτές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες (Σχήμα 4-2(α) – Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών).
(Κ2) Έστω τρεις διαφορετικές περιοχές ενός σκίτσου. Αν ανά δύο μοιράζονται μία γραμμή, τότε οι
γραμμές αυτές πρέπει να τέμνονται σε ένα κοινό σημείο. Όταν οι γραμμές του σκίτσου είναι
παράλληλες, το σημείο αυτό βρίσκεται στο άπειρο (Σχήμα 4-2 (β)).
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Σχήμα 4-2: (α) Κριτήριο Κ1, (β) Κριτήριο Κ2.

Σχήμα 4-3: Κριτήριο Κ3.

Το επόμενο κριτήριο αφορά τους περιορισμούς που πρέπει να ισχύουν για όλες τις προσπίπτουσες
σε μία περιοχή γραμμές. Το κριτήριο θα εξηγηθεί για μία περιοχή με τέσσερις γραμμές και
αντίστοιχα ισχύει για περιπτώσεις που ο βαθμός μίας περιοχής είναι μεγαλύτερος του τέσσερα.
(Κ3) Έστω μία περιοχή με τέσσερις γραμμές: (δείτε την περιοχή ε στο Σχήμα 4-3). Τα σημεία M
και Ν είναι η τομή αντίστοιχα των γραμμών (δ-α) με την (δ-γ) και των (α-β) με την (β-γ). Ο
περιορισμός που πρέπει να ισχύει είναι ότι τα σημεία Μ, Ν και Ο πρέπει να είναι συνευθειακά. Η
ευθεία που σχηματίζουν τα τρία αυτά σημεία αντιστοιχεί στην τρισδιάστατη ευθεία στην οποία
πρέπει να τέμνονται τα επίπεδα των περιοχών α και γ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των γραμμών
της περιοχής είναι τρία, το κριτήριο ταυτίζεται με το (Κ2).

Ο γράφος που αναπαριστά το σκίτσο καλείται «ολικά συνεπής», αν ανά-τρεις οι περιοχές του
γράφου ικανοποιούν το κριτήριο (Κ2). Τα σκίτσα που ικανοποιούν τους παραπάνω περιορισμούς
θεωρείται ότι βρίσκονται σε ειδική γεωμετρική θέση και όχι τυχαία (Σχήμα 4-1(β)).
• Delta/Star Απλοποίηση: Οι Ros και Thomas στο (Ros & Thomas, 1998) παρουσιάζουν μία ικανή
και αναγκαία συνθήκη ανακατασκευασιμότητας που βασίζεται στην απλοποίηση του γράφου που
αναπαριστά το σκίτσο. Η μέθοδος απλοποίησης που εφαρμόζεται σε έναν γράφο καλείται
«Delta/Star απλοποίηση» και αναλύεται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία. Αφού εφαρμοστεί η
«Delta/Star απλοποίηση» δημιουργείται ένας νέος επεκταμένος γράφος με γεωμετρικούς
περιορισμούς (constraint graph G *r (L ) ) για ένα σκίτσο L. Στην συνέχεια αποδεικνύουν ότι αν ο
γράφος αυτός είναι «ολικά συνεπής» τότε το L είναι το σκίτσο ενός σφαιρικού πολύεδρου και το
αντίστροφο.
• Διάγραμμα Τομής (Cross – Section): Μία ικανή και αναγκαία συνθήκη ύπαρξης στερεού από
πλήρες σκίτσο δίνεται από τον Whiteley (Whiteley, 1979, 1991) και βασίζεται σε ένα σκίτσο S και
στο διάγραμμα τομής CS (cross-section), που προκύπτει από τις γραμμές και τους κόμβους του S.
Το διάγραμμα CS κατασκευάζεται ως εξής: κάθε περιοχή Ri του σκίτσου αντιστοιχεί σε μία ευθεία
Lfi του διαγράμματος τομής (Σχήμα 4-4 (α)). Κάθε γραμμή ei του σκίτσου τέμνει (σε ένα σημείο)
εκείνη την ευθεία του διαγράμματος τομής που αντιπροσωπεύει την περιοχή στην οποία ανήκει η
γραμμή ei. Έστω μία γραμμή ei του σκίτσου η οποία ανήκει σε δύο περιοχές Ri και Rj . Αν η
γραμμή ei του σκίτσου και οι αντίστοιχες γραμμές του διαγράμματος Lfi και Lfj τέμνονται σε ένα
κοινό σημείο, τότε το διάγραμμα τομής είναι συμβατό (Σχήμα 4-4 (β)). Αυτή η συνθήκη τομής
βασίζεται στα κριτήρια (Κ1)-(Κ3) που αναφέρονται παραπάνω. Ο Whiteley απέδειξε ότι όταν ένα
σκίτσο έχει συμβατό διάγραμμα τομής, τότε αποτελεί την προβολή ενός πολύεδρου και το
αντίστροφο.
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(α)

σημείο
AB
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Σχήμα 4-4: Κριτήριο Διαγράμματος Τομής, (α) το σημείο που η γραμμή AB τέμνει την γραμμή Lfi, (β) Το σημείο
ΑΒ αποτελεί το κοινό σημείο των γραμμών Lfi και Lfj σε ένα συμβατό διάγραμμα τομής.

• Δυικός Γράφος: Μια αναγκαία συνθήκη ώστε ο γράφος ενός σκίτσου να αναπαριστά την δομή
ενός πολυέδρου δόθηκε από τους Mackworth και Huffman (Huffman, 1977; Mackworth, 1973)
και βασίζεται στον δυικό γράφο (§3) ενός σκίτσου στο οποίο έχει εφαρμοστεί η μέθοδος
«Ανάθεσης Ετικετών». Αν η προβολή είναι σωστή, οι γραμμές του δυικού γράφου είναι κάθετες
στις γραμμές του αρχικού γράφου (συνεπής δυικός γράφος). Υπάρχει περίπτωση ένα σκίτσο να έχει
συνεπή δυικό γράφο και να μην είναι ανακατασκευάσιμο. Στην ουσία ο Mackworth υπέδειξε ένα
κριτήριο για να εντοπιστούν πια σκίτσα δεν είναι ανακατασκευάσιμα. Την μέθοδο του Mackworth
στον δυικό χώρο την επέκτεινε ο Wei (Wei, 1987) εισάγοντας τέσσερις περιορισμούς που πρέπει να
ισχύουν για τον δυικό γράφο, ώστε το σκίτσο να αποτελεί την προβολή πολυέδρου και το
αντίστροφο.
Σημείωση 4-3: Από τα παραπάνω κριτήρια που διατυπώθηκαν εμείς επιλέξαμε να συμπεριλάβουμε
στον προτεινόμενο αλγόριθμο ανακατασκευής στερεού από σκίτσο το κριτήριο του διαγράμματος
τομής, γιατί αποτελεί μια ικανή και αναγκαία συνθήκη ύπαρξης στερεού από σκίτσο. Αν και το
διάγραμμα τομής ανήκει στα γεωμετρικά κριτήρια ανακατασκευασιμότητας (ο έλεγχος
συμβατότητας του γίνεται με μολύβι και χάρακα) αναπτύξαμε ένα αλγεβρικό σύστημα που
κατασκευάζει, όταν υπάρχει, ένα συμβατό διάγραμμα τομής για δοθέν σκίτσο. Το διάγραμμα τομής
και το σύστημα που αναπτύξαμε, περιγράφονται και αναλύονται διεξοδικά στο §§4.2.
4.1.3 Σκίτσο Γενικής Θέσης

Υπάρχουν σκίτσα όπου μία μικρή μετακίνηση των κόμβων επηρεάζει άμεσα την
ανακατασκευασιμότητα τους και άλλα που δεν είναι τόσο ευαίσθητα σε αριθμητικά λάθη. Η
κόλουρη πυραμίδα στο Σχήμα 4-5(α) είναι επιρρεπής στα αριθμητικά λάθη. Για την ακρίβεια το
σκίτσο αυτό είναι υλοποιήσιμο μόνο όταν οι τρεις εσωτερικές γραμμές του τέμνονται στο ίδιο
σημείο (Γεωμετρικό Κριτήριο (Κ2)). Όταν δηλαδή βρίσκεται σε «ειδική θέση». Από την άλλη πάλι,
η πυραμίδα στο Σχήμα 4-5(β) είναι υλοποιήσιμη όποια και αν είναι η θέση των κόμβων του
σκίτσου.
Ορισμός 4-1: (Εν γένει ανακατασκευάσιμο σκίτσο)
Ένα σκίτσο είναι εν γένει ανακατασκευάσιμο (generically reconstructible), αν είναι
ανακατασκευάσιμο όταν οι κόμβοι του βρίσκονται σε γενική θέση.
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(α)

(β)

Σχήμα 4-5: (α) Κόλουρη Πυραμίδα: το σκίτσο είναι ανακατασκευάσιμο μόνο όταν οι γραμμές του είναι
σχεδιασμένες σε «ειδική θέση», (β) Τριγωνική Πυραμίδα: το σκίτσο είναι ανακατασκευάσιμο σε κάθε
περίπτωση.

Ο Sugihara (Sugihara, 1986) παραθέτει μία ικανή και αναγκαία συνθήκη για το πότε ένα σκίτσο
είναι εν γένει ανακατασκευάσιμο. Η συνθήκη αυτή βασίζεται στις μη εκφυλισμένες λύσεις του
συστήματος Aw = 0 (§4.1.1), όταν οι κόμβοι του σκίτσου βρίσκονται σε γενική θέση. Αν ένα
σκίτσο είναι εν γένει ανακατασκευάσιμο, το ίδιο ισχύει και για την «δομή γειτνίασης» και το
αντίστροφο, αφού οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται άμεσα:
Θεώρημα 4-3: (Θεώρημα εν γένει ανακατασκευασιμότητας)
Για κάθε «δομή γειτνίασης» I = ( V, F; R ) ισχύουν οι ακόλουθες τρεις προτάσεις:
(i) Η «δομή γειτνίασης» Ι είναι εν γένει ανακατασκευάσιμη
(ii) Για κάθε υποσύνολο X του F, με |X|≥ 2
V(X) + 3|X|≥ |R(X)| + 4
(iii) Για κάθε υποσύνολο Χ του R με |F(X)|≥ 2
V(X) + 3F(X) ≥ X+ 4

Το φυσικό σκίτσο στο Σχήμα 4-5(α) δεν ικανοποιεί τις συνθήκες που δίνονται από το Θεώρημα
4-3, επομένως η «δομή γειτνίασης» δεν είναι εν γένει ανακατασκευάσιμη (Sugihara, 1986). Αυτό
σημαίνει ότι για να υπάρχει πολύεδρο του οποίου η προβολή είναι η συγκεκριμένη πυραμίδα, τα
σημεία του σκίτσου πρέπει να βρίσκονται σε «ειδική θέση» (αυτή που υποδείξαμε παραπάνω).
Αντιθέτως, για το σκίτσο στο Σχήμα 4-5(β), οι ανισότητες του παραπάνω θεωρήματος ισχύουν,
κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω των τριγωνικών περιοχών του.
Θεώρημα 4-4: (Υλοποιήσεις Δομής Γειτνίασης)
Για τον γράφο G = (V, E) μίας σφαιρικής «δομής γειτνίασης» ισχύει:
(i) Αν ο γράφος της σφαιρικής «δομής γειτνίασης» ικανοποιεί την σχέση
|E '|≤ 2|V '| −3
για κάθε μη κενό υποσύνολο Ε΄ του E, τότε η γενική θέση του σκίτσου έχει μόνο τετριμμένες
υλοποιήσεις. Το V΄ είναι ο αριθμός των κόμβων που αντιστοιχεί στο υποσύνολο Ε΄.
(ii) Αν ο γράφος της σφαιρικής «δομής γειτνίασης» ικανοποιεί την σχέση
|E '|≥ 2|V '| −2 ,

για κάποια μη κενά υποσύνολα του Ε, τότε κάθε εικόνα έχει μη τετριμμένες υλοποιήσεις.
Αν η «δομή γειτνίασης» ενός σκίτσου (άρα και το σκίτσο) δεν είναι εν γένει ανακατασκευάσιμη
αυτό δεν σημαίνει ότι το σκίτσο δεν είναι ανακατασκευάσιμο. Αν το σκίτσο βρίσκεται σε ειδική
γεωμετρική θέση, που ικανοποιεί τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες γεωμετρικής
ανακατασκευασιμότητας, το σκίτσο μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό συνεπάγεται ότι αν τοποθετηθούν
73

Κεφάλαιο 4
τυχαία σημεία στο επίπεδο ΧΥ η πιθανότητα αυτά να αντιστοιχούν σε προβολή σωστού στερεού
είναι σχεδόν μηδενική. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε στο §4.2.2. μέσα από το σύστημα που
μοντελοποιεί το διάγραμμα τομής ενός σκίτσου.
4.1.4 Διόρθωση Σκίτσου

Όταν το σκίτσο περιέχει μικρά αριθμητικά λάθη στις συντεταγμένες των κόμβων, ο ανθρώπινος
εγκέφαλος μπορεί να διακρίνει την ειδική θέση του σκίτσου και να αντιληφθεί την τρισδιάστατη
δομή αυτού. Ένας άκαμπτος αλγόριθμος ανακατασκευή αυτό δεν το κάνει. Το σκίτσο θα κριθεί μη
ανακατασκευάσιμο. Ο Sugihara (Sugihara, 1986) θεωρεί ότι λόγω λαθών ψηφιοποίησης, σχεδόν
πάντα τα σημεία ενός σκίτσου βρίσκονται σε γενική θέση.
Αν ένα σκίτσο δεν ικανοποιεί κάποιο από τα παραπάνω γεωμετρικά κριτήρια, δύο περιπτώσεις
συμβαίνουν: α) η τοπολογική ή/και η γεωμετρική δομή του είναι λάθος (πχ. σχήματα Escher) ή β)
υπάρχουν γεωμετρικά λάθη στις συντεταγμένες των σημείων που ορίζουν τις περιοχές του σκίτσου,
και τα κριτήρια το κρίνουν μη ανακατασκευάσιμο. Η παρέκκλιση από τις σωστές συντεταγμένες
μπορεί να έχει προέλθει με διάφορους τρόπους (πχ. λάθη ψηφιοποίησης, λάθος του σχεδιαστή
κτλ.).
Επειδή οι περισσότεροι αλγόριθμοι που κάνουν τον παραπάνω έλεγχο είναι ιδιαίτερα «άκαμπτοι»
υπάρχει ένα σύνολο από ερευνητές, με βασικότερους εκπροσώπους τους Sugihara (Sugihara, 1986)
και τους Ros και Thomas (Ros & Thomas, 2001, 2002), που ασχολούνται με την διόρθωση των
σκίτσων της περίπτωσης (β).
Δεν θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία η έρευνα που έχει γίνει σε αυτό θέμα διότι δεν βρίσκεται
στο επίκεντρο της παρούσας διατριβής (Σημείωση 4-1).

4.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΜΗΣ - CROSS SECTION TEST
Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο δώσαμε μία σύντομη περιγραφή του διαγράμματος τομής. Στο
υποκεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες στα θεωρήματα και στους
τρόπους κατασκευής ενός τέτοιου διαγράμματος. Εκτός από την γεωμετρική κατασκευή ενός
διαγράμματος τομής από σκίτσο, με μολύβι και χάρακα (Ros & Thomas, 2005), προτείνουμε ένα
μη γραμμικό σύστημα με την βοήθεια του οποίου το διάγραμμα τομής υπολογίζεται για κάθε
σκίτσο.
Έστω ένα σφαιρικό πολύεδρο P και ένα επίπεδο Φ σε γενική θέση, που δεν ταυτίζεται με κάποιο
από τα επίπεδα των εδρών του πολυέδρου. Η τομή των επιπέδων του πολυέδρου με το επίπεδο Φ
σχηματίζουν ένα σύνολο από γραμμές πάνω στο επίπεδο Φ. Η διάταξη των γραμμών αυτών, στο
επίπεδο Φ, ονομάζεται διάγραμμα τομής (cross-section) του πολυέδρου P (Σχήμα 4-6(α)). Κάθε
έδρα F i του πολυέδρου, αντιστοιχεί σε μία γραμμή Lfi του διαγράμματος τομής. Κάθε ακμή ei
της έδρας F i αντιστοιχεί σε ένα σημείο Pi της γραμμής Lfi .
Ορισμός 4-2: (Συμβατό Διάγραμμα Τομής Πολυέδρου)
Το διάγραμμα τομής ενός πολυέδρου είναι συμβατό με το πολύεδρο αν κάθε ακμή ei του
πολυέδρου, που ανήκει σε δύο έδρες Fi και Fj , ανήκει στην ίδια ευθεία με το σημείο τομής των
γραμμών Lfi και Lfj του διαγράμματος τομής (Whiteley, 1991).

Η συμβατότητα μεταξύ ενός πολυέδρου P και του διαγράμματος τομής του CS, θα ισχύει και για
την προβολή του πολυέδρου σε ένα επίπεδο Φ (επίπεδο Z= 0 για το πλήρες σκίτσο της παρούσας
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έρευνας) με το ίδιο διάγραμμα τομής CS, διότι η προβολή διατηρεί τα συνευθειάκα σημεία και τις
σχέσεις γειτνίασης μεταξύ των στοιχείων του πολυέδρου (Σχήμα 4-6).

(α)

(β)

Σχήμα 4-6: (α) Το διάγραμμα τομής ενός στερεού και η προβολή του στο ίδιο επίπεδο Φ και (β) το διάγραμμα
τομής της προβολής του.

Κάθε περιοχή Ri του πλήρους σκίτσου, αντιστοιχεί σε μία γραμμή Lf i του διαγράμματος τομής.
Κάθε γραμμή της περιοχής Ri αντιστοιχεί σε ένα σημείο της γραμμής Lf i . Αντίστοιχα με τον
ορισμό που δόθηκε για την συμβατότητα του διαγράμματος τομής πολυέδρου, δίνεται ο ορισμός
για την συμβατότητα του διαγράμματος τομής πλήρους σκίτσου.
Ορισμός 4-3: (Συμβατότητα Διαγράμματος Τομής Πλήρους Σκίτσου)
Το διάγραμμα τομής ενός πλήρους σκίτσου είναι συμβατό αν κάθε γραμμή ei του σκίτσου, που
ανήκει σε δύο περιοχές Ri και Rj , ανήκει στην ίδια ευθεία με το σημείο τομής των γραμμών
Lf i και Lf j του διαγράμματος τομής (Whiteley, 1991).

Η συμβατότητα του διαγράμματος τομής με το σκίτσο που αναπαριστά την προβολή ενός
πολυέδρου, είναι μία αναγκαία συνθήκη ορθότητας της προβολής. Αν ένα σκίτσο αναπαριστά την
προβολή ενός πολυέδρου, τότε υπάρχει συμβατό διάγραμμα τομής με αυτό (Ros, 2000; Ros &
Thomas, 2005). Ο Whiteley (Whiteley, 1991) αποδεικνύει ότι ισχύει και το αντίστροφο. Αν από
ένα σκίτσο μπορεί να κατασκευαστεί συμβατό διάγραμμα τομής, τότε αυτό αντιστοιχεί στην
προβολή ενός στερεού. Το παρακάτω θεώρημα δεν αφορά μόνο κυρτά πολύεδρα (όπως τα
περισσότερα από τα προηγούμενα κριτήρια) αλλά αναφέρεται σε όλα τα σφαιρικά πολύεδρα.
Θεώρημα 4-5: (Θεώρημα διαγράμματος τομής)
Το πλήρες σκίτσο ενός σφαιρικού πολυέδρου είναι ανακατασκευάσιμο (Ορισμός 3-6) αν και μόνο
αν έχει συμβατό διάγραμμα τομής τέτοιο ώστε για δύο γειτονικές έδρες Fi και Fj οι αντίστοιχες
γραμμές Lf i και Lf j του διαγράμματος δεν ταυτίζονται.

Το Θεώρημα Διαγράμματος Τομής παρουσιάστηκε από τον Whiteley στο (Whiteley, 1991). Η
απόδειξη που παραθέτει στην ερευνητική του εργασία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Για τον λόγο αυτό
οι Ros και Thomas (Ros, 2000; Ros & Thomas, 2000) παρουσίασαν μία απλούστερη απόδειξη
χρησιμοποιώντας πολυδίσκους (polydisks), την οποία επέκτειναν και για πολύεδρα. Πολυδίσκος ή
πολυεδρικός δίσκος (polydisk ή polyhedral disk) είναι ένα συνεχές κομμάτι γραμμικών επιφανειών
ομοιόμορφων με δίσκο. Ένας πολυεδρικός δίσκος αποτελείται από επίπεδες πολυγωνικές έδρες
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ενωμένες μεταξύ τους. Οι έννοιες της υλοποίησης και ανακατασκευασιμότητας ισχύουν όπως
ακριβώς και για τα πολύεδρα.
Θεώρημα 4-6: (Διάγραμμα τομής για πολυεδρικούς δίσκους)
Το γραμμικό σκίτσο ενός πολυδίσκου είναι ανακατασκευάσιμο αν και μόνο αν έχει συμβατό
διάγραμμα τομής με μη ταυτόσημες τις γραμμές γειτονικών εδρών.

Παρουσιάζουμε αναλυτικά την απόδειξη που παραθέτουν οι Ros και Thomas (Ros & Thomas,
2000) για τα δύο παραπάνω θεωρήματα (Θεώρημα 4-5 και Θεώρημα 4-6).
Απόδειξη - Θεώρημα 4-6:

Αναγκαία συνθήκη - Tο γραμμικό σκίτσο ενός υλοποιήσιμου πολυεδρικού δίσκου σχηματίζει
συμβατό διάγραμμα τομής: Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όταν έχουμε ένα πολυδίσκο/στερεό
υπάρχει και αντίστοιχο διάγραμμα τομής αυτού σε ένα επίπεδο Φ. Αν αυτό είναι συμβατό, συμβατό
είναι και το διάγραμμα τομής που δημιουργείται από την προβολή του πολυδίσκου/πολυέδρου στο
επίπεδο Φ (σκίτσο). Επομένως, η αναγκαία συνθήκη έχει αποδειχθεί.
Ικανή συνθήκη - Αν το σκίτσο ενός πολυδίσκου έχει συμβατό διάγραμμα τομής με μη ταυτόσημες
τις γραμμές γειτονικών εδρών, το σκίτσο είναι ανακατασκευάσιμο: Το σκίτσο S και το διάγραμμα
τομής CS είναι δεδομένα και με βάση αυτά θα κατασκευαστεί σταδιακά ένας πολυδίσκος που
θεωρείται ότι σχηματίζει το διάγραμμα CS όταν τέμνει το επίπεδο του σκίτσου S. Η απόδειξη
γίνεται με την επαγωγική μέθοδο.
Επαγωγική Μέθοδος: Αρχικά ανυψώνεται μία πρώτη έδρα του πολυδίσκου, διατηρώντας όλες τις
κορυφές τις συνεπίπεδες. Επαγωγικά υποτίθεται ότι έχει κατασκευαστεί σωστά ένας πολυδίσκος
Lk με k έδρες και θα δειχθεί ότι μπορεί από αυτόν να κατασκευαστεί πολυδίσκος Lk + 1 με k+1
έδρες. Δηλαδή θα δειχθεί ότι από το διάγραμμα τομής και το σκίτσο μπορεί να ανυψωθεί μία νέα
έδρα που συνορεύει με ήδη κατασκευασμένες έδρες του πολυδίσκου Lk .
o
Κατασκευή της πρώτης έδρας: Η εκκίνηση γίνεται από μία τυχαία περιοχή fi του σκίτσου
και την αντίστοιχη γραμμή Lf i του διαγράμματος τομής (Σχήμα 4-7).

Σχήμα 4-7: Κατασκευή της πρώτης έδρας: εκκίνηση από μία οποιαδήποτε περιοχή fi του σκίτσου.

Η κατασκευή της αντίστοιχης έδρας F i του πολυδίσκου, μπορεί να γίνει δίνοντας τυχαίο ύψος σε
οποιοδήποτε κόμβο της περιοχής fi . Η γραμμή Lf i και το τρισδιάστατο σημείο δημιουργούν το
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επίπεδο της έδρας F i και όλες οι γραμμές και τα σημεία της περιοχής fi ανυψώνονται, έτσι ώστε
να κείτονται στο επίπεδο της F i (Σχήμα 4-8).

Σχήμα 4-8: Ανύψωση της περιοχής fi ώστε να κείτεται στο επίπεδο Fi.

o
Επαγωγική υπόθεση: Ένας πολυδίσκος Lk με k έδρες συμπεριλαμβανομένου και της
πρώτης έδρας που κατασκευάστηκε, έχει υλοποιηθεί από το σκίτσο του πολυδίσκου με τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι συμβατός με το διάγραμμα τομής CS. Οι έδρες του πολυδίσκου Lk ορίζουν
διαφορετικά επίπεδα στον χώρο, εφόσον στο βήμα αυτό θεωρούμε ότι η υπόθεση του θεωρήματος
ισχύει.
o
Επαγωγική απόδειξη: Θα αποδειχθεί ότι μπορεί να ανυψωθεί μια επιπρόσθετη έδρα F0 , που
δεν ανήκει στο Lk , αλλά το τέμνει σε m συνεχόμενες έδρες F1, F2, ..., Fm , στις ακμές PQ, QR, …,
RS. Θα δειχτεί ότι οι ακμές αυτές και η γραμμή Lf 0 του διαγράμματος τομής (της περιοχής f0 )
είναι συνεπίπεδες και ότι το επίπεδο που ορίζουν (επίπεδο F0 - α ) είναι διαφορετικό από όλα τα
υπόλοιπα επίπεδα του πολυδίσκου Lk (Σχήμα 4-9). Χωρίς περιορισμό της γενικότητας, θεωρούμε
ότι το επίπεδο ( F0 - α ) τέμνεται με τρεις ( F1,F2 και F3 ) από τις k έδρες του πολυδίσκου Lk ,

Σχήμα 4-9: Τρίτο βήμα επαγωγικής μεθόδου - ανύψωση της περιοχής f(0).
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Εφόσον από την εκφώνηση του θεωρήματος (Θεώρημα 4-6) το διάγραμμα τομής είναι συμβατό με
το σκίτσο, οι γραμμές f0 - f1 (ακμή PQ) , f0 - f2 (ακμή QR) και f0 - f3 (ακμή QS) του σκίτσου τέμνονται
με τις αντίστοιχες γραμμές στου διαγράμματος τομής. Η ακμή PQ τέμνεται με τις γραμμές
Lf 0 και Lf 1 , στο διάγραμμα τομής, γιατί ο πολυδίσκος Lk είναι συμβατός με το διάγραμμα τομής
(επαγωγική υπόθεση). Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες ακμές των εδρών του πολυδίσκου Lk .
Επομένως η ακμή PQ και η γραμμή Lf 0 ορίζουν ένα επίπεδο (α). Η γραμμή QR ανήκει επίσης στο
επίπεδο (α), γιατί περιέχει δύο σημεία που ανήκουν σε αυτό. Το ένα είναι το σημείο τομής της QR
με την γραμμή Lf (0) και το άλλο είναι το σημείο P, όπως δείχτηκε πριν. Το ίδιο ισχύει και για τις
υπόλοιπες διαδοχικές ακμές του Lk , με τις οποίες θεωρείται ότι τέμνεται η έδρα F0 . Στην
προκειμένη περίπτωση είναι η ακμή RS της έδρας F3 .
Στο σημείο αυτό έχει αποδειχτεί ότι ορίζεται επίπεδο ( F0 - α ) συμβατό με το διάγραμμα τομής, για
την f0 περιοχή του σκίτσου. Οι υπόλοιπες γραμμές της περιοχής f0 , οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε
ακμές του Lk και επομένως δεν έχει προσδιοριστεί η τρισδιάστατη μορφή τους, κατασκευάζονται
όπως στο πρώτο βήμα με κάθετη ανύψωση ώστε να κείτονται στο επίπεδο ( F0 - α ). Οι γραμμές
αυτές είναι συμβατές με το διάγραμμα τομής (εκφώνηση θεωρήματος) και η συμβατότητα
διατηρείται για τις αντίστοιχες ακμές τους, αφού οι τελευταίες κείτονται στο επίπεδο F0 - α που
τέμνει την γραμμή Lf 0 (θα τέμνουν την Lf 0 στην προέκταση τους). Στο Σχήμα 4-9 φαίνεται αυτό,
για μία τυχαία γραμμή της περιοχής f0 .
Το μόνο που μένει να αποδειχτεί είναι ότι το επίπεδο ( F0 - α ) είναι διαφορετικό από τα γειτονικά
του επίπεδα. Για να ορίζονται δύο ταυτόσημα επίπεδα για δύο διαφορετικές γειτονικές έδρες θα
έπρεπε να ταυτίζονται και οι αντίστοιχες γραμμές στο διάγραμμα τομής, κάτι που απορρίπτεται από
την εκφώνηση του θεωρήματος (προϋπόθεση για να ισχύει).

Απόδειξη - Θεώρημα 4-5: Ένα σφαιρικό πολύεδρο μπορεί να κατασκευαστεί από ένα σύνολο
τεμνόμενων μεταξύ τους ανυψωμένων πολυδίσκων, προσθέτοντας μία έδρα σε κάθε βήμα. Η
τελευταία έδρα θα κλείσει το πολύεδρο και όλες οι ακμές τις θα είναι συνεπίπεδες, αφού
κατασκευάζεται σταδιακά από τους προηγούμενους πολυδίσκους, όπως και στην παραπάνω
επαγωγική μέθοδο (Ros, 2000; Ros & Thomas, 2000).


