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1 Εισαγωγή

Στην σημερινή διάλεξη αρχίσαμε να μιλάμε για το πρόβλημα εύρεσης του κυρτού περιβλήματος σε γενική διάστα-

ση, γενικεύοντας το αντίστοιχο πρόβλημα στο επίπεδο που είδαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Αρχικά έγινε μια

εισαγωγή σε διάφορα φημισμένα πολύτοπα όπως τα πλατωνικά στερεά, τα Αρχιμήδεια στερεά, το permutahedron
και τέλος το associahedron. Στην συνέχεια δόθηκαν κάποιοι ορισμοί για τα υπερεπίπεδα, τους ημιχώρους και τα

επίπεδα στήριξης, ορισμοί ο οποίοι θα μας βοηθήσουν στην συνέχεια των μαθημάτων για την κατανόηση και την

υλοποίηση του αυξητικού αλγορίθμου και του αλγόριθμου περιτύλιξης σε d-διαστάσεις.

2 Φημισμένα πολύεδρα

• Πλατωνικά στερεά(Τετράεδρο, κύβος, οκτάεδρο, δωδεκάεδρο και εικοσάεδρο): Πρόκειται για κανονικά κυρτά

πολύεδρα διάστασης 3. ΄Εχουν την ιδιότητα α) όλες οι έδρες τους είναι το ίδιο κανονικό πολύγωνο και β) το

πλήθος των προσπιπτουσών εδρών σε κάθε κορυφή είναι σταθερό [3].

• Αρχιμήδεια στερεά: Είναι τα ημικανονικά κυρτά πολύεδρα σε τρεις διαστάσεις των οποίων οι έδρες είναι δυο

ή περισσότερα κανονικά πολύγωνα που προσπίπτουν σε όμοιες κορυφές. Υπάρχουν 13 τέτοια πολύεδρα. [4].

• Permutahedron: ΄Ενα permutahedron τάξης n είναι ένα πολύτοπο (n− 1)-διαστάσεων εμβυθισμένο σε έναν

χώρο διάστασης n, του οποίου οι κορυφές ορίζονται από τις μετάθεση των συντεταγμένων του διανύσματος

(1, 2, 3, ..., n). Κάθε κορυφή είναι και μια μετάθεση. ΄Ενα permutahedron τάξης n έχει n! κορυφές και

(n− 1)n!/2 ακμές [5].

• Associahedron: ΄Ενα associahedron Kn είναι ένα κυρτό πολύγωνο διάστασης (n− 2) του οποίου οι κορυφές

αντιστοιχούν στις τριγωνοποιήσεις ένος κανονικού πολύγωνου n+ 1 πλευρών και οι ακμές αντιστοιχούν σε

αντιστροφές ακμών όπου μια διαγώνιος αφαιρείται από την τριγωνοποίηση και αντικαθίσταται από μια διαφο-

ρετική [6]. Τέσσερα σημεία σε γενική θέση (ανά 3 μη συνευθιακά) μπορούν να έχουν μόνο δύο διαφορετικές

τριγωνοποιήσεις.

3 Υπερεπίπεδο

΄Ενα υπερεπίπεδο είναι ένας γραμμικός υπόχωρος όπου η διάσταση του είναι κατά ένα μικρότερη από τον χώρο στον

οποίο βρίσκεται. Σε διάσταση 3 ένα υπερεπίπεδο είναι ένα επίπεδο (διάσταση 2) και σε διάσταση 2 είναι μια ευθεία

(διάσταση ένα). Γενικότερα ένα υπερεπίπεδο στον χώρο Rd
έχει διάσταση d− 1.

΄Ενα υπερεπίπεδο στον Rd
ορίζεται ως το σημειοσύνολο που ικανοποιεί μια γραμμική εξίσωση [10]:

f(x1, x2, ..., xd) = k1x1 + k2x2 + ...+ kdxd + kb = 0 (1)

όπου ki ∈ R για 0 ≤ i ≤ d.

Για παράδειγμα μια ευθεία στο R2
είναι το σύνολο λύσεων της γραμμικής εξίσωσης f(x1, x2) = 2x1−x2−3 = 0.

