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Περίληψη

Το πρόβλημα Fermat-Torricelli για n μη συγγραμμικά σημεία με βαρύ-
τητες στον R3 (b.FT) διατυπώνεται ως εξής:
Δοθέντος n μη συγγραμμικών σημείων στον R3 να βρεθεί ένα ση-

μείο το οποίο ελαχιστοποιεί το άθροισμα των αποστάσεων με θετικές
βαρύτητες του σημείου αυτού από τα n δοσμένα σημεία στον R3.
Το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Torricelli για n μη συνεπίπεδα ση-

μεία με βαρύτητες στον R3 (αντ.FT) διατυπώνεται ως εξής:
Δοθέντος ενός σημείου που ανήκει στο εσωτερικό ενός κλειστού πο-

λυέδρου που σχηματίζεται από n δοσμένα μη συγγραμικά και μη συνε-
πίπεδα σημεία στον R

3, υπάρχει μοναδικά προσδιορίσιμο σύνολο τιμών
για τις βαρύτητες που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα n δοσμένα ση-
μεία, ώστε το σημείο αυτό να επιλύει για τις τιμές αυτές των βαρυτήτων
το πρόβλημα b.FT στον R3;
Στην παρούσα διατριβή, αποδεικνύουμε μία γενίκευση της ισογώνιας

ιδιότητας του σημείου b.FT για ένα γεωδαισιακό τρίγωνο σε ένα Κ-
επίπεδο (Σφαίρα, Υπερβολικό επίπεδο, Ευκλείδειο επίπεδο). Στη συ-
νέχεια, δίνουμε μία αναγκαία συνθήκη για να είναι το σημείο b.FT ε-
σωτερικό σημείο ενός τετραέδρου και ενός πενταέδρου (πυραμίδες) στον
R

3.
Η δεύτερη ομάδα αποτελεσμάτων της διατριβής περιλαμβάνει τη θετι-

κή απάντηση στο αντ.FT πρόβλημα για τρία μη γεωδαισιακά σημεία στο
Κ-επίπεδο και στο αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα μη συγγραμμικά σημεί-
α και μη συνεπίπεδα σημεία στον R3. Η αρνητική απάντηση στο αντ.FT
πρόβλημα για τέσσερα μη συγγραμμικά σημεία στον R2 θα μας οδηγή-
σει σε σχέσεις εξάρτησης των βαρυτήτων που ονομάζουμε εξισώσεις της
δυναμικής πλαστικότητας των τετραπλεύρων. Ομοίως, δίνοντας αρνητική
απάντηση στο αντ.FT πρόβλημα για πέντε μη συνεπίπεδα σημεία στον R3

παίρνουμε τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας, διατυπώνουμε και α-
ποδεικνύουμε την αρχή της πλαστικότητας των κλειστών εξαέδρων στον
R

3, που αναφέρει ότι: ΄Εστω ότι πέντε προδιαγεγραμμένα ευθύγραμμα
τμήματα συναντώνται στο σημείο b.FT, των οποίων τα άκρα σχηματί-
ζουν ένα κλειστό εξάεδρο. Επιλέγουμε ένα σημείο σε κάθε ημιευθεία
που ορίζει το προδιαγεγραμμένο ευθύγραμμο τμήμα, τέτοιο ώστε το τέ-
ταρτο σημείο να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο που σχηματίζεται από
την πρώτη και δεύτερη προδιαγεγραμμένη ημιευθεία και το τρίτο και πέμ-
πτο σημείο να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο που σχηματίζεται από την
πρώτη και δεύτερη προδιαγεγραμμένη ημιευθεία. Τότε η μείωση της τιμής
της βαρύτητας που αντιστοιχεί στη πρώτη, τρίτη και τέταρτη προδιαγε-
γραμμένη ημιευθεία προκαλεί αύξηση στις βαρύτητες που αντιστοιχούν
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στη δεύτερη και πέμπτη ημιευθεία.
Τέλος, ένα σημαντικό αποτέλεσμα της διατριβής αφορά τη επίλυση του

γενικευμένου προβλήματος του Gauss για κυρτά τετράπλευρα σε ένα Κ-
επίπεδο θέτοντας δύο σημεία στο εσωτερικό του κυρτού τετραπλεύρου με
ίσες θετικές βαρύτητες, τα οποία στη συνέχεια αποδεικνύουμε ότι είναι
δύο σημεία b.FT με συγκεκριμμένες βαρύτητες, αποτέλεσμα το οποίο
γενικεύει το πρόβλημα b.FT για τετράπλευρα στο Κ-επίπεδο.
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Abstract

The weighted Fermat-Torricelli for n non-collinear points in R
3

(b.FT) states the following:
Given n non-collinear points in R

3 find a point (b.FT point) which
minimizes the sum of the distances multiplied by a positive number
which corresponds to a given point (weight).

The inverse Fermat-Torricelli problem for n non-collinear points
with weights in R

3 (inv.FT) states the following:
Given a point that belongs to the interior of a closed polyhedron

which is formed between n given non-collinear points in R
3, does there

exist a unique set of weights which corresponds to each one of the n
points such that this point solves the weighted Fermat-Torricelli pro-
blem for this particular set of weights?

In the present thesis, we prove a generalization of the isogonal pro-
perty of the b.FT point for a geodesic triangle on the K-plane (Sphere,
Hyperbolic plane, Euclidean plane). We proceed by giving a sufficient
condition to locate the b.FT point at the interior of tetrahedra and
pentahedra (pyramids) in R

3.
The second group of results contains a positive answer on the inv.FT

problem for three points that do not belong to a geodesic arc on the
K-plane and on the inv.FT problem for four non collinear points and
non coplanar in R

3. The negative answer with respect to the inv.FT
problem for four non-collinear points in R

2 lead us to the relations
of the dependence between the weights that we call the equations of
dynamic plasticity for quadrilaterals. Similarly, by giving a negative
answer with respect to the inv.FT problem for five points which do not
belong in the same plane in R

3, we derive the equations of dynamic
plasticity of closed hexahedra and we prove a plasticity principle of
closed hexahedra in R

3, which states that:
Considering five prescribed rays which meet at the weighted Fermat-

Torricelli point, such that their endpoints form a closed hexahedron, a
decrease on the weights that correspond to the first, third and fourth
ray, causes an increase to the weights that correspond to the second
and fifth ray, where the fourth endpoint is upper from the plane which
is formed from the first ray and second ray and the third and fifth
endpoint is under the plane which is formed from the first ray and
second ray.

Finally, a significant result of this thesis deals with the solution
of the generalized Gauss problem for convex quadrilaterals on the K-
plane in which by setting two points at the interior of the convex qua-
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drilateral with equal weights we prove that these points are weighted
Fermat-Torricelli points with specific weights, that generalizes the b.FT
problem for quadrilaterals on the K-plane.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με την επίλυση μεμο-
νωμένων γεωμετρικών προβλημάτων

Τα Μαθηματικά αποτελούν μία γέφυρα μετάβασης από τον επίγειο
κόσμο στον επουράνιο κόσμο των ιδεών. Η μελέτη μέσω της Γεωμετρί-
ας, του επίγειου κόσμου συντελεί σε αυτήν την μετάβαση. Οι πρώτοι
δημιουργοί αυτής της συστηματικής μελέτης ήταν οι αρχαίοι ΄Ελληνες
Μαθηματικοί και Φιλόσοφοι Πυθαγόρας, Θαλής, Ευκλείδης και Αρχιμή-
δης.
Σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη της Γεωμετρίας έχει η μελέτη

προβλημάτων ελαχίστων και μεγίστων. Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν
μέσα από τις ανάγκες της καθημερινής ζωής να επιλέξουμε τη βέλτιστη
λύση.
Η μελέτη προβλημάτων γεωμετρικής βελτιστοποίησης του 17ου αιώ-

να, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα Fermat-Torricelli (FT), το πρό-
βλημα του βραχυστόχρονου, το πρόβλημα του Kepler, το πρόβλημα της
αεροδυναμικής του Νεύτωνα (βλέπε για τα προβλήματα αυτά στο [76])
οδήγησαν στη δημιουργία ενός κλάδου της Μαθηματικής Ανάλυσης που
ονομάστηκε λογισμός των μεταβολών.
Το 1909, ο A. Weber στην διατριβή του ([80]) επαναφέρει το πρό-

βλημα FT με σκοπό να μελετήσει τη βέλτιστη τοποθεσία βιομηχανικής
μονάδας λαμβάνοντας υπόψη το κόστος μεταφοράς από κάποιες δοσμένες
μονάδες παραγωγής, δημιουργώντας ένα γενικευμένο πρόβλημα FT και
θέτοντας τις βάσεις μίας νέας επιστήμης, η οποία ονομάζεται τοπογραφική
επιστήμη (location science). Η τοπογραφική επιστήμη συνδυάζει μεθό-
δους και πρακτικές από τα επιστημονικά πεδία της Οικονομίας, Mana-
gement, Marketing, Logistics, Επιχειρησιακής ΄Ερευνας, Πληροφορικής,
Χωροταξίας, Τηλεπικοινωνιών και Ρομποτικής.
Η ανάγκη μελέτης προβλημάτων της Εφαρμοσμένης Γεωμετρίας, όπως

το γενικευμένο πρόβλημα FT στον n-διάστατο Ευκλείδειο χώρο Rn και

13



14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

το γεγονός ότι ο λογισμός των μεταβολών δεν επαρκούσε για την ολο-
κλήρωση αυτής της μελέτης δημιούργησε το πεδίο της κυρτής ανάλυσης
που πραγματεύεται την έννοια της κυρτότητας στην επίλυση προβλημάτων
με ακρότατα και τις κυρτές συναρτήσεις σε ένα κυρτό σύνολο ([69]).
Το 1936 και το 1937, ο A. Vazsonyi (E. Weiszfeld) ανακάλυψε μία

αλγοριθμική διαδικασία για την εύρεση λύσης του γενικευμένου προ-
βλήματος (FT) στον R

n για n = 2 και n = 3 (βλέπε στις [81] και
[82]), που είναι γνωστή ως ο αλγόριθμος του Weiszfeld. Η εργασία [81]
μεταφράστηκε το 2009 στην αγγλική γλώσσα από τον F. Plastria, ο ο-
ποίος προχώρησε και σε κάποιες διορθώσεις ([83]). Ο E. Weiszfeld και
ο A. Weber θεωρούνται οι δημιουργοί της τοπογραφικής επιστήμης.
Το 2002, οι S. Gueron και R. Tessler στην εργασία τους [37] διατυπώ-

νουν και λύνουν το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Torricelli (αντ.FT), το
οποίο εντάσσεται στην περιοχής της εξελικτικής βελτιστοποίησης (Evolu-
tionary Optimization).

1.2 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των εξεταζόμενων α-
ποτελεσμάτων

Τα εξεταζόμενα προβλήματα της διδακτορικής διατριβής είναι το πρό-
βλημα Fermat-Torricelli με βαρύτητες (b.FT) και το ανίστροφο πρόβλημα
Fermat-Torricelli (αντ.FT).
Το 1643, ο P. de Fermat διατύπωσε το παρακάτω πρόβλημα (βλέπε

[31]):
Δοσμένων τριών σημείων στο επίπεδο, να βρεθεί το σημείο που ελα-

χιστοποιεί το άθροισμα των αποστάσεων του σημείου αυτού από τα τρία
δοσμένα σημεία.
Να σημειώσουμε ότι το 1999, ο Horst Martini στο κεφάλαιο ΙΙ του

βιβλίου [13] χρειάστηκε να εξετάσει 261 αναφορές στο πρόβλημα του Fer-
mat, το οποίο αναφέρεται και ως το πρόβλημα Fermat-Steiner ή Fermat-
Weber ή Steiner-Weber ή Steiner και να καταλήξει διορθώνοντας κάποιες
ιστορικές ανακρίβειες στην ορθή ονομασία του προβλήματος ”πρόβλημα
Fermat-Torricelli”. Την ονομασία αυτή την υιοθέτησαν το 2000 οιMagaril-
Ilyaev και Tikhomirov στο βιβλίο τους [54] καθώς και οι Brinkhuis και
Tikhomirov στο βιβλίο τους [11], διορθώνοντας την ονομασία του προ-
βλήματος που είχε δώσει ο Tikhomirov στο βιβλίο [76] και στην ελληνική
μετάφραση στο [77].
Η ονομασία αυτή οφείλεται στον E.Torricelli, μαθητή του Γαλιλαίου,

ο οποίος πρώτος απέδειξε ότι αν οι τρεις γωνίες του τριγώνου, που σχη-
ματίζεται από τα τρία δοσμένα σημεία είναι μικρότερες από 120◦, τότε το
ζητούμενο σημείο (σημείο FT) είναι εσωτερικό σημείο του τριγώνου και
οι τρεις γωνίες που σχηματίζονται με κορυφή το σημείο FT είναι ίσες
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μεταξύ τους (ισογώνια ιδιότητα-θεώρημα Torricelli). Επιπλέον, ο Caval-
lieri απέδειξε ότι αν μία από τις γωνίες του τριγώνου, που σχηματίζεται
από τα τρία δοσμένα σημεία, είναι μεγαλύτερη ή ίση με 120◦, τότε το
σημείο Fermat-Torricelli είναι η κορυφή της αμβλείας γωνίας (θεώρημα
Cavallieri).
Επομένως, από τον 17◦ αιώνα ήταν γνωστή η Ευκλείδεια κατασκευ-

ή (με κανόνα και διαβήτη) του E.Torricelli για την εύρεση του σημείου
Fermat-Torricelli στην περίπτωση που το σημείο αυτό είναι εσωτερικό
του τριγώνου △A1A2A3. Ο E.Torricelli κατασκεύασε τρία ισόπλευρα τρί-
γωνα εξωτερικά του △A1A2A3, έτσι ώστε το κάθε ισόπλευρο τρίγωνο
να σχηματίζεται από τις κορυφές Aj , Ai και Aj,i για j, i = 1, 2, 3 και
j 6= i. Το σημείο τομής των A1A2,3 A2A1,3 και A3A1,2 είναι το ζητούμενο
σημείο Fermat-Torricelli.
Άλλες δύο εντυπωσιακές κατασκευές ήταν του V.Viviani ([13, σελίδα

261]) και του J.E.Hofmann ([76, σελίδα 32]).
Ο V. Viviani κατασκεύασε ένα από τα ισόπλευρα τρίγωνα △AjAiAj,i

και ένα κύκλο που διέρχεται από τα σημεία Aj , Ai και Aj,i. Το σημείο
τομής αυτού του κύκλου με το Aj,iAk είναι το ζητούμενο σημείο Fermat-
Torricelli.

Ο J. Hofmann βρήκε το σημείο Fermat-Torricelli με περιστροφή 60◦

μοιρών του △A1A2A3 γύρω από τη σταθερή κορυφή Ai, που αντιστοιχεί
σε γωνία 60◦ < ∠AjAiAk < 120◦.
Το πρόβλημα FT έχει γενικευτεί από το 1643 μέχρι το 2013 σε πέντε

διαφορετικές κατευθύνσεις.
Η πρώτη κατεύθυνση γενίκευσης του προβλήματος FT εισήχθη το

1750 από τον Thomas Simpson στο έργο του Doctrine and Applications
of Fluxions. Το πρόβλημα FT γενικεύεται ως εξής:
Σε τρία δοσμένα σημεία στο επίπεδο αντιστοιχίζουμε τρεις θετικούς

αριθμούς (βαρύτητες). Να βρεθεί το σημείο (b.FT) που ελαχιστοποιεί το
άθροισμα των γινομένων των αποστάσεων του σημείου αυτού από τα τρία
δοσμένα σημεία πολλαπλασιαζόμενο με τον θετικό αριθμό που αντιστοιχεί
σε δοσμένο σημείο (βαρύτητα).
Η πρώτη γενίκευση του προβλήματος FT ονομάζεται το πρόβλημα

Fermat-Torricelli με βαρύτητες (πρόβλημα b.FT) στον R2.

Το 1877, ο Engelbrecht λύνει το b.FT πρόβλημα ([13, Σελ. 329])
γενικεύοντας την κατασκευή των ισοπλεύρων τριγώνων του Torricelli
([28]).
Η εύρεση του σημείου b.FT μέσω της τριγωνομετρίας και μεθόδων

αναλυτικής γεωμετρίας δόθηκαν στις εργασίες [35], [64] και [73] και μέσω
γεωμετρικών προσεγγίσεων στις [78], [30] και [46].
Μία από τις πρόσφατες λύσεις που δόθηκε στο γενικευμένο πρόβλημα

Fermat-Torricelli στο τρίγωνο ήταν το 2002, από τους S. Gueron και R.
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Tessler στην εργασία τους [37], οι οποίοι χρησιμοποίησαν μία μηχανική
κατασκευή εμπνευσμένη από τους G. Pick και G. Polya ([66]) και βρήκαν
το γενικευμένο σημείο Fermat-Torricelli (σημείο b.FT) ως σημείο ισορ-
ροπίας του συστήματος που αποτελείται από τρία βάρη B1, B2 και B3.
Συγκεκριμένα, τοποθέτησαν τα τρία δοσμένα σημεία σε ένα οριζόντιο
τραπέζι και άνοιξαν μία μικρή τρύπα σε κάθε σημείο. Στη συνέχεια το-
ποθέτησαν τρεις τροχαλίες στις τρύπες και χρησιμοποίησαν τρία νήματα
με αμελητέα μάζα που διέρχονταν από τις τρεις τροχαλίες και στα οποία
κρέμασαν τα βάρη B1, B2 και B3, αντίστοιχα. Στο άλλο άκρο των τριών
νημάτων έδεσαν ένα κόμπο. Αφήνοντας ελεύθερο το μηχανικό σύστη-
μα βρήκαν ότι ο κόμπος θα σταματήσει στο σημείο b.FT του τριγώνου
△A1A2A3. Η πιο πρόσφατη μελέτη της γεωμετρικής σύγκλισης του θε-
ωρήματος Torricelli με ίσες βαρύτητες δημοσιεύτηκε το 2010 από τον M.
Hajja ([39]).
Η δεύτερη κατεύθυνση γενίκευσης εισήχθη το 1867 από τον L.Linde-

lof ([60]), το 1884 από τον R.Sturm ([71], [72]) το 1963 για την γενικευμέ-
νη περίπτωση με βαρύτητες από τον H. Kuhn ([48]) και το 1997 δόθηκε
η πλήρης απόδειξη από τους Y.Kupitz και H.Martini στην [53]. Η γε-
νίκευση αυτή ήταν αναγκαία για να θέσει τις βάσεις για τον αριθμητικό
υπολογισμό του προβλήματος b.FT για m σημεία στον n διάστατο Ευ-
κλείδειο χώρο Rn.
Ο πλήρης χαρακτηρισμός των λύσεων του σημείου b.FT για m σημεία

στον Rn, ο οποίος έρχεται σε συμφωνία με την μηχανική προσέγγιση των
G. Pick και G. Polya υπό το πλαίσιο του Varignon γενικεύοντας το θεώ-
ρημα του Torricelli διατυπώθηκε και αποδείχθηκε από τους Y. Kupitz και
H. Martini χρησιμοποιώντας μεθόδους κυρτής ανάλυσης. Συγκεκριμμέ-
να, απέδειξαν το εξής θεώρημα ([53], [13, Σελ. 250]):
΄Εστω m μη συγγραμικά σημεία A1A2 · · ·Am στον Rn, με αντίστοιχες

θετικές βαρύτητες B1, B2, ..., Bm.
(i)Τότε το b.FT του A1A2 · · ·Am υπάρχει και είναι μοναδικό (ύπαρξη

και μοναδικότητα)
(ii) Εάν για κάθε σημείο Ai ∈ {A1A2...Am}

‖
m
∑

j=1

Bjũij‖ > Bi, i 6= j,

για i, j = 1, 2, 3, ..., n, τότε
(α) το b.FT A0 δεν ανήκει στο {A1A2A3...Am}.

(β)
m
∑

i=1

Biũ0i = 0̃
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(γενικευμένη περίπτωση επίπλευσης - weighted floating case).
(iii) Εάν υπάρχει κάποιο σημείο Ai που ικανοποιεί την ανισότητα

‖
m
∑

j=1

Bj ũij‖ ≤ Bi, i 6= j.

για i, j = 1, 2, 3, ..., n, τότε το γενικευμένο σημείο ελαχίστου A0 συμπί-
πτει με το σημείο Ai όπου το ũij είναι το μοναδιαίο διάνυσμα με κατεύ-
θυνση από το Ai στο Aj , για i, j = 0, 1, 2, 3, .., n και i 6= j
(γενικευμένη περίπτωση απορρόφησης - weighted absorbed case).
Για m = 4 και n = 2 είναι γνωστό ότι το σημείο τομής των διαγωνίων

ενός κυρτού τετραπλεύρου είναι το σημειο FT για ίσες βαρύτητες B1, B2,
B3 και B4, ενώ για ένα μη κυρτό τετράπλευρο με ίσες βαρύτητες είναι η
κορυφή στο εσωτερικό του τριγώνου ([65]).
Στην περίπτωση για m = 4 και n = 3, με ίσες βαρύτητες αναφέρεται

στα προβλήματα του Arnold ([5], 1958- A.Bogatyi σελ. 189) ότι για να
είναι ένα τετράεδρο ισοσκελές πρέπει και αρκεί το σημείο FT να συμπίπτει
με το βαρύκεντρο του. Ο χαρακτηρισμός του σημείου FT για ισοσκελή
τετράεδρα με ίσες βαρύτητες έχει μελετηθεί στην εργασία [52] κι έχει
αφιερωθεί προς τιμή του Καθηγητή Στεφανίδη. Ο χαρακτηρισμός των
λύσεων του προβλήματος FT για τετράεδρα στον R3 έχει δοθεί στις [1]
και [62]. Επιπλέον, στην [62] αναφέρεται και η ισογώνια ιδιότητα του
σημείου FT για τετράεδρα με ίσες βαρύτητες.
Μία διαφορετική γενίκευση του προβλήματος στον R3 έγινε το 1949

από τον H. Bieri στην [10], ο οποίος αντικατέστησε κάποια από τα m
σημεία με ευθείες και επίπεδα. Μία κομψή υπολογιστική προσέγγιση για
m ευθείες δόθηκε το 2001 στην εργασία [4].
Για m = 5 και n = 4 στην [62] αποδεικνύεται με ένα αντιπαράδειγμα

ότι η ισογώνια ιδιότητα παύει να ισχύει στον R4. Στο ίδιο αποτέλεσμα
καταλήγει η εργασία [25] μέσω μεθόδων κυρτής ανάλυσης και η οποία
αφιερώθηκε προς τιμή του Καθηγητή Κάκκουλου.
Η δυσκολία της κατασκευής του σημείου FT για πέντε μη συγγραμ-

μικά σημεία στο R
2, ήταν γνωστή στον E.Weiszfeld (A. Vazsonyi) και

πιθανόν ήταν ένας από τους λόγους που προχώρησε στην εύρεση μιας αλ-
γοριθμικής διαδικασίας εντοπισμού του σημείου Fermat-Torricelli στον
R

2 και στον R
3 ([81], [82] και [83]) Στη διαδικασία υπολογισμού του

σημείου FT αγνόησε τη μη διαφορισιμότητα της αντικειμενικής συνάρτη-
σης, η οποία οδηγεί στην εύρεση του σημείου FT στα σημεία A0 = Ai και
πρότεινε μία μέθοδο που βασίζεται στην εύρεση ενός σταθερού σημείου
μίας παραγόμενης συνάρτησης, ύστερα από πεπερασμένα υπολογιστικά
βήματα.
Να σημειώσουμε ότι το 1969 οι E.J. Cockayne και Z.A. Melzak απέ-

δειξαν ότι το σημείο FT για m σημεία με ίσες βαρύτητες δεν είναι γενικά



18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

επιλύσιμο με ευκλείδειες κατασκευές ([21]) για m > 4, χρησιμοποιώντας
στοιχεία της θεωρίας Galois, ενώ μελετούσαν ένα παράδειγμα μη επιλυ-
σιμότητας για την περίπτωση m = 5.

Το γεγονός της μη επιλυσιμότητας του σημείου FT με κανόνα και
διαβήτη οδήγησε στο να μελετηθεί περαιτέρω ο αλγόριθμος του E. W-
eiszfeld ως προς τη σύγκλιση του και δόθηκαν διάφορες τροποποιημένες
μέθοδοι βελτίωσης του (βλέπε [50], [63],[61],[53], [26]).
Το πρόβλημα του υπολογισμού του σημείου FT για έναν πολύ με-

γάλο αριθμό σημείων στον R
2 παραμένει ακόμα ανοικτό λόγω του ότι

η σύγκλιση του αλγόριθμου του E. Weiszfeld είναι αργή και είναι υπό
διερεύνηση αν βρίσκεται στην κατηγορία προβλημάτων NP.
Αξίζει να σημειωθεί και η προσέγγιση του σημείου FT για n σημεία

μέσω κωνικών τομών στην [36].
Η τρίτη κατεύθυνση γενίκευσης αφορά τη μελέτη του προβλήματος

b.FT για m σημεία σε σταθμικούς πραγματικούς χώρους, σε χώρους με
εσωτερικό γινόμενο, σε πολλαπλότητες και σε χώρους Banach.
Το 1985 και το 1988 δημοσιεύονται οι εργασίες [16] και [19] σχετικά

με τη μελέτη του προβλήματος FT σε χώρους Minkowski (πραγματικοί
γραμμικοί σταθμικοί χώροι πεπερασμένης διάστασης με όμοια δομή με
τους Ευκλείδιους χώρους) και το 2002 βρέθηκαν στην [55] σημαντικές
γεωμετρικές ιδιότητες του προβλήματος αυτού σε πραγματικούς σταθμι-
κούς χώρους.
Το 1994 στην εργασία [27] δόθηκε μία γεωμετρική περιγραφή του

συνόλου των λύσεων του προβλήματος FT σε χώρους με εσωτερικό γι-
νόμενο πεπερασμένης διάστασης. Το 2002, μία ομάδα του Πανεπιστημίου
του Extremadura της Ισπανίας κατάφερε να δημιουργήσει τις συνθήκες
που ένας πραγματικός σταθμικός χώρος μετατρέπεται σε χώρο με εσωτε-
ρικό γινόμενο μελετώντας το σημείο FT για τρία σημεία σε πραγματικούς
σταθμικούς χώρους με διάσταση μεγαλύτερη ή ίση με 3 ([7]). Μια περαι-
τέρω γενίκευση του προβλήματος FT σε χώρους Banach δημοσιεύτηκε
το 2011 ([59]), όπου δόθηκαν και αλγοριθμικές προσεγγίσεις αν τα m
σημεία αντικατασταθούν από m κυρτά σύνολα.
Ο E.J.Cockayne ήταν ο πρώτος που απέδειξε το 1967 ([20]), ότι ισχύει

η ισογώνια ιδιότητα του σημείου FT για τρία σημεία σε μία επιφάνεια
χωρίς ανωμαλίες στον R3.