Οι Ros και Thomas (Ros & Thomas, 2000) στην απόδειξη για το Θεώρημα 4-6, κατασκευάζουν την
έδρα ενός πολυδίσκου με την βοήθεια ενός σημείου που ανήκει σε αυτόν και της γραμμής Lf που το
αναπαριστά στο διάγραμμα τομής. Με αντίστοιχο τρόπο μπορούν να κατασκευαστούν τα επίπεδα
Π των εδρών F, ενός στερεού, που προβάλλονται στις περιοχές του σκίτσου (Σχήμα 4-10).
Πόρισμα 4-1:
Έστω σκίτσο S και ένα συμβατό διάγραμμα τομής CS με το σκίτσο. Για κάθε περιοχή Ri του
σκίτσου S, η αντίστοιχη γραμμή Lfi στο διάγραμμα τομής CS απεικονίζει, στο επίπεδο προβολής,
το επίπεδο της αντίστοιχης έδρας Fi του στερεού.

Δεδομένου ενός σκίτσου S και ενός συμβατού διαγράμματος τομής CS αυτού, από το Θεώρημα 4-5
προκύπτει ότι υπάρχει στερεό Σ που η προβολή του είναι το σκίτσο S. Το διάγραμμα τομής του
στερεού Σ ταυτίζεται με το διάγραμμα τομής της προβολής του (Σχήμα 4-6). Σε συνδυασμό με το
Πόρισμα 4-1 προκύπτει το παρακάτω πόρισμα.
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Πόρισμα 4-2:
Έστω σκίτσο S και ένα συμβατό διάγραμμα τομής CS με το σκίτσο. Η γραμμή Lf μίας περιοχής R
του σκίτσου ανήκει στο ίδιο τρισδιάστατο επίπεδο με την αντίστοιχη έδρα F.

Επίπεδο P
Περιοχή R
Lf
Έδρα F

B
A

Σχήμα 4-10: Το επίπεδο P στο οποίο ανήκει η έδρα F που προβάλλεται στην περιοχή R. Οι ακμές της έδρας
τέμνουν την γραμμή Lf.

Το Θεώρημα 4-5 και το Θεώρημα 4-6 δεν περιορίζονται μόνο στην ορθή προβολή, αλλά ισχύουν
και για άλλες προβολές. Η διαφορά που παρατηρείται στην απόδειξη του θεωρήματος 4-6, εστιάζει
στον τρόπο με τον οποίο οι γραμμές του σκίτσου ανυψώνονται, ώστε να κείτονται στο επίπεδο της
έδρας τους. Αντί να ανυψωθούν κάθετα στο επίπεδο του διαγράμματος τομής, ανυψώνονται
παράλληλα στις γραμμές που ενώνουν το επίπεδο προβολής με το κέντρο της προβολής (Ros &
Thomas, 2000).
Τα παραπάνω θεωρήματα δεν εφαρμόζονται σε πολύεδρα με οπές. Για την παρούσα έρευνα, αυτό
δεν είναι μειονέκτημα, αφού ασχολούμαστε μόνο με σκίτσα σφαιρικών πολυέδρων. Για μία πιθανή
επέκταση της έρευνας μας σε πολύεδρα ομοιόμορφα με δακτύλιο, η τρύπα μπορεί να θεωρηθεί σαν
ένα δεύτερο σφαιρικό πολύεδρο, το οποίο αφού υλοποιηθεί θα αφαιρεθεί από το αρχικό πολύεδρο,
με την βοήθεια των κανονικοποιημένων πράξεων που ισχύουν για την Κατασκευή του
Συνολοθεωρητικού Μοντέλου αναπαράστασης στερεού (Constructive Solid Geometry – §3.1.2). Η
ιδέα αυτή βασίζεται στους αλγορίθμους που έχει δημιουργήσει ο Σαπίδης (Sapidis, 2007) για την
κατασκευή στερεών μοντέλων για «κενούς χώρους» μεταξύ άλλων στερεών.
4.2.1 Γεωμετρική Κατασκευή του Διαγράμματος Τομής

Ο Whiteley (Whiteley, 1991) δεν αναφέρεται διεξοδικά στην κατασκευή ενός διαγράμματος τομής,
αλλά επικεντρώνεται στον θεωρητικό ρόλο που παίζει αυτό στον έλεγχο της
ανακατασκευασιμότητας ενός πλήρους σκίτσου. Στην σχετική βιβλιογραφία (Ros, 2000; Ros &
Thomas, 2005) προτείνεται ένας τρόπος γραφικής αναπαράστασης του διαγράμματος τομής, ο
οποίος βασίζεται σε σταδιακή κατασκευή αυτού.
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Τα πρώτα τέσσερα σημεία ενός σωστού σκίτσου μπορούν να ανυψωθούν τυχαία στον χώρο,
προσδιορίζοντας έτσι τα επίπεδα δύο γειτονικών εδρών, αρκεί η προβολή της κοινής τους ακμής να
ταυτίζεται με την αντίστοιχη γραμμή του σκίτσου. Οι υπόλοιπες έδρες μπορούν να
κατασκευαστούν με την βοήθεια των δύο πρώτων εδρών και του σκίτσου (Ros, 2000; Ros &
Thomas, 2005).
Πρόταση 4-1:
Δεδομένων των επιπέδων δύο εδρών ενός σφαιρικού πολυέδρου μπορούν να προσδιοριστούν τα
επίπεδα όλων των εδρών του.
Απόδειξη: Το σύνορο ενός πολυέδρου αποτελείται από την ένωση όλων των εδρών του και εφόσον
είναι συνεκτικό, υπάρχει μονοπάτι που κείτεται πάνω στο σύνορο και ενώνει όλες τις έδρες μεταξύ
τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μετακινηθούμε από μία έδρα σε μία άλλη, χωρίς περιορισμό.

Πρέπει να δείξουμε ότι αρκούν τα επίπεδα δύο εδρών του πολυέδρου για να προσδιοριστούν τα
επίπεδα όλων των υπόλοιπων εδρών του. Τα επίπεδα των δύο αρχικών εδρών Fi και F j και
ορίζονται τυχαία στον χώρο, εφόσον οι Fi και F j είναι γειτονικές (Σχήμα 4-11(α)). Η γειτνίαση
είναι σημαντική γιατί για την κατασκευή μίας νέας έδρας (έδρα Fi + 1 - Σχήμα 4-11 (β)) χρειάζονται
τρεις κορυφές. Οι τρεις αυτές κορυφές δίνονται από τις τεμνόμενες, στην ίδια κορυφή, ακμές δύο
γειτονικών εδρών.

Fi+1

Fi

Fj

(α)

Fi

Fj

(β)

Σχήμα 4-11: (α) Τα δύο πρώτα επίπεδα από τα οποία ορίζεται το στερεό, (β) Η έδρα Fi+1 κατασκευάζεται από
την τομή των εδρών Fi και Fj.

Με τον ίδιο τρόπο κάθε ζεύγος γειτονικών εδρών μπορεί να ορίσει μία έδρα του πολυέδρου, αρκεί
κάθε έδρα να περικλείεται από τουλάχιστον τρεις ακμές (που ισχύει για κάθε πολύεδρο). Η
κατασκευή του πολυέδρου ολοκληρώνεται όταν προσδιοριστούν όλες οι έδρες του.

Εφόσον το πλήρες σκίτσο αναπαριστά την προβολή ενός στερεού, όλες οι περιοχές του συνδέονται
μεταξύ τους (όπως συνδέονται οι έδρες του στερεού). Αντίστοιχα, στο φυσικό σκίτσο συνδέονται
μεταξύ τους: (α) οι ορατές περιοχές του και (β) οι ορατές με τις μη-ορατές περιοχές του. Από την
Πρόταση 4-1, όπως στα πολύεδρα έτσι και στο αντίστοιχο φυσικό ή πλήρες σκίτσο, δύο περιοχές
του σκίτσου μπορούν να «προσδιορίσουν» μία τρίτη γειτονική τους περιοχή (αντιστοιχία σκίτσου –
στερεού).
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Για την ακρίβεια κάθε περιοχή ενός πλήρούς σκίτσου (όπως και κάθε έδρα ενός πολυέδρου) μπορεί
να προσδιορίσει deg(fi) - 2 περιοχές (έδρες), όπου deg(fi) είναι ο βαθμός της περιοχής (έδρας) f i
και 2 είναι οι περιοχές (έδρες) από τις οποίες ορίστηκε η ίδια. Οι δύο αρχικές περιοχές (έδρες)
μπορούν να προσδιορίσουν deg(fi) - 1 περιοχές (περιοχές).
Εύκολα αποδεικνύεται η:
Πρόταση 4-2: (Κατασκευή διαγράμματος τομής πλήρους σκίτσου)
Για να κατασκευαστεί το διάγραμμα τομής ενός πλήρους σκίτσου τριεδρικού σφαιρικού
πολύεδρου, αρκεί να προσδιοριστεί η κλίση των γραμμών Lf i και Lf j για δύο γειτονικές περιοχές
Ri και Rj του σκίτσου. Ο μόνος περιορισμός που πρέπει να ισχύει είναι οι αρχικές γραμμές να είναι
συμβατές με το σκίτσο (Ros, 2000; Ros & Thomas, 2005).

Οι Ros και Thomas (Ros, 2000; Ros & Thomas, 2005) κατασκευάζουν με γραφικό τρόπο το
διάγραμμα τομής βασιζόμενοι στην Πρόταση 4-2. Αν το διάγραμμα τομής που προκύπτει είναι
συμβατό με το σκίτσο, το σκίτσο είναι ανακατασκευάσιμο. Όταν το σκίτσο περιέχει τοπολογικά ή
γεωμετρικά λάθη το διάγραμμα τομής δεν είναι συμβατό με αυτό, η κατασκευή του διακόπτεται και
το σκίτσο κρίνεται μη ανακατασκευάσιμο.
4.2.2 Αλγεβρική Μοντελοποίηση του Διαγράμματος Τομής

Η αλγεβρική μοντελοποίηση του διαγράμματος τομής επιτεύχθηκε με την κατασκευή ενός μη
γραμμικού συστήματος (Σύστημα Διαγράμματος Τομής) που περιγράφει με μαθηματικές εξισώσεις
τις γραμμές και τους κόμβους του διαγράμματος τομής. Το κριτήριο της συμβατότητας
εμπεριέχεται στο σύστημα ως περιορισμός μεταξύ των γραμμών του διαγράμματος τομής και του
σκίτσου.
Έστω ένα πλήρες σκίτσο S που αποτελείται από R περιοχές, L γραμμές και J κόμβους (Σχήμα
4-12). Οι περιοχές του σκίτσου συμβολίζονται με Ri, όπου i = 1, …, R. Η γραμμή ei, j είναι η κοινή
γραμμή των περιοχών Ri και Rj, με i, j ∈ [1, ..., R] .
Ο Whiteley (Whiteley, 1991) για να αποδείξει το Θεώρημα 4-5, χρησιμοποίησε ένα πλέγμα
γραμμών eij, οι οποίες δεν διέρχονται από την αρχή των αξόνων και είναι της μορφής bi x + ai y +1
= 0. Για την αλγεβρική μοντελοποίηση του διαγράμματος τομής ορίζουμε τις γραμμές με τον ίδιο
τρόπο και θα αποδείξουμε (Πρόταση 4-5) ότι το Σύστημα Διαγράμματος Τομής έχει πάντα λύση
όταν οι γραμμές του διαγράμματος τομής δεν διέρχονται από την αρχή των αξόνων.
Ορισμός 4-4: (Κανόνες Κατασκευής Διαγράμματος Τομής)
Το Σύστημα Διαγράμματος Τομής κατασκευάζεται βάσει των παρακάτω κανόνων:
(4-4.1) Σε κάθε περιοχή Ri του σκίτσου αντιστοιχεί μία γραμμή του διαγράμματος τομής Lf i : bi x
+ ai y +1 = 0 με i = 1,…, R. Οι μεταβλητές bi και ai είναι οι άγνωστοι συντελεστές της γραμμής Lf i
(4-4.2) Κάθε γραμμή του σκίτσου eij ανήκει στις δύο περιοχές Ri και Rj και πρέπει οι γραμμές eij,
Lf i και Lf j να τέμνονται στο ίδιο σημείο Pij.
(4-4.3) Οι γραμμές Lf του διαγράμματος τομής που ανήκουν σε γειτονικές περιοχές δεν πρέπει να
είναι παράλληλες, ώστε το διάγραμμα τομής να είναι συμβατό με το σκίτσο.
(4-4.4) Η γραμμή Lf i της περιοχής Ri δεν μπορεί να είναι παράλληλη με τις γραμμές του σκίτσου
που ανήκουν στην περιοχή Ri, γιατί αυτές πρέπει να τέμνουν την Lf i .

Εύκολα αποδεικνύεται ότι:
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Πρόταση 4-3: (Περιορισμοί Μεταβλητών)
Οι κανόνες κατασκευής που δίνονται από τον Ορισμό 4-4 ισχύουν αν και μόνο αν για κάθε ζεύγος
μεταβλητών (ai, bi) με i = 1, … R, και Rj με j ∈ [1,…,R], οι γειτονικές περιοχές της Ri ισχύει:
(i) aibj ≠ ajbi.
(ii) kij ai - mij bi ≠ 0 , όπου (-mij, kij) το παράλληλο διάνυσμα της γραμμής eij.
(iii) ai 2 + bi 2 ≠ 0 .

Απόδειξη:
(i) Από τον κανόνα (4-4.3) οι γραμμές Lf i και Lf j δύο γειτονικών περιοχών Ri και Rj πρέπει να
τέμνονται, άρα η ορίζουσα του συστήματος: bi x + ai y +1 = 0 και bj x + aj y +1 = 0, πρέπει να είναι
διάφορη του μηδενός.
(ii) Από τον κανόνα (4-4.4) η γραμμή Lf i πρέπει να τέμνεται με τις γραμμές που ανήκουν στην
περιοχή Ri, άρα η ορίζουσα του συστήματος: bi x + ai y +1 = 0 και kij x + mij y + nij = 0, πρέπει να
είναι διάφορη του μηδενός.
(iii) Από τον κανόνα κατασκευής (4-4.1) για να υπάρχει η γραμμή Lf i και να μην διέρχεται από το
μηδέν πρέπει ai 2 + bi 2 ≠ 0 .


Rp

Rk
Rl

Ri

Lf (i)

ei,j

Rm
vp

Lf(j)

vq

Rj

Pi, j

Σχήμα 4-12: Κατασκευή του Συστήματος ΔΤ. Οι γραμμές Lfi και Lfj τέμνονται στο διάγραμμα τομής στο
σημείο Pij που ανήκει στην γραμμή eij στου σκίτσου.

Μεταφράζουμε τους κανόνες του Ορισμού 4-4 σε ένα Σύστημα εξισώσεων: Έστω δύο γραμμές του
διαγράμματος τομής Lf i και Lf j , που αντιστοιχούν σε γειτονικές περιοχές Ri και Rj , με εξισώσεις:
Lf i : bi x + ai y +1 = 0 και Lf j :bj x + aj y +1 = 0.
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Το σημείο Pij όπου τέμνονται οι γραμμές Lf i και Lf j (Σχήμα 4-12) είναι:

Pij = (

aj - ai

,

bi - bj

aibj - abi aibj - ajbi

).

(9)

j

Το διάγραμμα τομής είναι συμβατό με το σκίτσο S (κανόνας (4.2.2-2)) αν το σημείο Pij ανήκει στην
κοινή γραμμή e ij των Ri και Rj .
Η εξίσωση της γραμμής e ij είναι γνωστή και προσδιορίζεται από τους κόμβους (vp, vq), με
p, q ∈ [1,...,V] :

y 1⎞
⎛ x
⎜ xvp yvp 1⎟ = x(yvp - yvq) - y(xvp - xvq) + xvpyvq - yvpxvq = 0
⎜
⎟
⎜ xvq yvq 1⎟
⎝
⎠
και επειδή το Pij ανήκει στη

e ij

ισχύει:

xp (yvp - yvq) - yp (xvp - xvq) + xvpyvq - yvpxvq = 0
ij

ij

(10)

Θέτουμε στην εξίσωση (10): yvp - yvq = kij , xvq - xvp = mij και xvpyvq - yvpxvq = nij και
αντικαθιστούμε τις συντεταγμένες του σημείου Pij όπως δίνονται από την εξίσωση (9). Η εξίσωση
(10) μετατρέπεται στην μορφή:

(aj - ai) kij + (bi - bj) mij + nij (aibj - ajbi) = 0 .

(11)

Η εξίσωση (11) δίνει μία εξίσωση του Συστήματος Διαγράμματος Τομής για την κοινή γραμμή e ij
των περιοχών Ri και Rj . Οι συντελεστές των γραμμών Lf i και Lf j είναι οι άγνωστες μεταβλητές
του Συστήματος ΔΤ. Ο συνολικός αριθμός των αγνώστων μεταβλητών είναι 2R.
Για κάθε γραμμή του σκίτσου ακολουθείται η ίδια διαδικασία και σχηματίζεται μία αντίστοιχη
εξίσωση για το Σύστημα Διαγράμματος Τομής.
Ο αριθμός των εξισώσεων του συστήματος είναι L. Το Σύστημα Διαγράμματος Τομής έχει την
παρακάτω μορφή για ένα σκίτσο με L γραμμές, R περιοχές και J κόμβους (Σχήμα 4-12):

(aj - ai) kij + (bi - bj)mij + nij (aibj - ajbi) = 0
(al - ai) kil + (bi - bl )mil + nil (aibl - albi) = 0
(al - aj) kjl + (bj - bl )mjl + njl (ajbl - albj) = 0
........................................................................
(al - ap) kpl + (bp - bl )mpl + npl (apbl - albp) = 0
(ak - ap) kpk + (bp - bk)mpk + npk (apbk - akbp) = 0

⎫
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎭

(12)

Οι συντελεστές (ai, bi) μίας γραμμής Lf i ανήκουν σε deg(Ri) μη γραμμικές εξισώσεις, όπου Ri η
περιοχή στην οποία αντιστοιχεί η γραμμή Lf i . Επομένως τα (ai, bi) ανήκουν σε τουλάχιστον τρεις
μη γραμμικές εξισώσεις. Κάθε εξίσωση του Συστήματος (12) περιλαμβάνει τέσσερις άγνωστες
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μεταβλητές: τα ζεύγη των συντελεστών (ai, bi) και (aj, bj) των γραμμών Lf i και Lf j , i, j ∈ [1, ..., R]
που αντιστοιχούν στις περιοχές Ri και Rj του σκίτσου που συνορεύουν σε μία γραμμή του σκίτσου.
4.2.2.1

Λύση του Συστήματος Διαγράμματος Τομής

Γνωρίζουμε από τον Νόμο του Euler (εξίσωση 1) και το τύπο L=3J/2 (Πόρισμα 3-1), ότι R=2+L/3.
Βάσει αυτών κανείς εύκολα αποδεικνύει ότι για L≥12: L≥2R. Δηλ. για τα σκίτσα με αριθμό
γραμμών L≥12, οι εξισώσεις του συστήματος είναι περισσότερες από τις άγνωστες μεταβλητές.
Υπολογίζοντας μία λύση του Συστήματος (12) υπολογίζεται η εξίσωση ευθείας για κάθε γραμμή
Lf i , με i = 1, …, R, του διαγράμματος τομής (κατασκευάζεται το διάγραμμα τομής).
Από την Πρόταση 4-2 γνωρίζουμε ότι για να κατασκευαστεί το διάγραμμα τομής ενός πλήρους
σκίτσου, αρκεί να κατασκευαστούν δύο γραμμές αυτού, που αντιστοιχούν σε γειτονικές περιοχές
του σκίτσου. Δηλαδή, αρκεί να προσδιοριστούν οι συντελεστές (ai, bi) και (aj, bj) δύο γραμμών
Lf i και Lf j των γειτονικών περιοχών Ri και Rj. Επειδή η κοινή γραμμή eij των περιοχών Ri και Rj
αποτελεί εξίσωση του συστήματος (12), αρκεί να προσδιοριστούν τρεις από τις τέσσερις αυτές
μεταβλητές και η εξίσωση να είναι επιλύσιμη ως προς την τέταρτη μεταβλητή. Επομένως, το
σύστημα (12) έχει τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές. Έστω ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι
μεταβλητές (ai, bi) και bj, δύο γειτονικών περιοχών Ri και Rj που δεν συνορεύουν στην γραμμή y=0.
Πρόταση 4-4:
Αν (bl npl - kpl )(mpk - npk ak) - (mpl - npl al )(bk npk - kpk) ≠ 0 με k, p, l ∈ [1, …, R] όπου η περιοχή Rp

συνορεύει με την περιοχή Rl και Rk, τότε οι 2R-3 μεταβλητές του Συστήματος (12) μπορούν να
γραφούν συναρτήσει των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών (ai, bi) και bj (Σύστημα (13)).

ai (kij - bjnij) - (bi - bj) mij
⎫
⎪
(kij - nij bi)
⎪
(ai kil - bi mil ) (njl aj - mjl ) - (ajkjl - bjmjl ) (nil ai - mil )
⎪
al =
⎪
(kil - binil )(njl aj - mjl ) - (kjl - bjnjl )(nil ai - mil )
⎪
(kil - bi nil ) (ajkjl - bjmjl ) - (aikil - bimil ) (kjl - bjnjl )
⎪
bl =
⎪
(kil - binil )(njl aj - mjl ) - (kjl - bjnjl )(nil ai - mil )
⎬
......................................................................................... ⎪
⎪
(al kpl - bl mpl ) (npk ak - mpk) - (akkpk - bk mpk) (npl al - mpl ) ⎪
ap =
⎪
(bl npl - kpl )(mpk - npk ak) - (mpl - npl al )(bk npk - kpk)
⎪
(kpl - bl npl ) (akkpk - bkmpk) - (alkpl - bl mpl ) (kpk - bk npk) ⎪
bp =
⎪
(bl npl - kpl )(mpk - npk ak) - (mpl - npl al )(bk npk - kpk)
⎭
aj =

(13)

Αλγόριθμος Εκτίμησης των Ανεξάρτητων Μεταβλητών (ai, bi) και bj:

Βήμα 1 – Εκτίμηση τις αρχικής τιμής των μεταβλητών (ai, bi): Ο μόνος περιορισμός στον οποίο
υπόκειται η μεταβλητή ai, είναι ai ≠ 0. Ορίζεται αυθαίρετα μία τιμή για την μεταβλητή ai.
Δεδομένης της τιμής για την μεταβλητή ai, η μεταβλητή bi μπορεί να λάβει τις τιμές για τις οποίες
ικανοποιούνται: (α) οι περιορισμοί που δίνονται από την Πρόταση 4-3 για το ζεύγος μεταβλητών
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(ai, bi) και (β) ο περιορισμός kij - nijbi ≠ 0, από την εξίσωση του συστήματος (13) για την μεταβλητή
aj. Ορίζεται αυθαίρετα μία τιμή για την μεταβλητή bi που ικανοποιεί τα παραπάνω.
Βήμα 2 – Εκτίμηση της αρχικής τιμής για την μεταβλητή bj: Δεδομένης της τιμής για τις μεταβλητές
(ai, bi), η μεταβλητή bj μπορεί να λάβει όλες τις τιμές που ικανοποιούν τους περιορισμούς που
δίνονται από Πρόταση 4-3 για κάθε ζεύγος μεταβλητών (ap, bp) με p = 1, … R. Ορίζεται αυθαίρετα
μία τιμή για την μεταβλητή bj που ικανοποιεί τα παραπάνω.

Πρόταση 4-5: (Ύπαρξη λύσης για κάθε Σύστημα ΔΤ)
Το Σύστημα Διαγράμματος Τομής (12) ενός πλήρους σκίτσου έχει πάντα λύση για κάθε τριάδα
επιτρεπτών αρχικών τιμών, όπως ορίζονται από τον Αλγόριθμος Εκτίμησης των Ανεξάρτητων
Μεταβλητών.
Απόδειξη:

Για να δείξουμε ότι το Σύστημα Διαγράμματος Τομής (12) έχει πάντα λύση για κάθε τριάδα
αρχικών επιτρεπτών τιμών, όπως αυτές υπολογίζονται από τον αλγόριθμο εκτίμησης των
ανεξάρτητων μεταβλητών, αρκεί να δείξουμε ότι κάθε γραμμικό υποσύστημα αυτού, που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ενός ζεύγους μεταβλητών (al , bl ) , έχει πάντα λύση.
Δεδομένης της τιμής τεσσάρων μεταβλητών (ai, bi) και (aj, bj) θα δείξουμε ότι το γραμμικό
σύστημα:

(kil - bi nil ) al - (mil - nil ai) bl + bimil - aikil = 0 ⎫
⎬
(kjl - bj njl ) al - (mjl - njl aj) bl + bjmjl - ajkjl = 0⎭

(14)

έχει πάντα λύση διάφορη της μηδενικής. Οι άγνωστες μεταβλητές του γραμμικού συστήματος (14)
είναι οι μεταβλητές (al , bl ) .
Ο αλγόριθμος εκτίμησης των ανεξάρτητων μεταβλητών συνεπάγεται ότι ai 2 + bi 2 ≠ 0 και

aj2 + bj2 ≠ 0 . Η εξίσωση Lf l του διαγράμματος τομής για την Rl περιοχή είναι:

Lf l : bl x + al y +1 = 0.
Για να έχει το σύστημα (14) λύση, πρέπει η ορίζουσα του συστήματος να είναι διάφορη του
μηδενός:

D=

kil - binil nil ai - mil
≠0
kjl - bjnjl njl aj - mjl

Θα δείξουμε ότι η ορίζουσα D είναι διάφορη του μηδενός.
Το σημείο P il είναι το σημείο τομής μεταξύ της Lf l και Lf i και ανήκει στην γραμμή eil .
Αντίστοιχα το σημείο P jl είναι το σημείο τομής της γραμμής Lf l με την γραμμή Lf j και ανήκει
στην γραμμή ejl .
Το σημείο Pil μπορεί να υπολογιστεί από την τομή των γραμμών

eil και Lf i :
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kil xP + mil yP + nil = 0 ⎫
⎬
bixP + aiyP +1 = 0
⎭
il

il

il

(15)

il

Για να υπάρχει το σημείο P il πρέπει η ορίζουσα του συστήματος (15) να είναι διάφορη του
μηδενός
D(Σ(15)) =

kil

mil

bi

ai

≠ 0 ⇔ kil ai - bimil ≠ 0

Η ορίζουσα D(Σ(15)) είναι διάφορη του μηδενός, επειδή ισχύει ο Κανόνας Κατασκευής (4.2.2-4).
Επομένως, από την λύση του συστήματος (15) έχουμε:

xPil =

mil - nil ai
kil ai - bi mil

και yPil =

nil bi - kil
kil ai - bi mil

Αντίστοιχα υπολογίζεται το σημείο P jl από την τομή των γραμμών

.

ejl και Lf j :

kjl xP + mjl yP + njl = 0 ⎫
jl

jl

bj xP + aj yP +1 = 0
jl

jl

(16)

⎬
⎭

(17)

και είναι:

xP =
jl

mjl - njl aj
kjl aj - bj mjl

και yPjl =

njl bj - kjl
.
kjl aj - bj mjl

(18)

Εφόσον η γραμμή Lf l διέρχεται από τα σημεία P il και P jl μπορεί να οριστεί από αυτά:

x

y

1

Lf l : xPil yPil 1 = 0
xPjl yPjl 1

⇔ (yPil - yPjl ) x - (xPil - xPjl )y + xPil yPjl - xPjl yPil = 0.

(19)

Θέτουμε Sijl = xPil yPjl - xPjl yPil . Η μόνη περίπτωση το Sijl να είναι ίσο με το μηδέν είναι η
γραμμή Lf l να διέρχεται από την αρχή των αξόνων, επομένως ο όρος Sijl είναι διάφορος του
μηδενός. Αντικαθιστώντας στην (19) τις συντεταγμένες των σημείων P il και P jl όπως δίνονται από
τις σχέσεις (16) και (18), έχουμε:

Sijl =

(mil - nil ai) (njl bj - kjl ) - (mjl - njl aj) (nil bi - kil )
(kjl aj - bjmjl ) (kil ai - bimil )

Ο παρονομαστής είναι διάφορος του μηδενός: ορίζουσες συστημάτων (15) και (17). Για να είναι το
Sijl διάφορο του μηδενός πρέπει ο αριθμητής του να είναι διάφορος τους μηδενός. Ο αριθμητής
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όμως είναι ίσος με – D, όπου D είναι η ορίζουσα του συστήματος Σ. Οπότε η ορίζουσα D του
γραμμικού συστήματος (14) είναι διάφορη του μηδενός και το σύστημα (14) έχει πάντα λύση.
Πρέπει να δείξουμε ότι η λύση αυτή είναι διάφορη της μηδενικής. Η λύση που δίνει το γραμμικό
σύστημα (14) για τα al και b l είναι:

(ai kil - bi mil ) (njl aj - mjl ) - (ajkjl - bjmjl ) (nil ai - mil )
D
(kil - bi nil ) (ajkjl - bjmjl ) - (aikil - bimil ) (kjl - bjnjl )
bl =
D
al =

al =0 ⇔ (ai kil - bi mil ) (njl aj - mjl ) - (ajkjl - bjmjl ) (nil ai - mil ) = 0 από όπου συνεπάγεται ότι

mjl - n jl a j
mil - nil ai
=
aj kjl - bj mjl ai kil - bimil
και από τις σχέσεις (16) και (18) έχουμε xPjl = xPil .
Αντίστοιχα αν ο συντελεστής b l είναι ίσος με μηδέν προκύπτει ότι yPjl = yPil . Συνεπάγεται ότι για
να είναι και οι δύο συντελεστές ίσοι με το μηδέν, πρέπει τα σημεία P il και P jl να ταυτίζονται. Αυτό
όμως δεν μπορεί να συμβεί γιατί θα έπρεπε να ταυτίζονται οι γραμμές Lf i και Lf j , στις οποίες
ανήκουν τα σημεία αυτά.
Οι ίδιοι τύποι και περιορισμοί ισχύουν για κάθε γραμμικό υποσύστημα που δημιουργείται.
Επομένως το Σύστημα Διαγράμματος Τομής έχει πάντα λύση, για κάθε τριάδα επιτρεπτών αρχικών
τιμών.

