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1 Υπερεπίπεδα

Το υπερεπίπεδο στον n−διάστατο ευκλείδειο χώρο απότελεί τη γενίκευσή του επιπέδου που γνω-

ρίζουμε στις τρεις διαστάσεις.

Ορισμός 1. Ως υπερεπίπεδο του Rn
ορίζουμε κάθε σημειοσύνολο E που ικανοποιεί τη γραμμική

εξίσωση:

f(x1, x2, ..., xn) = k1x1 + k2x2 + ...+ knxn + k0 = 0 (1)

Οφείλουμε να σχολιάσουμε ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία στον παραπάνω ορισμό. Καταρ-

χάς το υπερεπίπεδο E απότελεί το γραμμικό αντικείμενο μεγίστης διάστασης που δεν ταυτίζεται με

τον χώρο. Διαισθητικά αυτό το γεγονός μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε ότι dim(E) = n− 1.

Το τελευταίο σημείο μπορούμε να το ισχυροποιήσουμε ορίζοντας τη διάσταση ενός αντικειμένου

ως τον βαθμό ελευθερίας των γραμμικά ανεξάρτητων κατευθύνσεων (παραμέτρων) που το ορίζουν.

Πράγματι γνωρίζουμε ότι για τα γεωμετρικά αντικείμενα υπάρχουν 2 βασικές αναπαραστάσεις:

• Η πεπλεγμένη ή αλγεβρική αναπαράσταση (implicit) , όπως στον Ορισμό 1

• Η παραμετρική αναπαράσταση (parametric) που συνδέει κάθε μεταβλητή με μια συνάρτηση

κάποιων ελευθέρων μεταβλητών. Η παραμετρική αναπαράσταση έχει αποδειχθεί εξαιρετικά

χρήσιμη στη σχεδίαση γραφικών μέσω Η/Υ.

Στην περίπτωσή μας, εύκολα κανείς μπορεί να δει ότι αν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές

x1, x2, xn−1 με τις ελεύθερες μεταβλητές t1, t2, tn−1 αντίστοιχα και θέσουμε xn = −(k1x1 + ... +
kn−1xn−1)/kn μπορούμε να φτιάξουμε τις παραμετρικές εξισώσεις ενός υπερεπιπέδου.

∗
συμπληρωματικές ως προς τις διαφάνειες 1b.κυρτότητα
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Μια εναλλακτική αλγεβρική γραφή του υπερεπιπέδου αξιοποιεί τη γνώση του κάθετου διανύσμα-

τος v σε αυτό και της απόστασής του από την αρχή των αξόνων k0/||v||

f = v · (x1, x2, ...xn) + k0 = 0 (2)

Ακολουθώντας τον Ορισμό 1 βλέπουμε ότι θέτοντας v = 5f = (k1, k2, ..., kn) οι ορισμοί

είναι ισοδύναμοι. Η συγκεκριμένη ισοδυναμία θα μας χρησιμεύσει στη συνέχεια στο να ορίζουμε τα

επίπεδα στήριξης ενός κυρτού περιβλήματος μέσω των κάθετων διανυσμάτων τους.

2 Ημιχώροι

Ορισμός 2. Ως ημιχώρος ορίζεται το σημειοσύνολο που δίνει θετικό ή αρνητικό πρόσημο στην

παράσταση f = v · (x1, x2, ...xn) + k0.

Θα ονομάζουμε κλειστούς ημιχώρους αυτούς που περιέχουν το υπερεπίπεδο (f ≥ 0 και f ≤ 0),
ενώ ανοιχτούς αυτούς που δεν το περιέχουν (f > 0 και f < 0).
Το στοιχείο που μας ενδιαφέρει είναι ότι μπορούμε να ορίσουμε το κυρτό περίβλημα (ΚΠ) ως τη

φραγμένη πεπερασμένη τομή ημιχώρων στη γενική διάσταση.

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ένα παράδειγμα για το πως μπορούμε να ορίσουμε ένα κυρτό πολύε-

δρο ως τομή ημιχώρων. Σε αυτήν την περίπτωση ο ευκλείδειος χώρος είναι ο R2
και τα υπερεπίπεδά

του ταυτίζονται με ευθείες. Παρατηρούμε ότι η ευθεια που έχει χρωματιστεί με κυανό χρώμα δεν

παίζει κάποιο ρόλο στον ορισμό του κυρτού πολυέδρου. Το γεγονός αυτό μας δίνει το κίνητρο για

τον ορισμό του κρίσιμου υπερεπιπέδου που θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

Σημείωση: Μια άπειρη τομή ημιχώρων μπορεί και να ορίσει αντικείμενα που δεν αποτελούν κυρτό

περίβλημα πεπερασμένου σημειοσυνόλου (πχ κύκλος).

΄Εχουμε λοιπόν δυο ισοδύναμους τρόπους να ορίσουμε ενα κυρτό πολύεδρο (ο κάθε ένας είναι ο

δυϊκός του άλλου):

• Με βάση τις κορυφές P1, P2, ..., Pk, τα σημεία ενός κυρτού πολυέδρου είναι κυρτοί συνδυασμοί

αυτών
∑k

i=0 λiPi, με
∑k

i=0 λi = 1 και λi ≥ 0.