Η μοναδικότητα του γενικευμένου σημείου FT σε πολλαπλότητες Ha-
damard(πλήρης και απλά συνεκτική ομαλή πολλαπλότητα Riemann με
μη θετική καμπυλότητα τομής) καθώς και οι περιπτώσεις επίπλευσης και
απορρόφησης μελετήθηκαν στην εργασία [62]. Την επόμενη δεκαετία α-
κολούθησαν δύο εργασίες που αφορούν την μελέτη του προβλήματος FT
στη σφαίρα ( [22] και [23]). Το 1987, ο J.Yao γενικεύει την ισογώνια
ιδιότητα του σημείου b.FT για τρία σημεία με βαρύτητες στην [85] σε μία
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ομαλή επιφάνεια.
Η ύπαρξη και η μοναδικότητα του γενικευμένου σημείου b.FT κα-

θώς και η σύγκλιση της γενικευμένης μεθόδου του Weiszfeld σε πολλα-
πλότητες Riemann με θετική καμπυλότητα τομής και σε πολλαπλότητες
Riemann με αρνητική καμπυλότητα τομής αποδείκτηκε επιτυχώς το 2009
από την ομάδα του Thomas Fletcher του Πανεπιστημίου Utah([32]). Η
μοναδικότητα του γενικευμένου σημείου b.FT στις δύο εργασίες βασί-
στηκε στον υπολογισμό του τύπου της δεύτερης μεταβολής της γεωδαι-
σιακής απόστασης, όπου είναι γνωστό ότι βρίσκεται η δομή ενός Ιακω-
βιανού διανυσματικού πεδίου (Jacobi vector field) και αποδείκτηκε ότι
είναι αυστηρώς κυρτή συνάρτηση. Σχετικά με την σύγκλιση της μεθόδου
του Weiszfeld η ομάδα του Πανεπιστημίου Utah γενίκευσε την βελτιω-
μένη σύγκλιση του Ostresh([63]) σε πολλαπλότητες Riemann με θετική
καμπυλότητα τομής χρησιμοποιώντας την λογαριθμική απεικόνιση (αντί-
στροφη της εκθετικής).
Η τέταρτη κατεύθυνση γενίκευσης εισήχθη το 1836 από τον C.F.

Gauss, ο οποίος έθεσε το παρακάτω γεωμετρικό πρόβλημα στον αστρο-
νόμο Schumacher ([33], [18], [13]):
Είναι εφικτό να φτιαχτεί ένα σιδηροδρομικό δίκτυο ελαχίστου συνο-

λικού μήκους που να συνδέει τις τέσσερις γερμανικές πόλεις Bremen A1,
Harburg A2, Hannover A3 και Braunschweig A4.

Το 1879 ο K. Bopp έδωσε μία πλήρη λύση για αυτό το πρόβλημα
του C.F.Gauss στη διδακτορική του διατριβή ([12]), δίνοντας επίσης μία
πειραματική λύση που έχουν οι σαπουνόφουσκες, που σχηματίζουν μία
ελαχιστική επιφάνεια μεταξύ των δεδομένων σημείων.
Μία εκφυλισμένη λύση του προβλήματος του C.F.Gauss, εαν θεωρή-

σουμε ότι ο πληθυσμός μίας από τις τέσσερις πόλεις είναι μηδέν, είναι η
λύση του προβλήματος Fermat-Torricelli για τρία σημεία στον R2.

Σημειώνουμε, ότι η λύση στο πρόβλημα του C.F. Gauss είναι ότι
οι πόλεις Bremen, Harburg και Hannover συνδέονται με το σημείο FT
A0,123 του τριγώνου △A1A2A3 που σχηματίζεται, και οι πόλεις Hannover
και Braunschweig ενώνονται με ένα ευθύγραμμο τμήμα (βλέπε [13], κε-
φάλαιο 2). Το πρόβλημα του Gauss τυγχάνει αυτής της ευνοικής λύσης,
γιατί η γωνία ∠A0,123A3A4 είναι 120◦.
Γενίκευση του προβλήματος του C.F.Gauss και του προβλήματος FT

αποτελεί το πρόβλημα των Courant-Robbins ”πρόβλημα C-R” ([24], σε-
λίδα 360):
Δοσμένων n σημείων στο Ευκλείδειο επίπεδο να βρεθεί ένα συνδε-

όμενο σύστημα από ευθύγραμμα τμήματα συνολικού ελάχιστου μήκους,
τέτοια ώστε οποιαδήποτε δύο από τα δοσμένα σημεία να μπορούν να ε-
νωθούν με ένα πολύγωνο που αποτελείται από τμήματα του συστήματος.
Το 1968, οι E.N. Gilbert και H.O. Pollack έδωσαν ως λύση στο πρό-
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βλημα C-R το πολυγωνικό δέντρο (δέντρο Steiner) στην εργασία τους
([34]), που θεωρείται μία κλασική εργασία στη μελέτη των δέντρων Stei-
ner. Στην εργασία αυτή, μελετήθηκε και η περίπτωση μοναδικότητας της
λύσης του προβλήματος C-R.
΄Ενα πολύ σημαντικό θεώρημα των E.N. Gilbert και H.O. Pollak

([34]), που περιέγραψαν όλες τις λύσεις του προβλήματος C-R δίνοντας
όλες τις δυνατές κλάσεις δέντρων (δέντρα Steiner), στον R2 αναφέρει:
Οποιαδήποτε λύση του προβλήματος C-R είναι ένα δέντρο (δέντρο

Steiner) που αποτελείται από το πολύ n − 2 σημεία FT (κορυφές πολυ-
γωνικών δέντρων που δεν ανήκουν στα δοθέντα σημεία {A1, A2, ...An}),
τα οποία έχουν βαθμό 3 και η γωνία μεταξύ δύο οποιοδήποτε τμημάτων
που τέμνονται σε ένα σημείο FT ισούται με 120◦.
Σημειώνουμε ότι ένα σημείο Fermat-Torricelli (FT) έχει βαθμό n αν

μπορεί να ενωθεί με n ευθύγραμμα τμήματα που έχουν ως κοινό άκρο
το σημείο αυτό και το άλλο άκρο είναι είτε κάποιο δοσμένο σημείο είτε
κάποιο άλλο σημείο FT.
Από το θεώρημα των Gilbert-Pollack, προκύπτουν δύο ορισμοί.
1. Η λύση του προβλήματος C-R ως προς n δοσμένα σημεία στο

Ευκλείδειο επίπεδο που αποτελείται από ακριβώς n−2 σημεία FT καλείται
πλήρες δέντρο Steiner.
2. Η λύση του προβλήματος C-R ως προς n δοσμένα σημεία στο

Ευκλείδειο επίπεδο που αποτελείται από λιγότερα από n − 2 σημεία FT
καλείται παραμορφωμένο δέντρο Steiner.
Από τον Ορισμό 1 προκύπτει ότι το πιο απλό πλήρες δέντρο Steiner

είναι το δέντρο που αποτελείται από τρία ευθύγραμμα τμήματα, με άκρα
το σημείο FT και τρία δοσμένα σημεία στο R2, τα οποία σχηματίζουν ανά
δύο γωνία 120◦.
Μία ειδική κατηγορία παραμορφωμένων δέντρων δίδεται από τη λύση

του γενικευμένου προβλήματος FT (βλέπε [13], Κεφάλαιο 2), στην οποία
το σημείο FT υπάρχει και είναι μοναδικό και έχει βαθμό n αν δεν είναι
κάποιο από τα n δοσμένα σημεία, ή n−1 αν είναι κάποιο από τα n δοσμένα
σημεία.
Κλασική αναφορά στα δέντρα Steiner αποτελεί το βιβλίο του Cieslik

([17]) και για περαιτέρω γενικεύσεις τα βιβλία των Ivanov-Tuzhilin [44]
και [43]. Επίσης, πολλά αποτελέσματα σε δέντρα Steiner υπάρχουν στις
[20] και [61].
Μία πλήρης μελέτη που αφορά τη γεωμετρία των δικτύων και τη σύν-

δεση της γεωμετρίας των δικτύων με το πρόβλημα του Plateau δόθηκε
στην [40] από τους A. Ivanov και A. Tuzhilin.
Το 2006, οιMesse και Yamada στην εργασία [56] έδωσαν μία νέα προ-

σέγγιση στο πρόβλημα C-R σε χώρους γράφων μέσω της εφαρμογής απο-
τελεσμάτων των αρμονικών απεικονίσεων σε χώρους γράφων της ομάδας
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του ΄Ελληνα Καθηγητή Γ. Δασκαλόπουλου του Πανεπιστημίου Brown
και πέτυχαν τη σύνδεση με το μονοδιάστατο πρόβλημα του Plateau.
Το 2010, οι βιετναμέζοι μαθηματικοί T. Tan ([74]) και D. Hieu ([47])

προχώρησαν σε κάποιες νέες γενικεύσεις του προβλήματος FT. Ο Tan
επέκτεινε τον χαρακτηρισμό λύσεων των Kupitz-Martini αντικαθιστώ-
ντας στην αντικειμενική συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση τις αποστάσεις
με όγκους, ενώ ο D.Hieu τροποποιεί το πρόβλημα του Plateau λαμβάνο-
ντας υπόψη κάποιες θετικές βαρύτητες που αντιστοιχούν σε όγκους πολ-
λαπλοτήτων και εισάγει καινούριες κλάσεις ελαχιστικών πολλαπλοτήτων.
Η πέμπτη κατεύθυνση γενίκευσης του προβλήματος FT ξεκίνησε

το 2002 από τον Gueron-Tessler με την εργασία [37] εισάγοντας το αν-
τίστροφο πρόβλημα αντ.FT για τρία σημεία στον R2 στην περιοχή της
εξελικτικής βελτιστοποίησης (evolutionary optimization). Οι Gueron-
Tessler έδωσαν θετική απάντηση στο πρόβλημα αυτό και βρήκαν τη λύση
σε αναλυτική μορφή.
Το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Torricelli (αντ.FT) για τρία σημεία

στον R2 των Gueron-Tessler αναφέρει ότι:
Δίδεται ένα εσωτερικό σημείο P ενός τριγώνου στον R2. Υπάρχει ένα

μοναδικά προσδιορισμένο σύνολο τιμών των τριών βαρυτήτων που αντι-
στοιχούν στις κορυφές του τριγώνου έτσι ώστε το άθροισμα των τριών
βαρυτήτων να ισούται με 1 και το σημείο b.FT να παραμένει αναλλοίωτο
στον R2 ;
Το 2010, δόθηκε μία μελέτη ενός νέου αντιστρόφου προβλήματος

στην [15] που ονομάζεται το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Weber, θέ-
τοντας διαφορετικές συνθήκες ως προς τις μεταβλητές βαρυτήτες και με-
τατρέποντας το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Weber σε πρόβλημα γραμ-
μικού προγραμματισμού.

1.3 Περιληπτική παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής

Η διατριβή εξετάζει τη δεύτερη κατεύθυνση γενίκευσης του προβλή-
ματος b.FT για τέσσερα και πέντε σημεία στον R3 στα Κεφάλαια 5 και 7,
την τρίτη κατεύθυνση γενίκευσης στο Κ-επίπεδο (Σφαίρα, Υπερβολικό
επίπεδο, Ευκλείδειο επίπεδο) στα Κεφάλαια 4 και 6, την τέταρτη κατεύ-
θυνση γενίκευσης στο Κεφάλαιο 6 και προσθέτει μία νέα υποκατεύθυνση
γενίκευσης του αντ.FT της πέμπτης κατεύθυνσης στα Κεφάλαια 5 και 7.
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία εισαγωγή, όπου τονίζεται η αξία επίλυσης

μεμονωμένων γεωμετρικών προβλημάτων, και δίνεται η ιστορική εξέλιξη
του προβλήματος FT, οι πέντε κατευθύνσεις γενίκευσης του προβλήματος
FT μέχρι το 2013 καθώς και η περιληπτική παρουσίαση της διδακτορικής
διατριβής.
Το Κεφάλαιο 2 αποτελεί μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες που θα
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μας απασχολήσουν στη διδακτορική διατριβή. Συγκεκριμμένα, θα ασχο-
ληθούμε με τη στερεογραφική προβολή του Πτολεμαίου που θα μας βοηθή-
σει να αποδείξουμε τη μοναδικότητα του σημείου Fermat-Torricelli με
βαρύτητες (b.FT), την ενοποιημένη τριγωνομετρία σε ένα Κ-επίπεδο
(Σφαίρα, Υπερβολικό επίπεδο, Ευκλείδειο επίπεδο) που θα τη χρησιμο-
ποιήσουμε για να δώσουμε μία ενιαία μέθοδο απόδειξης της ισογώνιας
ιδιότητας του b.FT σε ένα Κ-επίπεδο. Θα κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό
δίνοντας κάποια βασικά στοιχεία από τα κλειστά πολύεδρα στον R3 και
θα μελετήσουμε το πρόβλημα b.FT για τα τετράεδρα και τις πυραμίδες
(πεντάεδρα) στον R3.

Στο Κεφάλαιο 3 θα περιγράψουμε το γενικευμένο πρόβλημα b.FT για
n σημεία στον m διάστατο Ευκλείδειο χώρο Rm και θα δώσουμε τις απο-
δείξεις της ύπαρξης, της μοναδικότητας και χαρακτηρισμού λύσεων του
γενικευμένο πρόβλημα b.FT (γενικευμένη περίπτωση επίπλευσης, γενι-
κευμένη περίπτωση απορρόφησης υπό την οπτική των Y. Kupitz και H.
Martini) χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες κυρτής ανάλυσης. Στη συνέ-
χεια, υποθέτοντας ότι το γενικευμένο σημείο b.FT δεν είναι κάποιο από
τα n σημεία στον Rm (γενικευμένη περίπτωση επίπλευσης) βρίσκουμε το
σημείο b.FT μέσω του υπολογιστικού αλγόριθμου του Weiszfeld. Θα
κλείσουμε το Κεφάλαιο 3, με την λύση που έδωσαν στο αντίστροφο πρό-
βλημα αντ.FT για 3 σημεία στον R2 οι S.Gueron και R. Tessler.
Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζουμε το πρόβλημα b.FT για γεωδαισιακά τρί-

γωνα στο 1-επίπεδο (Μοναδιαία σφαίρα, υπερβολικό επίπεδο σταθερής
αρνητικής καμπυλότητας Gauss ίσης με -1, Ευκλείδειο επίπεδο) και κατέ-
πέκταση στο Κ-επίπεδο. Αποδεικνύουμε την ύπαρξη, μοναδικότητα του
σημείου b.FT στη μοναδιαία σφαίρα. Εισάγουμε μία ενιαία μέθοδο παρα-
γώγισης του μεταβλητού μήκους γεωδαισιακού τόξου ως προς μεταβλητή
γωνία και αποδεικνύουμε την γενικευμένη ισογώνια ιδιότητα του σημείου
b.FT στο 1-επίπεδο.
Τέλος, επεκτείνουμε τη λύση των S. Gueron και R.Tessler για το

αντ.FT στο Κ-επίπεδο.
Τα αποτελέσματα αυτά έχουν δημοσιευτεί στις εργασίες [86] και [92]:
A. N. Zachos and G. Zouzoulas, The weighted Fermat-Torricelli

problem and an ”inverse” problem, J. Convex. Anal., 15 no.1, (2008)
55–62, MR2389002 (2008m:51045),

A. N. Zachos, Exact location of the weighted Fermat-Torricelli point
on flat surfaces of revolution, Results Math. 2014, 65, no. 1-2, 167–
179.
Κάποια επιπλέον αποτελέσματα σχετικά με το πρόβλημα b.FT στο Κ-

επίπεδο που δεν συμπεριλαμβάνονται στη παρούσα διδακτορική διατριβή
έχουν δημοσιευτεί στις εργασίες:

A. N. Zachos, Location of the weighted Fermat-Torricelli point on
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the K-plane, Analysis (Munich), (2013), 33, 243–249,
A. N. Zachos, Location of the weighted Fermat-Torricelli point on

the K-plane (Part II), Analysis (Munich), (2014), 34, no. 1, 111–120,
Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφουμε το πρόβλημα b.FT για κυρτά τετρά-

πλευρα στον R
2 και το αντ.FT για τέσσερα σημεία στον R

2. Στη συ-
νέχεια, δίνουμε τις εξισώσεις υπολογισμού του σημείου b.FT για κυρ-
τά τετράπλευρα στον R2, οι οποίες δεν εξαρτώνται από τις καρτεσιανές
συντεταγμένες (x, y). Διατυπώνουμε και αποδεικνύουμε την ιδιότητα της
γεωμετρικής πλαστικότητας κυρτών πολυγώνων στον R

2, όπου διατη-
ρούν το εσωτερικό σημείο b.FT αμετάβλητο. Εισάγουμε τις εξισώσεις
δυναμικής πλαστικότητας στον R2 και τις επεκτείνουμε σε ένα Κ-επίπεδο
χρησιμοποιώντας κάποιους συμβολικούς υπολογισμούς αντικαθιστώντας
τις γωνίες με βαρύτητες που αφορούν το αντίστροφο πρόβλημα για 3 ση-
μεία στο Κ-επίπεδο. Στη συνέχεια, διατυπώνουμε χωρίς απόδειξη την
αρχή της πλαστικότητας κυρτών τετραπλεύρων και την επαληθεύουμε
αριθμητικά μέσω παραδειγμάτων.
Τα αποτελέσματα αυτά έχουν δημοσιευτεί στην εργασία [87]:
A.N. Zachos and G. Zouzoulas, An evolutionary structure of convex

quadrilaterals, J. Convex Anal., 15, no.2 (2008) 411–426.
Στο Κεφάλαιο 6 μελετάμε το γενικευμένο πρόβλημα του C.F.Gauss

για ένα κυρτό τετράπλευρο που αντιστοιχεί ένας θετικός αριθμός (βαρύ-
τητα) σε κάθε κορυφή και εφαρμόζοντας μία μέθοδο κυκλικής παραγώγι-
σης της αντικειμενικής συνάρτησης ως προς τέσσερις γωνίες βρίσκουμε
δύο συνθήκες που υπόκεινται δύο b.FT σημεία με συγκεκριμμένες βαρύ-
τητες που βρίσκονται στο εσωτερικό του τετραπλεύρου. Τέλος, κατα-
λήγουμε ότι η δυναμική πλαστικότητα παύει να ισχύει για τη λύση του
γενικευμένου προβλήματος του Gauss με βαρύτητες (δέντρο Steiner με
βαρύτητες για κυρτά τετράπλευρα).
Τα αποτελέσματα αυτά έχουν δημοσιευτεί στην εργασία [90]:
A. Zachos, A weighted Steiner minimal tree for convex quadrilaterals

on the two-dimensional K-plane, J. Convex Anal., 18, no. 1 (2011),
139–152.
Στο Κεφάλαιο 7 εξετάζουμε το πρόβλημα b.FT για πυραμίδες (πεντά-

εδρα και τετράεδρα) δίνοντας για πρώτη φορά τις εξισώσεις υπολογισμού
με μεταβλητές δύο μήκη που συνδέουν δύο κορυφές με το σημείο b.FT
και μία δίεδρη γωνία, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις καρτεσιανές
συντεταγμένες (x, y, z) στον R

3 και μπορεί να βρεθεί για παράδειγμα
με τη μέθοδο Newton είτε με τη γενικευμένη μέθοδο διχότομησης των
Βραχάτη-Ιορδανίδη. Στη συνέχεια, δίνουμε θετική απάντηση επιλύοντας
το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα σημεία στον R3 και αρνητική απάντηση
για πέντε σημεία στον R3. Στη συνέχεια, αποδεικνύουμε την γεωμετρική
πλαστικότητα (αναλλοιώτητα του σημείου b.FT) για κλειστά πολύεδρα
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στον R3 και τη γενικευμένη πλαστικότητα (γενίκευση της γεωμετρικής
πλαστικότητας) και δίνουμε αριθμητικά παραδείγματα για την καλύτερη
κατανόηση της γεωμετρικής, δυναμικής και γενικευμένης πλαστικότητας.
Τέλος, βρίσκουμε τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας για κλειστά ε-
ξάεδρα στον R3 σε ενιαία μορφή και αποδεικνύουμε την αρχή της πλαστι-
κότητας για κλειστά εξάεδρα στον R3. Από την αρχή της πλαστικότητας
προσδιορίζουμε δύο εξελικτικές κλάσεις κλειστών οκταέδρων και ως ορια-
κή περίπτωση λαμβάνουμε δύο εξελικτικές κλάσεις κυρτών πενταγώνων
στον R2.
Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στις εργασίες [88],[89]

και [91]:
A.N. Zachos and G. Zouzoulas, The weighted Fermat-Torricelli pro-

blem for tetrahedra and an ”inverse” problem, J. Math. Anal. Appl,
353, (2009) 114–120,

A. Zachos and G. Zouzoulas, An evolutionary structure of pyramids
in the three dimensional Euclidean Space , J. Convex Anal., 18, no. 3
(2011), 833–853,

A. N. Zachos, A plasticity principle of closed hexahedra in the three
dimensional Euclidean Space, Acta. Appl. Math., (2013), 125, no. 1,
(2013), 11-26.

1.4 ΄Ενα ανοικτό πρόβλημα στον R
n

Από το 1991 ήταν γνωστό ότι δεν ισχύει η ισογώνια ιδιότητα του
σημείου FT για πέντε σημεία στον R4 (βλέπε [62] και [25]). Το γεγονός
αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο, το οποίο δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε
χρησιμοποιώντας την εξελικτική προσέγγιση που χρησιμοποιήσαμε στη
διδακτορική διατριβή για να βρούμε κάποιες κλάσεις εξελικτικών πολυτό-
πων για έξι σημεία στον R

4 δίνοντας αρνητική απάντηση στο αντ.FT
πρόβλημα για έξι σημεία στον R4.
Επομένως, θέτουμε το ακόλουθο πρόβλημα που δεν επιλύθηκε στην

παρούσα διδακτορική διατριβή:
Πρόβλημα. [91, Πρόβλημα 4][Ανοικτό Πρόβλημα στον Rn] Να α-

ποδεικτεί η αρχή της πλαστικότητας των n+ 2 κυρτών πολυτόπων στον
R

n, για n > 3.



Κεφάλαιο 2

Βασικές έννοιες

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε όλες τις απαραίτητες βασικές έν-
νοιες για να κατανοήσουμε τα πρωτότυπα αποτελέσματα της διατριβής. Η
στερεογραφική προβολή του Πτολεμαίου θα μας βοηθήσει στην απόδει-
ξη της μοναδικότητας του σημείου b.FT σε ένα σφαιρικό τρίγωνο στην
μοναδιαία σφαίρα που θα δοθεί στο Κεφάλαιο 4. Η ενοποιημένη τριγω-
νομετρία σε ένα K επίπεδο απαιτείται για την παραγώγιση ενός μήκους
γεωδαισιακού τόξου ως προς μεταβλητή γωνία και θα μας οδηγήσει στην
απόδειξη της γενικευμένης ισογώνιας ιδιότητας του σημείου FT σε ένα
K επίπεδο στο Κεφάλαιο 4. Τέλος, θα δώσουμε μία σύντομη εισαγωγή
σε κλειστά πολύεδρα στον R3.

2.1 Στερεογραφική προβολή του Πτολεμαίου

Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε τη στερεογραφική προβολή
του Πτολεμαίου ακολουθώντας τη γεωμετρική περιγραφή του βιβλίου [9,
Παράγραφοι 2.2 και 5.1] μέσω της αντίστροφης απεικόνισης μίας σφαίρας
στον τρισδιάστατο Ευκλείδειο χώρο. Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι
η στερεογραφική προβολή είναι σύμμορφη (ισογώνια) απεικόνιση επιλύο-
ντας κάποια επέκταση της άσκησης 2 του βιβλίου [9, Άσκηση 2, σελ. 86].
Μια διαφορετική γεωμετρική περιγραφή της στερεογραφικής προβολής
έχει δοθεί στα βιβλία [93] και [67].
Συμβολίζουμε με, (R3, ‖ · ‖) τον τρισδιάστατο Ευκλείδιο χώρο με τη

συνήθη Ευκλείδεια μετρική ‖·‖, με x̃ το σύνολο των τριάδων (x1, x2, x3),
‖x̃ − ỹ‖ = (

∑3
i=1(xi − yi)

2)
1

2 , την απόσταση του x̃ από το ỹ και ẽ1 =
(1, 0, 0), ẽ2 = (0, 1, 0) και ẽ3 = (0, 0, 1).
Δίνουμε τον ορισμό της σύμμορφης (ισογώνιας) απεικόνισης από μία

επιφάνεια Μ σε μία επιφάνεια M ′ που βρίσκονται στον R3, στο σημείο
P ∈M.

Ορισμός 2.1.1 ([93, Ορισμός 2.1, σελ. 298]). Μία απεικόνιση f :

25
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M → M ′ ονομάζεται σύμμορφη (ισογώνια) απεικόνιση αν η γωνία των
εφαπτομένων τυχόντος ζεύγους καμπυλών της M στο σημείο P, ισούται
με τη γωνία των εφαπτομένων των αντίστοιχων καμπυλών που προκύ-
πτουν από τις εικόνες του τυχόντος ζεύγους των καμπυλών της M στο
σημείο f(P ) = P ′.

Θεώρημα 2.1.2 ([9, Θεώρημα 3.8]). ΄Εστω f μία αμφιμονοσήμαντη
απεικόνιση ενός ανοικτού συνόλου W του R3 επί του f(W ) τέτοια ώστε
η dfx̃ είναι μη μοναδική (non singular) για κάθε x̃ ∈ W. Τότε η f είναι
μία σύμμορφη απεικόνιση εάν και μόνο εάν, για όλα τα διανύσματα ũ και
ṽ στον R3 ισχύει

< dfx̃ũ, dfx̃ṽ >= exp 2σ(x̃) < ũ, ṽ >

για κάποια πραγματική συνάρτηση σ στο W.

Ορισμός 2.1.3 ([9, Ορισμός σελ. 74]). Η συνάρτηση exp 2σ ονομάζε-
ται χαρακτηριστική συνάρτηση της σύμμορφης απεικόνισης f του Θεω-
ρήματος 2.1.2.

΄Εστω SR(x̃0) η σφαίρα με κέντρο το x̃0 και ακτίνα R.

Ορισμός 2.1.4. [9, Σελίδα 84] Η απεικόνιση g : R3 − {x̃0} → R
3,

gr,x̃0
(x̃) = x̃0 + r2

x̃− x̃0
‖x̃− x̃0‖2

(2.1)

ονομάζεται η αντίστροφη απεικόνιση της σφαίρας S2
r (x̃0).

Θεώρημα 2.1.5 ([9, Θεώρημα 5.1]). Η αντίστροφη απεικόνιση της
σφαίρας S2

r (x̃0) είναι μία σύμμορφη απεικόνιση με χαρακτηριστική συ-
νάρτηση

exp σ(x̃) =
r2

‖x̃− x̃0‖2
.

Ορισμός 2.1.6. [9, Άσκηση 2, σελίδα 86] Η απεικόνιση gst : R̄2 =
R

2
⋃{∞} → S2

R
2

(R
2
ẽ3),

gst(x̃) = gR,Rẽ3((x1, x2, 0)) (2.2)

ονομάζεται η στερεογραφική προβολή της σφαίρας S2
R
2

(R
2
ẽ3).

Παρατηρούμε ότι εάν θέσουμε R = 1 στον ορισμό 2.1.6 προκύπτει
ο κλασικός ορισμός της στερεογραφικής προβολής της σφαίρας S2

1

2

(1
2
ẽ3)

([9, Σελίδες 29-34]).

Θεώρημα 2.1.7 ([9, Λήμμα 2.1, Θεώρημα 2.2 και Ασκηση 2 σελ. 86]).
Η στερεογραφική προβολή είναι μία σύμμορφη απεικόνιση.
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Απόδειξη του Θεωρήματος 2.1.7: Από τον ορισμό της στερεογραφικής
προβολής ισχύει ότι

gst(x̃) = gR,Rẽ3((x1, x2, 0)) = (
R2x1

R2 + x21 + x22
,

R2x2
R2 + x21 + x22

, R− R3

R2 + x21 + x22
)

Από το Θεώρημα 2.1.5([9, Θεώρημα 5.1]) έχουμε ότι η αντίστροφη
απεικόνιση της σφαίρας S2

R(Rẽ3) είναι μία σύμμορφη απεικόνιση.
Επομένως, η στερεογραφική προβολή, η οποία είναι ο περιορισμός της

αντίστροφης απεικόνισης της σφαίρας S2
R(Rẽ3) στο επίπεδο x3 = 0, όπου

δεν διέρχεται από το κέντρο της αντίστροφης απεικόνισης (0, 0, R), είναι
μία σύμμορφη απεικόνιση.