Η Πρόταση 4-5 αποδεικνύει ότι ικανοποιείται ο περιορισμός για την Πρόταση 4-4.
Αλγόριθμος Επίλυσης Συστήματος Διαγράμματος Τομής (Αλγόριθμος ΔΤ):

Βήμα 1: Επιλογή Τριών Ανεξάρτητων Μεταβλητών, (ai, bi) και bj.
Βήμα 2: Οι 2R-3 μεταβλητές του συστήματος γράφονται όπως στην Πρόταση 4-4.
Βήμα 3: Αλγόριθμος εκτίμησης Ανεξάρτητων μεταβλητών.
Βήμα 4: Επιλύεται το σύστημα (13) χρησιμοποιώντας τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών από
το Βήμα 3.

Για την κατασκευή του συστήματος (13) από το σύστημα (12) χρησιμοποιούνται για κάθε ζεύγος
μεταβλητών (ap, bp) δύο από τις μη γραμμικές εξισώσεις στις οποίες ανήκει. Η μεταβλητή aj
προσδιορίζεται από την εξίσωση στην οποία ανήκει μαζί με τις τρεις ανεξάρτητες μεταβλητές.
Απομένουν 2R-4 άγνωστες μεταβλητές, για τον προσδιορισμό των οποίων χρειάζονται R-2
υποσυστήματα, που προέρχονται από 2R-4 μη γραμμικές εξισώσεις. Πρέπει να δείξουμε ότι το
Σύστημα (12) περιλαμβάνει τουλάχιστον 2R-4 μη γραμμικές εξισώσεις.
Από τον Νόμο του Euler για το πλήρες σκίτσο προκύπτει ότι R=2+L/3 και αντικαθιστώντας σε
αυτό τον αριθμό των μη γραμμικών εξισώσεων που απαιτούνται, έχουμε:
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2R - 4 = 2

L
3

+4 −4 = 2

L

(20)

3

Από το συνολικό αριθμό L των μη γραμμικών εξισώσεων του Συστήματος (12), αφαιρούμε την
εξίσωση από την οποία υπολογίστηκε η μεταβλητή aj . Απομένουν L − 1 εξισώσεις για τις οποίες
πρέπει να ισχύει:
L −1≥

2L
3

⇔L−

2L
3

≥1⇔

L
3

≥1⇔ L ≥3

(21)

Η ανισότητα (21) ισχύει για κάθε σκίτσο με L ≥ 3 . Άρα για κάθε κυβικό σκίτσο σφαιρικού
πολύεδρου, ο αριθμός των μη γραμμικών εξισώσεων του Συστήματος Διαγράμματος Τομής
επαρκεί για τον υπολογισμό όλων των γραμμών Lf, δίνοντας τρεις αρχικές τιμές στις μεταβλητές
του.
Η ύπαρξη λύσης για τις άγνωστες μεταβλητές του Συστήματος ΔΤ δεν σημαίνει ότι το διάγραμμα
τομής που κατασκευάστηκε είναι συμβατό με το σκίτσο, γιατί για τον υπολογισμό μίας λύσης του
Συστήματος Διαγράμματος Τομής δεν χρησιμοποιούνται όλες οι εξισώσεις του συστήματος, είτε
αυτές είναι περισσότερες είτε λιγότερες από τους αγνώστους. Οι εξισώσεις που δεν
χρησιμοποιούνται για την επίλυση του συστήματος καλούνται ανεκμετάλλευτες εξισώσεις του
συστήματος και κρίνουν την συμβατότητα του διαγράμματος τομής (που έχει υπολογιστεί) με το
σκίτσο.
Πρόταση 4-6: (Αριθμός ανεκμετάλλευτων εξισώσεων του Συστήματος ΔΤ)
Ο αριθμός των ανεκμετάλλευτων εξισώσεων που προκύπτει από την επίλυση του Συστήματος

Διαγράμματος Τομής, σύμφωνα με τον Αλγόριθμο ΔΤ, ισούται με L − 1 , για κάθε πλήρες σκίτσο.
3

Απόδειξη:

Ο αριθμός των εξισώσεων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του Συστήματος Διαγράμματος
Τομής ισούται με: 2L + 1 . Επομένως, από τις L εξισώσεις που περιέχει το Σύστημα ΔΤ μένουν
3

ανεκμετάλλευτες οι L − 2L − 1 = L − 1 εξισώσεις.
3

3



Ο αριθμός L − 1 είναι μεγαλύτερος του μηδενός για κάθε σκίτσο τριεδρικού σφαιρικού πολυέδρου.
3

Αν η λύση που προκύπτει ικανοποιεί τις ανεκμετάλλευτες εξισώσεις του συστήματος, τότε
αντιστοιχεί σε ένα συμβατό διάγραμμα τομής για το πλήρη σκίτσο («Συμβατή Λύση»). Σε
διαφορετική περίπτωση το διάγραμμα τομής δεν είναι συμβατό με το σκίτσο. Αν το πλήρες σκίτσο
έχει συμβατό διάγραμμα τομής, είναι ανακατασκευάσιμο (Θεώρημα 4-5).
Το διάγραμμα τομής που υπολογίζεται από το Σύστημα ΔΤ είναι συμβατό για το τμήμα του
πλήρους σκίτσου από το επιλύθηκε. Οι γραμμές του διαγράμματος τομής απεικονίζουν όλες τις
έδρες του στερεού που προβάλλονται στις περιοχές του σκίτσου και υποδεικνύουν την θέση που
πρέπει να έχουν οι υπόλοιπες γραμμές του σκίτσου (ανεκμετάλλευτες εξισώσεις) για να είναι όλες
οι κορυφές του στερεού συνεπίπεδες. Ελέγχεται δηλαδή αν οι γραμμές του σκίτσου βρίσκονται σε
ειδική θέση ώστε να υπάρχει στερεό που προβάλλεται στο σκίτσο.
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Ισχυρισμός 4-1: (Ανεξαρτησία Συμβατότητας – Αρχικών Τιμών)
Αν το διάγραμμα τομής που προκύπτει από το Σύστημα ΔΤ είναι συμβατό με το σκίτσο, θα είναι
συμβατό για κάθε τριάδα αρχικών τιμών. Αντίστοιχα, αν το διάγραμμα τομής δεν είναι συμβατό με
το σκίτσο, δεν θα είναι συμβατό για καμία τριάδα αρχικών τιμών (Ros, 2000).
Πόρισμα 4-3:
Αν ένα πλήρες σκίτσο είναι τοπολογικά και γεωμετρικά σωστό θα δίνει πάντα ένα συμβατό
διάγραμμα τομής.

Το διάγραμμα τομής χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα για την κατασκευή ενός τοπολογικά
και γεωμετρικά σωστού πλήρους σκίτσου από ένα φυσικό. Επειδή το φυσικό σκίτσο δεν περιέχει
αριθμητικά ή τοπολογικά λάθη, υπάρχει μία τριάδα αρχικών επιτρεπτών τιμών που δίνει ένα
συμβατό διάγραμμα τομής με το σκίτσο.
Σημείωση 4-4: Στην πράξη (υλοποίηση στον υπολογιστή) είναι αναμενόμενο να υπάρχουν
υπολογιστικά λάθη που επηρεάζουν την ισχύ των ανεκμετάλλευτων εξισώσεων, οδηγώντας σε
λάθος συμπεράσματα σχετικά με την ανακατασκευασιμότητα του σκίτσου. Ανάλογα με τον αριθμό
των δεκαδικών ψηφίων που επιτρέπεται σε ένα Σύστημα ΔΤ, υπολογίζεται ένα επιτρεπτό όριο
απόκλισης για τις ανεκμετάλλευτες εξισώσεις.
4.2.3 Διάγραμμα τομής σε φυσικό σκίτσο μετά τον προσδιορισμό των μη-ορατών

περιοχών του αντίστοιχου πλήρους σκίτσου.
Το κριτήριο διαγράμματος τομής εφαρμόζεται στο φυσικό σκίτσο μετά τον προσδιορισμό των
ορατών γραμμών που ανήκουν σε μη-ορατές περιοχές του αντίστοιχου πλήρους σκίτσου (§3.5 και
§5.2) (Σημείωση 4-5).
Το Σύστημα Διαγράμματος Τομής για ένα φυσικό σκίτσο Sv κατασκευάζεται και επιλύεται με τον
ίδιο τρόπο που περιγράφηκε στο §4.2.2 για το διάγραμμα τομής πλήρους σκίτσου και έχει την ίδια
μορφή με αυτό (Σύστημα Σ-ΔΤ). Το Σύστημα ΔΤ φυσικού σκίτσου αποτελείται από:
(1) 2R άγνωστες μεταβλητές, όπου R = Rv + Rh: Rv είναι ο αριθμός των ορατών περιοχών του
σκίτσου Sv και Rh είναι ο αριθμός των Μονοπατιών L-L και των ανεξάρτητων Μονοπατιών L-T
(δηλ. ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών του πλήρους σκίτσου που περικλείονται από γραμμές
συνόρου). Οι γραμμές Lf του διαγράμματος τομής για το σκίτσο Sv είναι: Lfi : bi x + ai y + 1 = 0 ,
με i = 1, …, R.
(2) Lv εξισώσεις, όπου Lv ο αριθμός των ορατών γραμμών του σκίτσου Sv. Κάθε γραμμή ei,j
περιγράφεται από τις περιοχές Ri και Rj στις οποίες ανήκει (ορατές και μη-ορατές περιοχές) με
i, j ∈ [1,..., R] .
Ο αριθμός των εξισώσεων Lv επαρκεί για τον υπολογισμό των γραμμών Lf που αντιστοιχούν στις
ορατές περιοχές του σκίτσου, γιατί ισχύει Rv <

2Lv
+ 1 . Ελέγχουμε αν επαρκεί για τον
3

προσδιορισμό των γραμμών Lf που αντιστοιχούν στις μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου.
Διακρίνονται δύο περιπτώσεις, που εξαρτώνται από την μορφή του φυσικού σκίτσου:
• Το σκίτσο δεν περιέχει αλυσίδες κόμβων-L: Αυτό σημαίνει ότι κάθε μη-ορατή περιοχή Rm, με m =
1, …, Rh, του πλήρους σκίτσου περικλείεται από δύο τουλάχιστον ορατές γραμμές, δηλαδή
συνορεύει με δύο τουλάχιστον ορατές περιοχές (Σχήμα 4-13 (α)). Επομένως, στο σύστημα
υπάρχουν τουλάχιστον δύο εξισώσεις με αγνώστους του συντελεστές της αντίστοιχης γραμμής Lf m
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(Σχήμα 4-13 (α) - εξισώσεις γραμμών eim , emk , e mk + 1 , emk + 2 ). Οι συντελεστές της γραμμής
Lf m θα υπολογιστούν από το γραμμικό σύστημα που σχηματίζεται μεταξύ δύο εκ των εξισώσεων
που δίνονται από τις παραπάνω γραμμές.
• Το σκίτσο περιέχει αλυσίδες κόμβων-L: Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει τουλάχιστον μία μη-ορατή
περιοχή (Σχήμα 4-13 (β) – μη-ορατή περιοχή Rm) που αποτελείται από μία μόνο γραμμή συνόρου,
δηλαδή συνορεύει με μία μόνο ορατή περιοχή. Αντίστοιχα στο σύστημα υπάρχει μόνο μία εξίσωση
που περιέχει του συντελεστές της γραμμής Lf m , η εξίσωση που δίνεται από την γραμμή eim . Στην
περίπτωση αυτή οι συντελεστές (am, bm) υπολογίζονται όταν το διάγραμμα τομής εφαρμοστεί στο
πλήρες σκίτσο για τον υπολογισμό της μη-ορατής γεωμετρίας (§5.5).

Rk+2

Rm

Rk+1

Rm

Ri

Rk
Ri

Rj

(α)

(β)

Σχήμα 4-13: Η γραμμή Lfm της μη-ορατής περιοχής Rm μπορεί να υπολογιστεί από τις εξισώσεις του
Συστήματος ΔΤ που αντιστοιχούν στις ορατές γραμμές του φυσικού σκίτσου, (β) οι εξισώσεις που δίνουν οι
ορατές γραμμές δεν επαρκούν για τον υπολογισμό της περιοχής Rm.

Σημείωση 4-5: Το κριτήριο διαγράμματος τομής συμβάλει στην κατασκευή των Μονοπατιών L-LT (§5.2.2), στο σημείο όμως αυτό θεωρούμε ότι η τοποθέτηση αυτή έχει πραγματοποιηθεί. Ο
τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το διάγραμμα τομής για την μετατροπή του φυσικού σκίτσο
σε πλήρες, περιγράφεται αναλυτικά στο §5.

4.3 ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΤΕΡΕΟΥ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΜΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό θα δείξουμε ότι από το συμβατό διάγραμμα τομής ενός σκίτσου (πλήρους ή
φυσικού), μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για την σχέση μεταξύ των επιπέδων του στερεού
στον τρισδιάστατο χώρο.
Έστω ένα σκίτσο S (πλήρες ή φυσικό) και το αντίστοιχο συμβατό διάγραμμα τομής του CS. Από το
Θεώρημα 4-5, συνεπάγεται ότι το σκίτσο S είναι ανακατασκευάσιμο. Επομένως, υπάρχει στερεό Σ
που η προβολή του είναι το σκίτσο S και το διάγραμμα τομής του ταυτίζεται με το διάγραμμα
τομής CS. Το διάγραμμα τομής CS περιγράφει τόσο τις περιοχές του σκίτσου όσο και τις έδρες του
στερεού προκύπτουν οι παρακάτω προτάσεις.
Πρόταση 4-7: (Τεμνόμενα επίπεδα στερεού)
Δεδομένου ενός σκίτσου S και του συμβατού διαγράμματος τομής του CS, δύο γραμμές
Lf i και Lf j του διαγράμματος τομής τέμνονται αν και μόνο αν τα αντίστοιχα επίπεδα Πi και Πj των
εδρών Fi και Fj του στερεού Σ τέμνονται.
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Lf(k)

Fi

Fl

Fj

Fi

Fj
Fk

Lf(i)

Lf(j)
Lf(i)
(α)

Lf(l)
(β)
Lf(j)

Σχήμα 4-14: Τεμνόμενες έδρες αντιστοιχούν σε τεμνόμενες γραμμές του διαγράμματος τομής.

Πρόταση 4-8: (Παράλληλα επίπεδα στερεού)
Δεδομένου ενός σκίτσου S και του συμβατού διαγράμματος τομής του CS, δύο γραμμές
Lf i και Lf j του διαγράμματος τομής είναι παράλληλες αν και μόνο αν τα αντίστοιχα επίπεδα Πi και
Πj των εδρών Fi και Fj του στερεού Σ είναι παράλληλα.
Fm
Fn

Fj

Fi

Lf(i)

Rk
Lf(l)

Lf(n)

Lf(m)

Lf(j)

Σχήμα 4-15: Παράλληλες έδρες του στερεού αντιστοιχούν σε παράλληλες γραμμές του διαγράμματος τομής.

Πρόταση 4-9: (Ταυτόσημα επίπεδα στερεού)
Δεδομένου ενός σκίτσου S και του συμβατού διαγράμματος τομής του CS, για δύο μη γειτονικές
περιοχές Ri και Rj οι αντίστοιχες γραμμές Lf i και Lf j του διαγράμματος τομής ταυτίζονται αν και
μόνο οι μη γειτονικές έδρες Fi και Fj του στερεού Σ είναι συνεπίπεδες.
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F(i)

Lf(m)

F(j)
F(k)

F(n)
F(l)

Lf(l)

F(m)
F(i)

Lf(k)

Lf(n)
P

Lf(j)=Lf(i)
Σχήμα 4-16: Η γραμμή Lfi ταυτίζεται με την γραμμή Lfj στο διάγραμμα τομής. Οι μη γειτονικές έδρες Fi και Fj
ανήκουν στο ίδιο επίπεδο στο στερεό.
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΚΙΤΣΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ
Η μετατροπή του φυσικού σκίτσου σε πλήρες είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή ενός
πολύεδρου από φυσικό σκίτσο. Η μετατροπή επιτυγχάνεται σε πέντε διαδοχικά βήματα (Μέθοδος
Μετατροπή Φυσικού Σκίτσου σε Πλήρες):
• Ερμηνεία φυσικού σκίτσου: Συλλέγονται τα δεδομένα του προβλήματος «Ορισμός Πολύεδρου από
Φυσικό Σκίτσο». Αναλύονται τα τοπολογικά χαρακτηριστικά και η γεωμετρία του φυσικού
σκίτσου.
• Προσδιορισμός μη-ορατών περιοχών: Εντοπίζονται οι ορατές γραμμές του φυσικού σκίτσου που
ανήκουν σε μη-ορατές περιοχές και υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός των μη-ορατών περιοχών.
Παράλληλα με τον προσδιορισμό των μη-ορατών περιοχών, ελέγχεται η ανακατασκευασιμότητα
του φυσικού σκίτσου με την βοήθεια του κριτηρίου διαγράμματος τομής.
• Ελάχιστος αριθμός μη-ορατών δομικών στοιχείων: Υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός των μηορατών κόμβων, γραμμών και περιοχών που χρειάζεται να «προστεθούν» στο φυσικό σκίτσο για να
μετατραπεί σε ένα τοπολογικά σωστό πλήρες σκίτσο.
• Κατασκευή του Ελάχιστου πλήρους σκίτσου: Το φυσικό σκίτσο μετατρέπεται σε πλήρες, βάσει των
δεδομένων που υπολογίστηκαν στο προηγούμενο βήμα. Το πλήρες σκίτσο που παράγεται αποτελεί
την ελάχιστη τοπολογική λύση (ελάχιστο πλήρες σκίτσο) για το μη-ορατό τμήμα.
• Γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο: Υπολογίζεται η γεωμετρική θέση των μη-ορατών κόμβων στο
πλήρες σκίτσο, ώστε αυτό να είναι ανακατασκευάσιμο.

Το πλήρες σκίτσο που παράγεται από το φυσικό είναι ένα τοπολογικά και γεωμετρικά
ανακατασκευάσιμο πλήρες σκίτσο. Τα παραπάνω βήματα αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό.

5.1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ
Ένα φυσικό σκίτσο είναι ένα σύνολο από κόμβους και γραμμές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένας
αλγόριθμος ορισμού πολυέδρου από φυσικό σκίτσο κατασκευάζει την τοπολογική και γεωμετρική
δομή του αντίστοιχου πολυέδρου. Ένα άνθρωπος κοιτάζοντας ένα σκίτσο μπορεί να αντιληφθεί την
τρισδιάστατη δομή του, χωρίς να συνειδητοποιεί την διαδικασία ανακατασκευής που εφαρμόζει.
Μεταφορικά μπορούμε να πούμε ότι τα τοπολογικά και γεωμετρικά δεδομένα που λαμβάνονται
κατά την ερμηνεία ενός σκίτσου αποτελούν το «βλέμμα» του υπολογιστή στο σκίτσο, ώστε αυτός
(με αλγοριθμικό τρόπο) να μπορέσει στην συνέχεια να ανακατασκευάσει το στερεό που
απεικονίζεται. Η ερμηνεία ενός σκίτσου αποτελεί το πρώτο βήμα ενός αλγορίθμου ανακατασκευής
του στερεού.
Τα τοπολογικά δεδομένα που λαμβάνονται από το φυσικό σκίτσο είναι:
• Ο βαθμός κάθε κόμβου στο σκίτσο.
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• Οι κόμβοι-L και Τ και ο αριθμός τους στο σκίτσο.
• Οι ορατές περιοχές του σκίτσου και ο βαθμός τους.
• Ποιες περιοχές είναι «μερικώς κρυμμένες» και ποιες «αποκρύπτουσες».
• Ο αριθμός των ορατών περιοχών, των ορατών γραμμών και των ορατών κόμβων στο σκίτσο.
• Ποιες ορατές γραμμές είναι γραμμές συνόρου και ποιες εσωτερικές γραμμές.
• Αν υπάρχουν αλυσίδες κόμβων-L.

Τα γεωμετρικά δεδομένα που λαμβάνονται είναι:
• Οι συντεταγμένες όλων των κόμβων του σκίτσου.
• Η εξίσωση ευθείας για κάθε γραμμή του σκίτσου και το παράλληλο διανύσματα αυτής.
• Τα ζεύγη παράλληλων και κάθετων γραμμών του σκίτσου.
• Οι γωνίες μεταξύ των γραμμών του σκίτσου.

Στην συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι με τις οποίες λαμβάνονται τα τοπολογικά δεδομένα από το
σκίτσο. Τα γεωμετρικά δεδομένα του σκίτσου υπολογίζονται από τις συντεταγμένες των κόμβων
του σκίτσου βάσει θεωρημάτων της Αναλυτικής Γεωμετρίας (Riddle, 1995; Ν.Κ. Στεφανίδης,
1993).
¾ Υπολογισμός του βαθμού κάθε κόμβου του σκίτσου / γράφου: Διατρέχονται όλες οι γραμμές
του σκίτσου και για κάθε μία γραμμή αυξάνεται ο βαθμός των γειτονικών της κόμβων κατά ένα.
¾ Εντοπισμός των κόμβων-T και -L και καταμέτρηση τους: Οι κόμβοι-L εντοπίζονται από τον
βαθμό τους (βαθμός 2). Οι κόμβοι-T επειδή έχουν βαθμό τρία, εντοπίζονται από την ύπαρξη
ζεύγους γειτονικών συνευθειακών γραμμών σε έναν κόμβο (Ορισμός 3-17). Όταν ένας κόμβος του
σκίτσου χαρακτηριστεί ως κόμβος-T, ο βαθμός του μετατρέπεται από τρία σε ένα (Σχήμα 5-1).

e1
Συνευθειακές
Γραμμές

(α)

Κόμβος - Τ, βαθμός 3

Κόμβος - Τ, βαθμός 1
e

e2

Αποκρύπτουσα
Γραμμή

(β)

Σχήμα 5-1: Ερμηνεία φυσικού σκίτσου – ο κόμβος-Τ θεωρείται εκκρεμής κόμβος και οι συνευθειακές γραμμές
αντικαθίστανται με μία γραμμή («αποκρύπτουσα γραμμή»).

Το ζεύγος των συνευθειακών γραμμών επειδή δεν συνορεύει με τον κόμβο-T αντικαθίσταται στο
σκίτσο με μία γραμμή («αποκρύπτουσα γραμμή»). Για κάθε αποκρύπτουσα γραμμή που
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εντοπίζεται στο σκίτσο, ο συνολικός αριθμός των γραμμών του σκίτσου μειώνεται κατά ένα. Η
γραμμή που συνορεύει με τον κόμβο-T χαρακτηρίζεται ως «κρυμμένη». Στο τέλος της διαδικασίας
καταγράφεται ο αριθμός κόμβων-Τ και –L.
¾ Προσδιορισμός ορατών περιοχών του σκίτσου: Η κατασκευή των ορατών περιοχών γίνεται
από τους ορατούς κόμβους και γραμμές του σκίτσου. Αν υπάρχει κόμβος-T κατασκευάζεται
αρχικά η «αποκρύπτουσα» και η «μερικώς κρυμμένη» περιοχή και στην συνέχεια οι υπόλοιπες
ορατές περιοχές του σκίτσου. Ο αλγόριθμος για την κατασκευή των ορατών περιοχών του σκίτσου
είναι επαναληπτικός. Αφού κατασκευαστεί η πρώτη περιοχή του σκίτσου, η διαδικασία
επαναλαμβάνεται και για τις υπόλοιπες περιοχές και τερματίζεται όταν προσδιοριστεί και η
τελευταία περιοχή του σκίτσου. Ο συνολικός αριθμός των ορατών περιοχών του σκίτσου (άρα και
των κύκλων επανάληψης της διαδικασίας) υπολογίζεται από τον Νόμο του Euler για φυσικό σκίτσο
(Πρόταση 3-2).

Ο αλγόριθμος προσδιορισμού των ορατών περιοχών χωρίζεται σε δύο βήματα, το Βήμα Εκκίνησης
και το Βήμα Κατασκευής. Τα βήματα επαναλαμβάνεται Lv φορές, όσες είναι οι γραμμές του
σκίτσου.
Βήμα Εκκίνησης: (Διατρέχονται όλες οι γραμμές του σκίτσου) Η πρώτη γραμμή του σκίτσου
επιλέγεται ως γραμμή εκκίνησης για την κατασκευή μίας περιοχής του σκίτσου. Έστω η γραμμή ei
από το Σχήμα 5-2. Η γραμμή ei και οι τερματικοί της κόμβοι Ji και Ji+1 ανήκουν στην ίδια περιοχή.
Χωρίς περιορισμό της γενικότητας, επιλέγεται ένας από τους δύο αυτούς κόμβους, έστω ο κόμβος
Ji (Σχήμα 5-2), ως κόμβος περιστροφής για την κατασκευή της περιοχής στην οποία ανήκουν. Αν ο
κόμβος Ji είναι:

• Βαθμού τρία (Σχήμα 5-2(α)), τότε συνορεύει με άλλες δύο γραμμές του σκίτσου εκτός της ei
(γραμμές ei-1 και ei-2) με τις οποίες σχηματίζει δύο γειτονικές περιοχές Ri και Ri+1 αντίστοιχα.
Εντοπίζονται τα δύο ζεύγη γραμμών (ei, ei-1) και (ei, ei-2) και το βήμα εκκίνησης τερματίζει.
• Βαθμού δύο (Σχήμα 5-2(β)), τότε συνορεύει εκτός από την ei με μία ακόμη γραμμή, την ei-1, με
την οποία σχηματίζει μία ορατή περιοχή, την Ri. Εντοπίζεται το ζεύγος γραμμών (ei, ei-1) και το
βήμα εκκίνησης τερματίζει.

ek

J(k)

J(i-1)

ei-1

ei+ 1

Ri

Ji

ei

ei-2
(α)

J i+ 1
R i+ 1

ei+ 2

ei-1

Ri

Ji

ei

ei+ 1
J i+ 1

ei+ 2

Κόμβος περιστροφής
είναι ο Κόμβος - L

(β)

Σχήμα 5-2: Βήμα εκκίνησης – (α) ο κόμβος Ji βαθμού τρία, (β) κόμβος Ji βαθμού δύο.
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Βήμα Κατασκευής: Αν το βήμα εκκίνησης έχει εντοπίσει δύο ζεύγη γραμμών, κατασκευάζεται
πρώτα η μία περιοχή, έστω η Ri και στην συνέχεια η επόμενη (Ri+1) (και οι δύο περιοχές
κατασκευάζονται με το ίδιο τρόπο και δεν έχει σημασία ποια περιοχή θα κατασκευαστεί πρώτη και
ποια δεύτερη).

Για να κατασκευαστεί η περιοχή Ri υπολογίζεται αρχικά η φορά που πρέπει να περιστραφεί η
γραμμή εκκίνησης ei γύρω από τον κόμβο περιστροφής Ji ώστε να πέσει πάνω στην γραμμή ei-1. Η
φορά περιστροφής υπολογίζεται από το πρόσημο που έχει το εξωτερικό γινόμενο των ei και ei-1
(Riddle, 1995; Ν.Κ. Στεφανίδης, 1993). Αν το πρόσημο είναι θετικό έχουμε αριστερόστροφη
κίνηση, διαφορετικά δεξιόστροφη. Η φορά αυτή ονομάζεται φορά περιστροφής της περιοχής.
Αφού υπολογιστεί η φορά περιστροφής της περιοχής (αριστερόστροφη για τα σκίτσα στο Σχήμα
5-2) η γραμμή ei-1 περιστρέφεται γύρω από τον κόμβο Ji-1 που ορίζεται ως νέος κόμβος
περιστροφής. Η πρώτη γραμμή που συναντάται κατά την περιστροφή είναι η ek. Τοποθετείται στην
περιοχή Ri και στην συνέχεια περιστρέφεται με κόμβο περιστροφής τον γειτονικό κόμβο του
προηγούμενου κόμβου περιστροφής (δηλαδή τον κόμβο Jk). Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως
ότου η περιστρεφόμενη γραμμή συμπέσει με την γραμμή εκκίνησης.
Αφού προσδιοριστεί η περιοχή Ri, το βήμα κατασκευής επαναλαμβάνεται για την δεύτερη περιοχή
(αν αυτή υπάρχει) στην οποία ανήκει η γραμμή εκκίνησης ei και μετά τερματίζει.
Ο αλγόριθμος συνεχίζει την ίδια διαδικασία (Βήμα εκκίνησης – Βήμα κατασκευής) για κάθε
γραμμή του σκίτσου, μέχρι να προσδιοριστούν όλες οι περιοχές αυτού. Αν για κάποια γραμμή του
σκίτσου (γραμμή εκκίνησης) οι περιοχές στις οποίες ανήκει έχουν ήδη κατασκευαστεί, το βήμα
κατασκευής τις προσπερνά.
• Οι γραμμές συνόρου και οι εσωτερικές γραμμές: Ο χαρακτηρισμός κάθε γραμμής του σκίτσο
ως «γραμμή συνόρου» ή «εσωτερική γραμμή» προκύπτει από τον αριθμό των περιοχών στις οποίες
ανήκει.
¾ Εντοπισμός αλυσίδων κόμβων-L: Για τον εντοπισμό των αλυσίδων κόμβων-L διατρέχονται
όλοι οι κόμβοι-L και για κάθε έναν ελέγχεται αν οι γειτονικοί του κόμβοι είναι κόμβοι-L.
¾ Γεωμετρία φυσικού σκίτσου: Υπολογίζεται η εξίσωση ευθείας που περιγράφει κάθε γραμμή
του σκίτσου και το παράλληλο διάνυσμα αυτής. Υπολογίζονται οι γωνίες μεταξύ των γραμμών του
σκίτσου και εντοπίζονται οι παράλληλες γραμμές.