Η εξίσωση (1) γράφεται συνοπτικά ως [2]:

{x | αTx = b} (2)

όπου α ∈ Rd−1, α 6= 0 και b ∈ R
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4 Ημιχώρος

Κάθε υπερεπίπεδο υποδιαιρεί τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σε δύο ημιχώρους. ΄Ενας ημιχώρος μπορεί να είναι

είτε ανοιχτός είτε κλειστός. Κλειστός ημιχώρος ονομάζεται ο χώρος ο οποίος περιέχει το υπερεπίπεδο που όρισε

τους ημιχώρους και ανοιχτός όταν δεν το περιέχει [7]. ΄Ενας κλειστός ημιχώρος είναι ένα σύνολο της μορφής [2]:

{x | αTx ≤ b} (3)

όπου α ∈ Rd−1, α 6= 0 και b ∈ R

Σχήμα 1: ΄Ενα υπερεπίπεδο το οποίο υποδιαιρεί τον χώρο σε δύο κλειστούς ημιχώρους (εικόνα από το [2])

5 Κυρτό πολύτοπο

Κυρτό πολύτοπο ή πολύεδρο ονομάζεται η τομή πεπερασμένου πλήθος ημιχώρων όπου κάθε ημιχώρος ορίζεται

από ένα υπερεπίπεδο. Κάθε φραγμένο κυρτό πολύεδρο μπορεί να εκφραστεί ως το κυρτό περίβλημα πεπερασμένου

συνόλου σημείων. Ο ορισμός του κυρτού πολύτοπου ως τομή ημιχώρων εκφράζεται ισοδύναμα ως το υποσύνολο του

Rd
που αποτελεί το σύνολο των λύσεων ενός γραμμικού συστήματος ανισώσεων σε d μεταβλητές [1]. Η διάσταση

του κυρτού πολυέδρου ορίζεται ως η διάσταση του αφινικού περιβλήματος των κορυφών του. Αν η διάσταση είναι

k, τότε καλείται k-πολύτοπο

6 ΚΠ γενικής διάστασης

Είναι το σύνολο όλων των κυρτών συνδυασμών των σημείων A1, A2, ..., An ∈ Rd
ή, ισοδύναμα είναι το μικρότερο

κυρτό πολύεδρο που περιέχει όλα τα σημεία.

Θεώρημα (Καραθεοδωρή). Κάθε σημείο στο ΚΠ(A1, A2, ..., An) ⊂ Rd
εκφράζεται ως κυρτός συνδιασμός

d+ 1 σημείων.

7 Υπερεπίπεδα στήριξης & ΄Οψεις

7.1 Υπερεπίπεδα στήριξης

΄Ενα υπερεπίπεδο στήριξης ενός κυρτού πολύτοπου είναι κάθε υπερεπίπεδο με μη-κενή τομή με το πολύτοπο, τέτοιο

ώστε το πολύτοπο να βρίσκεται στον έναν κλειστό ημιχώρο που ορίζεται από το υπερεπίπεδο [1]. Για κάθε οριακό

σημείο ενός κυρτού πολυτόπου υπάρχει ένα υπερεπίπεδο στήριξης που το περιέχει. ΄Ενα κυρτό πολύτοπο μπορεί

να έχει περισσότερα από ένα υπερεπίπεδα στήριξης από ένα οριακό σημείο [8].
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Σχήμα 2: ΄Ενα κυρτό πολύτοπο με πολλαπλά υπερεπίπεδα στήριξης (εικόνα από το [8])

7.2 ΄Οψεις

΄Οψη ενός κυρτού πολύτοπου είναι κάθε τομή του πολύτοπου με ένα ή περισσότερα υπερεπίπεδα στήριξης. Κάθε

όψη είναι επίσης ένα κυρτό πολύτοπο. Αν d η διάσταση του πολυτόπου, η όψη που έχει διάσταση 0, 1, d− 2 ή d− 1
ονομάζεται αντίστοιχα κορυφή, ακμή, ράχη ή έδρα. Κατά σύμβαση το κενό σύνολο θεωρείται όψη διάστασης −1,
ενώ το ίδιο το πολύτοπο όψη διάστασης d.

Σχήμα 3: ΄Ενα πολύγωνο και οι κώνοι των κάθετων διανυσμάτων των επιπέδων στήριξης των κορυφών του.

Αν θεωρήσουμε το σύνολο των κάθετων διανυσμάτων σε κάθε υπερεπίπεδο στήριξης μιας όψης, τότε αυτό

αποτελεί έναν κυρτό κώνο διάστασης ίσης με d− k, όπου d η διάσταση του πολυτόπου στον Rd
και k η διάσταση

της όψης του.

Πίνακας 1: Αντιστοιχία όψεων και διάστασης (πίνακας από [9])

Διάσταση ΄Οψη

-1 Κενό σύνολο

0 Κορυφή

1 Ακμή

.

.

.

d− 2 Ράχη

d− 1 ΄Εδρα

d Το ίδιο το πολύτοπο – d-όψη
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