Παρατήρηση 2.1.8. Μία άλλη προσέγγιση για να αποδείξουμε ότι
η στερεογραφική προβολή είναι μία σύμμορφη απεικόνιση είναι να με-
τασχηματίσουμε τη στερεογραφική προβολή σε ένα ισοθερμικό παραμε-
τρικό δίκτυο ([93],[67]) και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε την αναλογία
των ομωνύμων θεμελιωδών ποσών πρώτης τάξης ([93, Θεώρημα 2.1,
σελ. 298]).

2.2 Ενοποιημένη τριγωνομετρία σε ένα K-επίπεδο

Στην παράγραφο αυτή θα αποδείξουμε τον νόμο των συνημιτόνων
και των ημιτόνων στη σφαίρα S2

R(0̃) σταθερής καμπυλότητας Gauss K
και στο υπερβολικό επίπεδο H2

−K σταθερής καμπυλότητας −K, όπου K
θετικός πραγματικός αριθμός χρησιμοποιώντας την ενοποιημένη μέθοδο
διανυσματικής ανάλυσης του Thurston ([75, Παράγραφος 2.4, σελ. 74-
82]).
Στη συνέχεια, συνθέτοντας τον νόμο των συνημιτόνων στη σφαίρα

S2
1√
K

(0̃) και στο υπερβολικό επίπεδο H2
−K θα πάρουμε τον ενοποιημένο

νόμο των συνημιτόνων και των ημιτόνων των Berg-Nikolaev που εισήχθη
στην [8].
΄Εστω ένα τρίγωνο△A1A2A3 στη σφαίρα S2

1√
K

(0̃) με γωνίες ∠AiAjAk,

με κορυφή το Aj, και αντίστοιχες πλευρές που βρίσκονται απέναντι από
τις γωνίες αυτές aik, για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Θεώρημα 2.2.1. [75, Σφαιρικός νόμος συνημιτόνων, σελ. 74-75] Στο
τρίγωνο △A1A2A3 ισχύει ότι:

cos(
√
Kaik) = cos(

√
Kaij) cos(

√
Kajk) + sin(

√
Kaij)

sin(
√
Kajk) cos∠AiAjAk, (2.3)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.
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Απόδειξη του Θεωρήματος 2.2.1: Θα επεκτείνουμε την απόδειξη του Thur-
ston([75, Σφαιρικός νόμος συνημιτόνων, σελ. 74-75]) σε μία σφαίρα S2

R(0̃)
ακτίνας R = 1√

K
.

΄Εστω μία τριάδα διανυσμάτων {ũ1, ũ2, ũ3, } όπου ũi = (u1i, u2i, u3i)
T

με μέτρο ‖ũi‖ = R, και κοινή αρχή το 0̃, για i = 1, 2, 3. Τότε, τα
διανύσματα ũi ανήκουν στην σφαίρα S2

R(0̃) και θεωρούμε ότι είναι γραμ-
μικώς ανεξάρτητα στον R3, έτσι ώστε να σχηματίζουν στη σφαίρα ένα
σφαιρικό τρίγωνο △A1A2A3.
Συμβολίζουμε με aij = R∠(ũi, ũj) = Rθij < Rπ το μήκος του σφαι-

ρικού τόξου που συνδέει τα σημεία Ai και Aj για i, j = 1, 2, 3 και i 6= j.

Η δυική βάση της τριάδας των διανυσμάτων {ũ1, ũ2, ũ3, } είναι η τριάδα
{ṽ1, ṽ2, ṽ3, } που ορίζονται από τις συνθήκες ũi · ṽi = R και ũi · ṽj = 0
για i, j = 1, 2, 3 και i 6= j. Συμβολίζουμε με U και V τους πίνακες που
έχουν στήλες τα διανύσματα ũi και ṽi. Επομένως, έχουμε:

V TU = RI ή V T = RU−1. Η γωνία του △A1A2A3 στο Ai είναι
παραπληρωματική της γωνίας που σχηματίζεται μεταξύ των δυικών δια-
νυσμάτων ∠(ṽj, ṽk) :

∠AjAiAk + ∠(ṽj, ṽk) = π. (2.4)

Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να μεταφερθούμε στη μονα-
διαία σφαίρα S2

1(0̃) θεωρώντας την τριάδα των γραμμικώς ανεξάρτητων
μοναδιαίων διανυσμάτων {ũ′1, ũ′2, ũ′3} = { ũ1

R
, ũ2

R
, ũ3

R
}.

Επομένως, θα έχουμε ότι:

(V ′)TU ′ = I.

Στον υπολογισμό του πίνακα (U ′)TU ′ συμβολίζουμε το εσωτερικό γι-
νόμενο των διανυσμάτων ũ′i · ũ′j = bij και προκύπτει η παρακάτω σχέση
για i, j = 1, 2, 3.

(U ′)TU ′ =





1 b12 b13
b12 1 b23
b31 b23 1





Υπολογίζουμε τον πίνακα (V ′)TV ′ συναρτήσει του πίνακα U ′, δεδο-
μένω ότι (V ′)T = (U ′)−1.

(V ′)TV ′ = (U ′)−1((U ′)−1)T = (U ′)−1((U ′)T )−1 = ((U ′)TU ′)−1

ή
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(V ′)TV ′ =
1

Det((U ′)TU ′)





1− b223 b13b23 − b12 b12b23 − b13
b13b23 − b12 1− b213 b12b13 − b23
b12b23 − b13 b12b13 − b23 1− b212



 .

(2.5)
Για να υπολογίσουμε το εσωτερικό γινόμενο ṽ′1 · ṽ′2 απαιτείται ο υπολο-

γισμός των μέτρων ‖ṽ′1‖ και ‖ṽ′2‖.
Από την (2.5) προκύπτει ότι:

‖ṽ′1‖ =

√

1− b223
√

Det((U ′)TU ′)
=

sin α23

R
√

Det((U ′)TU ′)
(2.6)

και

‖ṽ′2‖ =

√

1− b213
√

Det((U ′)TU ′)
=

sin α13

R
√

Det((U ′)TU ′)
. (2.7)

Από τις (2.5), (2.6) και (2.7) έχουμε ότι:

ṽ′1 · ṽ′2 = −‖ṽ′1‖‖ṽ′2‖ cos∠A1A3A2 (2.8)

και

ṽ′1 · ṽ′2 =
cos a23

R
cos a13

R
− cos a12

R

Det((U ′)TU ′)
. (2.9)

Εξισώνοντας τις (2.8) και (2.9) παίρνουμε τον σφαιρικό νόμο συνημιτό-
νων στο τρίγωνο △A1A2A3 :

cos(
√
Ka12) = cos(

√
Ka13) cos(

√
Ka23)+

+ sin(
√
Ka13) sin(

√
Ka23) cos∠A1A3A2,

όπου
√
K = 1

R
.

Ακολουθώντας όμοια διαδικασία για τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα
(2.5) λαμβάνουμε την (2.3).

Ο δυικός νόμος των συνημιτόνων προκύπτει από τον νόμο των συνημιτό-
νων αντιστρέφοντας τη διαδικασία που ακολουθούν στην απόδειξη του
Θεωρήματος 2.2.1 τα διανύσματα {ũ1, ũ2, ũ3, } και {ṽ1, ṽ2, ṽ3}, όπου η
γωνία ∠AiAjAk = π − ∠(ũ′i, ũ

′
j).

Θεώρημα 2.2.2 ([75, Σφαιρικός δυικός νόμος συνημιτόνων, σελ. 76]).
Στο τρίγωνο △A1A2A3 ισχύει ότι:

cos∠AiAkAj = − cos∠AiAjAk cos∠AjAiAk +

+ sin∠AiAjAk sin∠AjAiAk cos(
√
Kaij), (2.10)
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για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Χρησιμοποιώντας το σφαιρικό νόμο των συνημιτόνων και το σφαιρικό
δυικό νόμο των συνημιτόνων θα αποδείξουμε το παρακάτω θεώρημα που
είναι γνωστό ως ο σφαιρικός νόμος των ημιτόνων.

Θεώρημα 2.2.3 ([75, Νόμος ημιτόνων, σελ. 81],[2, 4.3.149, σελί-
δα 79]). Στο τρίγωνο △A1A2A3 ισχύει ότι:

sin
√
Ka12

sin∠A1A3A2
=

sin
√
Ka23

sin∠A2A1A3
=

sin
√
Ka13

sin∠A1A2A3
. (2.11)

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.2.3: Θα ακολουθήσουμε όμοια διαδικασία με
την απόδειξη του νόμου των ημιτόνων στο H2 ([75, Νόμος ημιτόνων,
σελ. 81]).
Από το Θεώρημα 2.2.2 έχουμε:

cos∠A2A1A3 = − cos∠A1A2A3 cos∠A1A3A2 +

+ sin∠A1A2A3 sin∠A1A3A2 cos(
√
Ka23), (2.12)

cos∠A1A2A3 = − cos∠A1A3A2 cos∠A2A1A3 +

+ sin∠A1A3A2 sin∠A2A1A3 cos(
√
Ka13) (2.13)

και

cos∠A1A3A2 = − cos∠A1A2A3 cos∠A2A1A3 +

+ sin∠A1A2A3 sin∠A2A1A3 cos(
√
Ka12). (2.14)

Θέτοντας ∠A1A3A2 =
π
2
στην (2.12) προκύπτει ότι:

cos(
√
Ka23) =

cos∠A2A1A3

sin∠A1A2A3
. (2.15)

Το σφαιρικό Πυθαγόρειο Θεώρημα προκύπτει αντικαθιστώντας στην (2.3)
∠A1A3A2 =

π
2
για i = 1, k = 2 και j = 3 :

cos(
√
Ka12) = cos(

√
Ka13) cos(

√
Ka23). (2.16)

Από την (2.3) για i = 1, k = 3 και j = 2 έχουμε:

cos(
√
Ka13) = cos(

√
Ka12) cos(

√
Ka23) +

+ sin(
√
Ka12) sin(

√
Ka23) cos∠A1A2A3. (2.17)



2.2. ΕΝΟΠΟΙΗΜ�ΕΝΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡ�ΙΑ 31

Θέτοντας ∠A1A3A2 =
π
2
στην (2.13) έχουμε:

cos∠A1A2A3 = sin∠A2A1A3 cos(
√
Ka13) (2.18)

Αντικαθιστώντας στην (2.17) τις (2.16), (2.15), (2.18) και λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι cos2(

√
Ka23) = 1− sin2(

√
Ka23) παίρνουμε:

sin∠A2A1A3 =
sin(

√
Ka23)

sin(
√
Ka12)

. (2.19)

Θεωρούμε ότι το △A1A2A3 είναι ένα τυχαίο τρίγωνο. Φέρνοντας το
ύψος h από το A1 στην πλευρά A2A3 και λαμβάνοντας υπόψη την (2.19)
παίρνουμε τις σχέσεις:

sin∠A1A2A3 =
sin(

√
Kh)

sin(
√
Ka23)

(2.20)

και

sin∠A2A1A3 =
sin(

√
Kh)

sin(
√
Ka13)

(2.21)

Φέρνοντας το ύψος h′ από το A2 στην πλευρά A13 και λαμβάνοντας
υπόψη την (2.19) παίρνουμε τις σχέσεις:

sin∠A1A3A2 =
sin(

√
Kh′)

sin(
√
Ka23)

(2.22)

και

sin∠A2A1A3 =
sin(

√
Kh′)

sin(
√
Ka12)

. (2.23)

Από τις (2.20), (2.21), (2.22) και (2.23) λαμβάνουμε την (2.11).

Ο Ευκλείδειος νόμος των συνημιτόνων προκύπτει ως οριακή περί-
πτωση του σφαιρικού νόμου των συνημιτόνων επιλύοντας το παρακάτω
πρόβλημα.

Πρόβλημα 2.2.4. [75, Άσκηση 2.4.4,σελ. 76]Στην οριακή περίπτωση
ενός πολύ μικρού σφαιρικού τριγώνου △A1A2A3 μπορούμε να παράγου-
με τους τύπους της Ευκλείδειας τριγωνομετρίας. Ποιο αποτέλεσμα θα
πάρουμε από το ανάπτυγμα σε σειρές του σφαιρικού νόμου των συνημιτό-
νων όταν οι πλευρές aij είναι πολύ μικρές ;
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Λύση του Προβλήματος 2.2.4: Μεγαλώνοντας πολύ την ακτίνα οι πλευ-
ρές ενός τριγώνου με σταθερά μήκη aij θα μικρύνουν, γιατί οι σφαιρικές
πλευρές που αντιστοιχούν στον σφαιρικό νόμο των συνημιτόνων θα είναι
aij
R
.
Από το ανάπτυγμα του συνημιτόνου και του ημιτόνου σε σειρά Taylor

όταν R → ∞ μέχρι δεύτερης τάξης έχουμε:

cos(
aij
R

) = 1− a2ij
2R2

+ o(
1

R
) (2.24)

και

sin(
aij
R

) =
aij
R

+ o(
1

R
), (2.25)

για i, j = 1, 2, 3 και i 6= j.
Αντικαθιστώντας τις σχέσεις αυτές στο σφαιρικό νόμο των συνημιτό-

νων του θεωρήματος 2.2.1 προκύπτει ότι:

a2ij = a2ik + a2kj − 2aikakj cos∠AiAkAj + o(
1

R
),

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.
Επομένως, για πολύ μεγάλη ακτίνα R, έχουμε:

a2ij ≈ a2ik + a2kj − 2aikakj cos∠AiAkAj .

Στη συνέχεια για να αποδείξουμε τον νόμο των συνημιτόνων και των
ημιτόνων στο υπερβολικό επίπεδο καμπυλότητας −K για K > 0 θα περι-
γράψουμε τον χώρο Lorentz R2,1 και το υπερβολικό επίπεδο, σύμφωνα με
την περιγραφή των [51, Ορισμός 2.17,σελίδες 33-35] και[75, Κεφάλαιο 2.3,
σελίδα 64].

Ορισμός 2.2.5. [51, Ορισμός 2.17,σελίδες 33-35] Ο τρισδιάστατος
πραγματικός διανυσματικός χώρος που αποτελείται από διανύσματα της
μορφής {ũ = (u0, u1, u2) : u0, u1, u2 ∈ R} ενσωματωμένος με το εσωτε-
ρικό γινόμενο

< ũ, ṽ >1= −u0v0 + u1v1 + u2v2,

ονομάζεται χώρος Lorentz και συμβολίζεται με R2,1.

Ορισμός 2.2.6. [51, Ορισμός 2.18,σελίδες 34] ΄Ενα διάνυσμα ũ του
R

2,1, καλείται:
χωροειδές (space-like) εάν < ũ, ũ >1> 0,
χρονοειδές (time-like) εάν < ũ, ũ >1< 0, και
φωτοειδές (light-like) ή ισοτροπικό ή μηδενικό διάνυσμα εάν< ũ, ũ >1=

0, για ũ 6= 0̃.
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Ο χώρος R2,1 με τη μετρική

ds2 = −du20 + du21 + du22

συνδέεται με το τριώνυμο Q−(x̃) = −u20 + u21 + u22. Επομένως, το
πρόσημο της τετραγωνικής μορφής Q− καθορίζει εάν ένα διάνυσμα είναι
χωροειδές, φωτοειδές ή χρονοειδές.
Η σφαίρα ακτίνας i ως προς την αρχή (0, 0, 0) είναι το υπερβολοειδές
H = {−x20+x21+x22 = −1}. Ο περιορισμός της μετρικής ds2 του R2,1

στο υπερβολοειδές H γίνεται μία θετικά ορισμένη μετρική Riemann.
Ομοίως, εάν περιοριστούμε στην περίπτωση όπου x0 > 0 και θέτοντας

αντί για −1 την ακτίνα R2 = − 1
K
μπορούμε να ορίσουμε το υπερβολικό

επίπεδο H2
−K σταθερής καμπυλότητας Gauss −K για K > 0, το οποίο

επιπλέον ορίζει μία μη Ευκλείδεια γεωμετρία τέτοια ώστε ικανοποιεί τα
τέσσερα Ευκλείδεια αξιώματα εκτός του πέμπτου αξιώματος της παραλ-
ληλίας.

Ορισμός 2.2.7 ([51, Ορισμός σελ. 122 για Κ=1]). Το σύνολο H2
−K =

{(x0, x1, x2) ∈ R
2,1 : −x20 + x21 + x22 = − 1

K
, x0 > 0}}, ενσωματωμένο με

το εσωτερικό γινόμενο που παράγεται από το <,>1 σε κάθε εφαπτόμενο
επίπεδο ονομάζεται υπερβολικό επίπεδο και η καμπυλότητα ικανοποιεί τη
συνθήκη −K = 1

R2 ως μία επιφάνεια στο χώρο R2,1.

Για να αποδείξουμε τον υπερβολικό νόμο των συνημιτόνων θα χρεια-
στούμε την παρακάτω πρόταση:

Πρόταση 2.2.8 ([75, Πρόταση 2.4.5, σελ. 78-79],n = 2). Εάν ũ και ṽ
είναι δύο κανονικοποιημένα διανύσματα μη μηδενικού μήκους στον R2,1

τότε έχουμε τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
(α) Τα ũ και ṽ ανήκουν στο H+ έχουν μήκος i και ισχύει ότι:
< ũ, ṽ >1= − cosh d(ũ, ṽ) ή
(β) Το ũ ανήκει στο H+ έχει μήκος i και το ṽ έχει μήκος 1 και ισχύει

ότι:
< ũ, ṽ >1= ± sinh d(ũ, ṽ⊥) όπου ṽ⊥ είναι το ίχνος στο H+ της δυικής

γραμμής που αντιστοιχεί στο ṽ
ή
(γ) τα ũ και ṽ έχουν μήκος 1 και η τετραγωνική μορφήQ− περιορισμέ-

νη στο επίπεδο που παράγεται από τα ũ και ṽ έχουν τρεις προσημασμένους
τύπους (signatures) (i) (2,0), όπου το επίπεδο τέμνει το υπερβολοειδές,
(ii) (1,0) όπου το επίπεδο είναι εφαπτόμενο στον κώνο στο άπειρο ή (iii)
(1,1) όπου δεν ισχύουν οι δύο υποπεριπτώσεις. Επομένως, έχουμε:
(i)< ũ, ṽ >1= ± cos(∠ũ⊥, ṽ⊥)
(ii)< ũ, ṽ >1= ±1
και
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(iii)< ũ, ṽ >1= ± cosh d(ũ⊥, ṽ⊥)
όπου d είναι η υπερβολική απόσταση μεταξύ των 2 διανυσμάτων στον

H+.

΄Εστω ένα τρίγωνο△A1A2A3 στο υπερβολικό επίπεδο H2
−K σταθερής

καμπυλότητας Gauss −K, K > 0, με γωνίες ∠AiAjAk, με κορυφή στο
Aj , και αντίστοιχες πλευρές που βρίσκονται απέναντι από τις γωνίες αυτές
aik, για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Θεώρημα 2.2.9 ([75, Υπερβολικός νόμος συνημιτόνων, σελ. 81-82]).
Στο τρίγωνο △A1A2A3 ισχύει ότι:

cosh(
√
Kaik) = cosh(

√
Kaij) cosh(

√
K)ajk) +

+ sinh(
√
Kaij) sinh(

√
Kajk) cos∠AiAjAk, (2.26)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.2.9: Θα ακολουθήσουμε όμοια διαδικασία με
την απόδειξη του νόμου του συνημιτόνων σύμφωνα με την οποία αφού
κανονικοποιήσουμε τα διανύσματα {ũ1, ũ2, ũ3} παίρνουμε τη βάση των
3 κανονικοποιημένων διανυσμάτων {ũ′1, ũ′2, ũ′3} που ανήκουν στον R2,1,
όπου αντιστοιχεί η δυική βάση {ṽ′1, ṽ′2, ṽ′3}.
Θεωρούμε ένα συμμετρικό πίνακα S που έχει στοιχεία στην διαγώνιο

του τα (−1, 1, 1). Για παράδειγμα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο πίνακας
S έχει τη μορφή

S =





−1 0 0
0 1 0
0 0 1





και γράφουμε ότι:

(V ′)TSU ′ = I. (2.27)

Από την (2.27) ισχύει ότι:

((U ′)TSU ′)−1 = ((U ′)−1S−1)((U ′)T )−1 =

= (V ′)TSV ′

γιατί S = ST .
Στον υπολογισμό του πίνακα (U ′)TU ′ συμβολίζουμε το εσωτερικό γι-

νόμενο των διανυσμάτων < ũ′i · ũ′j >1= bij , και δεδομένω ότι τα ũ′i έχουν
μήκος i προκύπτει η παρακάτω σχέση για i, j = 1, 2, 3 :

(U ′)TU ′ =





−1 b12 b13
b12 −1 b23
b31 b23 −1
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Υπολογίζουμε τον πίνακα (V ′)TSV ′ συναρτήσει του πίνακα (U ′)TSU ′,
δεδομένω ότι (V ′)TSV ′ = ((U ′)TSU ′)−1.
Επομένως, έχουμε:

(V ′)TSV ′ =
1

Det((U ′)TSU ′)





1− b223 b13b23 + b12 b12b23 + b13
b13b23 + b12 1− b213 b12b13 + b23
b12b23 + b13 b12b13 + b23 1− b212



 .

(2.28)
Για να υπολογίσουμε το εσωτερικό γινόμενο < ṽ′1 · ṽ′2 >1 χρειάζεται

να υπολογίσουμε τα μέτρα ‖ṽ′1‖1 και ‖ṽ′2‖1.
Από την πρόταση 2.2.8 ισχύει η περίπτωση (α) για τον υπολογισμό

του εσωτερικού γινομένου των διανυσμάτων ũ′i και ũ
′
j, όπου παίρνουμε

τη σχέση:

bij = − cosh d(ũ′i, ũ
′
j). (2.29)

Από την πρόταση 2.2.8 ισχύει η υποπερίπτωση (ii) της περίπτωση (γ)
για τον υπολογισμό του εσωτερικού γινομένου των διανυσμάτων ṽ′i και
ṽ′j, όπου παίρνουμε τη σχέση:

< ũi, ũj >1

‖ũ′i‖ũ′j‖
= − cos∠AiAkAj , (2.30)

για i, j, k = 1, 2, 3.
Από τις (2.30), (2.29) και (2.28) παίρνουμε τον υπερβολικό νόμο των

συνημιτόνων (2.26) αντικαθιστώντας με
√
Kaij = d(ũ′i, ũ

′
j).

Πριν αποδείξουμε τον υπερβολικό νόμο των ημιτόνων θα χρειαστεί να
αποδείξουμε το θεώρημα του δυικού νόμου των συνημιτόνων στον H2.

Θεώρημα 2.2.10 ([75, Δυικός νόμος συνημιτόνων, σελ. 81]). Στο
τρίγωνο △A1A2A3 ισχύει ότι:

cos∠AiAkAj = − cos∠AiAjAk cos∠AjAiAk +

+ sin∠AiAjAk sin∠AjAiAk cosh(
√
Kaij), (2.31)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.2.10: Εναλλάσοντας τον ρόλο που παίζουν
τα διανύσματα ũ′i και ṽ

′
i παίρνουμε τις παρακάτω σχέσεις:

bij = −cos∠AiAkAj (2.32)

και
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−cos∠AiAkAj = |< ṽ′i, ṽ
′
j >1

‖ṽ′i‖‖ṽ′j‖
|. (2.33)

Από τις (2.32) και (2.33) λαμβάνουμε την (2.31).

Θεώρημα 2.2.11 ([75, Νόμος ημιτόνων, σελ. 81],[2, 4.3.149, σελί-
δα 79]). Στο τρίγωνο △A1A2A3 ισχύει ότι:

sinh
√
−Ka12

sin∠A1A3A2
=

sinh
√
−Ka23

sin∠A2A1A3
=

sinh
√
−Ka13

sin∠A1A2A3
. (2.34)

Απόδειξη του Θεωρήματος 2.2.11: Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με
την απόδειξη του σφαιρικού νόμου των ημιτόνων του Θεωρήματος 2.2.3
([75, Νόμος ημιτόνων, σελ. 81]) προκύπτει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συμβολίζουμε με

κ =

{
√

| K | εάν K > 0,
i
√

| K | K < 0.

Ο σφαιρικός και υπερβολικός νόμος των συνημιτόνων και των ημι-
τόνων σε μία σφαίρα ακτίνας R = 1√

K
και στο υπερβολικό επίπεδο καμπυ-

λότητας −K για K > 0 ενοποιείται στους τύπους των παρακάτω δύο
θεωρημάτων:

Θεώρημα 2.2.12. [8, σελίδα 4] Ο ενοποιημένος νόμος των συνημιτό-
νων στο △A1A2A3 σε ένα Κ-επίπεδο δίδεται από τον τύπο:

cos(κaij) = cos(κaik) cos(κakj) + sin(κaik) sin(κakj) cosαikj (2.35)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= k 6= j.

Θεώρημα 2.2.13. [8, σελίδα 4] Ο ενοποιημένος νόμος των ημιτόνων
στο △A1A2A3 σε ένα Κ-επίπεδο δίδεται από τον τύπο:

sin κa12
sinα132

=
sin κa23
sinα213

=
sin κa13
sinα123

. (2.36)

2.3 Κλειστά πολύεδρα στον R
3.

Στην παράγραφο αυτή θα ασχοληθούμε με μία κλάση κλειστών πο-
λυέδρων στον R3, όπως είναι τα τετράεδρα, τα πεντάεδρα (πυραμίδες) και
τα κλειστά εξάεδρα.
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Σημειώνουμε ότι οι βασικοί ορισμοί και τα αποτελέσματα που θα δώ-
σουμε για κυρτά πολύεδρα στον R3, είναι από το βιβλίο [3].
Με τον όρο πολύεδρο στον R3 συνήθως εννοούμε τις ακόλουθες δύο

περιπτώσεις ([3, Σελ. 7]):
α. Μία πολυεδρική επιφάνεια που είναι ένα σχήμα που αποτελείται από

πεπερασμένα πολύγωνα στον R3,
β. ΄Ενα στέρεο σώμα που φράσσεται από πεπερασμένα πολύγωνα στον

R
3.
Οι έδρες του πολυέδρου είναι πολύγωνα που σχηματίζουν ένα πολύε-

δρο και οι πλευρές και οι κορυφές των εδρών είναι οι ακμές και οι κορυφές
του πολυέδρου.

Ορισμός 2.3.1. [3, Παράγραφος 1.1.2] Κυρτό πολύεδρο είναι ένα σχή-
μα που αποτελείται από πεπερασμένα επίπεδα πολύγωνα τέτοια ώστε
(1) είναι δυνατόν να περάσουμε από ένα πολύγωνο σε ένα άλλο πολύγω-

νο μέσω πολυγώνων που έχουν κοινές πλευρές ή τμήματα των ακμών
(2) εξ’ολοκλήρου το σχήμα να βρίσκεται σε μία πλευρά του επιπέδου

που ορίζει κάθε πολύγωνο του.

Ορισμός 2.3.2. [3, Παράγραφος 1.1.2] Κυρτό στέρεο πολύεδρο είναι
το κάλυμμα ενός συνόλου μαζί με το σύνορό του που φράσσεται από
πεπερασμένα επίπεδα πολύγωνα, έτσι ώστε να βρίσκεται σε μία πλευρά
του επιπέδου που ορίζεται από κάθε πολύγωνο.