5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ-ΟΡΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΝΟΡΟΥ
Μετά την αναγνώριση των τοπολογικών χαρακτηριστικών και τον υπολογισμό της γεωμετρίας του
φυσικού σκίτσου, το επόμενο βήμα για την κατασκευή του πλήρους σκίτσου είναι ο προσδιορισμός
της μη-ορατής τοπολογίας του. Για να υπολογιστεί ο ελάχιστος αριθμός των μη-ορατών δομικών
στοιχείων του πλήρους σκίτσου (το τρίτο βήμα της «Μεθόδου Μετατροπής Φυσικού Σκίτσου σε
Πλήρες» - §5.3) πρέπει αρχικά να προσδιοριστεί ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών του που
περιλαμβάνουν ορατές γραμμές. Γνωρίζουμε ότι τα Μονοπάτια L-L ορίζουν ανεξάρτητες μηορατές περιοχές στο σκίτσο (Παραδοχή 3-1) και ότι ανήκουν σε αυτές (Πρόταση 3-6). Αυτό
συνεπάγεται ότι ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών του πλήρους σκίτσου είναι μεγαλύτερος ή ίσος
με τον αριθμό των Μονοπατιών L-L. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία με την οποία
ένα Μονοπάτι L-T ενώνεται με ένα Μονοπάτι L-L (§3.7). Μετά το τέλος της διαδικασίας:
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• Υπολογίζεται ένα κατώτερο όριο για τον αριθμό των μη-ορατών περιοχών.
• Εντοπίζεται ποια Μονοπάτια L-T είναι ανεξάρτητα (Ορισμός 3-23) και ποια όχι.
• Προσδιορίζεται το ορατό τμήμα των μη-ορατών περιοχών.
5.2.1 Φυσικό σκίτσο χωρίς κόμβους-Τ

Όταν ένα φυσικό σκίτσο δεν περιέχει κόμβους-T, ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών του θα είναι
μεγαλύτερος ή ίσος από τον αριθμό των Μονοπατιών L-L (Πρόταση 3-5). Κάθε Μονοπάτι L-L
τοποθετείται σε μία μη-ορατή περιοχή, προσδιορίζοντας έτσι τα ορατά στοιχεία αυτής και
κατασκευάζεται το Σύστημα Διαγράμματος Τομής για το σκίτσο (§4.2.4). Στο Σχήμα 5-3 φαίνεται
ένα παράδειγμα της περίπτωσης αυτής.

Αριθμός Μονοπατιών L-L: 3

e4

e3

Μονοπάτια:

R5
e 13

e 14

e5

R4
e 12
e2

e 11

P L (3) = {e 1 , e 8 }
e6

Κατώτερο όριο Μη Ορατών Περιοχών: 3

R3
R1

P L (1) = {e 2 , e 3 }
P L (2) = {e 4 , e 5 , e 6 , e 7 }

e9

e 10

R2

e7

e1

Μη ορατές
περιοχές:

Rh 1 = {e 2 , e 3 } = P L (1)
Rh 2 = {e 4 , e 5 , e 6 , e 7 }=P L (2)
Rh 3 = {e 1 , e 8 }=P L (3)

e8

Σχήμα 5-3: Φυσικό σκίτσο χωρίς κόμβους-Τ. Περιέχει τουλάχιστον τρεις μη-ορατές περιοχές.

5.2.2 Φυσικά σκίτσα με κόμβους-T

Όταν το φυσικό σκίτσο περιέχει κόμβους-T, ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών του πλήρους
σκίτσου είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το άθροισμα του αριθμού των Μονοπατιών L-L και του
αριθμού των ανεξάρτητων Μονοπατιών L-T. Ο αριθμός των ανεξάρτητων Μονοπατιών L-T
υπολογίζεται μετά τον εντοπισμό όλων των Μονοπατιών L-L-T στο σκίτσο.
Κάθε Μονοπάτι L-L τοποθετείται σε μία μη-ορατή περιοχή, όπως στην περίπτωση για τα σκίτσα
χωρίς κόμβους-T (§5.2.1) και υπολογίζεται ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών. Στην συνέχεια για
κάθε Μονοπάτι L-T ελέγχεται, βάσει των τοπολογικών κριτηρίων (§3.7), αν υπάρχει επιτρεπτή
ένωση με κάποιο Μονοπάτι L-L,. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
(1) Καμία ένωση δεν είναι επιτρεπτή: To Μονοπάτι L-T είναι ανεξάρτητο.
(2) Μία ή περισσότερες ενώσεις είναι επιτρεπτές: Κατασκευάζεται και επιλύεται το Σύστημα ΔΤ για
το φυσικό σκίτσο και τις μη-ορατές περιοχές που έχουν προσδιοριστεί από αυτό. Το Μονοπάτι L-T
δεν τοποθετείται σε κάποια μη-ορατή περιοχή, άρα ανήκει μόνο σε μία ορατή. Διακρίνονται δύο
περιπτώσεις:
Περίπτωση 2-1: Κατασκευάζονται όλες οι γραμμές Lf του διαγράμματος τομής.
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Περίπτωση 2-2: Κατασκευάζεται ένα μέρος των γραμμών Lf του διαγράμματος τομής (δεν έχουν
υπολογιστεί για κάθε ορατή ή μη-ορατή περιοχή, οι συντελεστές των αντίστοιχων γραμμών Lf),
λόγω της τοπολογικής και γεωμετρικής θέσης του κόμβου-Τ στο φυσικό σκίτσο.

Μετά την κατασκευή του διαγράμματος τομής, εφαρμόζονται τα γεωμετρικά κριτήρια ένωσης
(§3.7) για την αποδοχή ή απόρριψη των επιτρεπτών ενώσεων και διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:
(2-i) Κάθε επιτρεπτή ένωση απορρίπτεται: Το Μονοπάτι L-T είναι ανεξάρτητο.
(2-ii) Μία μόνο ένωση είναι επιτρεπτή: Το Μονοπάτι L-T τοποθετείται στην αντίστοιχη μη-ορατή
περιοχή του Μονοπατιού L-L.
(2-iii) Τουλάχιστον δύο ενώσεις είναι επιτρεπτές: Το Μονοπάτι L-T τοποθετείται αντίστοιχα σε
κάθε μία από τις επιτρεπτές μη-ορατές περιοχές, σχηματίζοντας διαφορετικές τοπολογικές λύσεις
για το ορατό τμήμα των μη-ορατών περιοχών. Κάθε τοπολογική λύση εισάγεται στο Σύστημα ΔΤ
το οποίο επιλύεται ξανά και ελέγχεται η συμβατότητα της από τα παρακάτω κριτήρια – Κριτήρια
Διαγράμματος Τομής:
(Κ1) Οι ανεκμετάλλευτες εξισώσεις του συστήματος διαγράμματος τομής.
(Κ2) Κριτήρια γειτνίασης που βασίζονται (α) στους περιορισμούς που ισχύουν για τις μη-ορατές
περιοχές (§3.5) και (β) στο Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών (Θεώρημα 3-1).
Μετά την εφαρμογή των Κριτηρίων ΔΤ διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:
(2-iii-a) Κάθε επιτρεπτή ένωση απορρίπτεται: Το Μονοπάτι L-T είναι ανεξάρτητο.
(2-iii-b) Μία ένωση είναι επιτρεπτή: Το Μονοπάτι L-T τοποθετείται στην αντίστοιχη μη-ορατή
περιοχή.
(2-iii-c) Παραπάνω από δύο ενώσεις είναι επιτρεπτές (δύο λύσεις εφαρμόζονται):
Λύση (2-iii-c-(1) Αυτόματος Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο): Για κάθε επιτρεπτή ένωση
κατασκευάζεται το αντίστοιχο τοπολογικά πλήρες σκίτσο (§5.4) και μία από αυτές θα γίνει
αποδεκτή κατά τον γεωμετρικό προσδιορισμό του μη-ορατού τμήματος (§5.5) ή
Λύση (2-iii-c-(2) Αλληλεπιδραστικός Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο): Ζητείται η βοήθεια
του σχεδιαστή για την σωστή τοποθέτηση του Μονοπατιού L-T σε μία από τις επιτρεπτές μηορατές περιοχές. Αν ο χρήστης κάνει λάθος στην επιλογή του, αυτό θα αποδειχτεί κατά τον
γεωμετρικό προσδιορισμό του μη-ορατού τμήματος του σκίτσου (§5.5).
Σε κάθε περίπτωση, μετά την τοποθέτηση του Μονοπατιού L-T σε μία μη-ορατή περιοχή, το
Σύστημα Διαγράμματος Τομής για το φυσικό σκίτσο επιλύεται ξανά και ελέγχεται η
ανακατασκευασιμότητα της λύσης που επιλέχτηκε για το ορατό τμήμα των μη-ορατών περιοχών.
5.2.3 Παράδειγμα

Στο Σχήμα 5-4(α) το Μονοπάτι L-T PLT(1) επιτρέπεται να ενωθεί, βάσει των τοπολογικών
κριτηρίων, με τα Μονοπάτια PL(1) και PL(2). Το σκίτσο ανήκει στην περίπτωση 2(ii). Από το
Σύστημα ΔΤ για το φυσικό σκίτσο δεν υπολογίζονται οι συντελεστές των γραμμών Lf 4 και Lfh3
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που αντιστοιχούν στις περιοχές R4 και Rh3. Τα γεωμετρικά κριτήρια ένωσης δεν απορρίπτουν
καμία από τις επιτρεπτές ενώσεις. Το Μονοπάτι PLT(1) ενώνεται και με το Μονοπάτι PL(1)
(περίπτωση Π1) και με το Μονοπάτι PL(2) (περίπτωση Π2).

PL(2) = Rh2

e8
R2

e8
e7

e7
e6

e9

PLT(1)
e5
R4

R3

R1

e4

e9

e6

Rh3

e

e3

e1

PLT(1)
e5
e4

e1
e2

PL(1) = Rh1

PL(1) = Rh1

(α)

e3

e2

(β)

Σχήμα 5-4: (α) Το μονοπάτι PLT(1) επιτρέπεται να ενωθεί με τα μονοπάτια PL(2) και PL(1), (β) Από τα Κριτήρια
ΔΤ απορρίπτεται η ένωση του μονοπατιού PLT(1) με το μονοπάτι PL(1).

Οι δύο διαφορετικές τοπολογικές λύσεις εισάγονται στο Σύστημα ΔΤ και αυτό επιλύεται ξανά,
υπολογίζοντας και τις γραμμές Lf 4 και Lfh3 που δεν είχαν υπολογιστεί. Η περίπτωση Π1 (ένωση
PL(1) με PLT(1)) απορρίπτεται, από τα κριτήρια διαγράμματος τομής (κριτήριο γειτνίασης): αν η
γραμμή e5 ανήκει στην ίδια περιοχή με τις γραμμές e1 και e2, τότε και η γραμμή e (Σχήμα 5-4 (β))
πρέπει να ανήκει στην περιοχή Rh1 και Rh3. Το διάγραμμα τομής όμως στην περίπτωση αυτή δεν
είναι συμβατό με το σκίτσο. Επομένως το Μονοπάτι PLT(1) τοποθετείται στην μη-ορατή περιοχή
Rh2, αφού η ένωση με το Μονοπάτι PL(2) παραμένει επιτρεπτή.

5.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ-ΟΡΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5.3.1 Θεωρητική Διατύπωση – Περιγραφή

Βασιζόμενοι στον ορισμό ενός τοπολογικά σωστού πλήρους σκίτσου (Ορισμός 3-12) και στους
περιορισμούς που έχουν δοθεί για τις μη-ορατές περιοχές (§3.5.1) κατασκευάσαμε ένα γραμμικό
σύστημα (Σύστημα 5.3.1.5-1) από τρεις ισότητες και μία άνισο-ισότητα για τον προσδιορισμό του
ελάχιστου πλήρους σκίτσου από το αντίστοιχο φυσικό. Το σύστημα αυτό καλείται Σύστημα ΕΑΛ
(Σύστημα Ελάχιστης Αληθοφανής Λύσης). Το Σύστημα ΕΑΛ βασίζεται σε κανόνες που πρέπει να
ισχύουν για το τριεδρικό πολύεδρο και για το πλήρες σκίτσο του και προέρχονται από την Θεωρία
Γράφων, την Στερεά Μοντελοποίηση και την Ευκλείδεια Γεωμετρία:
(1) Ο αριθμός των κόμβων περιττού βαθμού σε ένα γράφο είναι πάντα άρτιος (Θεώρημα 3-3).
(2) Κάθε κόμβος στο πλήρες σκίτσο πρέπει να είναι βαθμού τρία (Ορισμός 3-12).
(3) Ο αριθμός των γραμμών είναι ίσος με L=3J/2, όπου L/J είναι ο αριθμός των γραμμών/κόμβων
του γράφου (Πόρισμα 3-1).
(4) Νόμος του Euler για πλήρες σκίτσο/γράφο (§3.4.1).
(5) Τα Μονοπάτια L-L ορίζουν ανεξάρτητες μη-ορατές περιοχές (Παραδοχή 3-1).
99

Κεφάλαιο 5
Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο Σύστημα ΕΑΛ είναι:
• Ο αριθμός των ορατών/μη-ορατών κόμβων: Jv / Jh
• Ο αριθμός των ορατών/μη-ορατών γραμμών: Lv / Lh
• Ο αριθμός των ορατών/μη-ορατών περιοχών: Rv / Rh
• Ο αριθμός των κόμβων-L και ο αριθμός των κόμβων-Τ : NL / NT
• Ο αριθμός των Μονοπατιών L-L και των ανεξάρτητων Μονοπατιών L-T: NPL
• Ο συνολικός αριθμός κόμβων/ γραμμών/ περιοχών στο πλήρες σκίτσο: J/L/R

Η λύση που προκύπτει από το Σύστημα ΕΑΛ δίνει το ελάχιστο πλήρες σκίτσο που παράγεται από
το αρχικό φυσικό σκίτσο.
5.3.1.1

Ανίσωση μη-ορατών Περιοχών

Η ανίσωση βασίζεται στον αριθμό των Μονοπατιών L-L και των ανεξάρτητων Μονοπατιών L-T
του φυσικού σκίτσου:

NPL ≤ Rh ,

(22)

όπου NPL είναι ο αριθμός των Μονοπατιών L-L και L-T που ορίζουν ανεξάρτητες μη-ορατές
περιοχές στο σκίτσο.
5.3.1.2

Εξίσωση μη-ορατών Γραμμών

Ο αριθμός των γραμμών ενός κυβικού γράφου (πλήρες σκίτσο τριεδρικού στερεού) ισούται με
3J
(Πόρισμα 3-1). Το ελάχιστο πλήρες σκίτσο πρέπει να ικανοποιεί την σχέση αυτή για τον
L=
2
συνολικό αριθμό των γραμμών και κόμβων του. Ο αριθμός των μη-ορατών γραμμών δίνεται σε
σχέση με τον αριθμό των μη-ορατών κόμβων και τον αριθμό των κόμβων-L και -Τ ενός φυσικού
σκίτσου, από την παρακάτω πρόταση.
Πρόταση 5-1: (Εξίσωση μη-ορατών γραμμών)
Η εξίσωση
2Lh - 3Jh = 2NT +NL

(23)

δίνει τον αριθμό των μη-ορατών γραμμών, Lh, ενός φυσικού σκίτσου.
Απόδειξη: Έστω G ο πλήρης γράφος που αναπαριστά την προβολή ενός πολύεδρου στο επίπεδο
Ζ=0. Ο γράφος G αποσυντίθεται στους γράφους Gv = (Jv, Lv) και Gh = (Jd, Lh). Κατά την
αποσύνθεση προκύπτουν κόμβοι που ανήκουν και στους δύο γράφους. Ένα παράδειγμα των
γράφων αυτών δίνεται στο Σχήμα 5-5.
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α) Πλήρης Γράφος G

β) Ορατό Τμήμα Γράφου Gv (φυσικό σκίτσο)

γ) Μη Ορατό Τμήμα Γράφου
- Gh

Σχήμα 5-5: Ο γράφος G και οι δύο υπογράφοι του: ορατό τμήμα Gv και μη ορατό τμήμα Gh.

Η κατασκευή του πλήρους σκίτσου S από το φυσικό σκίτσο Sv ταυτίζεται με την ανασύνθεση
(§3.4) ενός γράφου G (L, J) από δύο υπογράφους G1 (L1, J1) και G2 (L2, J2), όπου ο γράφος G1 είναι
το φυσικό σκίτσο (G1 = Gv) και ο γράφος G2 το μη-ορατό τμήμα (G2 = Gh).
J

Από το Λήμμα 3-2 ( L = 1 2 ∑ d( Ji ) ) για τον γράφο Gh προκύπτει ότι:
i =1
Lh = 1 2 (3NJd3 + 2NJd 2 + NJd1 )

(24)

όπου NJdk με k=1,…,3 είναι οι κόμβοι βαθμού k στο γράφο.
Oι κόμβοι του γράφου Gh είναι της παρακάτω μορφής:
• Κόμβοι βαθμού ένα (Jd1): ταυτίζονται με τους κόμβους-L του φυσικού σκίτσου. Ο κάθε κόμβος
συνορεύει με μία μη-ορατή γραμμή του σκίτσου. Ο αριθμός τους είναι ΝJd1=NL.
• Κόμβοι βαθμού δύο (Jd2): ταυτίζονται με τους κόμβους-T του φυσικού σκίτσου. Ο κάθε κόμβος
συνορεύει με δύο μη-ορατές γραμμές. Ο αριθμός τους είναι ΝJd2 = NT.
• Κόμβοι βαθμού τρία (Jd3): αποτελούν τους μη-ορατούς κόμβους του φυσικού σκίτσου και
συνορεύουν με τρεις μη-ορατές γραμμές. Ο αριθμός τους είναι άγνωστος και ισούται με τον αριθμό
των μη-ορατών κόμβων (ΝJd3=Jh).

Αντικαθιστούμε στην εξίσωση (24) τις παραπάνω τιμές και έχουμε την εξίσωση (23).
Πρόταση 5-2:
Ο αριθμός 3Jh + 2NT + NL είναι πάντα άρτιος.
Απόδειξη: Από την Πρόταση 3-3 και Πρόταση 3-4 αποδεικνύεται ότι οι αριθμοί Jh και NL θα είναι
ταυτόχρονα είτε άρτιοι είτε περιττοί, ανάλογα με τον αριθμό των ορατών κόμβων. Αυτό σημαίνει
ότι το άθροισμα 3 * Jh + NL θα είναι πάντα άρτιος αριθμός. Επίσης το 2*ΝΤ είναι πάντα άρτιος.

101

Κεφάλαιο 5
5.3.1.3

Εξίσωση μη-ορατών Κόμβων

Επειδή ο αριθμός των κόμβων σε ένα πλήρες σκίτσο τριεδρικού πολύεδρου πρέπει να είναι πάντα
άρτιος (Θεώρημα 3-3)

⎧ 2k, αν Jv άρτιος
Jh = ⎨
, με k ∈ Ν.
⎩2k +1, αν Jv περιττός
5.3.1.4

(25)

Νόμος του Euler

Ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων, γραμμών και περιοχών (αντίστοιχα Jh, Lh, Rh) δίνεται από την
εξίσωση:
Rh - Lh + Jh = Lv - Jv - Rv + 2.

(26)

Η εξίσωση προκύπτει από τον Νόμο του Euler για πλήρες σκίτσο: R - L + J = 2 .
5.3.1.5

Μελέτη Συστήματος Ελάχιστης Αληθοφανούς Λύσης

Το Σύστημα ΕΑΛ:
⎫
⎪
(26) Rh - Lh + Jh = Lv - Jv - Rv +2
⎪
⎪
⎧ 2k, αν Jv άρτιος
⎬
(23) Jh = ⎨
⎪
⎩2k +1, αν Jv περιττός ⎪
(25) NPL ≤ Rh
⎭⎪
(23) 2Lh - 3Jh = 2NT +NL

(27)

αποτελείται από δύο εξισώσεις (εξισώσεις (23) και (26)) και τρεις αγνώστους, Jh, Lh, Rh. Η
εξίσωση (23) και η άνισο-εξίσωση (25) χρησιμεύουν για τον περιορισμό του συνόλου τιμών των
αγνώστων. Ζητείται να υπολογιστεί η ελάχιστη τιμή για κάθε μία μεταβλητή του συστήματος (27)
που ικανοποιεί τις εξισώσεις του.
Αρχικά θα δείξουμε ότι το σύστημα

⎧2 * Lh - 3* Jh = 2 * NT +NL
Σ: ⎨
⎩- Lh + Jh + Rh = Lv - Jv - Rv +2
έχει πάντα λύση στο σύνολο R3. Θέτουμε Γ= 2NT +NL , Α = Lv - Jv - Rv + 2 και παίρνουμε τον
επαυξημένο πίνακα του συστήματος Σ:

⎛ 2 −3 0 Γ ⎞
ΠΣ = ⎜
⎟
⎝ -1 1 1 Α ⎠
Στο πίνακα ΠΣ εφαρμόζουμε τις γραμμοπράξεις: (1) Γ1↔Γ2 και (2) Γ2→Γ2+2*Γ1:
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⎛ −1 1 1 Α ⎞ ⎛
Α ⎞
ΠΣ = ⎜
⎟ = ⎜ ΠΜ
⎟
2Α + Γ ⎠
⎝ 0 -1 2 2Α + Γ ⎠ ⎝
Η τάξη (rank) του πίνακα των μεταβλητών (ΠΜ) ισούται με δύο (rank(ΠΜ)=2). Επειδή και η τάξη
του επαυξημένου πίνακα είναι δύο (rank(ΠΣ)=2), το σύστημα Σ έχει πάντα λύσεις που δίνονται
συναρτήσει μίας ανεξάρτητης μεταβλητής (Αν. Μεταβλητές = Εξισώσεις – rank(ΠΜ)) (Lay, 2005).
Οι μεταβλητές Lh και Rh γράφονται συναρτήσει της μεταβλητής Jh και είναι της μορφής:

Lh =

3Jh + Γ
Jh + Γ + 2Α
και Rh =
2
2

(28)

Για την μεταβλητή Rh ισχύει η άνισο-εξίσωση (25), οπότε έχουμε:

Rh =

Jh + Γ + 2Α
≥ NPL ⇔ Jh ≥ 2NPL - Γ - 2Α
2

Από την εξίσωση (23) έχουμε δύο περιπτώσεις:

⎧ 2NPL - Γ - 2Α
,
αν Jv άρτιος
⎪⎪
2
k≥⎨
⎪ 2NPL - Γ - 2Α - 1 , αν Jv περιττός
⎪⎩
2
Όταν το k παίρνει την μικρότερη ακέραια τιμή που ικανοποιεί την παραπάνω άνισο-εξίσωση, τότε
το Jh παίρνει επίσης την ελάχιστη τιμή του. Όταν αυξάνει η τιμή του k, αυξάνει η τιμή της
μεταβλητής Jh και η τιμή των μεταβλητών Lh και Rh. Έστω Jh όταν το k έχει την ελάχιστη τιμή
του και Jh΄ για μία άλλη τιμή του k. Ισχύει Jh΄>Jh και από την σχέση (28) προκύπτει:
3Jh΄+ Γ
2Lh' - Γ
2Lh - Γ
Lh' =
⇔ Jh΄=
> Jh =
⇔ Lh' > Lh .
2
3
3
Αντίστοιχα για την μεταβλητή Rh ισχύει:

Rh' =

Jh' + Γ + 2Α
⇔ Jh' = 2Rh' - Γ - 2Α > Jh = 2Rh - Γ - 2Α ⇔ Rh' > Rh .
2

Μένει να δείξουμε ότι οι τιμές των Rh και Jh είναι πάντα ακέραιοι αριθμοί. Από την Πρόταση 3-3
και 3-4 γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των κόμβων-L (NL) στο σκίτσο είναι άρτιος/περιττός, όταν ο
αριθμός των ορατών/μη-ορατών κόμβων (Jv/Jh) είναι άρτιος/περιττός. Επομένως, όταν το Jh είναι
άρτιος, το Γ είναι άρτιο και όταν ο Jh είναι περιττός, το Γ είναι περιττό. Οπότε, τα Lh και Rh είναι
πάντα ακέραιοι.
5.3.2 Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Το Σύστημα ΕΑΛ προτείνει τον ελάχιστο αριθμό των μη-ορατών δομικών στοιχείων στο ελάχιστο
πλήρες σκίτσο. Επειδή δεν εμπλέκονται γεωμετρικά κριτήρια για τον υπολογισμό της λύσης αυτής,
το ελάχιστο σκίτσο που προτείνεται δεν είναι πάντα γεωμετρικά σωστό. Θέλουμε να ελέγξουμε αν
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αυτό αντιστοιχεί στον αριθμό των γραμμών, κόμβων και περιοχών που θα είχε το σκίτσο ενός
σωστού στερεού. Ελέγχουμε αν υπάρχει κάποια διάταξη αυτών των μη-ορατών στοιχείων που να
αντιστοιχεί σε ένα πλήρες σκίτσο σωστού στερεού.
Ο Πίνακας 5-1 δείχνει για κάθε σκίτσο του Παραρτήματος Α τον αριθμό των ορατών και των μηορατών δομικών τους στοιχείων, όπως αυτά υπολογίζονται από το Σύστημα ΕΑΛ.

(Παράρτημα
Α)

Ελάχιστη Λύση (μη-ορατό
τμήμα)

Δεδομένα (ορατό τμήμα)

Σκίτσο

Κόμβοι

Γραμμές

Περιοχές

Κόμβοι Τ

Κόμβοι - L

Κόμβοι

Γραμμές

Περιοχές

01

7

9

3

0

3

1

3

3

02

11

13

4

1

5

1

5

4

03

14

18

6

1

4

2

6

4

04

15

19

6

1

5

1

5

4

05

17

21

6

1

7

3

9

6

06

13

18

6

0

3

1

3

3

07

23

29

9

2

7

1

7

5

08

23

29

9

2

7

1

7

5

09

11

15

5

0

3

1

3

3

10

21

25

7

2

9

3

11

7

11

15

19

6

1

5

1

5

4

12

12

14

4

1

6

2

7

5

13

13

17

5

0

5

3

7

5

14

27

35

11

2

7

1

7

5

15

8

10

3

0

4

2

5

4

16

10

13

4

0

4

4

5

2

104

Κατασκευή Πλήρους Σκίτσου από Φυσικό

Σκίτσο
(Παράρτημα
Α)

Ελάχιστη Λύση (μη-ορατό
τμήμα)

Δεδομένα (ορατό τμήμα)

Κόμβοι

Γραμμές

Περιοχές

Κόμβοι Τ

Κόμβοι - L

Κόμβοι

Γραμμές

Περιοχές

17

21

25

7

2

9

3

11

7

18

15

19

6

1

5

1

5

4

19

13

17

5

0

5

3

7

5

20

12

14

4

1

6

4

10

6

21

9

11

3

0

5

3

7

5

22

23

31

10

1

5

1

5

4

23

16

20

6

1

6

2

7

5

24

20

26

8

1

6

2

7

5

Πίνακας 5-1: Δεδομένα φυσικού σκίτσου και ελάχιστη λύση

Στο Σχήμα 5-6 φαίνεται η ελάχιστη λύση για το σκίτσο όπως υπολογίζεται από το Σύστημα ΕΑΛ
και δύο πιο πλούσιες λύσεις για το μη ορατό τμήμα αυτού. Αν η λύση στο Σχήμα 5-6(γ) ή (δ) ήταν
η επιλογή του σχεδιαστή, τότε το φυσικό σκίτσο δεν σχεδιάστηκε από την πληροφοριακά πιο
πλούσια όψη, γιατί το μη ορατό τμήμα επιδέχεται πολλαπλές και διαφορετικές λύσεις για το ίδιο
φυσικό σκίτσο.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 5-6: (α) Φυσικό σκίτσο, (β) η ελάχιστη λύση που προτείνεται από το Σύστημα ΕΑΛ, (γ)-(δ) πλούσιες
τοπολογικές λύσεις για το ίδιο φυσικό σκίτσο.