• Με βάση ένα πεπερασμένο πλήθος ημιχώρων, η τομή τους σχηματίζει ένα κυρτό πολύεδρο,

εφόσον αυτή είναι φραγμένη.
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Ερώτημα: Θα μπορούσαμε εκμεταλλευόμενοι και τους δυο ορισμούς του πολυέδρου (μέσω κο-

ρυφών και τομής ημιχώρων- κρίσιμων υπερεπιπέδων) να μειώσουμε το υπολογιστικό κόστος της

εύρεσης ενός κυρτού περιβλήματος;

3 Υπερεπίπεδο στήριξης

Πώς ορίζονται όμως τα κρίσιμα υπερεπίπεδα για τα οποία μιλούσαμε προηγουμένως;

Ορισμός 3. Υπερεπίπεδο στήριξης ή κρίσιμο υπερεπίπεδο ενός πολυέδρου είναι αυτό που ενώ

περιέχει σημεία του (ή σημείο του), αφήνει όλα τα υπόλοιπα στον ίδιο ημιχώρο.

Ο παραπάνω ορισμός είναι περισσότερο διαισθητικός και μας επιτρέπει να γενικεύσουμε όσα

γνωρίζουμε στις 2 και στις 3 διαστάσεις. Ως όψη ονομάζουμε κάθε τομή ενός υπερεπιπέδου στήριξης

με το πολύεδρο. Υπάρχουν κάποιες βασικές κατηγορίες όψεων σε ένα πολύεδρο d διάστασης:

• κορυφή (σημείο- μηδενική διάσταση)

• ακμή (συνήθες ευθύγραμμο τμήμα)

• ράχη (όψη d− 2 διάστασης)

• έδρα (όψη d− 1 διάστασης)

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αν εξαιρέσουμε τις έδρες που έχουν ένα μοναδικό

υπερεπίπεδο στήριξης, όλα τα υπόλοιπα είδη όψεων έχουν άπειρα υπερεπίπεδα στήριξης.

Πώς μπορούμε να ορίσουμε τα υπερεπίπεδα στήριξης μιας όψης;
΄Ενας βολικός τρόπος είναι να τα περιγράψουμε χρησιμοποιώντας τον εναλλακτικό αλγεβρικό ορισμό,

μέσω δηλαδή των εξωτερικών κάθετων διανυσμάτων. Με αυτή τη μέθοδο στην περίπτωση των εδρών

έχουμε ένα μοναδικό κάθετο διάνυσμα σε καθεμία, ενώ για τις όψεις μικρότερης διάστασης ορίζουμε

τον κώνο των επιτρεπτών κάθετων διανυσμάτων.

Σημείωση : Το διανυσματικό άθροισμα των ακμών ενός πολυγώνου είναι μηδενικό. Το ίδιο

συμβαίνει και με τα κάθετα διανύσματα τους, εφόσον το μήκος αυτών των διανυσμάτων είναι ανάλογο

των ακμών τους.

Αντίστροφα: Από ένα μηδενικό διανυσματικό άθροισμα, μπορεί να παραχθεί ένα πολύγωνο.

4 Βασικά Είδη Κυρτών Πολυέδρων

Ορισμός 4. d−απλοκό ονομάζεται το κυρό πολύεδρο του οποίου οι κορυφές είναι αφινικώς ανεξάρ-

τητες.

Το άπλοκο (simplex) αποτελεί γενίκευση του τριγώνου σε γενική διάσταση.

Λήμμα 1. Κάθε d-άπλοκο έχει

(
d+ 1
k + 1

)
όψεις διάστασης k, k = 0, 1, ..., d− 1.

Αυτομάτως από το προηγούμενο λήμμα γνωρίζουμε ότι το d-άπλοκο έχει

(
d+ 1
d

)
= d+1 έδρες.

Ορισμός 5. Απλό (simple) d -πολύεδρο ονομάζουμε αυτό σε κάθε κορυφή του οποίου τέμνονται

ακριβώς d έδρες.
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Ορισμός 6. Απλοειδές (simplicial) d -πολύεδρο ονομάζουμε αυτό του οποίου κάθε έδρα είναι

άπλοκο διάστασης d− 1.

Παρατηρούμε ότι κάθε d-άπλοκο είναι και απλό και απλοειδές. Από την άλλη υπάρχουν απλά

που δεν είναι απλοειδή (πχ κύβος) και απλοειδή που δεν είναι απλά (πχ διπλή τριγωνική πυραμίδα).

5 Πολυπλοκότητα McMullen
Θεώρημα 1. Οποιοδήποτε d –πολύεδρο με n κορυφές (ή n έδρες) περιέχει O(nbd/2c) k-διαστατές
όψεις, k = 0, 1, ..., d− 1.

Το προηγούμενο αποτέλεσμα ονομάζεται επίσης ¨Θεώρημα του άνω φράγματος’ (Upper Bound
theorem) και η ισοδύναμη διατύπωσή του είναι πως τα κυκλικά πολύεδρα (βλ. αναφορά) είναι αυτά

με τις περισσότερες όψεις ανάμεσα σε όλα τα κυρτά πολύεδρα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο φράγμα

επιτυγχάνεται μόνο από ένα κυκλικό πολύεδρο.
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