Ορισμός 2.3.3. [3, Παράγραφος 1.1.3] Πλήρες πολύεδρο είναι ένα κυρ-
τό πολύεδρο χωρίς σύνορο (πλήρης επιφάνεια ενός στέρεου πολυέδρου).

Ορισμός 2.3.4. [3, Παράγραφος 1.2.2] Η εξωτερική κάθετος ενός κυρ-
τού πολυέδρου σε ένα σημείο κάποιας έδρας είναι ένα διάνυσμα κάθετο
στην έδρα και με κατεύθυνση προς το εξωτερικό του πολυέδρου.

Θεώρημα 2.3.5. [3, Θεώρημα 3,σελ. 19] Κάθε πλήρες κυρτό πολύεδρο
προσδιορίζεται από τα επίπεδα των εδρών και τις εξωτερικές κάθετες.

Ορισμός 2.3.6. [3, Παράγραφος 1.1.2] Κλειστό πολύεδρο ονομάζεται
το σύνορο από ένα φραγμένο στέρεο πολύεδρο.

Παραδείγματα κλειστών πολυέδρων είναι τα κανονικά πολύεδρα και
οι πυραμίδες. Μία n-γωνική πυραμίδα είναι ένα κλειστό πολύεδρο που
έχει ως βάση ένα n-γωνο πολύγωνο και οι άλλες έδρες είναι τρίγωνα που
συναντώνται σε μία κορυφή, που ονομάζεται κορυφή της πυραμίδας. Για
παράδειγμα, μία τριγωνική πυραμίδα είναι ένα τετράεδρο, μία τετραγωνική
πυραμίδα είναι ένα κλειστό πεντάεδρο και μία πενταγωνική πυραμίδα είναι
ένα κλειστό εξάεδρο.
Από τα κλειστά πολύεδρα στον R

3 θα ασχοληθούμε με μία κλάση
κλειστών κυρτών πολυέδρων που έχουν ένα σημείο O στο εσωτερικό
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τους, τέτοιο ώστε οι προδιαγεγραμμένες ημιευθείες u1, ..., un που ξε-
κινάνε από το O να περιλαμβάνουν ακριβώς μία κορυφή του κλειστού
πολυέδρου ([3, Κεφάλαιο 9]). Η κλάση των κλειστών πολυέδρων με κο-
ρυφές στις u1, ..., un που ξεκινάνε από το O υπάρχει εάν και μόνο εάν
οι ημιευθείες αυτές δεν βρίσκονται σε ένα κλειστό ημιχώριο του R3 ([3,
Παράγραφος 9.1.1]).
Ο πλήρης προσδιορισμός αυτής της κλάσης κλειστών πολυέδρων δό-

θηκε από το A.D.Aleksandrov στο παρακάτω θεώρημα:

Θεώρημα 2.3.7. [3, θεώρημα 1,Παράγραφος 9.1.2]
΄Εστω οι θετικοί αριθμοί a1, ..., an αντιστοιχούν σε αποστάσεις του ση-

μείου O από τις κορυφές ενός κυρτού πολυέδρου που βρίσκονται στις προ-
διαγεγραμμένες ημιευθείες u1, ..., un, πρέπει και αρκεί να ισχύει η παρα-
κάτω συνθήκη:
Εάν

~uk = uki1~ui1 + uki2~ui2 + uki3~ui3

είναι ένα ανάπτυγμα ενός από τα διανύσματα ~ui ως προς τρία εναπομείναντα
διανύσματα με μη-αρνητικούς συντελεστές, τότε

1

ak
<
uki1
ai1

+
uki2
ai2

+
uki3
ai3

.

Παράδειγμα κλειστού πολυέδρου με κορυφές σε τέσσερις προδιαγε-
γραμμένες ημιευθείες που συναντώνται σε ένα σημείο είναι το τετράεδρο
και παραδείγματα κλειστών πολυέδρων με κορυφές σε πέντε προδιαγε-
γραμμένες ημιευθείες που συναντώνται σε ένα σημείο είναι τα κλειστά
εξάεδρα και τα κλειστά πεντάεδρα (τετραγωνικές πυραμίδες).
Στο κεφάλαιο 7 θα επικεντρωθούμε σε κλειστά εξάεδρα, τα οποία πα-

ράγονται κολλώντας ένα τετράεδρο στην έδρα ενός άλλου τετραέδρου και
υποθέτουμε ότι και οι πέντε προδιαγεγραμμένες ημιευθείες δεν βρίσκονται
σε κάποιο ημιχώριο (half space) του R3.



Κεφάλαιο 3

Το γενικευμένο b.FT πρόβλημα στον R
m

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον χαρακτηρισμό λύσεων
του γενικευμένου προβλήματος με βαρύτητες b.FT για n μη συγγραμικά
σημεία στον Rm. Συγκεκριμμένα, πρώτα θα αποδείξουμε την ύπαρξη και
μοναδικότητα της λύσης του γενικευμένου b.FT προβλήματος στον Rm

και θα δώσουμε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες, ώστε η μοναδική
λύση να μην συμπίπτει με ένα από τα n σημεία στον Rm (γενικευμένη
περίπτωση επίπλευσης), είτε να συμπίπτει με ένα από τα n σημεία στον
R

m (γενικευμένη περίπτωση απορρόφησης).
Ο χαρακτηρισμός λύσεων του γενικευμένου προβλήματος b.FT θα

μας οδηγήσει μέσω της γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης (weighted
floating case) σε κάποιες εξελικτικές οικογένειες κλειστών πολυέδρων
και πολυγώνων στον R3 που θα δώσουμε στο Κεφάλαιο 7. Τέλος, θα
διατυπώσουμε το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Torricelli με βαρύτητες
(αντ.bFT) για τρία μη συγγραμικά σημεία στον R2 και θα δώσουμε τη
λύση των Gueron-Tessler ([37]).

3.1 Κάποια βασικά στοιχεία κυρτής ανάλυσης

Οι έννοιες της μονόπλευρης παραγώγου κατά κατεύθυνσης, της υπό-
κλισης και του υποδιαφορικού μία συνάρτησης f θα μας βοηθήσουν για να
κατανοήσουμε κάποια αποτελέσματα από την περιοχή της κυρτής ανάλυ-
σης που θα χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στην επέκταση της
απόδειξης της γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης και απορρόφησης των
Kupitz-Martini για μη αρνητικές βαρύτητες ([69]).

Ορισμός 3.1.1. [69, Κεφάλαιο 23, σελ. 213] ΄Εστω f : Rn → [−∞,+∞]
και X κάποιο σημείο στο οποίο η f έχει πεπερασμένη τιμή. Τότε το όριο

f ′(X ; Y ) = lim
t↓0

f(X + tY )− f(X)

t
(3.1)

39
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ονομάζεται μονόπλευρη παράγωγος κατά κατεύθυνση της f στο X ως
προς το διάνυσμα Ỹ ή Y.

΄Ενας άλλος εναλλακτικός ορισμός του ορισμού 3.1 είναι ο εξής:

Ορισμός 3.1.2. [69, Κεφάλαιο 23, σελ. 213] ΄Εστω f : Rn → [−∞,+∞]
και X κάποιο σημείο στο οποίο η f έχει πεπερασμένη τιμή. Τότε το όριο

−f ′(X ;−Y ) = lim
t↑0

f(X + tY )− f(X)

t
(3.2)

ονομάζεται μονόπλευρη παράγωγο κατά κατεύθυνση της f στο X ως
προς το διάνυσμα −Ỹ ή −Y.

Οι ορισμοί 3.1.1 και 3.1.2 συνθέτουν την δίπλευρη παράγωγο κατά
κατεύθυνση της f.

Ορισμός 3.1.3. [69, Κεφάλαιο 25, σελ. 241] ΄Εστω f : Rn → [−∞,+∞].
Η f ονομάζεται διαφορίσιμη στοX εάν και μόνο εάν υπάρχει ένα διάνυσμα
X⋆ (απαραιτήτως μοναδικό) τέτοιο ώστε:

lim
Z→∞

f(Z)− f(X)− < X⋆, Z −X >

‖Z −X‖ = 0. (3.3)

Ορισμός 3.1.4. [69, Κεφάλαιο 25, σελ. 241] Το διάνυσμα X⋆ καλείται,
εφόσον υπάρχει, κλίση της f και συμβολίζεται με ∇f(X).

Είναι γνωστό από διάφορα κλασικά βιβλία της ανάλυσης ([69]) ότι
στην περίπτωση που η f είναι διαφορίσιμη στοX, τότε υπάρχει η δίπλευρη
παράγωγος κατά κατεύθυνση της f και ισχύει ότι:

f ′(X ; Y ) =< ∇f(X), Y > (3.4)

για κάθε Y ∈ R
n

και

f ′(X ;Ei) =< ∇f(X), Ei >=
∂f

∂xi
, (3.5)

όπου xi είναι το i−οστό στοιχείο του X και
Ei είναι η i−οστή γραμμή του μοναδιαίου πίνακα Inxn.
Επιπλέον, έχουμε:

∇f(X) = (
∂f

∂x1
,
∂f

∂x2
, ...,

∂f

∂xn
). (3.6)
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Ορισμός 3.1.5. [69, Κεφάλαιο 23, σελ. 214] ΄Εστω f : Rn → [−∞,+∞]
μία κυρτή συνάρτηση. Το διάνυσμα X⋆ ονομάζεται υπόκλιση της f στο
σημείο X εάν

f(Z) ≥ f(X)+ < X⋆, Z −X >, (3.7)

για κάθε Z ∈ R
n.

Ορισμός 3.1.6. [69, Κεφάλαιο 23, σελ. 215] Υποδιαφορικό της f στο
σημείο X ονομάζεται το σύνολο όλων των υποκλίσεων της f στο σημείο
X και το συμβολίζουμε με ∂̄f(X).

Ορισμός 3.1.7. [69, Κεφάλαιο 23, σελ. 215] Υποδιαφορικό της f ο-
νομάζεται η πολυμεταβλητή απεικόνιση ∂̄f : X → ∂̄f(X).

Παρατήρηση 3.1.8. Από τους ορισμούς 3.1.5 και 3.1.6 το υποδια-
φορικό της f στο X είναι ένα κλειστό κυρτό σύνολο.

Παράδειγμα 3.1.9. [69, Κεφάλαιο 23, σελ. 215] Η ευκλείδεια στάθμη
‖X‖ είναι διαφορίσιμη για κάθεX 6= 0, αλλά το υποδιαφορικό της υπάρχει
για κάθε X ∈ R

n :

∂̄f(X) =







X
‖X‖ εάν xi > 0

X⋆ : ‖X⋆‖ ≤ 1 εάν xi = 0
X

‖X‖ εάν xi < 0

Θεώρημα 3.1.10. [69, θεώρημα 23.2, σελ. 216] ΄Εστω f : R
n →

[−∞,+∞] μία κυρτή συνάρτηση. Το διάνυσμα X⋆ είναι η υπόκλιση της
f στο X εάν και μόνο εάν

f ′(X ; Y ) ≥< X⋆, Y > (3.8)

για κάθε Y.

Θεώρημα 3.1.11. [69, Κεφάλαιο 27, σελ. 264] Το 0 ∈ ∂̄f(X) εάν και
μόνο εάν η f έχει πεπερασμένη τιμή στο X και

f ′(X ; Y ) ≥ 0. (3.9)

Απόδειξη του Θεωρήματος 3.1.11: Ικανή και αναγκαία συνθήκη το X να
ανήκει στο σύνολο των σημείων ελαχίστου της f είναι το 0 ∈ ∂̄f(X) ή
το διάνυσμα X⋆ = 0 να είναι η υπόκλιση της f στο X. Αντικαθιστώντας
την τιμή X⋆ = 0 στο θεώρημα 3.1.10 έχουμε :

f ′(X ; Y ) ≥< 0, Y >= 0,

για κάθε Y ∈ R
n.
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΄Εστω ψ(X) = ‖X −Ai‖, όπου τα Ai είναι σταθερά στον Rn.

Θεώρημα 3.1.12. [13, (18.13),Σελ. 241],[53] Ισχύει ότι
ψ′(X ; Y )|X=Ai

= ‖Y ‖.

Απόδειξη του Θεωρήματος 3.1.12: Από τον ορισμό της παραγώγου κατά
κατεύθυνσης της ψ στο X = Ai προκύπτει ότι:

ψ′(X ; Y )|X=Ai
= lim

t↓

‖tY ‖
t

= ‖Y ‖.

Ομοίως,

−ψ′(X ;−Y )|X=Ai
= lim

t↑

‖tY ‖
t

= −‖Y ‖

ή

ψ′(X ;−Y )|X=Ai
= ‖Y ‖.

Πόρισμα 3.1.13. [13, (18.13),Σελ. 241],[53] Ισχύει ότι
ψ′(X ; Y )|X=Ai

= 1, για οποιοδήποτε μοναδιαίο διάνυσμα Y.

Απόδειξη του Πορίσματος 3.1.13: Είναι άμεση εφαρμογή του
Θεωρήματος 3.1.12 για Y : ‖Y ‖ = 1.

3.2 Χαρακτηρισμός λύσεων του προβλήματος b.FT στον
R

m

Θα ξεκινήσουμε με το γενικευμένο πρόβλημα b.FT για n σημεία στον
R

m.

Πρόβλημα 3.2.1. ΄Εστω n μη συγγραμικά σημεία {A1, A2, ..., An}
στον Rm (m ≥ 2, n ≥ 3,) και Bi ο μη αρνητικός πραγματικός αριθμός
(βαρύτητα) που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο Ai για i = 1, 2, 3, ..., n. Να
βρεθούν τα σημεία X ∈ R

m που ελαχιστοποιούν τη συνάρτηση:

f(X̃) =
m
∑

i=1

Bi‖X̃ − Ãi‖, (3.10)

όπου X̃ = (X1, X2, ..., Xm) και
Ãi = ((Ai)1, (Ai)2, ..., (Ai)m).
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Θεώρημα 3.2.2. [60],[71],[13, Θεώρημα 18.37, σελ. 250] ΄Εστω n μη
συγγραμικά σημεία {A1, A2, ..., An} στον Rm (m ≥ 2, n ≥ 3,) και Bi ο
θετικός πραγματικός αριθμός (βαρύτητα) που αντιστοιχεί σε κάθε σημείο
Ai για i = 1, 2, 3, ..., n. Ισχύει ότι:
(I) Το γενικευμένο σημείο b.FT A0 ως προς την (3.10) υπάρχει και

είναι μοναδικό (ύπαρξη και μοναδικότητα)
(II)Εάν για κάθε σημείο Ai ∈ {A1, A2, ..., An} ισχύει ότι

‖
n

∑

j=1

Bj ũij‖ > Bi, i 6= j,

για i, j = 1, 2, 3, ..., n, τότε
(α) το Ai δεν ανήκει στο {A1, A2, ..., Am} (γενικευμένη περίπτωση

επίπλευσης Weighted Floating Case) και
(β)

n
∑

i=1

Biũ0i = 0,

όπου ũpq είναι το μοναδιαίο διάνυσμα που συνδέει τα Ap και Aq για
p, q = 0, 1, 2, 3..., n.
(III) Εάν υπάρχει κάποιο Ai ∈ {A1, A2, ..., Am} που ικανοποιεί τη

σχέση

‖
n

∑

j=1

Bj ũij‖ ≤ Bi, i 6= j.

για i, j = 1, 2, 3, ..., n, τότε το σημείο b.FT A0 είναι το σημείο Ai

(Γενικευμένη περίπτωση απορρόφησης Weighted absorbed case).

Απόδειξη της ύπαρξης (I):. Θα επεκτείνουμε την απόδειξη της ύπαρξης
των [52] για ίσες βαρύτητες και στην περίπτωση άνισων βαρυτήτων Bi για
i = 1, 2, ..., n. Εάν υποθέσουμε ότι το σημείο X απομακρύνεται συνεχώς
από τα σταθερά μη συγγραμμικά σημεία A1, A2, ..., An, τότε η ευκλεί-
δεια στάθμη ‖X̃‖ → ∞ και η αντικειμενική συνάρτηση (3.10) είναι μία
συνεχής θετική συνάρτηση, τέτοια ώστε f(X) → ∞. Επομένως, η συ-
νάρτηση αυτή θα έχει κάποιο σημείο ελαχίστου, το οποίο είναι το σημείο
b.FT.

Στην απόδειξη της μοναδικότητας θα χρειαστούμε το παρακάτω απο-
τέλεσμα, το οποίο αναφέρεται σε κλασικά βιβλία κυρτής ανάλυσης ([69]):

Πρόταση 3.2.3. [69, Κεφάλαιο 27,σελ. 263] Εάν μία συνάρτηση f :
W ∈ R

n → R είναι αυστηρώς κυρτή, τότε θα έχει το πολύ ένα σημείο
ελαχίστου.
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Απόδειξη της μοναδικότητας (I):. Πολλαπλασιάζοντας την ευκλείδεια στάθ-
μη ‖X̃ − Ãi‖ που είναι μία κυρτή συνάρτηση με την αντίστοιχη βαρύτητα
Bi παίρνουμε μία κυρτή συνάρτηση. Επομένως, η f(X) είναι μία κυρτή
συνάρτηση ως άθροισμα n κυρτών συναρτήσεων και επιπλέον είναι μία
αυστηρώς κυρτή συνάρτηση γιατί τα n σημεία A1, A2, ..., An δεν βρίσκο-
νται σε μία ευθεία στον Rn. Από το αποτέλεσμα της πρότασης 3.2.3 η
f θα έχει ένα και μόνο ένα σημείο ελαχίστου A0, το οποίο θα είναι το
σημείο b.FT των {A1, A2, ..., An}.

Απόδειξη της γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης (II):. Θα αποδείξου-
με τη συνεπαγωγή II ⇒ II(a) με τη μέθοδο της αντιθετοαντιστροφής και
την ισοδυναμία II(a) ⇔ II(b), την οποία ακολούθησαν και οι Kupitz-
Martini στην [52] για ίσες βαρύτητες (βλέπε και [13, Θεώρημα 2.3,
σελ. 237-243]).
Θα δείξουμε ότι εάν το σημείο b.FTA0 είναι ένα από τα {A1A2, ..., An}

(για παράδειγμα έστω το A1) τότε

‖
n

∑

j=1

Bj ũ1j‖ ≤ B1.

Από το θεώρημα 3.1.11 για A0 = A1 και Y ∈ R
m έχουμε:

f ′(A1; Y ) ≥ 0. (3.11)

Θέτουμε ψi(X) = ‖X − Ai‖ και

f̄(X) = f(X)−B1ψ1(X) =
n

∑

i=2

Biψi(X). (3.12)

Από την (3.12) η συνάρτηση f̄ είναι διαφορίσιμη στο X = A1 και από
την (3.4) έχουμε ότι:

f̄ ′(A1; Y ) =< ∇f̄(A1), Y > . (3.13)

΄Εστω V ένα μοναδιαίο διάνυσμα στον Rn.
Λαμβάνοντας υπόψη τις (3.13),(3.12) και το Πόρισμα 3.1.13 υπολογί-

ζουμε την παράγωνο κατά κατεύθυνση της f̄ στο X = A1 ως προς την
κατεύθυνση του V :

< ∇f̄(A1), V >= f ′(A1;V ) +B1 (3.14)

Αντικαθιστώντας το V = ∇f̄(A1)

‖∇f̄(A1)‖ στην (3.14) και λαμβάνοντας υπό-

ψη την (3.11) για Y = V παίρνουμε ότι:
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‖
n

∑

j=1

Bjũ1j‖ ≤ B1.

Στη συνέχεια, θα αποδείξουμε τη συνεπαγωγή II(a) ⇒ II(b).
΄Εστω το A0 δεν είναι κάποιο από τα σημεία Ai. Τότε η αντικειμενική

συνάρτηση f είναι διαφορίσιμη στο X = A0. Από την αρχή του Fermat
έχουμε ότι:

∇f(A0) = 0

ή

∇f(A0) =
n

∑

i=1

Bi∇ψ(X) =
n

∑

i=1

Biũ0i = 0.

Επομένως, το A0 είναι το σημείο b.FT των {A1, A2, ..., An}.
Το τελευταίο βήμα της απόδειξης είναι η απόδειξη της συνεπαγωγής

II(b) ⇒ II(a).
΄Εστω ότι το σημείο X είναι το γενικευμένο σημείο επίπλευσης της

αντικειμενικής συνάρτησης f, τότε ισχύει ότι:

∇f(X) =

n
∑

i=1

Biũ0i = 0.

Επομένως, το X είναι ακρότατο της f και X = A0, γιατί το ακρότατο
μίας κυρτής συνάρτησης είναι σημείο ελαχίστου.

Απόδειξη της γενικευμένης περίπτωσης απορρόφησης III:. Στην απόδει-
ξη της II αντικαθιστώντας τις συνεπαγωγές με τις ισοδυναμίες προκύπτει
ότι το σημείο X, το οποίο δεν ανήκει στο {A1, A2, ..., An}, είναι το σημείο
b.FT εάν και μόνο εάν

‖
n

∑

j=1

Bj ũij‖ > Bi, i 6= j,

για i, j = 1, 2, 3, ..., n.
Εφαρμόζοντας την μέθοδο της αντιθετοαντιστροφής στην περίπτωση

III παίρνουμε την μαθηματική πρόταση:
Εάν το σημείο X, το οποίο δεν ανήκει στο {A1, A2, ..., An}, είναι το

σημείο b.FT τότε

‖
n

∑

j=1

Bj ũij‖ > Bi, i 6= j,
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για i, j = 1, 2, 3, ..., n, το οποίο περιλαμβάνεται στην παραπάνω ισοδυνα-
μία που ισχύει.

Θεώρημα 3.2.4 (Θεώρημα Torricelli). ΄Εστω ότι έχουμε τρία μη συγ-
γραμμικά σημεία στον R2, τα οποία σχηματίζουν γωνίες μικρότερες από
120◦. Τότε το σημείο FT είναι εσωτερικό σημείο του τριγώνου.

Απόδειξη του Θεωρήματος 3.2.4: Από το Θεώρημα 3.2.2 θα εξετάσουμε
εάν ισχύει η γενικευμένη περίπτωση επίπλευσης για B1 = B2 = B3 και
∠AiAjAk < 120◦ για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.
Συγκεκριμμένα έχουμε:

‖ũij + ũik‖ > 1

ή

cos∠AjAiAk > −1

2

ή

∠AjAiAk < 120◦,

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k, το οποίο ισχύει εξ’υποθέσεως και
συμπεραίνουμε ότι ισχύει η περίπτωση επίπλευσης του θεωρήματος 3.2.2.

Θεώρημα 3.2.5. [37] Αν το σημείο b.FT είναι εσωτερικό σημείο του
τριγώνου △A1A2A3, τότε ισχύει η γενικευμένη ισογώνια ιδιότητα του
σημείου b.FT:

cos(∠AiA0Ak) =
B2

j −B2
i − B2

k

2BiBk

, (3.15)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Απόδειξη του Θεωρήματος 3.2.5,[37]: Ακολουθώντας τη μηχανική μέθο-
δο ισορροπίας των Gueron-Tessler (Pick-Polya) παίρνουμε τη σχέση ι-
σορροπίας της γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης για n = 3 του Θεω-
ρήματος 3.2.2 II. (β):

B1ũ1 +B2ũ2 +B3ũ3 = 0̃ (3.16)

ή

Bj ũj = −Biũi +Bkũk (3.17)

ή



3.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜ�ΟΣ Λ�ΥΣΕΩΝ ΤΟΥ B.FT 47

(Bjũj)
2 = (−Biũi +Bkũk)

2 (3.18)

ή

cos(∠AiA0Ak) =
B2

j − B2
i −B2

k

2BiBk

,

για i, j, k = 1, 2, 3, i 6= j 6= k.

Πρόταση 3.2.6. [37],[53] Αν το σημείο b.FT είναι εσωτερικό σημείο
του τριγώνου△A1A2A3 με ίσες βαρύτητες τότε ισχύει η ισογώνια ιδιότητα
του σημείο b.FT:

∠A1A0A2 = ∠A2A0A3 = ∠A3A0A1 = 120◦. (3.19)

Απόδειξη της πρότασης 3.2.6: Αντικαθιστώντας στην (3.15) B1 = B2 =
B3 προκύπτει η (3.19).

Θεώρημα 3.2.7 (Θεώρημα Cavallieri). ΄Εστω ότι έχουμε τρία μη συγ-
γραμμικά σημεία στον R2. Εάν μία από τις γωνίες είναι ίση ή μεγαλύτερη
από 120◦, τότε η κορυφή της γωνίας αυτής είναι το σημείο FT του τρι-
γώνου.

Απόδειξη του Θεωρήματος 3.2.7: Από το Θεώρημα 3.2.2 θα εξετάσουμε
εάν ισχύει η γενικευμένη περίπτωση απορρόφησης για B1 = B2 = B3 και
έστω ∠A2A1A3 ≥ 120◦.

Συγκεκριμμένα έχουμε:

‖ũ12 + ũ13‖ < 1

ή

cos∠A2A1A3 ≥ −1

2

ή

∠A2A1A3 ≥ 120◦,

το οποίο ισχύει εξ’υποθέσεως και συμπεραίνουμε ότι ισχύει η περίπτωση
απορρόφησης του θεωρήματος 3.2.2.



48 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜ�ΕΝΟ B.FT ΠΡ�ΟΒΛΗΜΑ

3.3 Ο αλγόριθμος του Weiszfeld στον R
2

Θα περιγράψουμε την αλγοριθμική διαδικασία Weiszfeld ( [83], [81],
[82],[13, Κεφάλαιο 2]), η οποία δίνει την τοποθεσία του σημείου b.FT για
n σημεία στον R2.
΄Εστω Ai = Ai(xi, yi) n σημεία στον R2, με καρτεσιανές συντεταγμέ-

νες (xi, yi) ως προς το ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxy, για
i = 1, 2, 3, ..., n, κι έστω X = X(x, y) το ζητούμενο σημείο ελαχίστου.
Η αντικειμενική συνάρτηση f(A0) γράφεται:

n
∑

i=1

Bia(X,Ai) =
n

∑

i=1

Bi

√

(x− xi)2 + (y − yi)2 = 0,

όπου

a(X,Ai) = ai(X,Ai) =
√

(x− xi)2 + (y − yi)2,

είναι η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ των σημείων X και Ai στο R2.
Παραγωγίζοντας την αντικειμενική συνάρτηση ως προς x και y έχου-

με:

∂f(X)

∂x
=

n
∑

i=1

Bi

(x− xi)

ai(X,Ai)
= 0 (3.20)

και

∂f(X)

∂y
=

n
∑

i=1

Bi

(y − yi)

ai(X,Ai)
= 0. (3.21)

Λύνοντας τις (3.20) ως πρός x και (3.21) ως προς y, παίρνουμε τη
συνάρτηση g(X) :

X(x, y) = g(X(x, y)) =

∑n

i=1Bi
Ai

ai(X,Ai)
∑n

i=1Bi
1

ai(X,Ai)

.

Επομένως, ο αλγόριθμος Weiszfeld είναι ο εξής:
΄Εστω A = {A1, A2, ..., An} ένα υποσύνολο του R2. Η εύρεση του γε-

νικευμένου σημείου Fermat-Torricelli στην περίπτωση επίπλευσης (weighted
floating case) βρίσκεται ακολουθώντας τα υπολογιστικά βήματα:
1. Διάλεξε την εκτίμηση σφάλματος ǫ, και ένα σημείο να ανήκει στο

κυρτό κάλυμμα του A.
2. Για j = 0, 1, 2, ... υπολόγισε

Xj+1 = g(Xj);
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3. Σταμάτησε όταν
a(Xj , Xj+1) < ǫ.