5.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΚΙΤΣΟΥ
Η κατασκευή του ελάχιστου πλήρους σκίτσου από το φυσικό γίνεται σε δύο βήματα. Αρχικά
κατασκευάζεται μία τοπολογικά πλούσια λύση για το μη-ορατό τμήμα του σκίτσου. Η λύση αυτή
περιέχει περισσότερα μη-ορατά δομικά στοιχεία από αυτά που υπολογίστηκαν από το Σύστημα
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ΕΑΛ. Στην συνέχεια η λύση αυτή απλοποιείται δίνοντας ένα ελάχιστο τοπολογικά σωστό πλήρες
σκίτσο (Ορισμός 3-15). Τα δύο αυτά βήματα περιγράφονται παρακάτω.
5.4.1 Τοπολογική Κατασκευή του μη-ορατού Τμήματος

Στο βήμα αυτό παράγεται μία πλούσια-τοπολογικά λύση για το πλήρες σκίτσο. Το σκίτσο που
προκύπτει καλείται ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο (Ορισμός 3-14). Οι μη-ορατές περιοχές που
σχηματίζονται (ολικές και μη – §3.5) πρέπει να ικανοποιούν τους περιορισμούς ενός τοπολογικά
σωστού πλήρους σκίτσου (Ορισμός 3-12) και να αποτελούν ένα κλειστό μονοπάτι από κόμβους και
γραμμές.
Η κατασκευή του μη-ορατού τμήματος βασίζεται στην μετατροπή κάθε κόμβου-L (κόμβος Li) και
κόμβου - Τ (κόμβος Ti) σε κόμβο βαθμού τρία. Για την μετατροπή αυτή προστίθεται σε κάθε
κόμβο-L μία μη-ορατή γραμμή και σε κάθε κόμβο-T δύο μη-ορατές γραμμές. Κάθε μη-ορατή
γραμμή προσπίπτει σε έναν μη-ορατό κόμβο, ο οποίος καλείται προσωρινός μη-ορατός κόμβος και
συμβολίζεται με vL(i) ή (vT1 και vT2) αντίστοιχα (Σχήμα 5-7).

Προσωρινοί μη ορατοί
κόμβοι vΤ1 και vT2

Μη ορατή γραμμή

Κόμβος - T:
T(i)

Προσωρινός μη ορατός
κόμβος vL(i)

Μη ορατές
γραμμές

Κόμβος - L:
L(i)

Σχήμα 5-7: Κόμβος-L και -Τ και οι προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι τους.

Ο στόχος της τοπολογικής κατασκευής του μη-ορατού τμήματος είναι:
Ορισμός 5-1: (Κατασκευή Μη-ορατών Περιοχών)
Κατασκευή μη-ορατών περιοχών καλείται η μετατροπή των ανοιχτών Μονοπατιών L-L ή των
ανεξάρτητων Μονοπατιών L-T σε κλειστά μονοπάτια από κόμβους και γραμμές (Σχήμα 5-8).

Μη ορατή
περιοχή:
ανοιχτό
μονοπάτι

Μη ορατή
περιοχή:
κλειστό
μονοπάτι

Σχήμα 5-8: Ανοιχτό και κλειστό μονοπάτι L-L.
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Σημείωση 5-1: Οι προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι vLi που συνορεύουν με τους τερματικούς κόμβους
ενός Μονοπατιού L-L Li ανήκουν στην ίδια μη-ορατή περιοχή με αυτό. Στα παρακάτω
υποκεφάλαια όταν ένας προσωρινός μη-ορατός κόμβος vLi ή vTi τοποθετείται σε μία μη-ορατή
περιοχή, συνεπάγεται ότι στην περιοχή αυτή τοποθετείται και η αντίστοιχη γραμμή που ορίζεται
από τους κόμβους Li - vLi ή vTi - Ti.
5.4.1.1

Φυσικά σκίτσα χωρίς κόμβους-T

Η τοπολογική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος όταν το φυσικό σκίτσο δεν έχει κόμβους-T
χωρίζεται σε δύο βήματα:
(1) Μετατροπή των κόμβων-L σε κόμβους βαθμού τρία.
(2) Κατασκευή μη-ορατών περιοχών: Οι προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι που ανήκουν στην ίδια μηορατή περιοχή συνδέονται μεταξύ τους με μη-ορατές γραμμές (Σχήμα 5-9 (α)).
Μετά την κατασκευή όλων των μη-ορατών περιοχών του σκίτσου, σχηματίζονται ολικές μη-ορατές
περιοχές που συνορεύουν με τις μη-ορατές περιοχές (Σχήμα 5-9 (β) και (γ)).

v(i+4)

v(i+3)

eL(i+4)

v(i+5)

vL(i+4)
vL(i+2)
eL(i)

vL(i)

eL(i+2)

v(i+2)

v(i+1)

v(i)

(α)

R

(β)

(γ)

Σχήμα 5-9: (α) Κατασκευή των τριών μη-ορατών περιοχών ενός σκίτσου χωρίς κόμβους-Τ, (β) ολική μη-ορατή
περιοχή βαθμού τρία, (γ) ολική μη-ορατή περιοχή βαθμού πέντε.

5.4.1.2

Φυσικά σκίτσα με κόμβους-T

Η τοπολογική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος όταν το φυσικό σκίτσο περιλαμβάνει έναν ή
περισσότερους κόμβους-T γίνεται σε τρία διαδοχικά βήματα:
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(1) Μετατροπή κόμβων-L και κόμβων-T σε κόμβους βαθμού τρία.
(2) Κατασκευή των περιοχών γύρω από ένα κόμβο-T: (α) της «μερικώς κρυμμένης» και της
«κρυμμένης» περιοχής του κόμβου-Τ και (β) της μη-ορατής περιοχής στην οποία ανήκει το
Μονοπάτι L-T.
(3) Κατασκευή των υπόλοιπων μη-ορατών περιοχών του σκίτσου: η κατασκευή των περιοχών
αυτών γίνεται με τον τρόπο που περιγράφηκε στο §5.4.2.2 (βήμα (2)).
Στο υποκεφάλαιο αυτό περιγράφεται το βήμα (2) που διακρίνει δύο περιπτώσεις:
(i) Ο κόμβος-Τ ανήκει σε «Μη Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T».
(ii) Ο κόμβος-Τ ανήκει σε «Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T».
Αυτές αναλύονται ξεχωριστά.

5.4.1.2.1 «Μη ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T»: Κατασκευή των μη-ορατών περιοχών γύρω
από τον κόμβο-Τ.
Οι περιοχές στις οποίες ανήκει ο κόμβος-T και οι δύο προσωρινοί μη-ορατοί του κόμβοι vT1 και vT2
είναι (Σχήμα 5-10(α)):
1) Η «μερικώς κρυμμένη» περιοχή: περικλείεται από τον κόμβο-T, την «κρυμμένη γραμμή» αυτού
και τον μη-ορατό κόμβο vT1.
2) Η μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει το Μονοπάτι L-T: περικλείεται από την «κρυμμένη
γραμμή» (και το Μονοπάτι L-T), τον κόμβο - Τ και τον μη-ορατό κόμβο vT2.
3) Η «κρυμμένη περιοχή» (θεωρούμε την τοπολογικά ελάχιστη λύση): περικλείεται από τον κόμβοT και τους δύο μη-ορατούς του κόμβους vT1 και vT2.

Kρυμμένη περιοχή
vT2

Κρυμμένη περιοχή

Μη ορατή περιοχή
Μερικώς κρυμμένη
περιοχή

Κρυμμένη γραμμή
Κόμβος - Τ

vT1

(α)

Μερικώς κρυμμένη
περιοχή

Κόμβος - LT

(β)

Σχήμα 5-10: (α) Οι περιοχές στις οποίες ανήκει ο κόμβος-Τ «μη ανεξάρτητου μονοπατιού» L-T, (β) Κόμβος-LT.

Η «μερικώς κρυμμένη» περιοχή με την «κρυμμένη περιοχή» μοιράζονται ένα κόμβο-L και
τέμνονται στην κοινή μη-ορατή γραμμή που προσπίπτει σε αυτόν (Σχήμα 5-10(β)). Ο κόμβος αυτός
καλείται κόμβος-LT και ο προσωρινός μη-ορατός κόμβος του κόμβος συμβολίζεται με vLT.
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Η σειρά με την οποία κατασκευάζονται οι περιοχές γύρω από τον κόμβο-Τ είναι η εξής:
1. H «μερικώς κρυμμένη» περιοχή.
2. Η μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει το Μονοπάτι L-T.
3. Η «κρυμμένη» περιοχή του κόμβου-T.
Ο τρόπος κατασκευής τους αναλύεται στην συνέχεια:
1. Κατασκευή «μερικώς κρυμμένης περιοχής»: Για να μετατραπεί σε κλειστό μονοπάτι οι
προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι που ανήκουν σε αυτή (κόμβος vT1 και κόμβος vLT) ενώνονται με μία
μη-ορατή γραμμή (Σχήμα 5-11(α)).

Li

Κόμβος - Τ: Ti

vLi

Κόμβος - Τ

vT2
Ti

Lk

vT1

vT1
vLT

vLT

Κόμβος - LΤ

(α)

Lj

vLj

vLk

(β)

Σχήμα 5-11: Μη ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T – (α) «μερικώς κρυμμένη» περιοχή, (β) η μη-ορατή περιοχή στην
οποία ανήκει το Μονοπάτι L-T.

2. Κατασκευή μη-ορατής περιοχής Μονοπατιού L-T: Έστω Li και Lj οι τερματικοί κόμβοι του
Μονοπατιού L-L και Lk και Τi οι τερματικοί κόμβοι του Μονοπατιού L-T, που ανήκουν στην ίδια
μη-ορατή περιοχή Rhi. Αντίστοιχα οι προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι τους είναι vLi, vLj, vLk και vT2.
Οι προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι του Μονοπατιού L-L συνδέονται με τους προσωρινούς μηορατούς κόμβους του Μονοπατιού L-T με μη-ορατές γραμμές (Σχήμα 5-11(β)), ώστε η μη-ορατή
περιοχή Rhi να αποτελεί κύκλο. Η σύνδεση αυτή γίνεται με τον εξής τρόπο:
(2-i) Αν ο ένας τερματικός κόμβος του Μονοπατιού L-L ανήκει στην «κρυμμένη περιοχή» του
κόμβου-T (έστω ο Li κόμβος), τότε ο προσωρινός μη-ορατός κόμβος vT2 συνδέεται με το κόμβο vLi
με μία μη-ορατή γραμμή και αντίστοιχα ο προσωρινός μη-ορατός κόμβος vLj συνδέεται με τον vLk
(η περίπτωση στο Σχήμα 5-11(β)).
(2-ii) Αν κανένας τερματικός κόμβος του Μονοπατιού L-L δεν ανήκει στην κρυμμένη περιοχή
(Σχήμα 5-12 (α)), τότε ο κόμβος Lk του Μονοπατιού L-T ενώνεται με έναν από τους τερματικούς
κόμβους του Μονοπατιού L-L (έστω με τον κόμβο Lj) με μία γραμμή (γραμμή LkLj) και ελέγχεται
η σχέση της γραμμής αυτής με το εσωτερικό τμήμα του σκίτσου (Ορισμός 3-9): για τον κόμβο Lk
λαμβάνουμε όλα εκείνα τα σημεία P[Lk] που ανήκουν στην ευθεία LkLj και έχουν απόσταση d από
το Lk, με d→0 και ελέγχουμε αν: (α) τα σημεία P[Lk] βρίσκονται στο εσωτερικό τμήμα του φυσικού
σκίτσου: τότε ο προσωρινός μη-ορατός κόμβος vLk συνδέεται με τον προσωρινό μη-ορατό κόμβο
vLj και ο προσωρινός μη-ορατός κόμβος vT2 με τον κόμβο vLi ή (β) αν τα σημεία P[Lk] βρίσκονται
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στο εξωτερικό τμήμα του φυσικού σκίτσου: τότε ο κόμβος vLk συνδέεται με τον vLi και ο κόμβος
vT2 με τον vLj (η περίπτωση στο Σχήμα 5-12(β)).

Li

Li

Lj

Lj

vT2

vLj

vLi
vLk

P[L(k)]
Lk

Lk
P[L(k)]: Εξωτερικό τμήμα του σκίτσου

Σχήμα 5-12: Η γραμμή που ενώνει τον κόμβο Lk με τον κόμβο Lj κείτεται στο εξωτερικό τμήμα του φυσικού
σκίτσου. Ο προσωρινός μη-ορατός κόμβος vLk ενώνεται με τον προσωρινό μη-ορατό κόμβο vLi

3. Κατασκευή «κρυμμένης περιοχής»: Η «κρυμμένη περιοχή» προσδιορίζεται από το Μονοπάτι LL με τερματικούς κόμβους τον κόμβο-LT και Li. Αναζητείται ένα μονοπάτι Q(i) μη-ορατών
γραμμών και κόμβων, που συνδέει τους δύο προσωρινούς μη-ορατούς κόμβους vLT και vLi και
διέρχεται από το κόμβο-T.
(3-i) Αν το μονοπάτι Q(i) συνδέει τους δύο προσωρινούς μη-ορατούς κόμβους (Σχήμα 5-13), τότε
στην κρυμμένη περιοχή τοποθετούνται οι δύο προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι vLT και vLi και το
μονοπάτι Q(i).

Li

Li

vLi
vT2

vLi
vT2
Ti

Μονοπάτι Q(i)

Ti

Lk

vLT

vLT
vLj

Lk

vT1

vT1

Lj

Κρυμμένη Περιοχή

Lj

vLk

vLj

vLk

Σχήμα 5-13: Μη ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T – Κατασκευή της «κρυμμένης περιοχής, όταν το Q(i) υπάρχει.

(3-ii) Αν το μονοπάτι Q(i) δεν συνδέει του δύο προσωρινούς μη ορατούς κόμβους (Σχήμα 5-14),
τότε η «κρυμμένη» περιοχή κατασκευάζεται ενώνοντας τον τελευταίο κόμβο του Q(i) (κόμβος vT2)
με τον κόμβο vLi, με μία μη-ορατή γραμμή.
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Ln

Ln

Lj

vLi
Li

vLj

Lj

vT2

vT1

vLT

vL(i)

vLn

Μονοπάτι
Q(i)

vLj

vT2

vT1

vLT
vLn

L(i)
Κρυμμένη
Περιοχή

vLk
Lk

vLk
Lk

Σχήμα 5-14: Μη ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T – Κατασκευή της «κρυμμένης περιοχής, όταν το Q(i) δεν υπάρχει.

5.4.1.2.2 «Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T»
Οι περιοχές στις οποίες ανήκει ο κόμβος-T και οι δύο προσωρινοί μη-ορατοί του κόμβοι vT1 και vT2
είναι (Σχήμα 5-15):
1) Η «μερικώς κρυμμένη» περιοχή: περικλείεται από τον κόμβο-T, την «κρυμμένη γραμμή» αυτού
και τον μη-ορατό κόμβο vT1.
2) Η μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει το Μονοπάτι L-T: περικλείεται από την «κρυμμένη
γραμμή» (και το Μονοπάτι L-T), τον κόμβο-Τ και τον μη-ορατό κόμβο vT2.
3) Μία δεύτερη μη-ορατή περιοχή: περικλείεται από τον κόμβο-T και τους δύο μη-ορατούς του
κόμβους vT1 και vT2.
Ο κόμβος-T δεν ανήκει στην «κρυμμένη περιοχή», η «κρυμμένη περιοχή» όμως συνορεύει με την
δεύτερη μη-ορατή περιοχή και την «μερικώς κρυμμένη» περιοχή του κόμβου-Τ (θεωρούμε την
ελάχιστη τοπολογικά λύση).

vT2

Δεύτερη μη ορατή
περιοχή

vT1

Μη ορατή περιοχή
Μονοπατιού L-T
Κρυμμένη γραμμή
Κόμβος - Τ
Μερικώς κρυμμένη
περιοχή

Κρυμμένη περιοχή

Σχήμα 5-15: Οι περιοχές στις οποίες ανήκει ο κόμβος-Τ ενός ανεξάρτητου μονοπατιού L-T. Ο κόμβος-Τ δεν
ανήκει στην «κρυμμένη περιοχή».

Η σειρά με την οποία κατασκευάζονται οι περιοχές γύρω από τον κόμβο-Τ είναι η εξής:
1. H «μερικώς κρυμμένη» περιοχή.
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2. Η «κρυμμένη» περιοχή του κόμβου-T.
3. Η μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει το Μονοπάτι L-T.
4. Η δεύτερη μη-ορατή περιοχή στην οποία ανήκει ο κόμβος-Τ.
Ο τρόπος κατασκευής τους περιγράφεται στην συνέχεια:
1. Κατασκευή της «μερικώς κρυμμένης περιοχής»: Κατασκευάζεται με τον ίδιο τρόπο που
κατασκευάζεται η «μερικώς κρυμμένη περιοχή» για «Μη Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T».
2. Κατασκευή «κρυμμένης περιοχής»: Η «κρυμμένη περιοχή» προσδιορίζεται από το Μονοπάτι LL με τερματικούς κόμβους τον κόμβο-LT και Lk. Ενώνονται οι δύο προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι
vLT και vLk με μία μη-ορατή γραμμή (Σχήμα 5-16(α)).

Lk

Κρυμμένη Lk
περιοχή

vLk
vLT

vLk
vT1

vLT

vT1

vT2

vT2

vLi
Li

(α)

(β)

Σχήμα 5-16: Ανεξάρτητο Μονοπάτι L-T – (α)κρυμμένη περιοχή, (β) μη-ορατή περιοχή Μονοπατιού L-T.

3. Κατασκευή μη-ορατής περιοχής Μονοπατιού L-T: Οι τερματικοί κόμβοι του Μονοπατιού L-T
είναι ο κόμβος-T και Li. Ενώνονται με μία μη-ορατή γραμμή οι δύο προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι
vT2 και vLi (Σχήμα 5-16(β)).
4. Κατασκευή της δεύτερης μη-ορατής περιοχής του κόμβου-T: Η περιοχή αυτή (περιοχή Rhj)
κατασκευάζεται μετά την κατασκευή όλων των μη-ορατών περιοχών του φυσικού σκίτσου (η
τελευταία περιοχή που κατασκευάζεται στο βήμα (3)). Η «κρυμμένη περιοχή», η οποία συνορεύει
με την περιοχή Rhj, προσδιορίζεται από Μονοπάτι L-L με τερματικούς κόμβους το κόμβο-LT και
Lk. Το Μονοπάτι L-T έχει τερματικούς κόμβους τον κόμβο-Τ και Li.
Η περιοχή Rhj κατασκευάζεται από την ένωση δύο μονοπατιών Β(i) και G(i) και εκτελείται σε τρία
βήματα:
Βήμα 1 – Μονοπάτι Β(i): Εντοπίζεται στο σκίτσο μονοπάτι B(i) (Σχήμα 5-17(α)) που ξεκινάει από
τον κόμβο vT2 και βρίσκει εκείνο τον προσωρινό μη-ορατό κόμβο vLj που αντιστοιχεί σε Μονοπάτι
L-L (PL-kj) με τερματικούς κόμβους τους κόμβους Lk και Lj. O κόμβος vT2 ενώνεται με τον
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προσωρινό μη-ορατό κόμβο vLj και τοποθετούνται στο μονοπάτι Β(i), μαζί με το μονοπάτι PL-kj
(Σχήμα 5-17(β)).
Αν η τοποθέτηση του κόμβου-Τ στην μη-ορατή περιοχή που ορίζει το μονοπάτι PL-kj αντικρούεται
στο Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών, τότε εντοπίζεται ένα μονοπάτι PL-mj με τερματικούς κόμβους Lj
και Lm (που δεν αντικρούεται στο Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών) και ο κόμβος Lk αντικαθίσταται
στον αλγόριθμο, για το βήμα 1, με τον κόμβο Lm. Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα τέτοια
μονοπάτια PL-mj, τότε κατασκευάζονται αντιστοίχου αριθμού μονοπάτια B(i), δίνοντας παραπάνω
από μία τοπολογικές λύσεις για το μη-ορατό τμήμα.

Μονοπάτι PL-jk
Lk

Lk

vLk

vT1

vLi

vT1

vLi

vLj

Li

vLk

vT2

Lj

vT2

Μονοπάτι B(i)

Lj

vLj

Li

(α)

(β)

Σχήμα 5-17: (α) Ο κόμβος-Τ τοποθετείται στην μη-ορατή περιοχή που ορίζει το μονοπάτι PL-jk, (β) Το μονοπάτι
B(i) που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της δεύτερης μη-ορατής περιοχής του κόμβου-Τ.

Βήμα 2 – Μονοπάτι G(i): Το μονοπάτι G(i) (Σχήμα 5-18) ξεκινάει πάλι από τον κόμβο vT2 και
διέρχεται από το κόμβο-T και τον κόμβο vT1. Από το κόμβο vT1 εντοπίζεται μία διαδρομή μηορατών κόμβων και γραμμών που καταλήγει στον κόμβο L(k) (ή στον κόμβο L(m)) και η οποία
τοποθετείται στο μονοπάτι G(i).
Lk

vT1

vLi

Μονοπάτι G(i)

vLk

Lj

vT2
vLj

Li
Σχήμα 5-18: Το μονοπάτι G(i).

Βήμα 3 – Ένωση μονοπατιών Β(i) και G(i): Το μονοπάτι B(i) και G(i) τοποθετούνται σε μία μηορατή περιοχή, Rhj. Αν υπάρχει μη-ορατή γραμμή που ενώνει τους κόμβους vLj και vLk (ή vLm)
διαγράφεται (Σχήμα 5-19).
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Lk

vLk

vT1
vT2
vLi

Lj

vLj

Li
Σχήμα 5-19: Η ένωση του μονοπατιού B(i) με το μονοπάτι G(i) δίνουν την δεύτερη μη-ορατή περιοχή στην
οποία ανήκει ο κόμβος-Τ.

5.4.1.2.3 Άλλες Περιπτώσεις
• Ο κόμβος-T δεν ανήκει σε Μονοπάτι L-T: Ο κόμβος-Τ ανήκει σε δύο «μερικώς κρυμμένες
περιοχές» (Σχήμα 5-20(α)). Οι προσωρινοί μη-ορατοί κόμβοι vT1 και vT2 ανήκουν και οι δύο στην
«κρυμμένη» περιοχή και ο καθένας σε μία «μερικώς κρυμμένη» περιοχή. Οι «μερικώς κρυμμένες»
περιοχές και η κρυμμένη περιοχή, ακολουθούν τον τρόπο κατασκευής που περιγράφεται για τα
«Ανεξάρτητα Μονοπάτια L-T».

vT1
vT2

(α)

(β)

Σχήμα 5-20: (α) Ο κόμβος-Τ δεν ανήκει σε μονοπάτι L-T, (β) Δύο μονοπάτια L-T ενώνονται με ένα μονοπάτι L-L.

• Δύο Μονοπάτια L-T, PLT(i) και PLT(j) ενώνονται με το ίδιο Μονοπάτι L-L (Σχήμα 5-20(β)): Η
κατασκευή των περιοχών γύρω από του κόμβους-Τ (βήμα (2)) γίνεται παράλληλα και για τα δύο
Μονοπάτια L-T και εμπίπτει στην κατηγορία του «Μη ανεξάρτητου Μονοπατιού L-T». Για την
κατασκευή της κοινής μη-ορατής περιοχής των μονοπατιών ο ένας τερματικός κόμβος του
Μονοπατιού PLT(i) συνδέεται με: (i) ένα τερματικό του κόμβο του Μονοπατιού L-L και (ii) με έναν
τερματικό κόμβο του Μονοπατιού PLT(j). Αντίστοιχα συμβαίνει και για το Μονοπάτι PLT(j).

Αν τα Μονοπάτια L-T που ανήκουν στην ίδια μη-ορατή περιοχή με ένα Μονοπάτι L-L είναι
περισσότερα από δύο, τότε μόνο δύο από αυτά συνδέονται με τους τερματικούς κόμβους του
Μονοπατιού L-L και τα υπόλοιπα συνδέονται μεταξύ τους.
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5.4.2 Ελάχιστο πλήρες σκίτσο

Το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο συνήθως περιέχει ολικές μη-ορατές περιοχές, οι οποίες χρειάζεται να
διαγραφούν, ώστε το τοπολογικά πλήρες σκίτσο να είναι το ελάχιστο δυνατό.
Ορισμός 5-2: (Απλοποίηση πλήρους σκίτσου)
Απλοποίηση πλήρους σκίτσου καλείται η διαδικασία μείωσης του αριθμού των δομικών στοιχείων
του σκίτσου διατηρώντας ή/και εξασφαλίζοντας τις ιδιότητες του τοπολογικά σωστού πλήρους
σκίτσου.

Η απλοποίηση του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου εφαρμόζεται στα μη-ορατά δομικά του στοιχεία
και βασίζεται στις πράξεις συγχώνευσης κόμβων και διαγραφής γραμμών ενός γράφου, όπως αυτές
ορίζονται από την Θεωρία Γράφων (§3.4). Στόχος της απλοποίησης είναι ο αριθμός των μη-ορατών
γραμμών, κόμβων και περιοχών του τοπολογικά πλήρους σκίτσου, που προκύπτει μετά την
απλοποίηση του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου, να ισούται με την ελάχιστη λύση που προτείνεται
από το Σύστημα ΕΑΛ (Ελάχιστης Αληθοφανής Λύσης – §6.3), να είναι δηλαδή ένα ελάχιστο
πλήρες σκίτσο (Ορισμός 3-15).
Για τις πράξεις συγχώνευσης και διαγραφής πρέπει να οριστεί ένα σύνολο από περιορισμούς, ώστε
η απλοποίηση του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου να οδηγήσει σε ένα τοπολογικά σωστό πλήρες
σκίτσο. Η συγχώνευση των κόμβων επιτρέπεται μεταξύ (Κανόνες Συγχώνευσης):
(i) Γειτονικών κόμβων.
(ii) Ενός μη-ορατού κόμβου με έναν ορατό κόμβο ή μεταξύ μη-ορατών κόμβων.
(iii) Ενός κόμβου βαθμού τρία με έναν κόμβο βαθμού δύο: Μετά την συγχώνευση αυτή ο αριθμός
των μη-ορατών κόμβων και των μη-ορατών γραμμών μειώνεται, αντιστοίχως, κατά ένα (Σχήμα
5-21(α)).
(iv) Τριών μη-ορατών γειτονικών κόμβων βαθμού τρία: Μετά την συγχώνευση αυτή ο αριθμός των
μη-ορατών κόμβων μειώνεται κατά δύο, ο αριθμός των μη-ορατών γραμμών κατά τρία και ο
αριθμός των ολικών μη-ορατών περιοχών κατά ένα (Σχήμα 5-21(β)).
Για την διαγραφή των γραμμών ισχύουν οι παρακάτω κανόνες (Κανόνες Διαγραφής):
(iv) Διαγράφονται μόνο μη-ορατές γραμμές που προσπίπτουν σε μη-ορατούς κόμβους (Σχήμα
5-21(γ)).
(v) Οι μη-ορατές γραμμές που διαγράφονται πρέπει να προσπίπτουν σε ισόβαθμους κόμβους
βαθμού τρία. Σε αντίθετη περίπτωση προκύπτουν εκκρεμείς κόμβοι (Σχήμα 5-21(δ)).
(vi) Μετά την διαγραφή μίας μη-ορατής γραμμής δεν πρέπει να σχηματίζονται μη-ορατές περιοχές
με τρεις κόμβους (τριγωνικές περιοχές) (Σχήμα 5-21(ε)), εκτός και αν υπάρχουν ορατές περιοχές
βαθμού τρία. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται ο σχηματισμός μη-ορατών τριγωνικών περιοχών
είναι αν αυτές δημιουργηθούν μετά την συγχώνευση μη-ορατών κόμβων.
Αν μετά την διαγραφή μίας μη-ορατής γραμμής δημιουργούνται μη-ορατοί κόμβοι βαθμού δύο,
αυτοί συγχωνεύονται με τους γειτονικούς τους κόμβους βαθμού τρία. Επίσης, αν στο φυσικό
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σκίτσο υπάρχει κόμβος-T πρέπει να διατηρηθεί στο απλοποιημένο πλήρες σκίτσο, ως τριεδρικός
κόμβος αυτού.

L(i)

L(i)

T(i)
T(i)

LT

LT

(α) Συγχώνευση κόμβων βαθμού δύο με γειτονικούς κόμβους βαθμού τρία

(β) Διαγραφή μίας ολικής μη-ορατής περιοχής, με συγχώνευση κόμβων

Σωστό

Λάθος

(γ) Διαγραφή Γραμμών μεταξύ μη-ορατών κόμβων

Εκκρεμής
κόμβοι

(δ) Η διαγραφή γραμμών μεταξύ κόμβων
βαθμού δύο δεν επιτρέπεται

(ε) Η διαγραφή γραμμών δεν
πρέπει να επιφέρει τριγωνικές περιοχές

Σχήμα 5-21: Κανόνες απλοποίησης – διαγραφή γραμμών και συγχώνευση κόμβων.

116

Κατασκευή Πλήρους Σκίτσου από Φυσικό
Η διαγραφή των ολικών μη-ορατών περιοχών του σκίτσου επέρχεται ως αποτέλεσμα των πράξεων
διαγραφής και συγχώνευσης που τελούνται στις μη-ορατές γραμμές και στους μη-ορατούς κόμβους
του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου.
Οι μη-ορατές γραμμές που διαγράφονται ανήκουν σε ολικές μη-ορατές περιοχές. Μετά την
διαγραφή μίας μη-ορατής γραμμής που προσπίπτει σε μη-ορατούς κόμβους βαθμού τρία, ο αριθμός
των μη-ορατών γραμμών μειώνεται κατά τρία, ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων μειώνεται κατά
δύο και ο αριθμός των ολικών μη-ορατών περιοχών μειώνεται κατά ένα (Σχήμα 5-22). Ο αριθμός
αυτός υπολογίζεται μετά την συγχώνευση των κόμβων βαθμού δύο που προκύπτουν από την
διαγραφή.

Σχήμα 5-22: Η διαγραφή μίας ολικής μη-ορατής περιοχής επιτυγχάνεται με τη διαγραφή μίας γραμμής που την
περικλείει.

Αλγόριθμος Απλοποίησης:

Βήμα 1: Αρχικά εντοπίζονται τα μη-ορατά στοιχεία του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου και οι κόμβοι
βαθμού δύο (αν υπάρχουν) συγχωνεύονται με κάποιο γειτονικό τους κόμβο βαθμού τρία.
Βήμα 2: Υπολογίζεται ο αριθμός των μη-ορατών στοιχείων του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου (μετά
την συγχώνευση):
(i) Aν είναι μεγαλύτερος από την αντίστοιχη λύση του Συστήματος ΕΑΛ ξεκινάει η διαδικασία
απλοποίησης στο ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο. Η διαδικασία απλοποίησης χωρίζεται σε δύο βήματα
(Απλοποίηση Ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου):
Β(2-1): Διαγραφή των τριγωνικών ολικών μη-ορατών περιοχών, αν αυτές υπάρχουν:
συγχωνεύονται οι τρεις γειτονικοί μη-ορατοί κόμβοι (βαθμού τρία) που την περικλείουν.
Β(2-2): Διαγραφή των ολικών μη-ορατών περιοχών με βαθμό μεγαλύτερο του τρία, αν αυτές
υπάρχουν: διαγράφεται μία από τις μη-ορατές γραμμές που την περικλείει.
(ii) Αν είναι ίσος με την αντίστοιχη λύση του Συστήματος ΕΑΛ ο αλγόριθμος τερματίζει, χωρίς να
απλοποιηθεί το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο.
Η απλοποίηση του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα από ένα
ελάχιστα πλήρη σκίτσα (Σχήμα 5-23). Αν κάποιο από αυτά δεν είναι γεωμετρικά σωστό, θα
διαπιστωθεί κατά τον υπολογισμό της μη-ορατής γεωμετρίας και θα απορριφθεί (§5.5).
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(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 5-23: Διαφορετικές τοπολογικές λύσεις. Τα σκίτσα (α) και (β) δεν είναι γεωμετρικά σωστά.

Πρόταση 5-3: (Ταύτιση Ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου με ελάχιστο σκίτσο)
Ο αριθμός των μη-ορατών γραμμών, κόμβων και περιοχών του τοπολογικά πλήρους σκίτσου που
προκύπτει μετά την απλοποίηση του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου θα ισούται με την ελάχιστη λύση
που προτείνεται από το Σύστημα ΕΑΛ (ελάχιστο πλήρες σκίτσο).
Απόδειξη:

Έστω G΄=(Jh΄, Lh΄, Rh΄) το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο μετά την συγχώνευση των κόμβων βαθμού
δύο (τοπολογικά σωστό σκίτσο) και G=(Jh, Lh, Rh) το ελάχιστο σκίτσο που προτείνεται από το
Σύστημα ΕΑΛ. Σε κάθε βήμα απλοποίησης (Β(2-1) ή Β(2-2)) που εφαρμόζεται στο ενδιάμεσο
πλήρες σκίτσο, ο αριθμός των μη-ορατών γραμμών μειώνεται κατά τρία (Lh΄-3), των μη-ορατών
κόμβων κατά δύο (Jh΄-2) και των μη-ορατών περιοχών κατά ένα (Rh΄-1). Μετά από n βήματα
απλοποίησης ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων, γραμμών και περιοχών στο ενδιάμεσο πλήρες
σκίτσο G΄΄ είναι:
Jh΄΄ = Jh΄ - 2n

(29)

Lh΄΄ = Lh΄ – 3n

(30)

Rh΄΄ = Rh΄ – n

(31)

Γνωρίζουμε από το Θεώρημα 3-3, ότι ο συνολικός αριθμός των κόμβων ενός πλήρους σκίτσου θα
είναι πάντα άρτιος αριθμός. Εφόσον τα σκίτσα G΄ και G είναι τοπολογικά σωστά πλήρη σκίτσα, οι
μη-ορατοί κόμβοι Jh΄ και Jh (με Jh<Jh΄) θα είναι ταυτόχρονα ή άρτιοι ή περιττοί, αφού αποτελούν
το μη-ορατό τμήμα του ίδιου σκίτσου. Μετά από n απλοποιήσεις θα ισχύει:
Jh΄΄ = Jh΄ - 2n = Jh

(32)

Για να αποδείξουμε ότι το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο θα ταυτιστεί, μετά από n απλοποιήσεις, με το
ελάχιστο πλήρες σκίτσο αρκεί να δείξουμε ότι Lh΄΄= Lh και Rh΄΄= Rh.
• Lh΄΄= Lh: Ο αριθμός των κόμβων και των γραμμών ενός κυβικού γράφου (Πόρισμα 3-1) είναι:

2L=3J,

(33)
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όπου L ο συνολικός αριθμός των γραμμών και J ο συνολικός αριθμός των κόμβων στο πλήρες
σκίτσο. Η σχέση (33) ισχύει για το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο G΄ και για το ελάχιστο πλήρες σκίτσο
G και παίρνει την παρακάτω μορφή αν περιγραφεί από τον ορατό και μη-ορατό αριθμό των
δομικών στοιχείων αυτών:
Ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο:

2(Lv + Lh΄) = 3(Jv + Jh΄)

(34)

Ελάχιστο πλήρες σκίτσο:

2(Lv + Lh) = 3(Jv + Jh),

(35)

όπου Lv, Jv και Rv είναι ο αριθμός των ορατών κόμβων, των ορατών γραμμών και των ορατών
περιοχών αντίστοιχα στο φυσικό σκίτσο. Από τις σχέσεις (32), (34) και (35) προκύπτει ότι όταν Jh΄΄
= Jh, τότε ο αριθμός των μη-ορατών γραμμών είναι:
Lh = Lh΄ - 3n

(36)

Η σχέση (8) συνεπάγεται ότι για να ισχύει Lh΄΄ = Lh πρέπει Lh΄΄ = Lh΄-3n. Από την σχέση (30)
διαπιστώνεται ότι αυτό ισχύει.
• Rh΄΄ = Rh: Ο Νόμος του Euler ισχύει για το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο G΄ και για το ελάχιστο
σκίτσο G. Έχουμε (§6.3.1.4):

Ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο:

Rh΄ - Lh΄ + Jh΄ = Lv – Jv – Rv + 2

(37)

Ελάχιστο σκίτσο:

Rh - Lh + Jh = Lv – Jv – Rv + 2

(38)

Από τις σχέσεις (32), (36), (37) και (38) προκύπτει ότι όταν Lh΄΄ = Lh και Jh΄΄ = Jh τότε ο αριθμός
των μη-ορατών περιοχών είναι:
Rh = Rh΄ - n

(39)

Η σχέση (39) συνεπάγεται ότι για να ισχύει Rh΄΄ = Rh πρέπει το Rh΄΄ = Rh΄-n. Από την σχέση (31)
διαπιστώνεται ότι αυτό ισχύει.

Πόρισμα 5-1:
Ένα τοπολογικά σωστό ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο χρειάζεται
Jh΄ − Jh
n=
2
βήματα για να απλοποιηθεί, όπου Jh΄ είναι ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων του ενδιάμεσου
πλήρους σκίτσου (μετά την συγχώνευση των κόμβων βαθμού δύο) και Jh ο αριθμός των μη-ορατών
κόμβων του ελάχιστου σκίτσου.
5.4.2.1

Παράδειγμα

Το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο στο Σχήμα 5-24(α) περιέχει κόμβους βαθμού δύο, οι οποίοι
συγχωνεύονται με τους γειτονικούς κόμβους βαθμού τρία (Σχήμα 5-24(β)). Το ενδιάμεσο πλήρες
σκίτσο, μετά την συγχώνευση, αποτελείται από 15 μη-ορατές γραμμές, 7 μη-ορατούς κόμβους και
8 μη-ορατές περιοχές εκ των οποίων οι δύο είναι ολικές. Το Σύστημα ΕΑΛ για το αντίστοιχο
φυσικό υπολόγισε ότι ο ελάχιστος αριθμός μη-ορατών γραμμών, κόμβων και περιοχών που
απαιτούνται για να μετατραπεί σε ένα ελάχιστο τοπολογικά σωστό πλήρες σκίτσο είναι 9, 3 και 6
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αντίστοιχα (Πίνακας 5-1, σκίτσο 05). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαγραφούν 6 μη-ορατές
γραμμές, 4 μη-ορατοί κόμβοι και 2 μη-ορατές περιοχές.

(α)

(β)

(γ)

a

d

c
b

(δ)
Σχήμα 5-24: Παράδειγμα απλοποίησης σκίτσου.
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Ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών που πρέπει να διαγραφούν ισούται με τον αριθμό των ολικών
μη-ορατών περιοχών του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου. Τα βήματα της απλοποίησης για το σκίτσο
αυτό περιγράφονται παρακάτω:
• Διαγραφή των τριγωνικών ολικών μη-ορατών περιοχών: Μετά την διαγραφή των τριγωνικών
ολικών μη-ορατών περιοχών (Σχήμα 5-24(β)) ο αριθμός των μη-ορατών γραμμών μειώνεται κατά
τρία, των μη-ορατών κόμβων κατά δύο και των μη-ορατών περιοχών κατά ένα (μη-ορατές γραμμές
= 12, μη-ορατοί κόμβοι = 5 και μη-ορατές περιοχές = 7).
• Διαγραφή των ολικών μη-ορατών περιοχών με βαθμό μεγαλύτερο του τρία: Το σκίτσο περιέχει μία
ολική μη-ορατή περιοχή με βαθμό τέσσερα. Για να διαγραφεί η περιοχή αυτή πρέπει να διαγραφεί
μία εκ των τεσσάρων μη-ορατών γραμμών που την περικλείουν (Σχήμα 5-24(γ)). Οι γραμμές a και
c δεν μπορούν να διαγραφούν, γιατί συνεπάγονται τον σχηματισμό τριγωνικής περιοχής (κανόνας
διαγραφής (c)). Η διαγραφή μία εκ των δύο γραμμών b ή d, δίνει το ίδιο τοπολογικό αποτέλεσμα
για τις μη-ορατές περιοχές που σχηματίζονται.

5.5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΩΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΣΚΙΤΣΟ
Στο βήμα αυτό υπολογίζεται η γεωμετρία των μη-ορατών γραμμών και των μη-ορατών κόμβων του
ελάχιστου πλήρους σκίτσου και παράλληλα ελέγχεται η ανακατασκευασιμότητα του, με την
βοήθεια του διαγράμματος τομής για πλήρες σκίτσο.
Για κάθε μη-ορατό κόμβο προσδιορίζονται οι συντεταγμένες του, με την βοήθεια του
διαγράμματος τομής. Για κάθε μη-ορατή γραμμή υπολογίζεται η εξίσωση της ευθείας στην οποία
ανήκει και το παράλληλο διάνυσμα αυτής, από τις συντεταγμένες των μη-ορατών κόμβων που
προσπίπτουν σε αυτή.
Πόρισμα 5-2: (Γεωμετρική Θέση μη-ορατών Κόμβων)
Έστω ένα πλήρες σκίτσο S με L γραμμές, J κόμβους και R περιοχές. Για κάθε γραμμή του σκίτσου
eij που ανήκει στις περιοχές Ri και Rj , οι αντίστοιχες γραμμές Lfi και Lfj κάθε συμβατού, με το
σκίτσο S, διαγράμματος τομής τέμνονται σε συνευθειακά σημεία (Σχήμα 5-25). 

Lf(j)

CS(1)

Διάγραμμα Τομής: CS(i)
CS(2)
Lf (j)

Rj
ei,j
Ri

Lf(i)

Lf(i)

Σχήμα 5-25: Οι γραμμές Lfi και Lfj, διαφορετικών διαγραμμάτων τομής, τέμνονται σε συνευθειακά σημεία.
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Για το ελάχιστο πλήρες σκίτσο κατασκευάζεται και επιλύεται το Σύστημα Διαγράμματος (Σύστημα
(12), §4.2.2):
• Οι άγνωστες μεταβλητές του συστήματος είναι:

(α) οι συντελεστές (ai, bi) των γραμμών Lf i του διαγράμματος τομής, με i=1,…,R, όπου R οι
περιοχές του πλήρους σκίτσου και
(β) οι συντεταγμένες (xi, yi) των μη-ορατών κόμβων του πλήρους σκίτσου, με i=1,…, Jh, όπου Jh οι
μη-ορατοί κόμβοι αυτού.
• Ο αριθμός των άγνωστων μεταβλητών είναι 2R + 2Jh.
• Ο αριθμός των εξισώσεων είναι ίσος με τον αριθμό των γραμμών του ελάχιστού σκίτσου L.

Για κάθε μη-ορατό κόμβο, οι συντεταγμένες του εμφανίζονται σε τρεις εξισώσεις του Συστήματος
(οι εξισώσεις που αντιστοιχούν στις μη-ορατές γραμμές του σκίτσου, που προσπίπτουν σε αυτόν).
Από αυτές οι δύο χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των μεταβλητών (xi, yi) και η τρίτη ελέγχει
την ανακατασκευασιμότητα της λύσης. Οι εξισώσεις των μη-ορατών γραμμών αποτελούν
υποσύνολο των ανεκμετάλλευτων εξισώσεων ενός Συστήματος Διαγράμματος Τομής για πλήρες
σκίτσο, αφού το διάγραμμα τομής κατασκευάζεται για ένα φυσικό σκίτσο, όταν έχουν
προσδιοριστεί οι ορατές γραμμές των μη-ορατών περιοχών του (§4.2.3). Η τιμή των μεταβλητών
Jhi = (xi, yi) είναι η ίδια για κάθε τριάδα αρχικών τιμών που χρησιμοποιείται για την επίλυση του
Συστήματος ΔΤ (Πόρισμα 5-2).
Όταν το φυσικό σκίτσο περιέχει αλυσίδα κόμβων-L, τότε τα δομικά στοιχεία του φυσικού σκίτσου
δεν επαρκούν για την κατασκευή των γραμμών Lf, των μη-ορατών περιοχών που περικλείονται από
την αλυσίδα (δείτε ανάλογα §4.2.3 – περίπτωση 2). Συνεπώς, υπάρχουν περισσότερες από μία
γεωμετρικά σωστές θέσεις για τους μη-ορατούς κόμβους που ανήκουν στις περιοχές που
συνορεύουν με την αλυσίδα (Σχήμα 5-26). Διακρίνονται τρεις περιπτώσεις:
(α) Επιλέγεται, μέσα από ένα σύνολο κριτηρίων η ελάχιστη ή/και πιο αληθοφανής λύση (πχ.
παράλληλες γραμμές του σκίτσου ή παράλληλες γραμμές του διαγράμματος τομής – Αυτόματος
Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο),
(β) Κατασκευάζονται στιγμιότυπα των διαφορετικών λύσεων (Αυτόματος Ορισμός Πολυέδρου από
Φυσικό Σκίτσο) ή
(γ) Ζητείται από τον χρήστη να επέμβει δίνοντας την διεύθυνση μίας μη-ορατής γραμμής
(Αλληλεπιδραστικός Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο).
Το σκίτσο στο Σχήμα 5-26 (β) είναι η ελάχιστη και πιο αληθοφανής λύση από όλες τις υπόλοιπες (η
επιλογή της περίπτωσης (α)). Η παραλληλία μεταξύ των ορατών και μη-ορατών γραμμών
ενδυναμώνει την υπόθεση της αληθοφάνειας, επιτυγχάνοντας παράλληλα την μικρότερη απόσταση
μεταξύ: (i) των μη-ορατών κόμβων και (ii) των ορατών κόμβων που ανήκουν στην αλυσίδα
κόμβων-L. Στην περίπτωση (β) θα κατασκευαστούν όλες οι περιπτώσεις του Σχήματος 5-26, ενώ
στην περίπτωση (γ) θα κατασκευαστεί μία μόνο λύση αυτή που θα υποδείξει ο χρήστης ορίζοντας
την διεύθυνση μίας μη-ορατής γραμμής.
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Αν για ένα φυσικό σκίτσο αντιστοιχούν περισσότερες από μία τοπολογικές λύσεις για το ελάχιστο
σκίτσο (Σχήμα 5-23), τότε το Σύστημα Διαγράμματος Τομής επιλύεται για κάθε μία από αυτές. Αν
κάποια από αυτές δεν αντιστοιχεί σε ανακατασκευάσιμο σκίτσο, τότε αυτό διαπιστώνεται από τις
ανεκμετάλλευτες εξισώσεις του Συστήματος ΔΤ (ασύμβατο διάγραμμα τομής για το σκίτσο) και η
λύση απορρίπτεται.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 5-26: Διαφορετικές γεωμετρικές λύσεις για σκίτσο με αλυσίδα κόμβων-L.

Αν το ελάχιστο πλήρες σκίτσο (ή κάθε τοπολογική λύση αυτού) (§5.4.2) κριθεί μη
ανακατασκευάσιμο, από τις ανεκμετάλλευτες εξισώσεις του Συστήματος ΔΤ, σημαίνει ότι οι
σχέσεις γειτνίασης του μη-ορατού τμήματος δεν έχουν προσδιοριστεί σωστά. Εφαρμόζονται ξανά
τα βήματα που περιγράφονται στα §5.2 – 5.5 και υιοθετείται μία πιο πλούσια τοπολογική λύση για
το μη-ορατό τμήμα του φυσικού σκίτσου. Αν και πάλι το πλήρες σκίτσο που προκύπτει δεν είναι
ανακατασκευάσιμο, ο αλγόριθμος «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» τερματίζει.
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6. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΔΡΟΥ
Το φυσικό σκίτσο έχει μετατραπεί σε πλήρες σκίτσο και πρέπει να υπολογιστεί η γεωμετρία των
δομικών στοιχείων του στον τρισδιάστατο χώρο. Κάθε κορυφή του στερεού έχει την ίδια
τετμημένη και τεταγμένη με τον αντίστοιχο κόμβο του σκίτσου. Επομένως απομένει να
υπολογιστεί η z συντεταγμένη.
Ο αριθμός F των εδρών του στερεού ισούται με τον αριθμό R των περιοχών του πλήρους σκίτσου.
Αντίστοιχα, ο αριθμός E των ακμών του στερεού ισούται με τον αριθμό L των γραμμών του
πλήρους σκίτσου και ο αριθμός των κορυφών V του στερεού με τον αριθμό J των κόμβων του
πλήρους σκίτσου. Σε κάθε κόμβο ji, με i = 1, …, J του πλήρους σκίτσου προστίθεται μία άγνωστη
μεταβλητή zi που αποτελεί την z συντεταγμένη της αντίστοιχης κορυφής vi, με i = 1, …, V, όπου
V=J. Κάθε κορυφή του στερεού συμβολίζεται με vi, όπου i = 1, …, V με V=J και κάθε έδρα του
στερεού συμβολίζεται με Fj, όπου j = 1, …, F με F=R. Κάθε ακμή του στερεού, όπως και κάθε
γραμμή του πλήρους σκίτσου, περιγράφεται από τις έδρες στις οποίες ανήκει: eab είναι η ακμή που
ανήκει στην έδρα Fa και Fb με a, b ∈[1, F] .
Η αντιστοιχία σκίτσου – στερεού συνεπάγεται ότι αν ένα σύνολο κόμβων ανήκει σε μία περιοχή
του σκίτσου, τότε οι αντίστοιχες κορυφές θα ανήκουν στην ίδια επίπεδη έδρα του στερεού. Για τον
υπολογισμό της z συντεταγμένης κατασκευάζεται το γραμμικό σύστημα (42) (Σύστημα Κατασκευής
Στερεού – Σύστημα ΚΣ).
Για να κατασκευαστούν οι εξισώσεις του Συστήματος ΚΣ υπολογίζεται για κάθε περιοχή Rj του
σκίτσου το κάθετο διάνυσμα της αντίστοιχης έδρας Fj, με j = 1, …, F όπου F=R. Για τον
υπολογισμό του κάθετου διανύσματος θεωρείται ότι η αριστερόστροφη περιστροφή (αντίθετα με
τους δείκτες του ρολογιού) ορίζει θετική γωνία (Σχήμα 6-1(α)). Αντίστοιχα ο προσανατολισμός
των γραμμών κάθε περιοχής του σκίτσου ακολουθεί αριστερόστροφη φορά: το εσωτερικό τμήμα
κάθε περιοχής βρίσκεται στο αριστερό χέρι κατά την φορά κίνησης (Σχήμα 6-1(β)). Σε κάθε κόμβο

v
ein

(κορυφή) του σκίτσου (στερεού) ένα διάνυσμα
διάνυσμα

v
eout

εισέρχεται στον κόμβο (κορυφή) και ένα

εξέρχεται από αυτόν.

Z

ein
+
X

Y

(α)

eout

(β)

Σχήμα 6-1: (α) Η αριστερόστροφη περιστροφή ορίζει θετική γωνία, (β) ο προσανατολισμός της έδρας/περιοχής
ακολουθεί αριστερόστροφη φορά.
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Το κάθετο διάνυσμα υπολογίζεται για κάθε έδρα Fi, με i = 1, …, F, από τα

v v
ein , eout :

uuv
v
v
Ni = eout × ein . Έστω vp = (xp, yp) η κορυφή της έδρας Fa γύρω από την οποία υπολογίζεται το
uuv

είναι το διάνυσμα της ακμής ead = (v,v
j p ) και
uuv
είναι το διάνυσμα της ακμής eac = (vp,vq) . Το κάθετο διάνυσμα Na δίνεται από

κάθετο διάνυσμα Na (Σχήμα 6-2). Το διάνυσμα

v
eout

το διάνυσμα
τον τύπο (40):

v
ein

(kqp zj + kjq zp + kpj zq, mpq zj + mqj zp + mjp zq, - mpq kjq - kqp mjp)
όπου: (yq - yp) = kqp , (yj - yq) = kjq , (yp - yj) = kpj , (xp - xq) = mpq , (xq - xj) = mpj , (xj - xp) = mjp .

vl+1

vl+2

Fg

vl

vj

Fb

vi+1

vi
Fd

Fa
Fk

vp

vi+2

vq
Fc

Σχήμα 6-2: Οι έδρες, οι κορυφές και οι ακμές ενός στερεού.

uuv
Το διάνυσμα Na δείχνει στο εξωτερικό τμήμα του στερεού, γιατί οι έδρες έχουν τον ίδιο
προσανατολισμό με τις αντίστοιχες περιοχές του σκίτσου,
uuv και είναι κάθετο σε κάθε ακμή της έδρας
Fa. Από το εσωτερικό γινόμενο του διανύσματος Na με τις ακμές της Fa σχηματίζονται οι
γραμμικές εξισώσεις του Συστήματος ΚΣ.
Έστω η ακμή με eab = (vi, vl). Tο εσωτερικό γινόμενο του διανύσματος
uuv
διάνυσμα Na είναι:

v v

Na , eab = 0 ⇒ Aab zj + Bab zp + Cab zq - Dab zl + Dab zi = 0

όπου:

Aab = (xl - xi)kqp + (yl - yi)mpq ,

Bab = (xl - xi)kjq + (yl - yi)mqj ,

v

eab

με το κάθετο

(41)
Cab = (xl - xi)kpj + (yl - yi)mjp

και

Dab = mjp kqp + kjq mpq ,
με a, b ∈[1, ..., F] , και αντιστοιχούν στην κοινή ακμή της έδρας Fa και Fb. Η σειρά με την οποία
τοποθετούνται τα (a, b) στους συντελεστές Α, Β, C και D έχει σημασία: ο συντελεστής Αab
σημαίνει ότι η ακμή ea,b ανήκει στην έδρα Fa (έχει προκύψει δηλαδή από το εσωτερικό γινόμενο
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v v

Na , eab = 0 ), ενώ ο συντελεστής Aba έχει προκύψει από το εσωτερικό γινόμενο

v v

Nb , eba = 0 και

συνεπάγεται την εξίσωση επιπέδου της έδρας Fb. Οι συντελεστές Αab και Aba είναι εν γένει
διαφορετικοί μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους συντελεστές B, C και D.
Το σύστημα Κατασκευής Στερεού:

⎫
⎪
Aak zj + Bak zp + (Cak + Dak) zq - Dak zi = 0
⎪
⎪
Aka zi + 2 + Bka zi + 1 + (Cka + Dka) zi - Dka zq = 0
⎬
.......................................................................................⎪
⎪
Aba zl + 2 + Bba zl + 1 + (Cba + Dba)zl - Dba zi = 0
⎪
Abk zl + 2 + Bbk zl + 1 + Cbk zl - Dbk zi + 1 + Dbk zi = 0
⎭
Aab zj + Bab zp + Cab zq - Dab zl + Dab zi = 0

(42)

είναι γραμμικό ως προς τις άγνωστες μεταβλητές του. Ο αριθμός των αγνώστων μεταβλητών του
συστήματος ισούται με τον αριθμό των κορυφών V του στερεού. Κάθε άγνωστη μεταβλητή zi, με
i=1,…, V, εμφανίζεται σε τρεις εξισώσεις του Συστήματος, γιατί προσπίπτει σε τρεις κορυφές του
στερεού. Ο αριθμός των εξισώσεων του Συστήματος εξαρτάται από τον βαθμό των περιοχών του
i
σκίτσου. Για κάθε περιοχή δημιουργούνται deg(F)-2
εξισώσεις. Ο συνολικός αριθμός εξισώσεων
είναι

F

∑deg(Fi) - 2 = 2V − 4 (από τον Νόμο του Euler και το Λήμμα 3-2).
i =1

eak , που ανήκουν σε μία έδρα Fa, προσπίπτουν
v
v σε ένα κοινό κόμβο vi και
είναι παράλληλες και ίσες αντιστοίχως με τα διανύσματα ein και eout , τότε οι εξισώσεις τους
Όταν δύο ακμές

eab

και

ταυτίζονται. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των εξισώσεων του Συστήματος ΚΣ μειώνεται
ανάλογα με τον αριθμό των παράλληλων γειτονικών ακμών που υπάρχουν σε κάθε έδρα του
στερεού. Αν το στερεό αποτελείται από πολλές παράλληλες και ίσες ακμές, τότε ο αριθμός των
εξισώσεων του Συστήματος μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αγνώστων.
Το Σύστημα Κατασκευής Στερεού είναι ομογενές και έχει πάντα λύση, γιατί η εφαρμογή του
κριτηρίου διαγράμματος τομής εξασφαλίζει ότι οι ακμές μίας έδρας είναι συνεπίπεδες και οι
γειτονικές έδρες ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα (συμβατό διάγραμμα τομής με το πλήρες σκίτσο
- Πόρισμα 4-1). Από την Πρόταση 4-1 είναι γνωστό ότι ένα στερεό μπορεί να κατασκευαστεί αν
είναι γνωστά τα επίπεδα δύο γειτονικών εδρών του. Επομένως αρκεί να προσδιοριστεί η θέση
τεσσάρων κορυφών του πολυέδρου, που ανήκουν σε γειτονικές έδρες, για να κατασκευαστεί όλο το
πολύεδρο. Τα επίπεδα των υπόλοιπων εδρών του πολυέδρου και η γεωμετρική θέση των κορυφών
του εξαρτώνται από την θέση των τεσσάρων αυτών κορυφών. Αντίστοιχα το Σύστημα (42),
αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές και παίρνει την παρακάτω μορφή αν οι
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι z συντεταγμένες των κορυφών vl, vi, vq και vi+1.
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⎫
⎪
zp = Αp zl + Bp zi + Cp zi + 1 + Dp zq
⎪
⎪
zi + 2 = Αi + 2 zl + Bi + 2 zi + Ci + 2 zi + 1 + Di + 2 zq
⎬
.......................................................................................⎪
⎪
zl + 2 = Αl + 2 zl + Bl + 2 zi + Cl + 2 zi + 1 + Dl + 2 zq
⎪
zq + 1 = Αq + 1 zl + Bq + 1 zi + Cq + 1 zi + 1 + Dq + 1 zq
⎭
zj = Αj zl + Bj zi + Cj zi + 1 + Dj zq

(43)

Οι όροι Aj, Bj, Cj και Dj με j ∈ [1, F] - {i, l, i +1, q} και Aj2 + Bj2 + Cj2 + Dj2 ≠ 0 για κάθε j, είναι
σταθεροί.
Οι τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές δεν είναι τυχαία επιλεγμένες. Οι κορυφές vl, vi και vq ανήκουν
σε μία έδρα του στερεού (έδρα Fa) και οι κορυφές vl, vi και vi+1 σε μία έδρα Fb γειτονική της Fa.
Σημειώνουμε ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο για κάθε σκίτσο/στερεό.
Η κορυφή vi αντιστοιχεί στον κόμβο Ji με την μικρότερη τεταγμένη και οι κορυφές vq, vi+1 και vl
είναι οι τρεις γειτονικές της κορυφές.
Ο στόχος της Μεθόδου «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» (§1) δεν είναι η κατασκευή
ενός τυχαίου στερεού, αλλά ενός αληθοφανούς στερεού (§3). Αναζητείται μία σχέση μεταξύ των
ανεξάρτητων μεταβλητών του Συστήματος ΚΣ, που δίνεται από τρεις γωνίες μεταξύ διαφορετικών
ακμών του στερεού (Σχήμα 6-3(α)).

Y

F(a)

F(b)

φ
θ

δ

Fa

vp

vt

vt

vp

+Z

vi
F(k)
(α)

Fb

vp

vt
-Z

X
(β)

(γ)

Σχήμα 6-3: (α) Οι τρεις γωνίες που προσδιορίζονται στο στερεό, (β) Η κορυφή vp πρέπει να βρίσκεται στο
ορατό τμήμα του σκίτσου, (γ) το vp βρίσκεται πάντα στο ορατό τμήμα του στερεού.