Στη γενικευμένη περίπτωση απορρόφησης, αν ικανοποιείται η ανισό-
τητα

‖
n

∑

j=1

Bj~u(Ai, Aj)‖ ≤ Bi, i 6= j,

τότε το ζητούμενο σημείο είναι το Ai.

3.4 Το αντ.FT πρόβλημα για τρία σημεία στον R
2

Το αντίστροφο πρόβλημα Fermat-Torricelli με βαρύτητες (αντ.FT)
εισήχθη το 2002 για 3 μη συγγραμικά σημεία στον R2 από τους Gueron-
Tessler ([37]).

Πρόβλημα 3.4.1. [37, Παράγραφος 4,σελ. 449]
Δοθέντος ενός σημείου A0 που ανήκει στο εσωτερικό του τριγώνου

△A1A2A3 να εξεταστεί αν υπάρχει κάποιο μοναδικό σύνολο τιμών που
έχουν οι θετικές βαρύτητες B1, B2 και B3, τέτοιες ώστε

B1 +B2 +B3 = 1,

για τις οποίες το A0 να ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση

f(A0) = B1a1 +B2a2 +B3a3,

όπου ai, είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος που συνδέει το A0 με
το Ai και c > 0.

Λύση του Προβλήματος 3.4.1: Η μηχανική λύση των Gueron-Tessler δεν
διαφέρει από τη μηχανική λύση των Pick-Polya, οι οποίοι μετέτρεψαν σε
ένα σύστημα ισορροπίας τα σημεία του τριγώνου. ΄Οπως έχουμε περι-
γράψει στην εισαγωγή το σημείο b.FT είναι σημείο ισορροπίας, το οποίο
προκύπτει και από τη γενικευμένη περίπτωση επίπλευσης του θεωρήμα-
τος 3.2.2, II(β) για n = 3 :

B1ũ01 +B2ũ02 +B3ũ03 = 0̃, (3.22)

ή

(Biũ0i +Bj ũ0j)
2 = (−Bkũ0k)

2, (3.23)

ή

B2
i +B2

j − B2
k

2BiBj

= − cos∠AiA0Aj, (3.24)



50 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜ�ΕΝΟ B.FT ΠΡ�ΟΒΛΗΜΑ

για i, j, k = 1, 2, 3, i 6= j 6= k.
Θεωρούμε ότι στην (3.24) οι βαρύτητες Bi είναι άγνωστοι θετικοί

πραγματικοί αριθμοί και οι γωνίες ∠A1A0A2, A2A0A3 και A3A0A1 είναι
δοσμένες. Από την γενικευμένη κατασκευή του Torricelli με βαρύτητες
των Gueron-Tessler θα βρούμε μία σχέση για τους λόγους των Bi

Bj
, οι

οποίοι δίνουν λύση στο αντ.FT πρόβλημα.
Από το τρίγωνο △A1A2A3 φέρνουμε τις κάθετες ευθείες στα Ai ως

προς τα ευθύγραμμα τμήματα A0Ai, οι οποίες τέμνονται στα σημεία Ci

και σχηματίζουν τις γωνίες

∠CiCjCk = 180◦ − ∠AiA0Ak (3.25)

για i, j, k = 1, 2, 3, i 6= j 6= k.
Από τις (3.23), (3.24) προκύπτει ότι:

CiCj = λBk (3.26)

για i, j, k = 1, 2, 3, i 6= j 6= k, όπου λ είναι ένα σταθερός θετικός
πραγματικός αριθμός.
Από τον νόμο των ημιτόνων στο △C1C2C3 και λαμβάνοντας υπόψη

τις (3.26), (3.25) παίρνουμε:

Bi

Bj

=
sin∠AjA0Ak

sin∠AiA0Ak

,

για i, j, k = 1, 2, 3, i 6= j 6= k.



Κεφάλαιο 4

Το πρόβλημα b.FT στο Κ-επίπεδο

Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε το πρόβλημα b.FT στο 1-επίπεδο
(Μοναδιαία σφαίρα S2

1(ẽ3), Υπερβολικό επίπεδο H
2
−1 και στο Ευκλείδειο

επίπεδο R
2). Η μελέτη αυτή αφορά την ύπαρξη και μοναδικότητα του

σημείου b.FT στη μοναδιαία σφαίρα μέσω της στερεογραφικής προβολής
του Πτολεμαίου και την απόδειξη της γενικευμένης ισογώνιας ιδιότητας
του σημείου b.FT εισάγοντας μία ενοποιημένη μέθοδο παραγώγισης με-
ταβλητού μήκους ενός γεωδαισιακού τόξου ως προς μεταβλητή γωνία.
Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου παραγώγισης μεταβλητού μήκους γεω-
δαισιακού τόξου ως προς μεταβλητή γωνία μας οδηγεί στην επέκταση
της λύσης του αντ.FT προβλήματος των S.Gueron και R.Tessler στο
Κ-επίπεδο.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι πρωτότυπα και έχουν δημο

σιευτεί στην εργασία [86].

4.1 Υπαρξη και μοναδικότητα της λύσης του προβλήμα-
τος b.FT στην μοναδιαία σφαίρα

΄Εστω △A1A2A3 ένα γεωδαισιακό τρίγωνο που βρίσκεται στο ημι-
σφαίριο της μοναδιαίας σφαίρας S2

1 και έστω A0 ένα τέταρτο σημείο στο
ίδιο ημισφαίριο με τα σημεία A1, A2 και A3. Συμβολίζουμε με ai το μήκος
του τόξου του γεωδαισιακού κύκλου που ενώνει το Ai με το A0 για
i = 1, 2, 3, με aij το μήκος του γεωδαισιακού τόξου που ενώνει το Ai με
το Aj για i, j = 1, 2, 3, i 6= j και με αijk = ∠AiAjAk τη γωνία με κορυφή
το Aj και πλευρές τα AiAj , AjAk για i, j, k = 0, 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.
Διατυπώνουμε το πρόβλημα Fermat-Torricelli με βαρύτητες (πρόβλη-

μα b.FT) για τρία σημεία που βρίσκονται στο ίδιο ημισφαίριο, αλλά δεν
βρίσκονται στο ίδιο γεωδαισιακό τόξο.

Πρόβλημα 4.1.1. [86, Πρόβλημα 2.1,σελ. 56] ΄Εστω σε κάθε κορυφή
Ai αντιστοιχεί ο θετικός αριθμός Bi (βαρύτητα) για i = 1, 2, 3. Να βρεθεί
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ένα τέταρτο σημείο A0 (σημείο b.FT) που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση

f(a1, a2, a3) = B1a1 +B2a2 +B3a3. (4.1)

Θεώρημα 4.1.2. [86, Θεώρημα 2.2,σελ. 56] Το σημείο b.FT A0 του
△A1A2A3 υπάρχει και είναι μοναδικό.

Απόδειξη του Θεωρήματος 4.1.2:
΄Υπαρξη:

Η αντικειμενική συνάρτηση (4.1) είναι συνεχής συνάρτηση ενός συμπα-
γούς υποσυνόλου του ημισφαιρίου που περιλαμβάνει το τρίγωνο△A1A2A3

στον R3. Επομένως, από το γνωστό θεώρημα του Weirstrass ισχύει ότι
μία συνεχής συνάρτηση ορισμένη σε ένα συμπαγές σύνολο του R3, έχει
σημείο ελαχίστου.

Μοναδικότητα:
Στο Κεφάλαιο 2 αποδείξαμε ότι η στερεογραφική προβολή του Πτολε-

μαίου είναι μία 1-1 σύμμορφη απεικόνιση από το R2 στη μοναδιαία σφαίρα
S2
1(e3). Επομένως, ένα τρίγωνο △(A1A2A3)R2 απεικονίζεται μέσω της
στερεογραφικής προβολής στο γεωδαισιακό τρίγωνο △(A1A2A3) στο
S2
1(e3).
Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
(α) Το σημείο (A0)R2 b.FT του △(A1A2A3)R2 είναι εσωτερικό σημείο

του τριγώνου. Τότε από το θεώρημα 3.2.5 δύο γωνίες χαρακτηρίζουν το
μοναδικό σημείο b.FT στο R2 :

∠A1A0A2 = arccos
B2

3 − B2
1 − B2

2

2B1B2
, (4.2)

∠A2A0A3 = arccos
B2

1 −B2
2 − B2

3

2B2B3

(4.3)

και η τρίτη υπολογίζεται από τη σχέση:

∠A1A0A3 = 2π − ∠A1A0A2 − ∠A2A0A3. (4.4)

(β) Το σημείο (A0)R2 b.FT του △(A1A2A3)R2 είναι μία από τις κο-
ρυφές του του τριγώνου κι έστω για παράδειγμα ότι A0 = A1. Τότε το
σημείο (A0)R2 χαρακτηρίζεται από μία γωνία τη γωνία ∠A2A1A3.
Το σημείο b.FT των περιπτώσεων (α) και (β) μέσω της στερεογραφι-

κής προβολής απεικονίζεται στο (A0)S2

1
και λόγω της ισογώνιας ιδιότητας

της στερεογραφικής προβολής απεικονίζεται στις ίδιες γωνίες.
Αντιστρόφως, εάν έχουμε δύο b.FT σημεία A0 και A′

0 που αντιστοι-
χούν σε ένα σφαιρικό γεωδαισιακό τρίγωνο △(A1A2A3) στο ημισφαί-
ριο της S2

1(e3) τότε μέσω της 1-1 αντίστροφης απεικόνισης της στερεο-
γραφικής προβολής θα απεικονίζονταν σε δύο διαφορετικά σημεία στο R2
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που θα έχουν μεταξύ τους όσον αφορά τις περιπτώσεις (α) και (β) τις ίδιες
γωνίες με τις γωνίες που σχηματίζονται ως προς τα σημεία αυτά στο R2.
Το αποτέλεσμα αυτό δεν ισχύει, γιατί θα είχαμε δύο σημεία b.FT ως προς
το △(A1A2A3)R2 και δεν θα ίσχυε το αποτέλεσμα της Πρότασης 3.2.3
που έχουμε ήδη αποδείξει στο Κεφάλαιο 3. Επομένως, το σημείο b.FT
του γεωδαισιακού τριγώνου △(A1A2A3) στο S2

1(e3) είναι μοναδικό.

Παρατήρηση 4.1.3. Η απόδειξη της ύπαρξης του σημείου b.FT ενός
γεωδαισιακού τριγώνου του Θεωρήματος 4.1.2 έγινε μετά από υπόδει-
ξη του σχολιαστή της εργασίας (Reviewer) V. Pambuccian (βλέπε [86,
Review Report:MR2389002 (2008m:51045)]).

4.2 Η γενικευμένη ισογώνια ιδιότητα του προβλήματος
b.FT για γεωδαισιακά τρίγωνα στο Κ-επίπεδο

Εισάγουμε μία μέθοδο παραγώγισης μεταβλητού μήκους γεωδαισια-
κού τόξου ως προς μεταβλητή γωνία για να αποδείξουμε τη γενικευμένη
ισογώνια ιδιότητα του σημείου b.FT A0 για ένα γεωδαισιακό τρίγωνο στο
1-επίπεδο και κατέπέκταση στο Κ-επίπεδο.
Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα του Θεώρημα 2.2 και της Πρότα-

σης 2.6 που περιέχονται στην [86] τα ενοποιήσαμε στο παρακάτω θεώρη-
μα:

Θεώρημα 4.2.1. [86, Θεώρημα 2.2,σελ. 56-59, Πρόταση 2.6, Παρατή-
ρηση 2.4, Πόρισμα 3.3] Αν το σημείο b.FT A0 είναι εσωτερικό σημείο
του△A1A2A3 στο 1-επίπεδο τότε οι γωνίες α102, α203 και α301 εξαρτώνται
από τις τιμές των B1, B2 και B3 και δίδονται από τη σχέση:

cosαi0j = arccos
B2

k − B2
i −B2

j

2BiBj

, (4.5)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= k 6= j.

Απόδειξη του Θεωρήματος 4.2.1: (α) Σφαιρικό τρίγωνο △A1A2A3.
Από τον νόμο των συνημιτόνων στα σφαιρικά τρίγωνα △A0A1A3 και

△A0A1A2 έχουμε ότι:

cos(a3) = cos(a1) cos(a31) + sin(a1) sin(a31) cos(α013) (4.6)

και

cos(a2) = cos(a1) cos(a21) + sin(a1) sin(a21) cos(α213 − α013). (4.7)
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Από τις (4.6) και (4.7) τα γεωδαισιακά μήκη a2, a3 εκφράζονται συ-
ναρτήσει των a1 και α013 :

a2 = a2(a1, α013), a3 = a3(a1, α013). (4.8)

Από τις (4.8) και (4.1) η αντικειμενική συνάρτηση έχει την ακόλουθη
μορφή:

B1a1 +B2a2(a1, α013) +B3a3(a1, α013) = minimum. (4.9)

Παραγωγίζοντας την (4.9) ως προς τις μεταβλητές a1 και α013 παίρνουμε:

B2
∂a2
∂a1

+B3
∂a3
∂a1

= −B1, (4.10)

και

B2
∂a2
∂α013

+B3
∂a3
∂α013

= 0. (4.11)

Παραγωγίζοντας τις (4.6) και (4.7) ως προς το α013, αντικαθιστούμε τις
∂a2

∂α013
, ∂a3

∂α013
στην (4.11) και παίρνουμε τη σχέση:

B2

B3
=

sin(a31) sin(α013) sin(a2)

sin(a12) sin(α012) sin(a3)
. (4.12)

Από τον νόμο των ημιτόνων στα σφαιρικά τρίγωνα △A0A1A3, △A0A1A2

έχουμε:
sin(α013)

sin(a3)
=

sin(α103)

sin(a31)
, (4.13)

και
sin(α012)

sin(a2)
=

sin(α102)

sin(a12)
. (4.14)

Αντικαθιστώντας τις (4.13) και (4.14) στην (4.12) προκύπτει ότι:

B2

sin(α103)
=

B3

sin(α102)
. (4.15)

Από τον νόμο των συνημιτόνων στα △A0A1A2 και △A0A2A3 τα a1
και a3 εκφράζονται συναρτήσει των a2 και α023 :

a1 = a1(a2, α023), a3 = a3(a2, α023). (4.16)

Από τις (4.16) και (4.1) παίρνουμε την παρακάτω εξίσωση:

B1a1(a2, α023) +B2a2 +B3a3(a2, α023) = minimum. (4.17)
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Παραγωγίζοντας την (4.17) ως προς τη μεταβλητή α023, έχουμε ότι:

B1
∂a1
∂α023

+B3
∂a3
∂α023

= 0. (4.18)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που είχαμε ακολουθήσει με την (4.11)
για την (4.18) και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που προκύπτουν από
τους νόμους των ημιτόνων στα σφαιρικά τρίγωνα△A0A1A2 και△A0A2A3,
παίρνουμε τη σχέση:

B1

sin(α203)
=

B3

sin(α102)
= c. (4.19)

Από τις (4.19) και (4.15) προκύπτει ότι:

B1

sin(α203)
=

B2

sin(α103)
=

B3

sin(α102)
= c. (4.20)

Στη συνέχεια, θα υπολογίσουμε τις γωνίες α102, α203, , α301 λαμβάνο-
ντας υπόψη την παρακάτω σχέση που ισχύει μεταξύ των τριών γωνιών:

α102 + α203 + α301 = 2π, (4.21)

ή
sin(α203) = − sin(α103 + α102). (4.22)

Πολλαπλασιάζοντας την (4.22) με B2 και λαμβάνοντας υπόψη την
(4.20) παίρνουμε:

B1 sinα103 = B2 sinα203 = −B2 sinα103 cosα102 − B2 sinα102 cosα103.
(4.23)

ή

B1 sinα103 = −B2 sinα103 cosα102 − (B2 sinα102) cosα103

ή
B1 sinα103 = −B2 sinα103 cosα102 − (B3 sinα103) cosα103

ή
B2 cosα102 +B3 cosα103 = −B1. (4.24)

Από την (4.15) έχουμε:

B2

sin(α103)
− B3

sin(α102)
= 0. (4.25)

Υψώνοντας στο τετράγωνο τις (4.24) και (4.25) και προσθέτοντας
κατά μέλη προκύπτει ότι:
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cos(α203) =
B2

1 − B2
2 − B2

3

2B2B3
. (4.26)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που μας οδήγησε στην (4.24) προκύ-
πτουν οι εξισώσεις:

B1 cosα102 +B3 cosα203 = −B2, (4.27)

και
B1 cosα103 +B2 cosα203 = −B3. (4.28)

Από τις (4.27) και (4.28) και λαμβάνοντας υπόψη την (4.23) παίρνου-
με:

cos(α103) =
B2

2 −B2
1 −B2

3

2B1B3

(4.29)

και

cos(α102) =
B2

3 − B2
1 − B2

2

2B1B2
. (4.30)

Οι (4.26),(4.29) και (4.30) συνθέτουν την (4.5).
(β) Υπερβολικό τρίγωνο △A1A2A3 στον H2

−1.
Στο Κεφάλαιο 2 αποδείξαμε τον νόμο των συνημιτόνων και ημιτό-

νων σε ένα γεωδαισιακό τρίγωνο στον H2
−1. Από τον υπερβολικό νόμο

των συνημιτόνων στα τρίγωνα △A1A0A3 και △A1A0A2 παίρνουμε τις
σχέσεις:

cosh(a3) = cosh(a1) cosh(a31)− sinh(a1) sinh(a31) cos(α013), (4.31)

cosh(a2) = cosh(a1) cosh(a21)− sinh(a1) sinh(a21) cos(α213 − α013).
(4.32)

Από τον νόμο των ημιτόνων στα τρίγωνα △A0A1A3 και △A0A1A2, παίρ-
νουμε τις σχέσεις:

sin(α013)

sinh(a3)
=

sin(α103)

sinh(a31)
(4.33)

και
sin(α012)

sinh(a2)
=

sin(α102)

sinh(a12)
. (4.34)

Παραγωγίζοντας την (4.31) και την (4.32) ως προς την α013, αντικαθι-
στούμε τις ∂a2

∂α013
και ∂a3

∂α013
στην εξίσωση

B2
∂a2
∂α013

+B3
∂a2
∂α013

= 0,
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και λαμβάνοντας υπόψη τις (4.33) και (4.34) παίρνουμε τη σχέση:

B2

sin(α103)
=

B3

sin(α102)
= c. (4.35)

Ακολουθώντας όμοια διαδικασία με το σφαιρικό τρίγωνο προκύπτει η
σχέση (4.5) ως προς τις υπερβολικές γωνίες α102, α203 και α301 και τις
βαρύτητες B1, B2, και B3

(γ) Επίπεδο τρίγωνο △A1A2A3.
Χρησιμοποιούμε τους ίδιους συμβολισμούς όπως και στην περίπτωση

του σφαιρικού και υπερβολικού τριγώνου για τα μήκη πλευρών και τα
μέτρα γωνιών.
Από τον νόμο των συνημιτόνων στα τρίγωνα△A0A1A2, και△A0A1A3

έχουμε:
a22 = a21 + a221 − 2a1a21 cos(α213 − α013), (4.36)

και
a23 = a21 + a231 − 2a1a31 cos(α013). (4.37)

Από τον νόμο των ημιτόνων στα τρίγωνα △A0A1A2 και △A0A1A3, προ-
κύπτουν οι ακόλουθες δύο σχέσεις:

sin(α012)

a2
=

sin(α102)

a12
(4.38)

και

sin(α013)

a3
=

sin(α103)

a31
. (4.39)

Παραγωγίζοντας την (4.37) και την (4.36) ως προς την α013, αντικα-
θιστούμε τις ∂a2

∂α013
και ∂a3

∂α013
στην εξίσωση

B2
∂a2
∂α013

+B3
∂a2
∂α013

= 0,

και λαμβάνοντας υπόψη τις (4.38) και (4.39) παίρνουμε τη σχέση:

B2

sin(α103)
=

B3

sin(α102)
= c. (4.40)

Ακολουθώντας όμοια διαδικασία με το σφαιρικό τρίγωνο προκύπτει η
σχέση (4.5) ως προς τις γωνίες α102, α203 και α301 και τις βαρύτητες B1,
B2, και B3.
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Παρατήρηση 4.2.2. [86, Τύπος (19), σελ. 59]
Από τις (4.5) και (4.23) βρίσκουμε ότι η τιμή του c εξαρτάται από τα

B1, B2, B3 και δίδεται από τον τύπο:

c =
2B1B2B3

√

(B1 +B2 +B3)(B1 +B2 −B3)(B2 +B3 − B1)(B1 +B3 − B2)
.

(4.41)

Πόρισμα 4.2.3. [86, Θεώρημα 2.2,σελ. 56-59] Αν το A0 είναι εσωτερι-
κό σημείο του b.FT σημείου του △A1A2A3 στο 1-επίπεδο, τότε ισχύουν
οι ανισότητες:

|Bi − Bj| < Bk < Bi +Bj, (4.42)

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.

Απόδειξη του Πορίσματος 4.2.3: Επειδή τοA0 είναι εσωτερικό σημείο του
△A1A2A3 στο 1-επίπεδο από το Θεώρημα 4.2.1 προκύπτει ότι:

cosαi0j = arccos
B2

k − B2
i − B2

j

2BiBj

,

για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= k 6= j. Οι ανισότητες

|Bi −Bj | < Bk < Bi +Bj

για i, j, k = 1, 2, 3, i 6= j 6= k, προκύπτουν από το γεγονός ότι

−1 < cosαi0j < 1,

για i, j = 1, 2, 3 και i 6= j.

Παρατήρηση 4.2.4. [86, Γωνιακές ανισότητες, σελ.59] Χρειαζόμαστε
τις ακόλουθες τρεις ανισότητες για να είναι το A0 εσωτερικό του△A1A2A3

στο 1-επίπεδο (κατ΄ επέκταση στο Κ-επίπεδο)

α203 > α213, α103 > α321, α102 > α132.

Στο Κεφάλαιο 3 αποδείξαμε τη γενικευμένη περίπτωση επίπλευσης για
(Θεώρημα 3.2.2, περίπτωση II ) και το αντίστροφο του.
Στην περίπτωση που το △A1A2A3 βρίσκεται στο R2 έχουμε ότι

(Θεώρημα 3.2.2, περίπτωση II ) για n = 3) : Εάν για κάθε σημείο
Ai ∈ {A1, A2, A3} ισχύει ότι

‖
3

∑

j=1

Bjũij‖ > Bi, i 6= j,
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για i, j = 1, 2, 3, τότε
(α) το A0 δεν ανήκει στο {A1, A2, A3} (γενικευμένη περίπτωση επί-

πλευσης Weighted Floating Case) και
(β)

3
∑

i=1

Biũ0i = 0,

όπου ũpq είναι το μοναδιαίο διάνυσμα που συνδέει τα Ap και Aq για
p, q = 0, 1, 2, 3, και αντιστρόφως.
Επομένως, εάν το A0 δεν ανήκει στο {A1, A2, A3} τότε έχουμε:

‖Bjũij +Bkũik‖ > Bi, i 6= j,

ή

cosαjik >
B2

i − B2
j −B2

k

2BjBk

,

ή

cosαjik > cosαj0k

ή
αjik < αj0k,

για i 6= j 6= k, και i, j, k = 1, 2, 3.
Από τη συνθήκη να είναι εσωτερικό σημείο το A0 στη μοναδιαία σφαί-

ρα παίρνουμε τις ανισότητες ([86, Θεώρημα 2.2, σελ. 56]):

B2
1 − B2

2 −B2
3

2B2B3

<
cos(a23)− cos(a31) cos(a12)

sin(a31) sin(a12)
,

B2
2 − B2

1 −B2
3

2B1B3
<

cos(a31)− cos(a23) cos(a12)

sin(a23) sin(a12)
,

B2
3 − B2

1 −B2
2

2B1B2
<

cos(a12)− cos(a31) cos(a23)

sin(a31) sin(a23)
.

Παρατήρηση 4.2.5. [86] Να σημειώσουμε ότι το A0 βρίσκεται στη
τομή των γεωδαισιακών τόξων μήκους a1 και a2. Διορθώνουμε τον όρο
¨γεωμετρική κατασκευή’ του σημείου A0 που χρησιμοποιήθηκε ανεπιτυ-
χώς στην [86, σελ. 59] στον όρο ¨γεωμετρικό υπολογισμό’ γιατί σύμφω-
να με τον σχολιαστή της εργασίας ([86, MR2389002 (2008m:51045)])
αναφέρθηκε ότι βάσει του [70] δεν υπάρχει τρόπος να γίνει γεωμετρική
κατασκευή του A0 για δοσμένο τρίγωνο △A1A2A3 πάνω σε σφαίρα. Εί-
ναι προφανές, ότι στη συνέχεια αναφερόμαστε σε αριθμητικό υπολογισμό
μέσω των γωνιών α013 και α023.
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Θεώρημα 4.2.6. [86, Θεώρημα 2.2,σελ. 56-59] ΄Εστω A0 το b.FT
σημείο του △A1A2A3 στο 1-επίπεδο. Εάν υπάρχει κάποιο i τέτοιο ώστε

Bi ≥ Bj +Bk

για i, j, k = 1, 2, 3, και i 6= j 6= k, τότε το A0 συμπίπτει με το Ai.

Απόδειξη του Θεωρήματος 4.2.6: ΄Εστω

B1 ≥ B2 +B3.

Τότε έχουμε ότι:

f(A0) = B1a1 +B2a2 +B3a3 ≥ (B2 +B3)a1 +B2a2 +B3a3

= B2(a1 + a2) +B3(a1 + a3) ≥ B10 +B2a12 +B3a13 = f(A1),

ή A0 = A1.

Πόρισμα 4.2.7. [86, Πόρισμα 2.5, σελ. 60] Εάν B1=B2=B3, τότε
ισχύει η ισογώνια ιδιότητα του σημείου FT στο 1-επίπεδο:

α102 = α203 = α301 = 120◦.

Απόδειξη του Πορίσματος 4.2.7: Αντικαθιστώντας στην (4.5) προκύπτει
ότι:

α102 = α203 = α301 = 120◦.

Παρατήρηση 4.2.8. Σημειώνουμε ότι εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο
παραγώγισης του μήκους ενός μεταβλητού γεωδαισιακού τόξου ως προς
μεταβλητή γωνία από τον ενοποιημένο νόμο των συνημιτόνων και των
ημιτόνων προκύπτει η ίδια γενίκευση της ισογώνιας ιδιότητας του σημείου
b.FT για ένα γεωδαισιακό τρίγωνο στο Κ-επίπεδο.

4.3 Το αντ.FT πρόβλημα για τρία σημεία στο 1-επίπεδο

Στην παράγραφο αυτή αποδεικνύουμε ότι η λύση στο αντ.FT πρό-
βλημα για τρία σημεία στο 1-επίπεδο (Πρόβλημα 4.3.1) συμπίπτει με την
λύση των Gueron-Tessler στο αντ.FT πρόβλημα για τρία σημεία στον R2

(Κεφάλαιο 3).

Πρόβλημα 4.3.1. [86, Πρόβλημα 3.1,σελ. 61] ΄Εστω A0 το εσωτερικό
σημείο b.FT ενός γεωδαισιακού τριγώνου △A1A2A3 στο 1-επίπεδο. Να
βρεθούν οι λόγοι των βαρυτήτων Bi

Bj
, i, j = 1, 2, 3, εάν θεωρήσουμε ότι οι

βαρύτητες B1, B2 και B3 μεταβάλλονται έτσι ώστε το εσωτερικό σημείο
A0 του △A1A2A3 να παραμένει σταθερό και να ισχύει

B1 +B2 +B3 = c = constant.
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Πρόταση 4.3.2. [86, Πρόταση 3.2,σελ. 61] Με δεδομένες τις γωνίες
α102, α203, α301 και το σημείο b.FT A0 του σχηματιζόμενου τριγώνου στο
1-επίπεδο ο λόγος των βαρυτήτων B1, B2, B3 δίδεται από τον ακόλουθο
τύπο:

B1 : B2 : B3 = sin(α203) : sin(α103) : sin(α102).

Απόδειξη της Πρότασης 4.3.2: Ο λόγος B1 : B2 : B3 λαμβάνεται από
την (4.20). Η σχέση αυτή ισχύει στον S2

1 , στον H
2
−1 και στον R

2 και
επεκτείνει το αποτέλεσμα των Gueron-Tessler στον R2.

Πρόταση 4.3.3. [86, Πρόταση 3.5,σελ. 61] Το σημείο b.FT A0 ενός
τριγώνου △A1A2A3 στο 1-επίπεδο παραμένει το ίδιο ως προς ένα άλλο
τρίγωνο △A′

1A
′
2A

′
3 στο 1-επίπεδο εάν ισχύει η γενικευμένη περίπτωση

επίπλευσης για το 1-επίπεδο (Πόρισμα 4.2.3 και Παρατήρηση 4.2.4) με
σταθερές τιμές Bi που αντιστοιχούν στις κορυφές Ai, i = 1, 2, 3.

Απόδειξη της Πρότασης 4.3.3: Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη σχέ-
ση των βαρυτήτων του αντ.FT προβλήματος

B1 : B2 : B3 = sin(α203) : sin(α103) : sin(α102).

Πόρισμα 4.3.4. [86, Πόρισμα 3.6,σελ. 62] Το σημείο b.FTA0 ενός τρι-
γώνου △A1A2A3 παραμένει το ίδιο ως προς ένα άλλο τρίγωνο △A′

1A
′
2A

′
3

με κορυφές να βρίσκονται πάνω στους γεωδαισιακούς κύκλους που ορί-
ζονται από τα γεωδαισιακά τόξα A0A1, A0A2 και A0A3.

Απόδειξη του Πορίσματος 4.3.4: Το αποτέλεσμα του Πορίσματος είναι ά-
μεση συνέπεια της Πρότασης 4.3.2.

Παρατήρηση 4.3.5. Σημειώνουμε ότι στην αναλλοιώτητα του σημείου
b.FT στο 1-επίπεδο εμπεριέχεται η έννοια της στροφής στο 1-επίπεδο
στην Πρόταση 4.3.3 και η έννοια της μεταφοράς στο 1-επίπεδο στο Πόρι-
σμα 4.3.4.

———————————————————

Παρατήρηση 4.3.6. Η λύση του αντ.FT προβλήματος στο 1-επίπεδο
συμπίπτει με τη λύση του αντ.FT προβλήματος στο Κ-επίπεδο, γιατί η
μέθοδος παραγώγισης μεταβλητού μήκους γεωδαισιακού τόξου ως προς
μεταβλητή γωνία στο 1-επίπεδο και στο Κ-επίπεδο οδηγούν στο ίδιο ακρι-
βώς γραμμικό σύστημα ως προς B1, B2 και B3.
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Κεφάλαιο 5

Το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα σημεία στον
R

2

Στο Κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε τις εξισώσεις που αποτελούν ανα-
γκαία συνθήκη για να είναι το σημείο b.FT εσωτερικό ενός κυρτού τετρα-
πλεύρου στον R2.
Στην επόμενη παράγραφο θα αποδείξουμε μία ιδιότητα αναλλοιώτου

για το σημείο b.FT (γεωμετρική πλαστικότητα) για συγκεκριμμένες κλά-
σεις τετραπλεύρων στον R2. Στη συνέχεια, θα εισάγουμε την δυναμική
πλαστικότητα των τετραπλεύρων, η οποία ορίζεται από τις λύσεις του
αντ.FT προβλήματος για τέσσερα σημεία στον R

2 και θα περιγράψου-
με μέσα από αριθμητικά παραδείγματα την αρχή της πλαστικότητας των
τετραπλεύρων στον R2 χωρίς να την αποδείξουμε.
Σημειώνουμε ότι τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου 5 είναι πρωτότυπα

κι έχουν δημοσιευτεί στις εργασίες [87] και [92].

5.1 Το πρόβλημα b.FT για τετράπλευρα στον R
2

Εστω A1A2A3A4 ένα κυρτό τετράπλευρο στον R2 και ένας θετικός
αριθμός Bi αντιστοιχεί στην κορυφή Ai για i = 1, 2, 3, 4.
Συμβολίζουμε με ai το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος A0Ai, με

aij το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AiAj, αi0j = ∠AiA0Aj και
αijk = ∠AiAjAk για i, j, k = 1, 2, 3 και i 6= j 6= k.
Θα ξεκινήσουμε με το πρόβλημα b.FT για ένα κυρτό τετράπλευρο

A1A2A3A4 στον R2 :

Πρόβλημα 5.1.1. [87, Πρόβλημα 2.1, σελ. 412-413] Να βρεθεί το ε-
σωτερικό σημείο b.FT A0 του A1A2A3A4, όπου σε κάθε κορυφή Ai αν-
τιστοιχεί η βαρύτητα Bi, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανισότητες

‖
4

∑

j=1

Bj~uij‖ > Bi, i 6= j

63
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της γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης για i, j = 1, 2, 3, 4.

Θεώρημα 5.1.2. [87, Πρόβλημα 2.1, σελ. 412-413] Αναγκαία συνθή-
κη για να είναι το b.FT σημείο A0 εσωτερικό του κυρτού τετραπλεύρου
A1A2A3A4 στον R2 είναι να πληρούνται οι ακόλουθες δύο εξισώσεις ως
προς τις μεταβλητές α102 και α401 :

B2
3 −B2

1 +B2
2 +B2

4 + 2B2B4 cos(α401 + α102) + 2B1B2 cos(α102) +

+2B1B4 cos(α401) = 0

(5.1)

και

sin(α213)− cos(α213) cot(α102)− a31
a12

cot(α304 + α401)

− cos(α213)− sin(α213) cot(a102) +
a31
a12

−

sin(α314)− cos(α314) cot(α401) +
a31
a41

cot(α304 + α401)

cos(α314) + sin(α314) cot(α401)− a31
a41

. (5.2)

Απόδειξη του Θεωρήματος 5.1.2, ΄Εστω ότι επιλέγουμε τα B1, B2, B3

και B4 έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανισότητες

‖
4

∑

j=1

Bj~uij‖ > Bi, i 6= j

για i, j = 1, 2, 3, 4. Τότε το σημείο b.FT είναι εσωτερικό του A1A2A3A4

και είναι αυτό που ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση

f(A0) = B1a1 +B2a2 +B3a3 +B4a4. (5.3)

Θα υπολογίσουμε το σημείο b.FT A0 συναρτήσει των γωνιών α102,
α203, α304 και α401.
Στη συνέχεια, θα βρούμε την αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρού

ται ως προς τις μεταβλητές α102, α203, α304 και α401, ώστε το σημείο b.FT
A0 να είναι εσωτερικό του τετραπλεύρου A1A2A3A4.
Από τον νόμο των συνημιτόνων στα τρίγωνα △A0A1A2, △A0A1A3

και△A0A1A4 τα ευθύγραμμα τμήματα a2, a3, a4 εκφράζονται συναρτήσει
των μεταβλητών a1 και α013 :

a2 = a2(a1, α013), a3 = a3(a1, α013), a4 = a4(a1, α013). (5.4)

Παραγωγίζοντας την (5.3) ως προς τις μεταβλητές α013 και a1 παίρνουμε
τις ακόλουθες δύο εξισώσεις:
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Σχήμα 5.1:
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B2
∂a2
∂α3

+B3
∂a3
∂α3

+B4
∂a4
∂α3

= 0

και

B1 +B2
∂a2
∂a1

+B3
∂a3
∂a1

+B4
∂a4
∂a1

= 0.

Υπολογίζουμε τις μερικές παραγώγους ∂a2
∂α013

, ∂a3
∂α013

, ∂a4
∂α013

παραγωγίζο-
ντας τους νόμους των συνημιτόνων στα τρίγωνα △A0A1A2, △A0A1A3

και △A0A1A4 και αντικαθιστώντας τις σχέσεις που προκύπτουν από τον
νόμο των ημιτόνων στην (5.3) παίρνουμε:

−B2 sin(α102) +B3 sin(α304 + α401) +B4 sin(α401) = 0 (5.5)

Από την παραγώγιση της (5.3) ως προς τη μεταβλητή a1, προκύπτει ότι:

B1 +B2 cos(α102) +B3 cos(α304 + α401) +B4 cos(α401) = 0 (5.6)

Από τις (5.5), (5.6) έχουμε ότι:

cot(α304 + α401) =
B1 +B2 cos(α102) +B4 cos(α401)

B4 sin(α401)− B2 sin(α102)
(5.7)

Από την υπόθεση ότι το b.FT είναι εσωτερικό σημείο του τετραπλεύρου
A1A2A3A4 ισχύει:

B3ũ03 = −B1ũ01 −B2ũ02 − B4ũ04. (5.8)

Από την (5.8) παίρνουμε την (5.1).
Από τον νόμο των ημιτόνων στα △A1A0A3, △A1A0A2, △A1A0A4

προκύπτουν οι ακόλουθες δύο συναρτησιακές εξισώσεις, όπου η γωνία
α013 εξαρτάται από τις γωνίες α102 και α401 :

cot(α013) =
sin(α213)− cos(α213) cot(α102)− a31

a12
cot(α304 + α401)

− cos(α213)− sin(α213) cot(a102) +
a31
a12

(5.9)

cot(α013) =
sin(α314)− cos(α314) cot(α401) +

a31
a41

cot(α304 + α401)

cos(α314) + sin(α314) cot(α401)− a31
a41

(5.10)
Αφαιρώντας κατά μέλη τις (5.9) και (5.10) και αντικαθιστώντας την (5.7)
προκύπτει η εξίσωση (5.2).
Σημειώνουμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε για παράδειγμα τη μέθοδο

Βραχάτη-Ιορδανίδη ([79]) είτε τη μέθοδο του Νεύτωνα για να επιλύσουμε
αριθμητικά το σύστημα των δύο εξισώσεων (5.1) και (5.2) ως προς τις
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μεταβλητές α102 και α401. Στη συνέχεια αντικαθιστώντας αυτές τις τιμές
στην (5.7) βρίσκουμε την α304. Η α203 υπολογίζεται εύκολα από την
παρακάτω εξίσωση:

α203 = 2π − α102 − α304 − α401.

Παρατήρηση 5.1.3. [87, Παρατήρηση 2.3,σελ. 414] Η γωνία α013

παίζει σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του b.FT σημείου για ένα κυρ-
τό τετράπλευρο στον R2, όπου οι βαρύτητες πληρούν τις ανισότητες της
γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης. Να τονίσουμε ότι εάν επιλέξουμε
διαφορετικές βαρύτητες που πληρούν τις γενικευμένες περιπτώσεις επί-
πλευσης χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο υπολογισμού του cot(α013),
θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς τα πρόσημα των εξισώσεων
(5.9), (5.10).

Παράδειγμα 5.1.4. [87, Παράδειγμα 2.4,σελ. 414]
Εάν το κυρτό τετράπλευρο A1A2A3A4 είναι τετράγωνο τότε αφαιρώ-

ντας κατά μέλη τις εξισώσεις (5.9) και (5.10) προκύπτει η πρώτη εξίσωση
(a12 = a23 = a34 = a41):

− cot(α401 − α102) + cot(α304 + α401) =
cot(α102) + cot(α401)

cot(α401)− cot(α102)
,

όπου

cot(α304 + α401) =
B1 +B2 cos(α102) +B4 cos(α401)

B4 sin(α401)− B2 sin(α102)
.

Η δεύτερη εξίσωση είναι η (5.1) που έχουμε ήδη υπολογίσει. Είναι
σημαντικό να σημειώσουμε ότι το σύστημα των 2 εξισώσεων ως προς τις
μεταβλητές α102 και α401 εξαρτάται μόνο από τις τιμές των βαρυτήτων B1,
B2, B3 και B4. Τα πρόσημα στην πρώτη εξίσωση μπορούν να αλλάξουν
εάν επιλέξουμε διαφορετικές βαρύτητες που ικανοποιούν τις ανισότητες
της γενικευμένης περιπτώσης επίπλευσης για το τετράγωνο.

Παράδειγμα 5.1.5. ([92])
Αν θέσουμε στον γεωμετρικό αλγόριθμο εύρεσης του b.FT σημείου

για το κυρτό τετράπλευρο B4 = 0 προκύπτει μία αναλυτική τριγωνομετρι-
κή λύση για το τρίγωνο △A1A2A3, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως μία
από τις περιπτώσεις τριγωνομετρικών λύσεων που εξετάζονται οι γενικευ-
μένες περίπτωσεις επίπλευσης και απορρόφησης του b.FT σημείου στην
[64].
Θέτοντας B4 = 0 στις (5.7) και (5.1) και αντικαθιστώντας στην (5.9)

υπολογίζουμε την α013 από την παρακάτω εξίσωση:
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α013 = arccot(
sin(α213)− cos(α213) cot(arccos

B2

3
−B2

1
−B2

2

2B1B2
)− a13

a12
cot(arccos

B2

2
−B2

1
−B2

3

2B1B3
)

− cos(α213)− sin(α213) cot(arccos
B2

3
−B2

1
−B2

2

2B1B2
) + a13

a12

).

(5.11)
Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A0A1A3 έχουμε:

a1 =
sin(α013 + α103)a13

sin(α103)
, (5.12)

όπου τα α013 και a1 εξαρτώνται από τα B1, B2, B3, a13 και a12.

5.2 Γεωμετρική πλαστικότητα στον R
2

Στη παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε την έννοια της γεωμετρικής πλα-
στικότητας, η οποία συνδέεται με την γεωμετρική αναλλοιώτητα του b.FT
σημείου για κυρτά πολύγωνα στον R2. Να σημειώσουμε ότι η έννοια της
γεωμετρικής πλαστικότητας των κυρτών πολυγώνων στον R2 ήταν γνω-
στή στον V. Viviani ([13, Κεφάλαιο 2, Κανονικά Πολύγωνα]).

Πρόταση 5.2.1 (Αρχή της γεωμετρικής πλαστικότητας). [87, Πρότα-
ση 3.1,σελ. 414-415] ΄Εστω A1A2 . . . An ένα κυρτό πολύγωνο στον R

2 με
βαρύτητες B1, B2, ..., Bn και A0 το b.FT εσωτερικό σημείο του πολυγώ-
νου. Επιλέγουμε σημείο A′

i στην ημιευθεία που ορίζεται από το A0Ai.
Συμπέρασμα: Το πολύγωνο A′

1A
′
2 . . . A

′
n με βάρη B1, B2, ..., Bn έχει

b.FT το A0.

Απόδειξη της Πρότασης 5.2.1: ΄Εστω τα σημεία n μη συγγραμμικά ση-
μεία Ai με καρτεσιανές συντεταγμένες
A1(x1, y1), . . . , An(xn, yn) στον R2 και A0(x0, y0) οι συντεταγμένες του
b.FT σημείου A0 (Σχήμα 5.2).
Παραγωγίζοντας την αντικειμενική συνάρτηση f(A0) ως προς x και

y έχουμε:

∂f

∂x
=

n
∑

i=1

Bi

(x− xi)
√

(x − xi)2 + (y − yi)2
= 0

και
∂f

∂y
=

n
∑

i=1

Bi

(y − yi)
√

(x − xi)2 + (y − yi)2
= 0.

Συμβολίζοντας με θi τη γωνία μεταξύ των ευθυγράμμων τμημάτων
(xi−x0) με το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος A0Ai, οι παραπάνω δύο
εξισώσεις μετασχηματίζονται στις ακόλουθες:

∂f

∂x
=

n
∑

i=1

Bi cos(θi) = 0
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Σχήμα 5.2:

∂f

∂y
=

n
∑

i=1

Bi sin(θi) = 0

5.3 Δυναμική πλαστικότητα στον R
2

Στην παράγραφο αυτή εισάγουμε την έννοια της δυναμικής πλαστι-
κότητας των κυρτών τετραπλεύρων στον R2 μέσω του αντ.FT προβλή-
ματος για τέσσερα μη συγγραμμικά σημεία στον R

2. Στη συνέχεια θα
δώσουμε τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας και θα περιγράψουμε με
αριθμητικά παραδείγματα την ιδιότητα της δυναμικής πλαστικότητας των
κυρτών τετραπλεύρων στον R2.

Διατυπώνουμε το αντ.FT πρόβλημα για n μη συγγραμμικά σημεία
στον R2, ως επέκταση του αντ.FT προβλήματος για τρία μη συγγραμμικά
σημεία των Gueron-Tessler στον R2.

Πρόβλημα 5.3.1. [87, Ορισμός 4.1,σελ. 416] Δοθέντος ενός σημείου
A0 που ανήκει στο εσωτερικό του κυρτού πολυγώνου A1A2...An στον R2

υπάρχει κάποιο μοναδικό σύνολο θετικών βαρυτήτων Bi τέτοιο ώστε:

n
∑

i=1

Bi = c = const, (5.13)
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για το οποίο το A0 ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση

f(A0) =
n

∑

i=1

Biai (5.14)

όπου το ai είναι το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει το A0

με το Ai.

Στο Κεφάλαιο 3 δόθηκε θετική απάντηση από τους Gueron-Tessler
στο αντ.FT για τρία μη συγγραμικά σημεία στον R2. Εμείς θα δώσουμε
αρνητική απάντηση στο αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα μη συγγραμμικά
σημεία στον R

2 μέσω της δυναμικής πλαστικότητας του τετραπλεύρου
στον R2.

Λήμμα 5.3.2. [87, Πόρισμα 4.3,σελ.417],[37] Θέτοντας B4 = B5 =
... = Bn = 0 στο αντ.FT πρόβλημα για n μη συγγραμμικά σημεία στον
R

2 ο λόγος των βαρυτήτων Bi

Bj
για i, j = 1, 2, 3, δίδεται από τη σχέση:

B1 : B2 : B3 = sin(α203) : sin(α301) : sin(α102).

Απόδειξη του Λήμματος 5.3.2: Αντικαθιστώντας B4 = B5 = ... = Bn =
0 στην αντικειμενική συνάρτηση (5.14) προκύπτει η αντικειμενική συνάρ-
τηση ενός τριγώνου στον R2, όπου έχει δοθεί αναλυτική λύση στο αντ.FT
πρόβλημα για 3 σημεία στον R2 από τους Gueron-Tessler (Κεφάλαιο 3,
Πρόταση 3.4.1).

Στην πρόταση που ακολουθεί θα δώσουμε τις εξισώσεις δυναμικής
πλαστικότητας, οι οποίες πηγάζουν από το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα
μη συγγραμμικά σημεία στον R2.
Συμβολίζουμε με (Bi)1234 την βαρύτητα που αντιστοιχεί στην κορυφή

Ai, του τετραπλεύρου A1A2A3A4 για i = 1, 2, 3, 4 και με (Bj)jkl τη
βαρύτητα που αντιστοιχεί στην κορυφή Aj του τριγώνου △AjAkAl, για
j, k, l = 1, 2, 3, 4.

Πρόταση 5.3.3 (Η αρχή της δυναμικής πλαστικότητας). [87, Πρότα-
ση 4.4,σελ. 417]
΄Εστω A1A2A3A4 ένα κυρτό τετράπλευρο με βαρύτητες B1, B2, B3,

B4 και A0 το b.FT εσωτερικό σημείο του τετραπλεύρου. Επιλέγουμε τις
μεταβλητές βαρύτητες (B1)1234, (B2)1234, (B3)1234 και (B4)1234, οι οποίες
πληρούν τις εξισώσεις:

(
B2

B1
)1234 = (

B2

B1
)123[1− (

B4

B1
)1234(

B1

B4
)134], (5.15)

(
B3

B1
)1234 = (

B3

B1
)123[1− (

B4

B1
)1234(

B1

B4
)124] (5.16)
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και
4

∑

i=1

(Bi)1234 = c.

Συμπέρασμα: Το εσωτερικό σημείο b.FT του τετραπλεύρουA1A2A3A4

με μεταβλητές βαρύτητες (B1)1234, (B2)1234, (B3)1234 και (B4)1234 είναι
το A0.

Απόδειξη της Πρότασης 5.3.3: Από τον νόμο των συνημιτόνων στα△A0A2A1,
△A0A2A3 και△A0A2A4, τα μήκη a1, a3, a4 εκφράζονται συναρτήσει των
μεταβλητών a2 και α023 :

a1 = a1(a2, α023), a3 = a3(a2, α023), a4 = a4(a2, α023). (5.17)

Παραγωγίζοντας την αντικειμενική συνάρτηση

f(A0) =

4
∑

i=1

Biai (5.18)

ως προς τις μεταβλητές α023 και a2, παίρνουμε τις ακόλουθες δύο
εξισώσεις:

B1
∂a1
∂α023

+B3
∂a3
∂α023

+B4
∂a4
∂α023

= 0

B1
∂a1
∂a2

+B2 +B3
∂a3
∂a2

+B4
∂a4
∂a2

= 0

Παραγωγίζοντας τον νόμο των συνημιτόνων στα τρίγωνα △A0A1A2,
△A0A2A3,△A0A2A4 υπολογίζουμε τις μερικές παραγώγους

∂a2
∂α023
, ∂a3
∂α023
, ∂a4
∂α023

και αντικαθιστώντας τις σχέσεις που προκύπτουν από τον νόμο των ημι-
τόνων προκύπτει ότι:

−B1 sin(α102) +B3 sin(α203) +B4 sin(α304 + α203) = 0. (5.19)

Παραγωγίζοντας την (5.18) ως προς a2 παίρνουμε την εξίσωση:

B1 cos(α102) +B2 +B3 cos(α203) +B4 cos(α304 + α203) = 0 (5.20)

Ομοίως, παραγωγίζοντας την (5.18) ως προς τις μεταβλητές α032 και
α013, παίρνουμε τις ακόλουθες δύο εξισώσεις:

−B1 sin(α304 + α401) +B2 sin(α203)−B4 sin(α304) = 0 (5.21)

και

−B2 sin(α102) +B3 sin(α401 + α304) +B4 sin(α401) = 0, (5.22)
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δεδομένου ότι:

α102 + α203 + α304 + α401 = 2π. (5.23)

Από την (5.21) έχουμε:

(
B2

B1
)1234 =

sin(α304 + α401)

sin(α203)
[(
B4

B1
)1234

sin(α304)

sin(α304 + α401)
+ 1] (5.24)

Λαμβάνοντας υπόψη το Λήμμα 5.3.2 στο △A1A2A3 έχουμε ότι:

sin(α304 + α401)

sin(α203)
=

sin(α301)

sin(α203)
= (

B2

B1
)123. (5.25)

΄Εστω A4∗ το συμμετρικό σημείο του A4 ως προς το σημείο b.FT A0.
Λαμβάνοντας υπόψη το Λήμμα 5.3.2 στο △A1A3A4∗ έχουμε ότι:

−(
B1

B4
)134 =

sin(α304)

sin(α304 + α401)
. (5.26)

Αντικαθιστώντας τις (5.25) και (5.26) στην (5.24) προκύπτει η (5.15).
Εφαρμόζοντας όμοια διαδικασία στην (5.19) παίρνουμε την σχέση:

(
B3

B1

)1234 =
sin(α102)

sinα203

(1− B4

B1

sin(α304 + α203)

sin(α102)
). (5.27)

Λαμβάνοντας υπόψη το Λήμμα 5.3.2 ως προς τα τρίγωνα △A1A2A3,
△A1A2A4 προκύπτουν οι ακόλουθοι δύο λόγοι βαρυτήτων:

(
B3

B1

)123 =
sin(α102)

sinα203

, (5.28)

(
B1

B4

)124 =
sin(α304 + α203)

sin(α102)
. (5.29)

Αντικαθιστώντας τις (5.28) και (5.29) στην (5.27) λαμβάνουμε την
(5.16).

Πόρισμα 5.3.4. [87, Πόρισμα 4.2,σελ.416] ΄Εστω ότι σε ένα αντ.FT
πρόβλημα για 4 μη συγγραμμικά σημεία στον R2 ισχύει ότι

α102 = α304,

α203 = α401.

Τότε έχουμε ότι:
B1 = B3, B2 = B4.
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Απόδειξη του Πορίσματος 5.3.4: Αντικαθιστώντας τις σχέσεις

α102 = α304

και
α203 = α401,

στις (5.19),(5.22) και λαμβάνοντας υπόψη ότι

sin(α041 + α034) = 0,

sin(α034 + α041) = 0

και

sin(α012) = sin(α034) = sin(α023) = sin(α041)

παίρνουμε:
B1 = B3, B2 = B4.

Πόρισμα 5.3.5. [87, Πόρισμα 4.5,σελ. 418] Θέτουμε
∑

1234B := (B1)1234(1+
B2

B1

+ B3

B1

+ B4

B1

)1234.
Εάν

∑

1234B =
∑

123B =
∑

124B =
∑

134B, τότε

(Bi)1234 = xi(B4)1234 + yi, i = 1, 2, 3 :

(x1, y1) = (
(B1

B4

)134(
B2

B1

)123 + (B1

B4

)124(
B3

B1

)123 − 1

1 + (B2

B1

)123 + (B3

B1

)123
, (B1)123)

(x2, y2) = (x1(
B2

B1

)123 − (
B1

B4

)134(
B2

B1

)123, (B2)123)

(x3, y3) = (x1(
B3

B1
)123 − (

B1

B4
)124(

B3

B1
)123, (B3)123).

Απόδειξη του Πορίσματος 5.3.5: Είναι άμεση συνέπεια της Πρότασης 5.3.3
λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση

∑

1234

B =
∑

123

B =
∑

124

B =
∑

134

B.

Πρόταση 5.3.6. [87, Πρόταση 4.6,σελ. 418] Η Πρόταση 5.3.3 και
τα Πορίσματα 5.3.2,5.3.4, 5.3.5 επεκτείνονται και στην περίπτωση του
αντ.FT προβλήματος για 4 σημεία που δεν ανήκουν σε ένα γεωδαισια-
κό τόξο και βρίσκονται στο S2

1 και στο H
2
−1 (Σφαιρική και υπερβολική

πλαστικότητα).
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Απόδειξη της Πρότασης 5.3.6: Χρησιμοποιώντας τους ίδιους συμβολισμούς
για τα μήκη των γεωδαισιακών τόξων και των γωνιών και λαμβάνοντας
υπόψη τον σφαιρικό και υπερβολικό νόμο των συνημιτόνων και των ημι-
τόνων παίρνουμε τις ίδιες εξισώσεις με την περίπτωση του Ευκλείδειου
επιπέδου (5.19), (5.20), (5.21), (5.23) παραγωγίζοντας την (5.18) ως
προς τις σφαιρικές (υπερβολικές) γωνίες α103, α203, α104.

Παράδειγμα 5.3.7. [87, Παράδειγμα 4.7,σελ. 418,Παρατηρήσεις 4.8
και 4.9,σελ.419] Θεωρούμε το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα μη συγ-
γραμμικά σημεία στον R2 με δοσμένες γωνίες (Σχήμα 5.3)

α102 = 120◦, α203 = 90◦,

α304 = 50◦, α401 = 100◦,

και την υπόθεση ότι

∑

1234

B =
∑

123

B =
∑

124

B =
∑

134

B = 2.366.