Γνωρίζοντας τρεις γωνίες του στερεού μεταξύ διαφορετικών ακμών, σχηματίζονται τρεις ακόμη
εξισώσεις με αγνώστους τις ανεξάρτητες μεταβλητές του Συστήματος ΚΣ. Ο χρήστης καλείται να
προσδιορίσει το μέτρο (Αλληλεπιδραστικός Ορισμός Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο) των γωνιών
γύρω από την ανεξάρτητη κορυφή vi. Οι γωνίες αυτές είναι οι γωνίες θ, φ και δ στο Σχήμα 6-3(α).
Οι εξισώσεις σχηματίζονται από το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων (ακμών) που
αντιστοιχούν σε κάθε γωνία:
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v v
v v
eak,ekb = | eak | | ekb | cos θ

(44)

v v
v v
eak,eab = | eak | | eab | cos φ

(45)

v v
v v
ebk,eba = | ebk | | eba | cos δ

(46)

Μετά την προσθήκη των τριών μη γραμμικών εξισώσεων στο Σύστημα (42), ο αριθμός των
ανεξάρτητων μεταβλητών μειώνεται και απομένει μόνο μία ανεξάρτητη μεταβλητή. Για να επιλυθεί
το σύστημα και να κατασκευαστεί το στερεό πρέπει να δοθεί μία τιμή στην ανεξάρτητη μεταβλητή
του συστήματος. Η τιμή αυτή δίνεται τυχαία και προσδιορίζει την θέση που θα έχει το στερεό στον
χώρο, χωρίς να επηρεάζει την γεωμετρία αυτού.
Οι εξισώσεις (44) – (46) είναι μη γραμμικές ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος.
Αυτό συνεπάγεται ότι προκύπτουν περισσότερες από μία λύσεις (το πολύ τέσσερις), ανάλογα με το
μέτρο της κάθε γωνίας. Επιλέγεται η λύση του Συστήματος (42) (Επιλογή Λύσης Συστήματος ΚΣ)
στην οποία το ορατό τμήμα του στερεού είναι αυτό που υποδεικνύεται από το φυσικό σκίτσο
επιλέγεται.
Επιλογή Λύσης Συστήματος ΚΣ: Για να προβάλλεται η έδρα Fa στην ορατή περιοχή Ra του φυσικού
σκίτσου, πρέπει το επίπεδο της να αποκρύπτει τα επίπεδα κάποιων άλλων εδρών. Αυτό
εξασφαλίζεται αν προσδιοριστεί η χωρική σχέση μεταξύ δύο κορυφών του στερεού. Εντοπίζεται
ένας κόμβος του πλήρους σκίτσου (Σχήμα 6-3(β)) που ανήκει σε τρεις ορατές περιοχές (κόμβος vp)
και ένας μη-ορατός κόμβος (κόμβος vt) αυτού. Η απόλυτη τιμή της zp συντεταγμένης πρέπει να
είναι πάντα μικρότερη από την απόλυτη τιμή της zt συντεταγμένης (|zp|<|zt|) (Σχήμα 6-3(γ)).


6.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΜΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΣΚΙΤΣΟ ΠΛΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η περίπτωση αυτή αποτελεί εξαίρεση για το Σύστημα Κατασκευής Στερεού. Αν ένα σκίτσο είναι
σχεδιασμένο σε πλάγια παράλληλη προβολή (Σχήμα 6-4(α)) και:
(α) η γωνία μεταξύ δύο γραμμών/ακμών ei – ej είναι 90ο στο σκίτσο και στο στερεό
(β) η γραμμή ei είναι παράλληλη με τον άξονα των Χ και
(γ) η γραμμή ej είναι παράλληλη με τον άξονα των Y,
τότε σημαίνει ότι η έδρα Fi του στερεού (που αναπαρίσταται από την περιοχή Ri) ήταν παράλληλη
στο επίπεδο Ζ = 0, όταν το στερεό προβλήθηκε σε αυτό. Αν στο στερεό η γωνία μεταξύ των ακμών
ei – ek είναι 90ο τότε η ακμή ek και ο κόμβος vk θα έπρεπε να προβληθούν πάνω στον κόμβο vi και
να μην φαίνονται στο σκίτσο. Επομένως το στερεό δεν βρισκόταν σε «γενική θέση» όταν
προβλήθηκε, αλλά επειδή η πλάγια παράλληλη προβολή είναι μία κοινή προβολή την θεωρούμε
σωστή και την επεξεργαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο.
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Φορά προβολής

Y

ej

Ri

Ri

ei

vi

ek

vk

ei

ei
vi

Fi

vi ek

Fa

vk
Z

X
(α)

vl
θ

vq

Fb
δ

vi+1

vi
Fk

(β)

Σχήμα 6-4: (α) Το πρόβλημα που παρατηρείται σε σκίτσα πλάγιας παράλληλης προβολής, (β) Οι γωνίες θ και δ
που ζητούνται για την κατασκευή του στερεού.

Μετά την κατασκευή του Συστήματος (42) δεν τίθενται περιορισμοί μεταξύ των ανεξάρτητών
μεταβλητών από τις γωνίες του στερεού, αλλά κατασκευάζεται απευθείας ένα στερεό 18. Η περιοχή
του σκίτσου που ταυτίζεται με το επίπεδο προβολής τοποθετείται στο επίπεδο Z =0. Αυτό
συνεπάγεται ότι οι τρεις από τις τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές του Συστήματος (42) είναι ίσες
με μηδέν και το σύστημα για την πλάγια παράλληλη προβολή παίρνει την μορφή:

⎫
⎪
zp = Cp zi + 1
⎪
⎪
zi + 2 = Ci + 2 zi + 1
⎬
................................⎪
⎪
zl + 2 = Cl + 2 zi + 1
⎪
zq + 1 = Cq + 1 zi + 1
⎭
zj = Cj zi + 1

όπου zi = zq = zl = 0
Γνωρίζοντας ότι οι διαστάσεις στον άξονα Χ της πλάγιας παράλληλης προβολής (§3.2.1)
σμικρύνονται στο μισό υπολογίζεται η z συντεταγμένη για την τέταρτη ανεξάρτητη μεταβλητή.
Στην συνέχεια υπολογίζεται η z συντεταγμένη όλων των υπόλοιπων κορυφών και κατασκευάζεται
το στερεό Σ1.
Το επόμενο βήμα είναι να υπολογιστεί η νέα θέση που πρέπει να έχουν οι κορυφές του στερεού Σ1,
που δεν ανήκουν στο επίπεδο Z=0, ώστε οι γωνίες (θ και δ - Σχήμα 6-4(β)) του νέου στερεού Σ2 να
έχουν το μέτρο που δόθηκε από τον σχεδιαστή. Για κάθε κορυφή vj = (xj, yj, zj) του στερεού Σ1,
που δεν ανήκει στο επίπεδο Z=0, υπολογίζονται νέες συντεταγμένες για τα xj και yj. Η νέα θέση της
κορυφής vj είναι η κορυφή v΄j με: v΄j = (x΄j, y΄j, zj). Η z συντεταγμένη των κορυφών του στερεού Σ1
διατηρείται σταθερή και εξασφαλίζει την συνεπιπεδικότητα τους. Η κορυφή v΄j αντιστοιχεί σε έναν
νέο κόμβο J΄j με J΄j = (x΄j, y΄j, 0)).
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Έστω S΄ το πλήρες σκίτσο που σχηματίζεται από την προβολή του στερεού Σ2 στο επίπεδο Z=0.
Τίθεται ο περιορισμός τα διανύσματα του S΄, εκτός από τα μηδενικά, να είναι παράλληλα και ίσα
με τα διανύσματα του σκίτσου S.
Υπολογίζοντας την νέα θέση v΄i+1 της κορυφής vi+1 (Σχήμα 6-4 (γ)) αρκεί για να προσδιοριστούν οι
θέσεις όλων των κορυφών στο στερεό. Η θέση αυτή υπολογίζεται από τις εξισώσεις για τις γωνίες θ
και δ για το στερεό Σ2 - Σύστημα Γωνιών:

v uv

v

uv

v uv

v

uv

eak, e΄kb = | eak | | e΄kb | cos θ
eba, e΄kb = | eba | | e΄kb | cos δ

Σημειώνουμε ότι το στερεό που προκύπτει στην περίπτωση αυτή δεν προβάλλεται στο φυσικό
σκίτσο από το οποίο ανακατασκευάστηκε, αλλά είναι το στερεό που αντιστοιχεί στο σκίτσο αυτό.
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7. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ «ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΕΔΡΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΣΚΙΤΣΟ»
Ο αλγόριθμος «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο» (Αλγόριθμος ΠΦΣ) χωρίζεται σε δύο
βασικά τμήματα, «Τμήμα Α» και «Τμήμα Β». Στο «Τμήμα Α» το φυσικό σκίτσο μετατρέπεται σε
πλήρες και στο «Τμήμα Β» κατασκευάζεται ένα στερεό από το πλήρες σκίτσο. Τα βήματα του
αλγορίθμου φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Φυσικό Σκίτσο

Τμήμα Α

T1

Ερμηνεία Σκίτσου

T2

Προσδιορισμός μη Ορατών Περιοχών

T3

Ελάχιστος Αριθμός μη Ορατών Δομικών
Στοιχείων

T4

Κατασκευή Ελάχιστου Πλήρους Σκίτσου

T5

Τ4.1

Τοπολογική κατασκευή μη ορατού τμήματος

Τ4.2

Τοπολογική κατασκευή μη ορατού τμήματος

Γεωμετρικά Σωστό Πλήρες Σκίτσο

Σωστό Πλήρες Σκίτσο
Τμήμα Β

T6

Κατασκευή Στερεού

Στερεό
Αλγόριθμος «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο

Το «Τμήμα Α» αποτελείται από πέντε βήματα, στα τέσσερα πρώτα (Τ1-Τ4) κατασκευάζεται η
τοπολογία του μη-ορατού τμήματος του πλήρους σκίτσου και στο πέμπτο βήμα κατασκευάζεται
ένα γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο (Τ5). Το «Τμήμα Β» αποτελείται από ένα βήμα (Τ6) που
αφορά την γεωμετρική κατασκευή του πολυέδρου από το πλήρες σκίτσο.

Κεφάλαιο 7
Βήμα Τ1: Ερμηνεία Φυσικού Σκίτσου – §5.1.
Βήμα Τ2: Προσδιορισμός μη-ορατών περιοχών – §5.2.
Βήμα Τ3: Ελάχιστος αριθμός μη-ορατών δομικών στοιχείων – §5.3.
Βήμα Τ4: Κατασκευή ελάχιστου πλήρους σκίτσου – §5.4.
Βήμα Γ1: Γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο – §5.5.
Βήμα Γ2: Κατασκευή Στερεού – §6.

7.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
Η είσοδος του αλγορίθμου είναι το φυσικό σκίτσο και η έξοδος του ένα πολύεδρο του οποίου η
προβολή στο επίπεδο σκίτσου ταυτίζεται με το δεδομένο φυσικό. Στο πρώτο βήμα (Βήμα Τ1)
λαμβάνονται αριθμητικά δεδομένα, που αφορούν τον αριθμό των δομικών στοιχείων του σκίτσου
και κατασκευάζεται ο πίνακας γειτνίασης του φυσικού σκίτσου για τους κόμβους, τις περιοχές και
τις γραμμές του.
Στο Βήμα Τ2 η έξοδος είναι:
(i) ο ελάχιστος αριθμός των μη-ορατών περιοχών του φυσικού σκίτσου,
(ii) οι μη-ορατές περιοχές και οι γραμμές συνόρου που ανήκουν σε κάθε μία από αυτές,
(iii) τα Μονοπάτια L-L,
(iv) τα Μονοπάτια L-T και το είδος τους (ανεξάρτητα ή μη).
Για τα Μονοπάτια L-L και L-T κατασκευάζονται δύο νέες κλάσεις, ενώ για τις μη ορατές περιοχές
δημιουργούνται νέα στιγμιότυπα της κλάσης «Περιοχή». Όταν το σκίτσο δεν περιέχει κόμβους-Τ,
τότε από την έξοδο Τ2(ii) λαμβάνεται μία τοπολογική λύση για το μη ορατό τμήμα του φυσικού
σκίτσου. Όταν το σκίτσο περιέχει κόμβους-Τ, τότε λαμβάνεται τουλάχιστον μία και το πολύ
NPL*NPT τοπολογικές λύσεις, όπου NPL και NPT ο αριθμός των Μονοπατιών L-L και L-T
αντίστοιχα. Επομένως, το Βήμα Τ2 συγκλίνει πάντα, γιατί ένα φυσικό σκίτσο περιέχει τουλάχιστον
ένα Μονοπάτι L-L.
Στο Βήμα Τ3 υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός των μη-ορατών δομικών στοιχείων του πλήρους
σκίτσου, που αντιστοιχεί στο φυσικό σκίτσο εισόδου. Το βήμα Τ3 συγκλίνει πάντα, γιατί το
σύστημα που υπολογίζει τα στοιχεία εξόδου έχει πάντα λύση (§5.3.1.5).
Το βήμα Τ4 χωρίζεται σε δύο μέρη (Τ4.1) και (Τ4.2):
(Τ4.1) Όταν το φυσικό σκίτσο δεν περιέχει κόμβους-Τ κατασκευάζεται πάντα ένα ενδιάμεσο
πλήρες σκίτσο, γιατί σε κάθε κόμβο-L και -Τ προστίθεται μία μη ορατή γραμμή και οι προσωρινοί
μη ορατοί κόμβοι (§5.4.1) ενώνονται μεταξύ τους. Όταν το φυσικό περιέχει κόμβους-Τ, για κάθε
λύση που προέκυψε από την έξοδο Τ2(ii) κατασκευάζεται το αντίστοιχο ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο
(το πολύ NPL*NPT ενδιάμεσα πλήρη σκίτσα).
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(Τ4.2) Η έξοδος του είναι το ελάχιστο πλήρες σκίτσο που αντιστοιχεί στο φυσικό σκίτσο εισόδου.
Το βήμα αυτό συγκλίνει πάντα, γιατί αν δεν πραγματοποιηθεί καμία πράξη απλοποίησης (δείτε
§5.4.2) τότε το ελάχιστο πλήρες σκίτσο θα είναι το ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο εισόδου. Αν τα
βήματα απλοποίησης εκτελεστούν, τότε θα προκύψουν το πολύ NG*Λ ελάχιστα σκίτσα, όπου NG
είναι τα ενδιάμεσα πλήρη σκίτσα εισόδου και Λ ο αριθμός των ελάχιστων τοπολογικών λύσεων για
κάθε ένα από αυτά, με:
(1) Λ=1, αν deg(Rol(i)) = 3, για κάθε i=1,…, ΝRol ή
(2) Λ ≤ ΝRol * deg(Rol(i)), αν υπάρχει τουλάχιστον μία ολική μη ορατή περιοχή με deg(Rol(i)) >3,
όπου Rol οι ολικές μη ορατές περιοχές που σχηματίζονται σε κάθε ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο και
ΝRol ο αριθμός τους.
Στο βήμα Τ5 κατασκευάζεται το πλήρες σκίτσο που αντιστοιχεί στο φυσικό σκίτσο εισόδου του
αλγορίθμου ΠΦΣ. Το κριτήριο διαγράμματος τομής, που εφαρμόζεται στο ελάχιστο πλήρες σκίτσο
(δείτε §5.5), έχει πάντα λύση (Πρόταση 4-5). Επομένως, το Βήμα Τ5 συγκλίνει πάντα, κρίνοντας το
σκίτσο ανακατασκευάσιμο ή μη ανακατασκευάσιμο.
Στο βήμα Τ6 κατασκευάζεται ένα πολύεδρο που αντιστοιχεί στο πλήρες σκίτσο του βήματος Τ5.
Το βήμα αυτό συγκλίνει γιατί το Σύστημα Κατασκευής Στερεού που χρησιμοποιείται έχει πάντα
λύση (§6).

7.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
7.2.1 Παράδειγμα «Π3»

v8(0,6)

e10

v9(3,6)
e9 R3 e11
v5(4,5)
v6(1,5) e5 e4
e8 R2
v11(4,4) e13 v10e(7,4)
12
R4
e6
v4(4,3)
e3 v3(8,3)
v7(0,1)
R1
e2
e7
e1
v2(8,0)
v1(1,0)
Σχήμα 7-1: Φυσικό σκίτσο με έναν κόμβο-Τ

Βήμα Τ1: Ερμηνεία Φυσικού Σκίτσου

(1) Υπάρχουν NL=5 κόμβοι-L – οι κόμβοι v2,v10,v9,v7 και v4.
(2) Υπάρχει ένας κόμβος-Τ – κόμβος v11: η γραμμή e13 είναι «κρυμμένη γραμμή» και η γραμμή e4.
(3) Το φυσικό σκίτσο αποτελείται από J=11 κόμβους, L=13 γραμμές και R=4 περιοχές.
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R1 = {e1, e2, e3, e4, e5, e6} – «αποκρύπτουσα περιοχή»
R2 = {e6, e7, e8, e9}
R3 = {e5, e9, e10, e11}
R4 = {e3, e12, e13} – «μερικώς κρυμμένη περιοχή»
(4) Αλυσίδες κόμβων-L δεν υπάρχουν.
(5) Γραμμές συνόρου: {e1, e7, e8, e10, e11, e4, e12, e2, e13}.
(6) Εσωτερικές γραμμές: { e6, e5, e3, e9}.
Βήμα Τ2: Προσδιορισμός μη ορατών περιοχών από τις γραμμές συνόρου.

(1) Το φυσικό σκίτσο περιέχει 4 Μονοπάτια L-L: PL(1) = {e8, e10}, PL(2)={e11, e4}, PL(3) = {e12,e2}
και PL(4)={e1, e7}.
Επομένως υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου που
συνορεύουν με τις γραμμές συνόρου του φυσικού σκίτσου. Οι περιοχές αυτές είναι:
R5 = {e1, e7} = PL(4)
R6 = {e8, e10} = PL(1)
R7 = {e11, e4}= PL(2) – η «κρυμμένη περιοχή» του κόμβου-Τ.
R8 = {e12,e2} = PL(3)
(2) Το φυσικό σκίτσο περιέχει ένα Μονοπάτι L-T: PLT(1): {e13}
Εφαρμόζονται τα τοπολογικά κριτήρια (§3.7) για τον έλεγχο της ένωσης του Μονοπατιού L-T με
κάθε Μονοπάτι L-L του φυσικού σκίτσου.
PL(1) ⊕ PLT(1): η ένωση είναι επιτρεπτή.
PL(2) ⊕ PLT(1): Η ένωση αυτή δεν είναι επιτρεπτή, γιατί το Μονοπάτι L-T δεν μπορεί να ανήκει
στην κρυμμένη περιοχή του κόμβου-Τ (κριτήριο Τ(iv)).
PL(3) ⊕ PLT(1): Η ένωση δεν είναι επιτρεπτή, από το Θεώρημα Γειτνίασης Εδρών (κριτήριο Τ(ii)).
PL(4) ⊕ PLT(1): Η ένωση αυτή είναι επιτρεπτή.
Υπάρχουν δύο επιτρεπτές ενώσεις στο φυσικό σκίτσο, άρα το Μονοπάτι PLT(1) μπορεί να ανήκει
στην περιοχή R6 = {e8, e10, e13} ή στην περιοχή R5 = {e1, e7, e13}.
Εφαρμόζουμε το διάγραμμα τομής στο φυσικό σκίτσο και συμπεριλαμβάνουμε και τις τέσσερις μηορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου. Αρχικά το Μονοπάτι L-T δεν τοποθετείται σε καμία από τις
μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου (δεν ενώνεται με κανένα Μονοπάτι L-L).
Διάγραμμα Τομής:

Το διάγραμμα τομής έχει 8 γραμμές Lf , 16 αγνώστους και 12 εξισώσεις (επειδή η γραμμή e13 δεν
έχει τοποθετηθεί ακόμη σε μη-ορατή περιοχή δεν δίνει εξίσωση στο σύστημα). Οι γραμμές Lf είναι:
Lf1: b1 x + a1 y+1=0, Lf 2: b2 x + a2 y+1=0, Lf 3: b3 x + a3 y+1=0, Lf 4: b4 x + a4 y+1=0,
Lf 5: b5 x + a5 y+1=0, Lf 6: b6 x + a6 y+1=0, Lf 7: b7 x + a7 y+1=0, Lf 8: b8 x + a8 y+1=0
134

Αλγόριθμος «Ορισμού Πολυέδρου από Φυσικό Σκίτσο»
Η γραμμή e1 είναι γραμμή συνόρου και ανήκει στις περιοχές R1 και R5. Το σημείο τομής P1 των
a5 - a1
b1 - b5
,
) . Το σημείο P1 πρέπει να ανήκει στην γραμμή
γραμμών Lf1 και Lf 5 είναι P1 = (
a1b5 - a5b1 a1b5 - a5b1
e1: y=0. Προκύπτει: yP1 = 0 ⇒ b1-b5=0.
Αντίστοιχα υπολογίζονται οι εξισώσεις του συστήματος Διαγράμματος Τομής και για τις υπόλοιπες
γραμμές του σκίτσου. Το Σύστημα Διαγράμματος Τομής (Σύστημα 1) είναι:
b1 – b5=0
α8 – α1 – 8 α1 b8 + 8 α8 b1=0
b1 – b4 – 3 α1 b4 + 3 α4 b1=0
α7 – α1 – 4 α1 b7 + 4 α7 b1=0
b1 – b3 – 5 α1 b3 + 5 α3 b1=0
α2 – α1 – α1 b2 + α2 b1=0

α5 – α2 + b2 – b5 – α2 b5 + α5 b2=0
a6 – a2=0
α3 – α2 + b2 – b3 – 6 α2 b3 + 6 α3 b2=0
b3 – b6 – 6 α3 b6 + 6 α6 b3=0
α7 – α3 + b3 – b7 – 9 α3 b7 + 9 α7 b3=0
α8 – α4 + b4 – b8 – 11 α4 b8 + 11 α8 b4=0

Οι αρχικές μεταβλητές είναι οι b1, a1 και b3.
Για το ζεύγος (a1, b1) έχουμε ότι: b1 ≠ a1, b1≠ 0 και a1≠0, ώστε η γραμμή Lf1 να μην τέμνει καμία
γραμμή του σκίτσου. Θέτουμε a1 =1 και b1=2 στο σύστημα και λύνουμε ως προς το b3:

1
2(-1 + 3b3)
5b3
5b3
a3 = (-1 + 3b3), a5 =
, b5 = 2, a6 =
, b6 =
,
5
5b3
2(-1 + 3b3)
-1 + 3b3)
5b3
2 + 9b3
5b3
2 + 9b3
a7 =
, b7 =
, a2 =
, b2 =
-8 + 9b3
-8 + 9b3
2(-1 + 3b3)
-2 + 6b3
Οι μεταβλητές (α4, b4) και (α8, b8) δεν μπορούν να γραφούν ως προς την μεταβλητή b3, γιατί το
Μονοπάτι PLT(1) δεν τοποθετήθηκε σε κάποια μη-ορατή περιοχή του πλήρους σκίτσου. Θα
τοποθετηθεί μετά την επίλυση του συστήματος για τις υπόλοιπες μεταβλητές.
Η τιμή b3 = 1 είναι επιτρεπτή τιμή. Το σύστημα επιλύεται για όλες τις μεταβλητές εκτός των (α4,
b4) και (α8, b8). Στην συνέχεια εφαρμόζουμε τα γεωμετρικά κριτήρια ένωσης για τις επιτρεπτές
ενώσεις PL(1) ⊕ PLT(1) και PL(4) ⊕ PLT(1). Καμία από αυτές δεν απορρίπτεται, επομένως
σχηματίζουμε δύο τοπολογικές λύσεις για τις μη ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου:
Τοπολογική Λύση 1: Το μονοπάτι PLΤ(1) = {e13} ενώνεται με το μονοπάτι PL(4) στην ίδια μη ορατή
περιοχή. Λαμβάνεται άλλη μία εξίσωση για το διάγραμμα τομής:

b4 – b5 – 4 α4 b5 + 4 α5 b4=0

(13)

Τώρα οι μεταβλητές (α4, b4) και (α8, b8) γράφονται συναρτήσει της ανεξάρτητης μεταβλητής b3:
1
2(-1 + 3b3)
5b3
5b3
5b3
2 + 9b3
a3 = (-1 + 3b3), a5 =
, b5 = 2, a6 =
, a7 =
,
, b6 =
, b7 =
5
5b3
2(-1 + 3b3)
-1 + 3b3)
-8 + 9b3
-8 + 9b3
6b3 + 8
5b3
2 + 9b3
8 - 9b3
-10b3
5b3
, b8 =
a2 =
, b2 =
, a4 =
, b4 =
, a8 =
37b3 - 64
2(-1 + 3b3)
-2 + 6b3
7b3 - 24
7b3 - 24
37b3 - 64

Η τιμή b3 = 1 είναι επιτρεπτή τιμή και το σύστημα υπολογίζεται για όλες τις άγνωστες μεταβλητές
του:
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2
4
5
5
a3 = , a5 = , b5 = 2, a6 = , b6 = , a7 = 5, b7 = 11,
5
5
4
2
5
11
1
10
-5
-14
a2 = , b2 = , a4 = , b4 = , a8 = , b8 =
4
4
17
17
27
27
Εφαρμόζονται τα Κριτήρια ΔΤ (§5.2.2) για την επιτρεπτή ένωση PL(4) ⊕ PLT(1): από τα κριτήρια
γειτνίασης προκύπτει ότι η γραμμή (v10, v2) πρέπει να ανήκει στις μη-ορατές περιοχές R8 και R5.
Άρα το σημείο τομής των γραμμών Lf 5 και Lf 8 πρέπει να ανήκει στην γραμμή: 4x + y -32=0. Είναι
P8, 5 = (

89 -170
89 170
,
) , με 4 − 32 = 30 ≠ 0 . Άρα το διάγραμμα τομής είναι ασύμβατο για το πλήρες
3
3
3 3

σκίτσο που κατασκευάζεται από την ένωση PL(4) ⊕ PLT(1).

Τοπολογική Λύση 2: Το μονοπάτι PLΤ(1) = {e13} ενώνεται με το μονοπάτι PL(1) στην ίδια μη ορατή
περιοχή. Λαμβάνεται άλλη μία εξίσωση για το διάγραμμα τομής:

b4 – b6 – 4 α4 b6 + 4 α6 b4=0

(13)

Οι μεταβλητές (α4, b4) και (α8, b8) γράφονται, όπως και για την λύση 1, ως προς την μεταβλητή b3.
Η τιμή b3 = 1 είναι επιτρεπτή και υπολογίζονται οι τιμές για όλες τις μεταβλητές:

2
4
5
5
5
11
1
5
-5
-11
a3 = , a5 = , b5 = 2, a6 = , b6 = , a7 = 5, b7 = 11, a2 = , b2 = , a4 = , b4 = , a8 = , b8 =
5
5
4
2
4
4
2
4
3
3
Η πράξη ένωσης PLT (1) ⊕ PL(1) δεν αντιτίθεται στα κριτήρια ΔΤ, οπότε παραμένει επιτρεπτή.
Επομένως το μονοπάτι PLT(1) τοποθετείται στην μη-ορατή περιοχή που ανήκει και το μονοπάτι
PL(1). Έχουμε:
R5 = {e1, e7} = PL(4)
R6 = {e8, e10, e13} = PL(1)
R7 = {e11, e4}= PL(2) – η «κρυμμένη περιοχή» του κόμβου-Τ.
R8 = {e12,e2} = PL(3)
Το πλήρες σκίτσο περιέχει τέσσερις μη-ορατές περιοχές που συνορεύουν με τις ορατές περιοχές
του φυσικού σκίτσου σε γραμμές συνόρου.
Βήμα Τ3: Ελάχιστος αριθμός μη-ορατών δομικών στοιχείων

Κατασκευάζεται το Σύστημα Ελάχιστης Αληθοφανούς Λύσης:

⎫
2Lh - 3Jh = 7 ⎫
Rh - Lh + Jh = Lv - Jv - Rv +2⎪⎪
⎪
⎪ Rh - Lh+ Jh = 0⎪
3Jh +7
Jh + 7
⎧ 2k, αν Jv άρτιος
και Rh =
⇔
⎬⇔
⎬ ⇔ Lh =
Jh = ⎨
Jh = 2k +1
2
2
⎪
⎪
⎩2k +1, αν Jv περιττός ⎪
⎪⎭
4 ≤ Rh
⎪⎭
NPL ≤ Rh
2Lh - 3Jh = 2NT +NL
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Jh + 7
≥ 4 ⇔ Jh ≥ 1 ⇔ 2k +1 ≥ 1 ⇔ k ≥ 0 ⇔ k = 0 . Άρα ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων
2
του πλήρους σκίτσου είναι Jh = 1 από όπου συνεπάγεται Lh = 5 και Rh = 4 .
Rh =

Βήμα Τ4: Ελάχιστο πλήρες σκίτσο
Βήμα Τ4.1: Τοπολογική κατασκευή μη-ορατού τμήματος (Σχήμα 7-2)
v9

v8

v9

v8
v5

v5
v10

v11

v3

v4

v7

v10

v11

v2

v1

v3

v4

v7

v2

v1

Βήμα (1)

Βήμα (2.1)

v9

v8

v9

v8

v5

v5
v3

v4

v7

Q(1)

v10

v11

v4

v7
v2

v1

v10

v11

v3
v2

v1

Βήμα (2.2)

Βήμα (2.3)

v9

v8

v5
v10

v11
v4

v7

v3
v2

v1
Βήμα (3)

Σχήμα 7-2: Τοπολογική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος. ολοκληρώνεται με το βήμα (3).