Από την Πρόταση 5.3.3 και το Πόρισμα 5.3.5 προκύπτουν οι ακόλουθες
σχέσεις:

△123(A1A2A3) : (B1)123 = 1, (B2)123 = 0.50, (B3)123 = 0.866

∑

123

B = 2.366,

△124(A1A2A4) : (B1)124 = 0.606, (B2)124 = 0.942, (B4)124 = 0.818
∑

124

B = 2.366,

△134(A1A3A4) : (B1)134 = 1.432, (B3)134 = 1.869, (B4)134 = −0.935

∑

134

B = 2.366,

(B1)1234 − (B1)123 = −0.475(B4)1234, (5.30)

(B2)1234 − (B2)123 = 0.53(B4)1234, (5.31)

(B3)1234 − (B3)123 = −1.054(B4)1234, (5.32)

0 6 (B4)1234 6 0.821,

1 > (B1)1234 > 0.61,

0.5 6 (B2)1234 6 0.935,
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Σχήμα 5.3:

και
0.866 > (B3)1234 > 0.

Από τις (5.30),(5.31) και (5.32) καταλήγουμε στα ακόλουθα δύο συμπερά-
σματα:
1. Αύξηση της βαρύτητας (B4)1234 που αντιστοιχεί στο τμήμα A0A4

προκαλεί μείωση των βαρυτήτων των δύο γειτονικών ευθυγράμμων τμη-
μάτων (B1)1234 και (B3)1234 και αύξηση της βαρύτητας (B2)1234 που αντι-
στοιχεί στο μη γειτονικό ευθύγραμμο τμήμα A0A2.
2. Επιλέγοντας τιμές για τις βαρύτητες (B1)1234, (B2)1234, (B3)1234

που εξαρτώνται από το (B4)1234 και πληρούν τις ανισότητες της γενικευ-
μένης περίπτωσης επίπλευσης (Κεφάλαιο 3) τότε σύμφωνα με τη γεωμετρι-
κή πλαστικότητα το σημείο b.FT A0 παραμένει αναλλοίωτο.

Παράδειγμα 5.3.8. Θεωρούμε το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα μη
συγγραμμικά σημεία στον R2 με δοσμένες γωνίες

α102 = 120◦, α203 = 90◦,

α304 = 50◦, α401 = 100◦,

και την υπόθεση ότι

∑

1234

B =
∑

123

B =
∑

124

B =
∑

134

B = 2.366,

όπως και στο Παράδειγμα 5.3.7 με την επιπλέον υπόθεση ότι στο κυρτό
τετράπλευρο A1A2A3A4 δίδονται τα μήκη a1 = 5, a2 = 7.5, a3 = 5, a4 =
10.
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Σχήμα 5.4:

Από τις (5.30),(5.31) και (5.32) έχουμε ότιB1 = 0.762, B2 = 0.765, B3 =
0.339 για την τιμή B4 = 0.5 (Σχήμα 5.4).
Λαμβάνοντας υπόψη το κυρτό τετράπλευρο A1A2A3A4 του σχήμα-

τος 5.4 με τις ίδιες γωνίες αi0j και μήκη ai για i, j = 1, 2, 3, 4, και
βαρύτητες B1 = 0.81, B2 = 0.712, B3 = 0.444, για B4 = 0.4, παίρνουμε
το σχήμα 5.5. Από τα σχήματα 5.4 και 5.5 προκύπτει λόγω της δυναμικής
πλαστικότητας ότι το σημείο b.FT A0 παραμένει σταθερό.
Το κυρτό τετράπλευρο A1A2A

′
3A4 του σχήματος 5.6 προκύπτει από το

σχήμα 5.5 εάν μεταβάλλουμε την κορυφή A′
3 στην ευθεία που ορίζεται

από το A0A3, έτσι ώστε a′3 = 7, χωρίς να μεταβάλλουμε τις βαρύτητες Bi,
i = 1, 2, 3, 4 και οποιαδήποτε άλλα γεωμετρικά στοιχεία του τετραπλεύρου
A1A2A3A4. Τότε από τη γεωμετρική πλαστικότητα έχουμε ότι το σημείο
b.FT A0 των σχημάτων 5.5 και 5.6 παραμένει σταθερό.
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Σχήμα 5.5:
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Σχήμα 5.6:



Κεφάλαιο 6

Το γενικευμένο πρόβλημα του Gauss για
γεωδαισιακά τετράπλευρα στο K-επίπεδο

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γενικεύσουμε το πρόβλημα του Gauss το ο-
ποίο τέθηκε το 1836 στον αστρονόμο Schumacher και αφορά την εύρεση
ενός βέλτιστου δικτύου που περνάει από τις κορυφές ενός κυρτού τε-
τραπλεύρου κι έχει δύο σημεία Fermat-Torricelli στο εσωτερικό του. Η
γενίκευση του προβλήματος του Gauss πραγματοποιείται στο Κ-επίπεδο
εφαρμόζοντας μία μέθοδο κυκλικής παραγώγισης ως προς τέσσερις μετα-
βλητές γωνίες υποθέτοντας ότι δύο ίσες μεταβλητές βαρύτητες αντιστοι-
χούν στα δύο εσωτερικά σημεία του κυρτού τετραπλεύρου.
Τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου είναι πρωτότυπα κι έχουν δημοσιευ-

τεί στην εργασία [90].

6.1 Το γενικευμένο πρόβλημα του Gauss στο Κ-επίπεδο

΄Εστω ένα κυρτό τετράπλευρο A1A2A3A4 στο Κ-επίπεδο. Υποθέτου-
με ότι ένας θετικός αριθμός (βαρύτητα) Bi αντιστοιχεί σε κάθε κορυφή
Ai, για i = 1, 2, 3, 4. Συμβολίζουμε με d το μήκος του γεωδαισιακού τό-
ξου που ενώνει το A0 με το A0′ , aij το μήκος του γεωδαισιακού τόξου που
ενώνει την κορυφή Ai με το Aj , και αijk, τη γωνία που σχηματίζεται μετα-
ξύ των γεωδαισιακών τόξων AiAj και AjAk, για i, j, k ∈ {0, 0′, 1, 2, 3, 4}
και i 6= j 6= k. Επιπλέον, συμβολίζουμε με a10 = a1, a40 = a4, a20′ = a2,
και a30′ = a3 (βλέπε σχήμα 6.1). Αναφέρουμε ότι η μοναδικότητα της
λύσης του πλήρους δέντρου Steiner για κυρτά τετράπλευρα σε ένα Κ-
επίπεδο έχει μελετηθεί (για κυρτό σύνορο σε μία πολλαπλότητα Riemann)
στις εργασίες [41], [42] και [45]. Θα επικεντρωθούμε στην επίλυση του
γενικευμένου προβλήματος Gauss στο Κ-επίπεδο, όπου θα δείξουμε ότι
η δυναμική πλαστικότητα των κυρτών τετραπλεύρων αίρεται, αν θεωρή-
σουμε ένα πλήρες δέντρο Steiner που αποτελείται από δύο γενικευμένα
σημεία Fermat-Torricelli (b.FT) στο εσωτερικό του κυρτού τετραπλεύ-

79
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Σχήμα 6.1:

ρου με ίσες βαρύτητες.

Θεώρημα 6.1.1. [90, Θεώρημα 2.1,σελ. 140] ΄Ενα πλήρες δέντρο Stei-
ner ως προς το κυρτό A1A2A3A4 αποτελείται από δύο γενικευμένα σημεία
Fermat-Torricelli A0, A

′
0 που ανήκουν στο εσωτερικό του κυρτού χωρίου

που ορίζεται από το A1A2A3A4 με βαρύτητες B0=B0′=B5 και ελαχιστο-
ποιούν την αντικειμενική συνάρτηση

f(a1, a2, a3, a4, d) = B1a1 +B2a2 +B3a3 +B4a4 +B5d, (6.1)

έτσι ώστε:
|Bi −Bj | < Bk < Bi +Bj (6.2)

και
|Bl − Bm| < Bn < Bl +Bm (6.3)

για i, j, k ∈ {1, 4, 5}, l, m, n ∈ {2, 3, 5}, i 6= j 6= k, και l 6= m 6= n.

Απόδειξη του Θεωρήματος 6.1.1: (Ι) Θα μελετήσουμε την περίπτωση που
το A1A2A3A4 ανήκει στην δισδιάστατη σφαίρα S2

1√
K

σταθερής καμπυλό-

τητας Gauss K είτε σε ένα δισδιάστατο υπερβολικό επίπεδο H2
−K σταθε-

ρής καμπυλότητας Gauss −K, όπου K > 0.
Τα μήκη των γεωδαισιακών τόξων a3, a4, d μπορούν να εκφραστούν

συναρτήσει των a1, a2, α014, α120′ , εφαρμόζοντας τον ενοποιημένο νόμο
των συνημιτόνων στα △A0′A2A3, △A0A1A4, △A0A0′A1, αντίστοιχα,
στο Κ-επίπεδο:

cos(κ̃a3) = cos(κ̃a23) cos(κ̃a2) + sin(κ̃a23) sin(κ̃a2) cos(α123 − α120′)
(6.4)
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cos(κ̃a4) = cos(κ̃a14) cos(κ̃a1) + sin(κ̃a14) sin(κ̃a1) cosα014 (6.5)

cos(κ̃d) = cos(κ̃a10′) cos(κ̃a1) + sin(κ̃a10′) sin(κ̃a1) cosα010′ (6.6)

ή

cos(κ̃d) = cos(κ̃a10′) cos(κ̃a1)+sin(κ̃a10′) sin(κ̃a1) cos(α214−α014−α210′)
(6.7)

όπου

κ̃ =

{
√

| K | εάν K > 0,
i
√

| −K | K < 0.

Από τον νόμο των συνημιτόνων στο △A1A2A0′ έχουμε ότι:

cos(κ̃a10′) = cos(κ̃a12) cos(κ̃a2) + sin(κ̃a12) sin(κ̃a2) cosα120′ (6.8)

Θα δείξουμε ότι η γωνία α210′ μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση των
a2 και α120′ .
΄Εστω A5 το σημείο που ανήκει στο γεωδαισιακό τόξο A1A2 και η γωνία
που σχηματίζεται από τα γεωδαισιακά τόξα A0′A5 και A1A2 είναι

π
2
και

συμβολίζουμε με a50′ το μήκος του γεωδαισιακού τόξου A5A0′ . Από τον
νόμο των ημιτόνων στο △A5A2A0′ έχουμε:

sin(κ̃a50′)

sinα120′
=

sin(κ̃a2)

sin π
2

(6.9)

ή
sin(κ̃a50′) = sinα120′ sin(κ̃a2). (6.10)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A1A5A0′ έχουμε:

sin(κ̃a50′)

sinα210′
=

sin(κ̃a10′)

sin π
2

(6.11)

ή

sin(α210′) =
sin(κ̃a50′)

sin(κ̃a10′)
(6.12)

Αντικαθιστώντας τις (6.10), (6.8) στην (6.12) προκύπτει ότι η α210′

είναι συνάρτηση των a2 και α120′ και αντικαθιστώντας το αποτέλεσμα
αυτό και την (6.8) στην (6.7), παίρνουμε ότι το d εξαρτάται από τα a1,
a2, α014, α120′ .
Παραγωγίζοντας την (6.1) ως προς τα a1, a2, α014, α120′ , αντίστοιχα,

έχουμε ότι:

B1 +B3
∂a3
∂a1

+B4
∂a4
∂a1

+B5
∂d

∂a1
= 0 (6.13)
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B2 +B3
∂a3
∂a1

+B4
∂a4
∂a2

+B5
∂d

∂a2
= 0 (6.14)

B3
∂a3
∂α014

+B4
∂a4
∂α014

+B5
∂d

∂α014
= 0 (6.15)

B3
∂a3
∂α120′

+B4
∂a4
∂α120′

+B5
∂d

∂α120′
= 0 (6.16)

Θα υπολογίσουμε τα ∂a3
∂α014

, ∂a4
∂α014

, ∂d
∂α014

, ώστε να πάρουμε την (6.15).
Παραγωγίζοντας την (6.7) ως προς το α014, έχουμε ότι:

κ̃
∂d

∂α014
= −sin(κ̃a10′) sin(κ̃a1) sin(α214 − α014 − α210′)

sin(κ̃d)
(6.17)

Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων στο △A1A0A0′ :

sin(κ̃a10′)

sin(κ̃d)
=

sin(α100′)

sin(α214 − α014 − α210′)
. (6.18)

Αντικαθιστώντας την (6.18) στην (6.17), προκύπτει ότι:

κ̃
∂d

∂α014

= − sin(κ̃a1) sinα100′ . (6.19)

Παραγωγίζοντας την (6.4) ως προς την α014, έχουμε ότι:

∂a3
∂α014

= 0. (6.20)

Παραγωγίζοντας την (6.5) ως προς την α014, έχουμε ότι:

∂a4
∂α014

=
sin(κ̃a14) sin(κ̃a1) sinα014

sin(κ̃a4)
(6.21)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A0A1A4, παίρνουμε:

sin(κ̃a14)

sin(κ̃a4)
=

sinα104

sinα014
(6.22)

Αντικαθιστώντας την (6.22) στην (6.21), προκύπτει ότι:

κ̃
∂a4
∂α014

= sin(κ̃a1) sinα104. (6.23)

Αντικαθιστώντας τις (6.20), (6.23), (6.19) στην (6.15), έχουμε ότι:

B4
sin(κ̃a1)

κ̃
sinα104 −B5

sin(κ̃a1)

κ̃
sinα100′ = 0 (6.24)
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ή
B4

sinα100′
=

B5

sinα104

. (6.25)

Από τον νόμο των συνημιτόνων στο △A0A2A0′ , το μήκος του γεω-
δαισιακού τόξου μπορεί να εκφραστεί σαν συνάρτηση των a1, a2, α014,
α120′ :

cos(κ̃d) = cos(κ̃a20) cos(κ̃a2) + sin(κ̃a20) sin(κ̃a2) cosα020′ (6.26)

ή

cos(κ̃d) = cos(κ̃a20) cos(κ̃a2) + sin(κ̃a20) sin(κ̃a2) cos(α120′ − α120).
(6.27)

Από τον νόμο των συνημιτόνων στο △A0A1A2, παίρνουμε:

cos(κ̃a20) = cos(κ̃a1) cos(κ̃a12) + sin(κ̃a1) sin(κ̃a12) cosα012. (6.28)

ή

cos(κ̃a20) = cos(κ̃a1) cos(κ̃a12) + sin(κ̃a1) sin(κ̃a12) cos(α214 − α014).
(6.29)

Θα δείξουμε ότι η γωνία α120 εξαρτάται από τα a1 και α014.
΄Εστω ένα σημείο A5′ που ανήκει στο γεωδαισιακό τόξο A1A2 τέτοιο

ώστε η γωνία που σχηματίζεται από τα γεωδαισιακά τόξα A0A5′ και A1A2

είναι π
2
και συμβολίζουμε με a5′0 το μήκος του γεωδαισιακού τόξου A5′A0.

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A1A5′A0, έχουμε:

sin(κ̃a5′0)

sin(α214 − α014)
=

sin(κ̃a1)

sin π
2

(6.30)

ή

sin(κ̃a5′0) =
sin(κ̃a1)

sin(α214 − α014)
. (6.31)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A5′A2A0 έχουμε ότι:

sin(κ̃a5′0)

sinα120
=

sin(κ̃a20)

sin π
2

(6.32)

ή

sinα120 =
sin(κ̃a5′0)

sin(κ̃a20)
. (6.33)
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Αντικαθιστώντας τις (6.31), (6.29) στην (6.33), προκύπτει ότι η α120

είναι συνάρτηση των a1 και της α014.
Αντικαθιστώντας την (6.29) στην (6.27) και παραγωγίζοντας ως προς

το α120′ , έχουμε ότι:

κ̃
∂d

∂α120′
=

sin(κ̃a20) sin(κ̃a2) sin(α120′ − α120)

sin(κ̃d)
(6.34)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A0A2A0′ , έχουμε ότι:

sin(κ̃a20)

sin(κ̃d)
=

sinα00′2

sin(α120′ − α120)
(6.35)

Αντικαθιστώντας την (6.35) στην (6.34), παίρνουμε:

κ̃
∂d

∂α120′
= sin(κ̃a2) sinα00′2 (6.36)

Παραγωγίζοντας την (6.4) ως προς το α120′ , έχουμε ότι:

κ̃
∂a3
∂α120′

= −sin(κ̃a2) sin(κ̃a23) sin(α123 − α120′)

sin(κ̃a3)
(6.37)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A2A3A0′ έχουμε ότι:

sin(κ̃a23)

sin(κ̃a3)
=

sinα20′3

sin(α123 − α120′)
(6.38)

Αντικαθιστώντας την (6.38) στην (6.37), έχουμε ότι:

κ̃
∂a3
α120′

= − sin(κ̃a2) sinα20′3. (6.39)

Παραγωγίζοντας την (6.5) ως προς την α120′ , έχουμε ότι:

∂a4
∂α120′

= 0. (6.40)

Αντικαθιστώντας τις (6.39), (6.36), (6.40) στην (6.16), παίρνουμε:

−B3
sin(κ̃a2)

κ̃
sinα20′3 +B5

sin(κ̃a2)

κ̃
sinα00′2 = 0 (6.41)

ή
B3

sinα00′2
=

B5

sinα20′3
. (6.42)

Επιπλέον, μπορούμε να εκφράσουμε τα a1, a2, d συναρτήσει των a3,
a4, α041 και α0′34.
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Εφαρμόζοντας τον νόμο των συνημιτόνων στα△A0A1A4,△A0′A2A3,
△A0A0′A4, △A0A0′A3, αντίστοιχα, παίρνουμε:

cos(κ̃a1) = cos(κ̃a14) cos(κ̃a4) + sin(κ̃a14) sin(κ̃a4) cosα041 (6.43)

cos(κ̃a2) = cos(κ̃a23) cos(κ̃a3) + sin(κ̃a23) sin(κ̃a3) cos(α234 − α0′34)
(6.44)

cos(κ̃d) = cos(κ̃a4) cos(κ̃a0′4) + sin(κ̃a4) sin(κ̃a0′4) cos(α0′41 − α041)
(6.45)

cos(κ̃d) = cos(κ̃a3) cos(κ̃a03) + sin(κ̃a3) sin(κ̃a03) cos(α0′34 − α034)
(6.46)

Παραγωγίζοντας την (6.1) ως προς τα a3, a4, α041, α0′34, παίρνουμε
τις ακόλουθες εξισώσεις:

B1
∂a1
∂a3

+B2
∂a2
∂a3

+B3 +B5
∂d

∂a3
= 0 (6.47)

B1
∂a1
∂a4

+B2
∂a2
∂a4

+B4 +B5
∂d

∂a4
= 0 (6.48)

B1
∂a1
∂α041

+B2
∂a2
∂α041

+B5
∂d

∂α041

= 0 (6.49)

B1
∂a1
∂α0′34

+B2
∂a2
∂α0′34

+B5
∂d

∂α0′34

= 0 (6.50)

Ομοίως, ακολουθώντας μία όμοια κυκλική διαδικασία και εναλλάσο-
ντας τους δείκτες 1 → 4, 2 → 3, 3 → 2 και 1 → 4, λαμβάνουμε τις
ακόλουθες δύο εξισώσεις, αντίστοιχα:

B1

sinα0′04
=

B5

sinα104
. (6.51)

και
B2

sinα00′3

=
B5

sinα20′3

. (6.52)

Από τις (6.25) και (6.51), παίρνουμε:

B1

sinα0′04
=

B4

sinα100′
=

B5

sinα104
= c. (6.53)

Ισχύει ότι:

α0′04 + α100′ + α104 = 2π (6.54)

ή



86 ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 6. ΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜ�ΕΝΟ ΠΡ�ΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ GAUSS

sinα0′04 = − sin(α100′ + α104) (6.55)

ή

(B5 sinα0′04) = −(B5 sinα100′) cosα104 − B5 sinα104 cosα100′ . (6.56)

Από τις (6.56) και (6.53) έχουμε ότι:

B5 cosα100′ +B1 +B4 cosα104 = 0 (6.57)

Ομοίως, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και χρησιμοποιώντας τις
(6.54), (6.53) παίρνουμε αντίστοιχα:

B5 +B1 cosα100′ +B4 cosα0′04 = 0 (6.58)

και
B5 cosα0′04 +B1 cosα104 +B4 = 0. (6.59)

Η λύση του γραμμικού συστήματος (6.58), (6.57), (6.59) ως προς τις
μεταβλητές cosα100′ , cosα0′04, cosα104 είναι:

cosα100′ =
B2

4 − B2
1 − B2

5

2B1B5
(6.60)

cosα0′04 =
B2

1 − B2
4 − B2

5

2B4B5
(6.61)

cosα104 =
B2

5 − B2
1 − B2

4

2B1B4
(6.62)

Από τις (6.60), (6.61) και (6.62) προκύπτει ότι το A0 είναι το σημείο
b.FT του△A1A0′A4 που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση f1 = B1a1+B5d+
B4a4.
Από τις (6.42) και (6.52), παίρνουμε:

B2

sinα00′3
=

B3

sinα00′2
=

B5

sinα20′3
= c. (6.63)

Ισχύει ότι:

α00′3 + α00′2 + α20′3 = 2π. (6.64)

Ομοίως, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και χρησιμοποιώντας τις
(6.64), (6.63) παίρνουμε αντίστοιχα:

B5 +B2 cosα00′2 +B3 cosα00′3 = 0 (6.65)
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B5 cosα00′2 +B2 +B3 cosα20′3 = 0 (6.66)

B5 cosα00′3 +B2 cosα20′3 +B3 = 0. (6.67)

Η λύση του γραμμικού συστήματος ως προς τις μεταβλητές cosα00′3,
cosα00′2, cosα20′3 είναι:

cosα00′3 =
B2

2 −B2
3 − B2

5

2B3B5
(6.68)

cosα00′2 =
B2

3 −B2
5 − B2

2

2B5B2

(6.69)

cosα20′3 =
B2

5 −B2
2 − B2

3

2B2B3

(6.70)

Από τις (6.68), (6.69) και (6.70) έχουμε ότι το A0′ είναι το σημείο
b.FT του△A0A2A3 που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση f2 = B5d+B2a2+
B3a3.
Τέλος οι ανισότητες (6.2) και (6.3) εξασφαλίζουν στα σημεία A0

και A0′ να είναι εσωτερικά του A1A2A3A4 μέσω των σχέσεων (6.60),
(6.61),(6.62), (6.68), (6.69) και (6.70).
(II) Θα μελετήσουμε την περίπτωση για K = 0, όπου το A1A2A3A4

βρίσκεται στο R2.
Το μήκος των ευθυγράμμων τμημάτων a3, a4, d μπορεί να εκφραστεί

συναρτήσει των a1, a2, α014, α120′ , εφαρμόζοντας το νόμο των συνημιτό-
νων στα △A0′A2A3, △A0A1A4, △A0A0′A1, αντίστοιχα:

a23 = a223 + a22 − 2a23a2 cos(α123 − α120′) (6.71)

a24 = a214 + a21 − 2a14a1 cosα014 (6.72)

d2 = a210′ + a21 − 2a10′a1 cosα010′ (6.73)

ή
d2 = a210′ + a21 − 2a10′a1 cos(α214 − α014 − α210′). (6.74)

Από τον νόμο των συνημιτόνων στο △A1A2A0′ έχουμε:

a210′ = a212 + a22 − 2a12a2 cos(α120′). (6.75)

Θα δείξουμε ότι η γωνία α210′ μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει των
a2 και α120′ .
΄Εστω A0′A5 το ύψος του τριγώνου △A1A2A0′ , όπου το A5 ανήκει στο
ευθύγραμμο τμήμα A1A2. Από τα △A1A5A0′ και △A2A5A0′ , προκύπτει
ότι:
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α210′ = arctan
a2 sinα120′

a12 − a2 cosα120′
(6.76)

Από την (6.76), το α210′ είναι συνάρτηση των a2 και των α120′ και
αντικαθιστώντας τις (6.75) και (6.76) στην (6.74), παίρνουμε ότι το d
εξαρτάται από τα a1, a2, α014, α120′ .
Παραγωγίζοντας την (6.1) ως προς το a1, a2, α014, α120′ , αντίστοιχα,

λαμβάνουμε τις (6.13), (6.14), (6.15) και (6.16).
Θα υπολογίσουμε τις μερικές παραγώγους ∂a3

∂α014

, ∂a4
∂α014

, ∂d
∂α014

, ώστε να
πάρουμε την (6.15).
Παραγωγίζοντας την (6.74) ως προς την α014, έχουμε ότι:

∂d

∂α014
= −a10′a1 sin(α214 − α014 − α210′)

d
(6.77)

Εφαρμόζουμε τον νόμο των ημιτόνων στο △A1A0A0′ :

a10′

d
=

sin(α100′)

sin(α214 − α014 − α210′)
. (6.78)

Αντικαθιστώντας την (6.78) στην (6.77), έχουμε ότι:

∂d

∂α014
= −a1 sinα100′ . (6.79)

Παραγωγίζοντας την (6.71) ως προς το α014, προκύπτει ότι:

∂a3
∂α014

= 0. (6.80)

Παραγωγίζοντας την (6.72) ως προς το α014, έχουμε ότι:

∂a4
∂α014

=
a14a1 sinα014

a4
(6.81)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A0A1A4, παίρνουμε ότι:

a14
a4

=
sinα104

sinα014
(6.82)

Αντικαθιστώντας την (6.82) στην (6.81), έχουμε ότι:

∂a4
α014

= a1 sinα104. (6.83)

Αντικαθιστώντας τις (6.80), (6.83), (6.79) στην (6.15), παίρνουμε την
(6.25).
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Από τον νόμο των συνημιτόνων στο △A0A2A0′ , το d μπορεί επίσης
να εκφραστεί συναρτήσει των a1, a2, α014, α120′ :

d2 = a220 + a22 − 2a20a2 cosα020′ (6.84)

ή

d2 = a220 + a22 − 2a20a2 cos(α120′ − α120). (6.85)

Από το △A1A2A0, έχουμε ότι:

tanα120 =
a1 sin(α214 − α014)

a12 − a1 cos(α214 − α014)
. (6.86)

Από τον νόμο των συνημιτόνων στο △A0A1A2, έχουμε ότι:

a220 = a21 + a212 − 2a1a12 cosα012. (6.87)

ή
a220 = a21 + a212 − 2a1a12 cos(α214 − α014). (6.88)

Αντικαθιστώντας τις (6.88) και (6.86) στην (6.85) και παραγωγίζον-
τας την (6.85) ως προς την α120′ , παίρνουμε:

∂d

∂α120′
=
a20a2 sin(α120′ − α120)

d
(6.89)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A0A2A0′ , έχουμε ότι:

a20
d

=
sinα00′2

sin(α120′ − α120)
. (6.90)

Αντικαθιστώντας την (6.90) στην (6.89), παίρνουμε:

∂d

∂α120′
= a2 sinα00′2 (6.91)

Παραγωγίζοντας την (6.71) ως προς την α120′ , προκύπτει ότι:

∂a3
∂α120′

= −a2a23 sin(α123 − α120′)

a3
(6.92)

Από τον νόμο των ημιτόνων στο △A2A3A0′ έχουμε ότι:

a23
a3

=
sinα20′3

sin(α123 − α120′)
. (6.93)

Αντικαθιστώντας την (6.93) στην (6.92), παίρνουμε:
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∂a3
∂α120′

= −a2 sinα20′3. (6.94)

Παραγωγίζοντας την (6.72) ως προς την α120′ , παίρνουμε:

∂a4
∂α120′

= 0. (6.95)

Αντικαθιστώντας τις (6.94), (6.95) και (6.91) παίρνουμε την (6.42).
Επιπλέον, μπορούμε να εκφράσουμε τα a1, a2, d συναρτήσει των

a3, a4, α041 και α0′34, εφαρμόζοντας τον νόμο των συνημιτόνων στα
△A0A1A4, △A0′A2A3, △A0A0′A4 και △A0A0′A3, αντίστοιχα.
Παραγωγίζοντας την (6.1) ως προς το a3, a4, α041, α0′34, παίρνουμε

τις, (6.47), (6.48), (6.49) και (6.50), αντίστοιχα.
Ομοίως, ακολουθώντας την ίδια κυκλική διαδικασία όπως στην περί-

πτωση (Ι)(S2, H2) και εναλλάσοντας τους δείκτες 1 → 4, 2 → 3, 3 → 2
και 1 → 4, παίρνουμε τις (6.51) και (6.52).
Από τις (6.25) και (6.51), λαμβάνουμε την (6.53).