(1) Μετατροπή κόμβων-L και κόμβων-T σε κόμβους βαθμού τρία.
(2) Κατασκευή των περιοχών γύρω από ένα κόμβο-T:
(2.1) Κατασκευή «μερικώς κρυμμένης περιοχής» (περιοχή R4).
(2.2) Κατασκευή της μη-ορατής περιοχής του μονοπατιού PLT(1) (περιοχή R6).
(2.3) Κατασκευή «κρυμμένης περιοχής» (περιοχή R7).
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(3) Κατασκευή των μη-ορατών περιοχών του σκίτσου: Ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο.
Βήμα Τ4.2: Ελάχιστο πλήρες σκίτσο (Σχήμα 7-3)

Αλγόριθμος Απλοποίησης:
(1) Συγχωνεύονται οι μη-ορατοί κόμβοι βαθμού δύο με ένα γειτονικό τους τριεδρικό κόμβο.
(2) Υπολογίζεται ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων, γραμμών και περιοχών του ενδιάμεσου
πλήρους σκίτσου. Είναι Jh΄ = 3, Lh΄ = 8 και Rh΄ = 4.
(3) Συγκρίνονται οι αριθμοί με το αποτέλεσμα του Συστήματος ΕΑΛ. Είναι Jh΄ > Jh, Lh΄>Lh και
Rh΄>Rh. Τα βήματα απλοποίησης που απαιτούνται για την κατασκευή του ελάχιστου πλήρες
Jh΄ − Jh 3 − 1
=
= 1.
σκίτσου είναι: n =
2
2
(4) Διαγραφή της τριγωνικής περιοχής: ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών μειώνεται κατά ένα,
των μη-ορατών κόμβων κατά δύο και των μη-ορατών γραμμών κατά τρία. Έχουμε Rh΄΄=3=Rh,
Jh΄΄=1=Jh και Lh΄΄=5=Lh.
v9

v8

v9

v8

v5

v5

v4

v7

v3

v4

v7
v2

v1

v10

v11

v10

v11

Βήμα (1)

v3
v2

v1
Βήμα (4)

Σχήμα 7-3: Απλοποίηση ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου. Το αποτέλεσμα του βήματος (4) είναι το ελάχιστο πλήρες
σκίτσο.

Βήμα Τ5: Γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο

Οι μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου συνορεύουν όλες με το ορατό τμήμα του σκίτσου,
επομένως είναι αυτές που προσδιορίστηκαν στο βήμα Τ2. Τοποθετούμε τις μη-ορατές γραμμές και
του μη-ορατούς κόμβους σε αυτές:
R1 = {e1, e2, e3, e4, e5, e6}, R2 = {e6, e7, e8, e9}, R3 = {e5, e9, e10, e11}, R4 = {e3, e12, e13},
R5 = {e1, e7, e14, e18}, R6 = {e8, e10, e17, e13, e15, e14}, R7 = {e11, e4, e16, e17}, R8 = {e12, e2, e15, e18}
Πρέπει να υπολογιστεί η γεωμετρία του μη-ορατού τμήματος του πλήρους σκίτσου. Εφαρμόζεται
το διάγραμμα τομής σε αυτό. Το Σύστημα 1 παραμένει το ίδιο και προστίθενται σε αυτό άλλες
πέντε εξισώσεις που προέρχονται από τις μη-ορατές γραμμές του πλήρους σκίτσου:
(a6 – a5) (1 – y12) + (b5 – b6) x12 – x12 (a5b6 – a6b5) = 0
(a6 – a8) (4 – y12) - (b8 – b6) (7 – x12) + (a8b6 – a6b8) (7 y12 – 4 x12) = 0

(14)
(15)
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(a7 – a4) (3 – y11) - (b4 – b7) (4 – x11) + (a4b7 – a7b4) (4y11 – 3x11) = 0
(a7 – a6) (6 – y11) - (b6 – b7) (3 – x11) + (a6b7 – a7b6) (3y11 – 6x11) = 0
(a8 – a5) y12 + (b5 – b8) (8 – x12) - (a5b8 – a8b5) 8 y12 = 0

(16)
(17)
(18)

όπου v12 = (x12, y12) ο μη-ορατός κόμβος του πλήρους σκίτσου και v11=(x11, y11) η πραγματική
θέση του κόμβου-Τ. Οι μεταβλητές του Συστήματος 1 (ai, bi) με i=1, …, 8 έχουν ήδη υπολογιστεί
στο βήμα Τ2, από την δεύτερη τοπολογική λύση. Επομένως, οι μόνοι άγνωστοι είναι οι
συντεταγμένες των κόμβων v12 και v11.

v9

v8
e17

v11
e16

v7

e14
v1

v9

v8
v5

e17

v10
v4 e15 v3
v7
v12 e18
v2

(α) Ελάχιστο πλήρες σκίτσο

v1

v5

v11(3,4) v10
e15
e16
v3
v4
v12(7,1)
e14
e18
v2

(β) Γεωμετρικά σωστό ελάχιστο πλήρες σκίτσο

Σχήμα 7-4: Γεωμετρική κατασκευή του ελάχιστου πλήρους σκίτσου.

Από τις εξισώσεις (14), (15) υπολογίζονται οι συντεταγμένες του κόμβου v12 = (7,1). Η εξίσωση
(18) επαληθεύει την λύση που προκύπτει. Αντίστοιχα οι συντεταγμένες του v11 υπολογίζονται από
τις εξισώσεις (16) και (17): v11=(3, 4). Ο κόμβος v11=(3, 4) πρέπει να ανήκει στην ευθεία e13: y4=0, το οποίο ισχύει.
Το πλήρες σκίτσο που σχηματίζεται από τον παραπάνω αλγόριθμο φαίνεται στο Σχήμα 7-4 και
είναι ανακατασκευάσιμο, γιατί το διάγραμμα τομής είναι συμβατό με αυτό.
Βήμα Τ6: Γεωμετρική Κατασκευή Στερεού

Το σύστημα Κατασκευής Στερεού αποτελείται από 14 εξισώσεις και 12 αγνώστους:
-3z6 + 3z1 + 5z3 – 5z2 = 0
4z2 - 4z1 + 7z4 – 7z3 = 0
-2z6 + 2z1 + 5z5 – 5z4 = 0
3z2 - 3z1 + 7z6 – 7z5 = 0
z1 – z7 + z8 – z6 = 0
z6 – z8 + z9 – z5 = 0
z3 – z4 + z13 – z10 = 0

z2 – z1 – z12 + z7 = 0
-2z7 + 2z8 - 5z11 + 5z9 = 0
4z9 - 4z8 - 3z10 + 3z11 = 0
3z7 -3z8 - 5z12 + 5z10 = 0
-7z9 + 7z8 - 3z7 + 3z12 = 0
z11 – z4 + z5 – z6 = 0
z10 – z12 + z2 – z8 = 0

Αναζητείται ο κόμβος συνόρου με την μικρότερη τεταγμένη. Ο πρώτος που συναντάται είναι ο
κόμβος v1, άρα οι ανεξάρτητες μεταβλητές του συστήματος είναι (z1, z6, z7, z2).
Έστω ότι το στερεό έχει όλες τις γωνιές του ορθές. Επειδή το σκίτσο είναι σχεδιασμένο σε πλάγια
παράλληλη προβολή, θέτουμε z1 = z6 = z2 =0 και λύνουμε ως προς την z7 μεταβλητή. Το σύστημα
παίρνει την παρακάτω μορφή:
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z3 = 0, z4 = 0, z5 = 0, z3 = z7, z12 = z7, z11 = z7, z10 = z7, z8 = z7, z9 = z7.
Το μήκος της ακμής e7 είναι το διπλάσιο του μήκους της αντίστοιχης γραμμής, από τους κανόνες
σχεδίασης της πλάγιας παράλληλης προβολής. Προκύπτει ότι z7 = 2 και κατασκευάζεται ένα
αρχικό στερεό. Πρέπει να υπολογιστούν οι νέες συντεταγμένες της κορυφής v7 ώστε το στερεό να
έχει τις γωνίες θ=δ=90ο. Είναι v7΄ = (x7΄, y7΄, z7) και από τα εσωτερικά γινόμενα των ακμών e7, e1
και e7, e6 προκύπτει:

v v
v v
e΄7 , e6 = ( x7 ΄ - 1, y7΄, 2), (0, 5, 0) = 0 ⇔ y7΄ = 0 και e΄7 , e1 = ( x7 ΄ - 1, 0, 2), (7, 0, 0) = 0 ⇔ x7΄ = 1 .
Επειδή η κορυφή v8 = (x7, y7+5) πρέπει να ισχύει και v΄8 = (x΄7, y΄7 + 5) ⇒ v΄8 = (1, 5). Αντίστοιχα
προκύπτει και για τις υπόλοιπες κορυφές για το νέο στερεό:
v΄9 = (x΄8 + 3, y΄8) = (4, 5)

v΄10 = (x΄11 + 4, y΄11) = (8, 3)

v΄11 = (x΄9, y΄9 - 2) = (4, 3)

v΄12 = (x΄10, y΄10 -3) = (8, 0)

Το στερεό που κατασκευάζεται φαίνεται στο Σχήμα 7-5.

Σχήμα 7-5: Το στερεό που κατασκευάζεται από το αρχικό φυσικό σκίτσο.
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7.2.2 Παράδειγμα «Π4»

v5(2,12)
e5

e6

v6(10,9)

v4(0,8)
e8
v1(0,3)

e10 e4

e7
v3(8,5)

e3

e9
e1
v2(8,0)

v7(12,6)

e2

v8(12,1)

Σχήμα 7-6: Φυσικό σκίτσο χωρίς κόμβο-Τ

Βήμα Τ1: Ερμηνεία Φυσικού Σκίτσου

(1) Υπάρχουν NL=4 κόμβοι-L – οι κόμβοι v1,v5,v7 και v8 και δεν υπάρχει κόμβος-Τ.
(2) Το φυσικό σκίτσο αποτελείται από J=8 κόμβους, L=10 γραμμές και R=3 περιοχές.
R1 = {e1, e9, e7, e8 }, R2 = {e9, e2, e3, e4, e10}, R3 = {e10, e5, e6, e7}
(3) Αλυσίδα κόμβων-L υπάρχει: {v7, v8} = {e3} = γραμμή – Μήκος Αλυσίδας = 1.
(5) Γραμμές συνόρου: {e1, e2, e3, e4, e5, e6, e8} και Εσωτερικές γραμμές: {e9, e10, e7}.
Βήμα Τ2: Προσδιορισμός μη ορατών περιοχών από τις γραμμές συνόρου.

(1) Το φυσικό σκίτσο περιέχει 4 Μονοπάτια L-L: PL(1) = {e1, e2}, PL(2)={e3}, PL(3) = {e5,e4} και
PL(4)={e6, e8}.
Τέσσερις μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου που συνορεύουν με τις γραμμές συνόρου του
φυσικού σκίτσου. Οι περιοχές αυτές είναι:
R4 = {e1, e2} = PL(1), R5 = {e3}= PL(2), R6 = {e5,e4} = PL(3), R7 = {e6, e8}= PL(4).
Κατασκευάζουμε το διάγραμμα τομής στο φυσικό σκίτσο και συμπεριλαμβάνουμε και τις τέσσερις
μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου.
Διάγραμμα Τομής:

Το διάγραμμα τομής έχει 8 γραμμές Lf , 16 αγνώστους και 12 εξισώσεις (επειδή η γραμμή e13 δεν
έχει τοποθετηθεί ακόμη σε μη-ορατή περιοχή δεν δίνει εξίσωση στο σύστημα). Οι γραμμές Lf είναι:
Lf1: b1 x + a1 y+1=0, Lf 2: b2 x + a2 y+1=0, Lf 3: b3 x + a3 y+1=0, Lf 4: b4 x + a4 y+1=0,
Lf 5: b5 x + a5 y+1=0, Lf 6: b6 x + a6 y+1=0, Lf 7: b7 x + a7 y+1=0
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Το Σύστημα Διαγράμματος Τομής (Σύστημα 1) είναι:
3α4 – 3α1 + 8b1 – 8b4 – 24α1 b4 +24α4 b1=0
α4 – α2 - 4b2 + 4b4 – 8α2 b4 + 8α4 b2=0
α5 – α2 – 12 α2 b5 + 12 α5 b2=0
3α6 – 3α2 + 2b2 – 2b6 - 48α2 b6 +48α6 b2=0
3α3 – 3α6 + 8b6 – 8b3 – 102α6 b3 +102α3 b6=0
2α7 – 2α3 + b7 –b3 – 8α3 b7 + 8α7 b3=0

3α3 – 3α1+8b1-8b3-64α1 b3+64α3 b1=0
a7 – a1=0
α2 – α1 – 8 α1 b2 + 8 α2 b1=0
2α2 – 2α3 –b3+b2-11α3 b2 +11α2 b3=0

Οι αρχικές μεταβλητές είναι οι b2, a2 και α3.
Για το ζεύγος των μεταβλητών (a2, b2) έχουμε ότι: 2b2 ≠ 3a2, α2≠ 0 και b2 ≠ -2a2, ώστε η γραμμή Lf1
να μην τέμνει καμία γραμμή του σκίτσου. Θέτουμε a2 =1 και b2=1, αντικαθιστούμε στο σύστημα
και λύνουμε ως προς την μεταβλητή α3:
a5 =

1
15 - 77a3
-625 + 4825a3 - 4928a 2 3
2(65 +126a3)
-505 +1673a3
(1 + 12b5), a7 =
, b7 =
, a4 =
, b4 =
,
13
2(-95 + 28a3)
2(-1+ 8a3)(-95 + 28a3)
335 + 119b3
1340 + 476a3
2(-24 + 59a3)
42 -85a3
15 - 77a3
325 - 749a3
-5 +13a3
a6 = , a1 =
, b1 =
, b3 =
, b6 =
3(-234 + 119a3)
2(-234 + 119a3)
2(-95 + 28a3)
16(-95 + 28a3)
10

Οι μεταβλητές (α5, b5) δεν μπορούν να γραφούν ως προς την μεταβλητή α3, γιατί ανήκουν σε
αλυσίδα κόμβων-L και ο αριθμός των ορατών γραμμών δεν επαρκή για τον υπολογισμό της μηορατής περιοχής στην οποία ανήκει η αλυσίδα. Η τιμή των μεταβλητών θα υπολογιστεί στο βήμα
Τ5, μαζί με την θέση των μη-ορατών κόμβων.
Η τιμή α3 = 2 είναι επιτρεπτή τιμή. Το σύστημα επιλύεται για όλες τις μεταβλητές εκτός των (α5,
b5). Το πλήρες σκίτσο περιέχει τέσσερις μη-ορατές περιοχές που συνορεύουν με τις ορατές
περιοχές του φυσικού σκίτσου σε γραμμές συνόρου.
Βήμα Τ3: Ελάχιστος αριθμός μη-ορατών δομικών στοιχείων

Κατασκευάζεται το Σύστημα Ελάχιστης Αληθοφανούς Λύσης:

⎫
2Lh - 3Jh = 4 ⎫
Rh - Lh + Jh = Lv - Jv - Rv +2⎪⎪
⎪
⎪ Rh - Lh+ Jh =1⎪
3Jh +4
Jh + 6
⎧ 2k, αν Jv άρτιος
και Rh =
⇒
⎬⇔
⎬ ⇔ Lh =
Jh = ⎨
Jh = 2k
2
2
⎪
⎪
⎩2k +1, αν Jv περιττός ⎪
⎪⎭
4 ≤ Rh
⎪⎭
NPL ≤ Rh
2Lh - 3Jh = 2NT +NL

Jh + 6
≥ 4 ⇔ Jh ≥ 2 ⇔ 2k ≥ 2 ⇔ k ≥ 1 ⇔ k = 1 . Άρα ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων του
2
πλήρους σκίτσου είναι Jh = 2 από όπου συνεπάγεται Lh = 5 και Rh = 4 .
Rh =

Βήμα Τ4: Ελάχιστο πλήρες σκίτσο
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Βήμα Τ4.1: Τοπολογική κατασκευή μη-ορατού τμήματος (Σχήμα 7-7(α)&(β))

(1) Μετατροπή κόμβων-L σε κόμβους βαθμού τρία.
(2) Κατασκευή των μη-ορατών περιοχών του σκίτσου: Ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο.
v5

v5

v5
v6
v7

a
v1

v2

v8

(α) Βήμα (1)

v9

v4
v7

v3 c

v3
v1

e14

v6

d

v4

v4

v1

b
v2

v10
e15

v8

(β) Βήμα (2)

v6
e11

e13

v7
v3
e12
v2

v8

(γ)

Σχήμα 7-7: (α) και (β) Τοπολογική κατασκευή του μη-ορατού τμήματος: ολοκληρώνεται με το βήμα (2), (γ)
Απλοποίηση του ενδιάμεσου πλήρους σκίτσου.

Βήμα Τ4.2: Ελάχιστο πλήρες σκίτσο (Σχήμα 7-7(γ))

Αλγόριθμος Απλοποίησης:
(1) Συγχωνεύονται οι μη-ορατοί κόμβοι βαθμού δύο: δεν υπάρχουν.
(2) Υπολογίζεται ο αριθμός των μη-ορατών κόμβων, γραμμών και περιοχών του ενδιάμεσου
πλήρους σκίτσου. Είναι Jh΄ = 4, Lh΄ = 8 και Rh΄ = 5.
(3) Συγκρίνονται οι αριθμοί με το αποτέλεσμα του Συστήματος ΕΑΛ. Είναι Jh΄ > Jh, Lh΄>Lh και
Rh΄>Rh. Τα βήματα απλοποίησης που απαιτούνται για την κατασκευή του ελάχιστου πλήρες
Jh΄ − Jh 4 − 2
=
= 1.
σκίτσου είναι: n =
2
2
Τριγωνικές ολικές μη-ορατές περιοχές δεν υπάρχουν. Διαγράφεται η ολική μη-ορατή περιοχή
βαθμού τέσσερα: (i) Οι γραμμές b και d (Σχήμα 7-7(β)) δεν μπορούν να διαγραφούν γιατί
σχηματίζονται τριγωνικές μη-ορατές περιοχές και το φυσικό σκίτσο δεν περιέχει αντίστοιχη
ένδειξη, (ii) η διαγραφή της γραμμής a ή c οδηγεί στην ίδια τοπολογική λύση για το μη-ορατό
τμήμα. Ο αριθμός των μη-ορατών περιοχών μειώνεται κατά ένα, των μη-ορατών κόμβων κατά δύο
και των μη-ορατών γραμμών κατά τρία. Έχουμε Rh΄΄=4=Rh, Jh΄΄=2=Jh και Lh΄΄=5=Lh.
Βήμα Τ5: Γεωμετρικά σωστό πλήρες σκίτσο

Οι μη-ορατές περιοχές του πλήρους σκίτσου συνορεύουν όλες με το ορατό τμήμα του σκίτσου,
επομένως είναι αυτές που προσδιορίστηκαν στο βήμα Τ2. Τοποθετούνται οι μη-ορατές γραμμές και
κόμβοι σε αυτές:
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R1 = {e1, e9, e7, e8 }, R2 = {e9, e2, e3, e4, e10}, R3 = {e10, e5, e6, e7}
R4 = {e1, e2, e12, e15}, R5 = {e3, e11, e13, e12}, R6 = {e5,e4, e14, e11}, R7 = {e6, e8, e14, e13, e15}.
Υπολογίζεται η γεωμετρία του μη-ορατού τμήματος του πλήρους σκίτσου. Εφαρμόζεται το
διάγραμμα τομής σε αυτό. Το Σύστημα 1 παραμένει το ίδιο και προστίθενται σε αυτό άλλες πέντε
εξισώσεις που προέρχονται από τις μη-ορατές γραμμές του πλήρους σκίτσου:
(a6 – a5) (6 – y9) - (b5 – b6) (12- x9) + (12y9 - 6x9) (a5b6 – a6b5) = 0
(a5 – a4) (1 – y10) - (b4 – b5) (12 – x10) + (a4b5 – a5b4) (12 y10 –x10) = 0
(a7 – a5) (y10 – y9) - (b5 – b7) (x10 – x9) + (a5b7 – a7b5) (x10y9 – y10x9) = 0
(a7 – a6) (12 – y9) - (b6 – b7) (2 – x9) + (a6b7 – a7b6) (9y9 – 12x9) = 0
(a4 – a7) (3 – y10) + (b7 – b4) x10 - (a7b4 – a4b7) 3 x10 = 0

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Οι μόνοι άγνωστοι είναι οι συντεταγμένες των κόμβων v9 και v10 και οι μεταβλητές (α5, b5), γιατί οι
υπόλοιπες μεταβλητές του Συστήματος (1) έχουν υπολογιστεί στο βήμα Τ2. Η εξίσωση (4) και (5)
προσδιορίζει την μία ευθεία πάνω στην οποία κείτονται αντίστοιχα οι κόμβοι v9 και v10. Υπάρχουν
περισσότερες από μία σωστές λύσεις για την γεωμετρία του μη-ορατού τμήματος. Το μικρότερο
μήκος για την γραμμή e12 είναι όταν είναι παράλληλη στην γραμμή e1. Από την παραλληλία μεταξύ
τους λαμβάνεται άλλη μία εξίσωση για τα (x10, y10): 8y+3x-44=0 (6).
Η εξίσωση (6) μαζί με την εξίσωση (5) προσδιορίζουν την θέση του κόμβου v10 στο μη-ορατό
τμήμα του σκίτσου. Δεδομένων των μεταβλητών (x10, y10), μπορούν να υπολογιστούν και οι
υπόλοιπες μεταβλητές του συστήματος: (i) από την εξίσωση (2) και την εξίσωση 13a5 = (1 + 12b5) ,
υπολογίζονται οι τιμές των μεταβλητών (a5, b5), (ii) από τις (1) και (4) υπολογίζονται ο
συντεταγμένες του κόμβου v9. Η εξίσωση (3) χρησιμοποιείται για την επαλήθευση του
αποτελέσματος. Έχουμε: v10 = (4,4) και v9 = (4,9).
Βήμα Τ6: Γεωμετρική Κατασκευή Στερεού

Το σύστημα Κατασκευής Στερεού αποτελείται από 14 εξισώσεις και 12 αγνώστους:
z1 – z4 – z2 + z3 = 0
z2 – z3 – z8 + z7 = 0
20z6 – 34z3 + 24z2 – 10z8 = 0
z4 + z6 – z3 – z5 = 0
z7 – z10 – z6 + z5 = 0
z10 – z4 – z9 + z1 = 0
20z5 – 30z10 + 24z9 – 10z1 = 0

z2 – z1 – z8 + z9 = 0
z8 – z9 – z7 + z10 = 0
-7z3 + 2z2 + 5z8 + 10z6 -10z7=0 0
7z10 - 2z9 - 5z1 -10z5 + 10z4= 0

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι z6, z8, z9, z10 (σημ. δεν έχει σημασία ποιες είναι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές, αρκεί να ανήκουν σε δύο γειτονικές έδρες του στερεού).
Το Σύστημα αποκτά την μορφή:
z1 = 2z6 – 2z8 + 22/9z9 – 17/5z10, z2 = 2z6 – z8 + 17/5z9 – 17/5z10, z7 = z8 – z9 +z10
z3 = 2z6 – z8 + 12/5z9 – 12/5z10, z4 = 2z6 – 2z8 + 17/5z9 – 12/5 z10, z5 = 2z6 – 2z8 + z9
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Έστω ότι το στερεό έχει όλες τις γωνιές του ορθές. Σχηματίζονται ακόμη τρεις εξισώσεις για τις
ανεξάρτητες μεταβλητές του Συστήματος:
κλ=-5, κμ=-15, μλ=29, όπου κ = z10 – z9, λ=2z8 – 2z6 – 17/5z9 – 17/5 z10 και μ= z9 – z8.
Το σύστημα επιλύεται ως προς την μεταβλητή z8 = 4 και προκύπτει:
z1 = 10.22, z2 = 0.89, z7 = 2.39, z3 = -0.72, z4 = 8.61, z5 = 9.083, z6 = -0.292, z9 = 11.72, z10 =13.33.
Το στερεό που κατασκευάζεται φαίνεται στο Σχήμα 7-8.

Σχήμα 7-8: Το στερεό που κατασκευάζεται από το αρχικό φυσικό σκίτσο.
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Κεφάλαιο 8
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η πρωτότυπη ερευνητική συμβολή της παρούσας διατριβής εντοπίζεται στα εξής:
 Παρουσιάστηκε μία εκτενής ανάλυση των φυσικών σκίτσων. Ορίστηκαν οι κόμβοι/γραμμές που
υπάρχουν σε αυτό και περιγράφηκαν οι ιδιότητες τους. Εντοπίστηκε η σχέση και η επιρροή που
έχει κάθε είδος κόμβου και γραμμής στο μη-ορατό τμήμα του σκίτσου (§3.4) και αναλύθηκε η
τοπολογική και γεωμετρική αντιστοιχία ενός σκίτσου (πλήρους ή φυσικού) με το στερεό που
απεικονίζει (κεφάλαια 3.5 και 3.6).

• Στο πρόβλημα του προσδιορισμού των μη-ορατών περιοχών εξελίχθηκε η έννοια του
«Μονοπατιού L-L» και εισήχθησαν άλλες δύο νέες έννοιες: (α) Τα «Μονοπάτια L-T» και (β) η
«Επιτρεπτή Ένωση» δύο Μονοπατιών L-L και L-T σε μία κοινή μη-ορατή περιοχή (κεφάλαια 3.53.7). Με τον τρόπο αυτό αντικαταστάθηκε η Μέθοδος «Ανάθεσης Ετικετών σε Γραμμές» (§2.1)
από τοπολογικά και γεωμετρικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ορατών γραμμών του φυσικού
σκίτσου που ανήκουν στις μη-ορατές περιοχές του.
• Κατασκευάστηκε ένα σύστημα εξισώσεων, βάσει θεωρημάτων από την Θεωρία Γράφων και την
Στερεά Μοντελοποίηση, που υπολογίζει τον αριθμό των ελάχιστων μη-ορατών γραμμών, κόμβων
και περιοχών για ένα σκίτσο. Διατυπώθηκαν και αποδείχθηκαν Προτάσεις που σχετίζουν τον
αριθμό των μη-ορατών στοιχείων με τα ορατά στοιχεία ενός φυσικού σκίτσου (§5.3).
• Το γεωμετρικό κριτήριο του διαγράμματος τομής, που ελέγχει την ανακατασκευασιμότητα ενός
πλήρους σκίτσου, μοντελοποιήθηκε με αλγεβρικό τρόπο ως μη γραμμικό σύστημα εξισώσεων (§4).
Το διάγραμμα τομής εισήχθηκε στο προτεινόμενο αλγόριθμο ανακατασκευής για την μετατροπή
του φυσικού σκίτσου σε πλήρες, ελέγχοντας και εξασφαλίζοντας την ανακατασκευασιμότητα του
τελευταίου (§5).
• Αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος για την κατασκευή της τοπολογίας του μη-ορατού τμήματος ενός
φυσικού σκίτσου (§5). Ο αλγόριθμος βασίζεται σε τοπολογικά και γεωμετρικά κριτήρια (δείτε
αναλυτικά στα κεφάλαια 3.4-3.7) για την κατασκευή του μη ορατού τμήματος. Το πλήρες σκίτσο
κατασκευάζεται σε δύο διαδοχικά βήματα αποφεύγοντας έτσι πολλά από τα λάθη που αναφέρονται
στην βιβλιογραφία (Grimstead & Martin, 1995; Varley, 2002) σχετικά με την τοπολογική
κατασκευή του μη-ορατού τμήματος. Το «ενδιάμεσο πλήρες σκίτσο» και η απλοποίηση αυτού
(§5.4) αποτελεί μία νέα προσέγγιση του προβλήματος μετατροπής φυσικού σκίτσου σε πλήρες, που
βασίζεται στην Θεωρία Γράφων.
• Η γεωμετρική κατασκευή του πολύεδρου γίνεται με την βοήθεια ενός γραμμικού συστήματος που
βασίζεται στην συνεπιπεδικότητα των κορυφών και στις γωνίες τριών επιπέδων του στερεού (§6).
Η συνεπιπεδικότητα των κορυφών έχει εξασφαλιστεί από το διάγραμμα τομής, δίνοντας έτσι την
δυνατότητα να αποφευχθεί η χρήση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (§2.2) που βασίζονται σε
ευριστικά κριτήρια για την μορφή του στερεού.

Συμπεράσματα – Συμβολή διατριβής

8.1 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναγνωρίζουμε ότι το σύνολο των στερεών που μελετά είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Τα πολύεδρα
δεν περιέχουν εσωτερικούς βρόγχους, διαμπερείς οπές, αποτελούνται από ένα μόνο τμήμα και δεν
έχουν καμπύλες επιφάνειες. Η παρούσα έρευνα θα εξελιχτεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄
ΦΥΣΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ

Ο αλγόριθμος που περιγράφτηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, εφαρμόστηκε στα παρακάτω σκίτσα
για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα και η ευρωστία του. Τα φυσικά σκίτσα προέρχονται από
τρίεδρα πολύεδρα που ικανοποιούν τους περιορισμούς που αναφέρονται στο §5.
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ΠΛΗΡΗ ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ
Τα πλήρη σκίτσα όπως προέκυψαν από την μετατροπή των αντίστοιχων φυσικών.
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