α0′04 + α100′ + α104 = 2π. (6.96)

Από τις (6.96) και (6.53) προκύπτουν οι (6.60), (6.61) και (6.62).
Οι σχέσεις (6.60), (6.61) και (6.62) δείχνουν ότι το A0 είναι το σημείο

b.FT του △A1A0′A4 που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση f1 = B1a1 +
B5d+B4a4.
Από τις (6.42) και (6.52) θα πάρουμε την (6.63).
Ισχύει ότι:

α00′3 + α00′2 + α20′3 = 2π (6.97)

Από τις (6.97) και (6.63) παίρνουμε τις (6.68), (6.69) και (6.70).
Οι σχέσεις (6.68), (6.69) και (6.70) δείχνουν ότι το A0′ είναι το σημείο

b.FT του△A0A2A3 που ελαχιστοποεί την συνάρτηση f2 = B5d+B2a2+
B3a3.



Κεφάλαιο 7

Το πρόβλημα b.FT και το αντ.FT για πέντε
σημεία στον R

3.

Στο Κεφάλαιο αυτό θα δώσουμε τις εξισώσεις που αποτελούν ανα-
γκαία συνθήκη ώστε το σημείο b.FT να είναι το εσωτερικό σημείο για
πυραμίδες (πεντάεδρα, τετράεδρα) χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές δύο
μήκη ευθυγράμμων τμημάτων που συνδέουν δύο κορυφές με το σημείο
b.FT και μία δίεδρη γωνία που σχηματίζεται από το επίπεδο που ορίζουν
τα τρία μη συγγραμμικά σημεία με το επίπεδο που ορίζεται από δύο εκ
των τριών και το σημείο b.FT .

Στη συνέχεια, θα μελετήσουμε το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα και
πέντε μη συγγραμμικά και μη συνεπίπεδα σημεία στον R

3 και θα επε-
κτείνουμε την αρχή της γεωμετρικής πλαστικότητας που αποδείξαμε στο
Κεφάλαιο 5 στον R3. Στην επόμενη παράγραφο δημιουργώντας μία διακρι-
τοποίηση της κάθε βαρύτητας που αντιστοιχεί στην κορυφή του κλειστού
πολυέδρου σε πεπερασμένες τον αριθμό βαρύτητες που αντιστοιχούν σε
σημεία τα οποία είναι συγγραμμικά και βρίσκονται πάνω στην ημιευθεία
που ορίζεται από την κορυφή αυτή και το b.FT εσωτερικό σημείο του
αρχικού κλειστού πολυέδρου συνθέτουμε την γενικευμένη πλαστικότητα
στον R3.

Από το αντ.FT πρόβλημα για πέντε σημεία θα οδηγηθούμε στις εξι-
σώσεις δυναμικής πλαστικότητας των κλειστών εξαέδρων και θα αποδεί-
ξουμε την αρχή της πλαστικότητας των κλειστών εξαέδρων στον R3. Η
αρχή της πλαστικότητας θα μας οδηγήσει σε κάποεις κλάσεις εξελικτικών
πολυέδρων και πολυγώνων στον R3.

Τα αποτελέσματα του Κεφαλαίου αυτού είναι πρωτότυπα κι έχουν
δημοσιευτεί στις εργασίες [88] (τετράεδρα),[89] (κλειστά πεντάεδρα) και
[91] (κλειστά εξάεδρα).

91
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7.1 Το πρόβλημα b.FT για πυραμίδες στον R
3

Στην παράγραφο αυτή θα εισάγουμε μία νέα μέθοδο παραγώγισης του
μεταβλητού μήκους ενός ευθυγράμμου τμήματος ως προς τη δίεδρη γω-
νία που σχηματίζεται από το επίπεδο που ορίζουν τα τρία μη συγγραμμικά
σημεία με το επίπεδο που ορίζεται από δύο εκ των τριών και το σημείο
b.FT για να βρούμε το εσωτερικό σημείο b.FT για τις πυραμίδες (πεντάε-
δρα, τετράεδρα) χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές δύο μήκη ευθυγράμμων
τμημάτων που συνδέουν δύο κορυφές με το σημείο b.FT και τη δίεδρη
γωνία. Η μέθοδος αυτή είναι πρωτότυπη και δεν χρησιμοποιεί ως μετα-
βλητές τις καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y, z) του A0 όπως ισχύει με
τον αλγόριθμο του Weiszfeld (Κεφάλαιο 3).
΄Εστω A1A2A3A4A5 μία πυραμίδα (πεντάεδρο) στον R3 με βάση το

κυρτό τετράπλευρο A1A2A3A5 και κορυφή της πυραμίδας το A4 και A0

ένα εσωτερικό της σημείο.
Συμβολίζουμε με ai το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος A0Ai, aij το

μήκος του ευθυγράμμου τμήματος AiAj , με h0,ij το ύψος του △A0AiAj

από το A0 στην πλευρά AiAj, με A0,ij το σημείο τομής του h0,ij με την
AiAj , με h0,ijk την απόσταση του A0 από το επίπεδο που ορίζεται από
το △AiAjAk, με A0,ijk το ίχνος της απόστασης h0,ijk στο επίπεδο που
ορίζεται από το △AiAjAk, με xp το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος
ApA0,123, με x′p το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ApA0,124, με H4,1235

την απόσταση του A4 από το επίπεδο A1A2A3A5 και με h0,1235 την από-
σταση του A0 από την βάση της πυραμίδας A1A2A3A5 που ισούται με
h0,123, για i, j, k, p = 1, 2, 3, 4, 5.
Συμβολίζουμε με αklm τη γωνία ∠AkAlAm, με α, τη δίεδρη γωνία η

οποία σχηματίζεται από τα δύο επίπεδα που ορίζονται από τα △A1A2A3

και △A1A2A0, με αg τη δίεδρη γωνία η οποία σχηματίζεται από τα δύο
επίπεδα που ορίζονται από τα △A1A2A3 και △A1A2A0, με α′

2 τη γωνία
∠A1A2A0,123, α

′′
2 τη γωνία ∠A1A2A0,124 και αi,r0s τη γωνία που σχη-

ματίζεται από το ai και το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει το A0 με το
ίχνος της ορθογώνιας προβολής του ai στο επίπεδο που ορίζεται από το
τρίγωνο △A0ArAs, για k, l,m,= 0, 1, 2, 3, 4, 5, και i, r, s = 1, 2, 3, 4, 5.
Το πρόβλημα Fermat-Torricelli για πυραμίδες με βαρύτητες (b.FT)

στον R3 είναι το ακόλουθο:

Πρόβλημα 7.1.1. [89, Πρόβλημα 2.1,σελ. 834-839, Παρατήρηση 2.2,
σελ.839] ΄Εστω σε κάθε σημείο Ai της πυραμίδας A1A2A3A4A5 αντι-
στοιχεί ο θετικός αριθμός Bi για i = 1, 2, 3, 4, 5. Να βρεθεί το σημείο
b.FT A0 που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση

f(a1, a2, a3, a4, a5) = B1a1 +B2a2 +B3a3 +B4a4 +B5a5. (7.1)
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Θεώρημα 7.1.2. [89, Πρόβλημα 2.1,σελ. 834-839, Παρατήρηση 2.2,
σελ.839] Αναγκαία συνθήκη για να είναι το b.FT σημείο A0 εσωτερικό
της πυραμίδας (πεντάεδρο) A1A2A3A4A5 στον R3 είναι να πληρούνται οι
ακόλουθες τρεις εξισώσεις ως προς τις μεταβλητές a1, a2 και α :

(
B4

a4(a1, a2, α)
(

H4,1235

h0,12 sin(α)
−1))2 = (

B1

a1
+
B2

a2
+

B3

a3(a1, a2, α)
+

B5

a5(a1, a2, α)
)2

(7.2)

(
B3

a3(a1, a2, α)
h3,12+

B5

a5(a1, a2, α)
h5,12)

2 = (
B4

a4(a1, a2, α)
h4,12)

2(
sin(ag − α)

sin(α)
)2.

(7.3)
και

(
B1

a1
) + (

B3

a3
)[
a23
a12

cos(α123)− sin(α123) cos(α)
a23

2a212h0,12
(−a21 + a22 + a212)] +

B4

a4
[
a24
a12

cos(α124)− sin(α124) cos(αg − α)
a24

2a212h0,12
(−a21 + a22 + a212)]

+(
B5

a5
)[
a25
a12

cos(α125)− sin(α125) cos(α)
a25

2a212h0,12
(−a21 + a22 + a212)]. = 0.

(7.4)

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.1.2: Υποθέτουμε ότι επιλέγουμε τα Bi, i =
1,
2, 3, 4, 5, τέτοια ώστε να ισχύουν οι ανισότητες της γενικευμένης περίπτω-
σης επίπλευσης για να είναι το σημείο b.FT A0 εσωτερικό της πυραμίδας
A1A2A3A4A5.
Θα υπολογίσουμε τη θέση του A0 χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές

a1, a2 και α και θα εκφράσουμε τα μήκη a3, a4, a5 ως συναρτήσεις των
a1, a2 και α και θα βρούμε την αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρείται
ώστε το A0 να είναι εσωτερικό σημείο του πενταέδρου.
Εκφράζουμε το a3 ως συνάρτηση των μεταβλητών a1, a2 και α χρη-

σιμοποιώντας τις ακόλουθες εξισώσεις (Σχήμα 7.1):

cos(α102) =
a21 + a22 − a212

2a1a2
, (7.5)

h0,12 =
a1a2 sin(α102)

a12
, (7.6)

h0,123 = h0,12 sin(α), (7.7)
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Σχήμα 7.1:

x22 = a22 − h20,123, (7.8)

sin(α′
2) =

h0,12 cos(α)

x2
, (7.9)

x23 = x22 + a223 − 2x2a23, cos(α123 − α′
2) (7.10)

a23 = x23 + h20,123, (7.11)

ή

a23 = a22 + a223 − 2a23[
√

a22 − h20,12 cos(α123) + h0,12 sin(α123) cos(α)].

(7.12)
Εκφράζουμε το a4 ως συνάρτηση των μεταβλητών a1, a2 και α χρη-

σιμοποιώντας τις ακόλουθες εξισώσεις (Σχήμα 7.1):

h0,124 = h0,12 sin(αg − α), (7.13)

x′22 = a22 − h20,124, (7.14)

sin(α′′
2) =

h0,12 cos(αg − α)

x′2
, (7.15)

x′24 = x′22 + a224 − 2x′2a24 cos(α124 − α′′
2), (7.16)

a24 = x′24 + h20,124, (7.17)
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Σχήμα 7.2:

ή

a24 = a22+ a224 − 2a24[
√

a22 − h20,12 cos(α124) + h0,12 sin(α124) cos(αg −α)].

(7.18)
Εκφράζουμε το a5 ως συνάρτηση των μεταβλητών a1, a2 και α χρη-

σιμοποιώντας τις ακόλουθες εξισώσεις:

a25 = x25 + h20,123 (7.19)

x25 = x22 + a225 − 2x2a25 cos(α125 − α′
2) (7.20)

a25 = a22 + a225 − 2x2a25 cos(α125 − α′
2) (7.21)

ή

a25 = a22 + a225 − 2a25[
√

a22 − h20,12 cos(α125) + h0,12 sin(α125) cos(α)].

(7.22)
Από τις (7.12),(7.18) και (7.22) έχουμε ότι:

a3 = a3(a1, a2, α), a4 = a4(a1, a2, α), a5 = a5(a1, a2, α). (7.23)

Από τις (7.1) και (7.79) προκύπτει η f(A0(a1, a2, α)) :
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f(A0(a1, a2, α)) = B1a1 +B2a2 +B3a3(a1, a2, α) +

+B4a4(a1, a2, α) +B5a5(a1, a2, α) = minimum. (7.24)

Παραγωγίζοντας την (7.24) ως προς τις μεταβλητές a1, a2 και α παίρ-
νουμε τις εξισώσεις:

B1 +B3
∂a3
∂a1

+B4
∂a4
∂a1

+B5
∂a5
∂a1

= 0, (7.25)

B2 +B3
∂a3
∂a2

+B4
∂a4
∂a2

+B5
∂a5
∂a2

= 0, (7.26)

και

B3
∂a3
∂α

+B4
∂a4
∂α

+B5
∂a5
∂α

= 0. (7.27)

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την (7.27).
Παραγωγίζοντας τις (7.12), (7.18), (7.22) ως προς α παίρνουμε τις

παρακάτω τρεις σχέσεις:

a3
∂a3
∂α

= +a23h0,12 sin(α123) sin(α) (7.28)

a4
∂a4
∂α

= −a24h0,12 sin(α124) sin(αg − α) (7.29)

a5
∂a5
∂α

= a25h0,12 sin(α125) sin(α) (7.30)

Αντικαθιστώντας τις (7.28),(7.29), (7.30) στην (7.27) και πολλαπλα-
σιάζοντας και τα δύο μέλη με 1

3
a12, έχουμε ότι:

B3

a3
Vol(A0A1A2A3)−

B4

a4
Vol(A0A1A2A4) +

B5

a5
Vol(A0A1A2A5) = 0

(7.31)
ή

B3

B4

a4Vol(A0A1A2A3)

a3Vol(A0A1A2A4)
+
B5

B4

a4Vol(A0A1A2A5)

a5Vol(A0A1A2A4)
= 1. (7.32)

Αντικαθιστώντας τους όγκους των τετραέδρων A0A1A2A4, A0A1A2A3,
A0A1A2A5 που πηγάζουν μέσω της ορθογώνιας προβολής των a3, a4 και
a5 στο επίπεδο A0A1A2(Σχήμα 7.1)

Vol(A0A1A2A4) =
1

6
a1a2a4 sin(α102) sin(α4,102),



7.1. ΤΟ ΠΡ�ΟΒΛΗΜΑ B.FT ΓΙΑ ΠΥΡΑΜ�ΙΔΕΣ 97

Σχήμα 7.3:

Vol(A0A1A2A3) =
1

6
a1a2a3 sin(α102) sin(α3,102),

Vol(A0A1A2A5) =
1

6
a1a2a5 sin(α102) sin(α5,102),

στην (7.32) παίρνουμε:

B3

B4

sin(α3,102)

sin(α4,102)
+
B5

B4

sin(α5,102)

sin(α4,102)
= 1. (7.33)

Ομοίως, παραγωγίζοντας κυκλικά την αντικειμενική συνάρτηση (7.1)
ως προς τις μεταβλητές a2, a3, α′, όπου α′, είναι η δίεδρη γωνία μεταξύ
της βάσης της πυραμίδας A1A2A3A5 και του επιπέδου που ορίζεται από
το τρίγωνο △A0A2A3 παίρνουμε:

B1

a1
Vol(A0A1A2A3)−

B4

a4
Vol(A0A2A3A4) +

B5

a5
Vol(A0A2A3A5) = 0

(7.34)
ή

B1

B4

a4Vol(A0A1A2A3)

a1Vol(A0A2A3A4)
+
B5

B4

a4Vol(A0A2A3A5)

a5Vol(A0A2A3A4)
= 1

ή
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B1

B4

sin(α1,203)

sin(α4,203)
+
B5

B4

sin(α5,203)

sin(α4,203)
= 1. (7.35)

Ομοίως, παραγωγίζοντας κυκλικά την (7.1) ως προς τις μεταβλητές
a3, a5, α′′, όπου α′′ είναι η δίεδρη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της
βάσης της πυραμίδας A1A2A3A5 και του επιπέδου που ορίζεται από το
τρίγωνο △A0A3A5, παίρνουμε:

B1

a1
Vol(A0A1A3A5) +

B2

a2
Vol(A0A2A3A5)−

B4

a4
Vol(A0A3A4A5) = 0

(7.36)
ή

B1

B4

a4 Vol(A0A1A3A5)

a1 Vol(A0A3A4A5)
+
B2

B4

a4Vol(A0A2A3A5)

a2Vol(A0A3A4A5)
= 1

ή
B1

B4

sin(α1,305)

sin(α4,305)
+
B2

B4

sin(α2,305)

sin(α4,305)
= 1. (7.37)

Ομοίως, παραγωγίζοντας κυκλικά την (7.1) ως προς τις μεταβλητές
a1, a5, α′′′, όπου α′′′ είναι η δίεδρη γωνία μεταξύ της βάσης της πυραμίδας
A1A2A3A5 και του επιπέδου που ορίζεται από το τρίγωνο △A0A1A5,
παίρνουμε:

B2

a2
Vol(A0A1A2A5) +

B3

a3
Vol(A0A1A3A5)−

B4

a4
Vol(A0A1A4A5) = 0

(7.38)
ή

B2

B4

a4 Vol(A0A1A2A5)

a2 Vol(A0A1A4A5)
+
B3

B4

a4Vol(A0A1A3A5)

a3Vol(A0A1A4A5)
= 1

ή
B2

B4

sin(α2,105)

sin(α4,105)
+
B3

B4

sin(α3,105)

sin(α4,105)
= 1. (7.39)

Προσθέτοντας τις (7.31), (7.34), (7.36), (7.38), προκύπτει ότι:

B4

a4
Vol(A1A2A3A4A5) = (

B1

a1
+
B2

a2
+
B3

a3
+
B4

a4
+
B5

a5
) Vol(A0A1A2A3A5)

(7.40)
ή

B4

a4
(
H4,1235

h0,1235
− 1) =

B1

a1
+
B2

a2
+
B3

a3
+
B5

a5
. (7.41)
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Για να υπολογίσουμε το A0 = A0(a1, a2, α) θα χρειαστούμε τρεις
εξισώσεις, οι οποίες να εξαρτώνται μόνο από τις μεταβλητές a1, a2 και α.
Αντικαθιστώντας τις συναρτήσεις a3 = a3(a1, a2, α), a4 = a4(a1, a2, α),

a5 = a5(a1, a2, α) από τις (7.12), (7.18), (7.22) στην (7.41) και υψώνο-
ντας στο τετράγωνο και τα δύο μέλη της εξίσωσης προκύπτει η (7.2).
Αντικαθιστώντας τις (7.12), (7.18), (7.22) στην (7.31), παίρνουμε:

B3

a3(a1, a2, α)
h3,12 +

B5

a5(a1, a2, α)
h5,12 =

B4

a4(a1, a2, α)
h4,12

sin(ag − α)

sin(α)
(7.42)

που δίνει την (7.3).
Επομένως, καταλήξαμε σε δύο εξισώσεις (7.2), (7.3) που εξαρτώνται

μόνο από τις μεταβλητές a1, a2, α. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την
τρίτη εξίσωση από την (7.25). Παραγωγίζοντας τις (7.12), (7.18), (7.22)
ως προς a1 και αντικαθιστώντας τις μερικές παραγώγους

∂a3
∂a1
, ∂a4

∂a1
, ∂a5

∂a1

στην (7.25) παίρνουμε την (7.4).
Αντικαθιστώντας τις συναρτήσεις a3 = a3(a1, a2, α), a4 = a4(a1, a2, α),

a5 = a5(a1, a2, α) από τις (7.12), (7.18), (7.22) στην (7.4) και λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι το h0,12 είναι συνάρτηση των a1, a2 (αντικαθιστούμε την
(7.5) στην (7.6), παίρνουμε μία τρίτη εξίσωση που εξαρτάται από τα a1,
a2, και α.
Επομένως, οι τρεις εξισώσεις (7.2), (7.3), (7.4) εξαρτώνται από τα a1,

a2 και α αποτελούν μία αναγκαία συνθήκη, ώστε το σημείο b.FT A0 να
είναι εσωτερικό σημείο του πενταέδρου A1A2A3A4A5.
Να σημειώσουμε ότι το σύστημα των τριών εξισώσεων (7.2), (7.3),

(7.4) ως προς τις μεταβλητές a1, a2 και α μπορούν να επιλυθούν χρησιμο-
ποιώντας ως αριθμητικές μεθόδους την μέθοδο γενικευμένης διχοτόμησης
των Βραχάτη-Ιορδανίδη είτε τη μέθοδο του Νεύτωνα.

Παράδειγμα 7.1.3. [89, Παράδειγμα 2.3,σελ. 839] ΄Εστω η πυραμί-
δα A1A2A3A4A5 με κορυφές A1 = (−2, 0, 0), A2 = (0,−2, 0), A3 =

(3, 0, 0), A4 = (0, 0, 5), A5 = (0, 3, 0) που δίνουν a12 = 2
√
2, a23 =√

13, a24 =
√
29, a25 = 5, cos(α123) = − 1√

26
, cos(α124) =

√

2
29
,

cos(α125) = 1√
2
, ag = 1.29515 rad, h3,12 = 3.53553, h5,12 = 3.53553,

h4,12 = 5.19653, H4,1235 = 5 κι έστω οι θετικές βαρύτητες B1 = 1,
B2 = 0.7, B3 = 0.5, B4 = 1.5, B5 = 0.3,

∑5
i=1Bi = 4, οι οποίες ικανο-

ποιούν τις ανισότητες της γενικευμένης περίπτωσης επίπλευσης. Λαμβά-
νοντας υπόψη τις εξισώσεις (7.2), (7.3), (7.4) που εξαρτώνται από τα a1,
a2, α κι επιλέγοντας ως αρχικές τιμές a◦1 = 0.9, a◦2 = 2.9 και α = 0.6
rad, η μέθοδος του Νεύτωνα δίνει ότι a1 = 2.30471, a2 = 2.38021 και
α = 1.00316 rad. Από τα a1, a2, α βρίσκουμε τις συντεταγμένες του
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A0 = (−0.33452,−0.24607, 1.57396). Οι συντεταγμένες του A0 συμπί-
πτουν με τις συντεταγμένες που προκύπτουν εάν χρησιμοποιήσουμε τον
αλγόριθμο του Weiszfeld στην εύρεση του A0 με ακρίβεια 5 δεκαδικών
ψηφιών.

Πόρισμα 7.1.4. [88, Πρόβλημα 1,σελ.114-118] Θέτοντας στο b.FT
πρόβλημα για την πυραμίδα A1A2A3A4A5 με βάση A1A2A3A5 την βα-
ρύτητα B5 = 0, τότε παίρνουμε τρεις εξισώσεις που εξαρτώνται από τις
μεταβλητές a1, a2 και α, οι οποίες δίνουν μία αναγκαία συνθήκη για να
είναι το σημείο b.FT εσωτερικό σημείο του τετραέδρου A1A2A3A4.

Απόδειξη του Πορίσματος 7.1.4: Θέτοντας B5 = 0 στις (7.31), (7.34),
(7.36), (7.38) προκύπτει ότι:

B3

a3 Vol(A0A1A2A4)
=

B4

a4Vol(A0A1A2A3)
=

=
B1

a1 Vol(A0A2A3A4)
=

B2

a2Vol(A0A1A3A4)
= C (7.43)

όπου C =
∑

4

i=1

Bi
ai

V OL(A1A2A3A4)
. Από την (7.43) παίρνουμε:

Bi

ai
=
h0,lkj
Hi,lkj

4
∑

i=1

Bi

ai
(7.44)

για i, j, k, l = 1, 2, 3, 4, i 6= j 6= k 6= l 6= i.
Λαμβάνοντας υπόψη για i = 3 και i = 4 τις σχέσεις που προκύπτουν

από την (7.44) και διαιρώντας τις σχέσεις αυτές κατά μέλη έχουμε:

B3

B4

a3
a4

H3,124

H4,123

=
h0,124
h0,123

. (7.45)

Αντικαθιστώντας τις μεταβλητές a3 = a3(a1, a2, α), a4 = a4(a1, a2, α)
από τις (7.12), (7.18) στην (7.45) και λαμβάνοντας υπόψη τις (7.7) και
(7.13) και υψώνοντας στο τετράγωνο και τα δύο μέλη παίρνουμε την
εξίσωση:

(
B3

B4
)2(
a4(a1, a2, α)

a3(a1, a2, α)
)2 =

sin2(αg − α)

sin2(α)
(7.46)

Από την (7.44) για i = 3, έχουμε:

B3

a3

1

C0
=
B1

a1
+
B2

a2
+
B3

a3
(1 +

B4

B3

a3
a4

), (7.47)

όπου C0 =

√
4a2

1
a2
2
−(a2

1
+a2

2
−a2

12
)2

2a12H3,124
sin(αg − α).
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Αντικαθιστώντας τις (7.45),(7.7), (7.13) στην (7.47) προκύπτει ότι:

B3

a3
[
1

C0
− 1− H3,124

H4,123

sin(α)

sin(αg − α)
] = (

B1

a1
+
B2

a2
) (7.48)

Υψώνοντας στο τετράγωνο και τα δύο μέλη της (7.48) παίρνουμε την
εξίσωση:

B2
3 [

1

C0
− 1− H3,124

H4,123

sin(α)

sin(αg − α)
]2 = (

B1

a1
+
B2

a2
)2(a23(a1, a2, α)), (7.49)

όπου το a23(a1, a2, α) υπολογίζεται από την (7.12). Παραγωγίζοντας τις
(7.12), (7.18), (7.22) ως προς a1 και αντικαθιστώντας τις

∂a3
∂a1
, ∂a4

∂a1
στην

(7.25) έχουμε ότι:

(
B1

a1
) + (

B3

a3
)[
a23
a12

cos(α123)−

sin(α123) cos(α)
a23

2a212h0,12
(−a21 + a22 + a212)] +

B4

a4
[
a24
a12

cos(α124)

− sin(α124) cos(αg − α)
a24

2a212h0,12
(−a21 + a22 + a212)] = 0 (7.50)

ή

B1

a1
+
B3

a3

a23
a12

cos(α123) +
B4

a4

a24
a12

cos(α124) =

B3

a3
cos(α)

sin(α123)a23
a12h0,12

√

a22 − h20,12 +

B4

a4
cos(αg − α)

sin(α124)a24
a12h0,12

√

a22 − h20,12 (7.51)

ή

B1

a1
+
B3

a3

a23
a12

cos(α123) +
B4

a4

a24
a12

cos(α124) =

B3

a3H4,123

√

a22 − h20,12

a12h0,12
a12
2

[cos(α)(3V OL(A1A2A3A4)) +

(
B4

B3

a3
a4

H4,123

H3,124
) cos(αg − α)(3V OL(A1A2A3A4)]. (7.52)

Λαμβάνοντας υπόψη την (7.45) η (7.52) παίρνει τη μορφή:

B1

a1
+
B3

a3

a23
a12

cos(α123) +
B4

a4

a24
a12

cos(α124) =

B3

a3

√

a22 − h20,12 sin(α123)a23

a12h0,12

sin(αg)

sin(αg − α)
(7.53)
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Αντικαθιστώντας τον λόγο B3

a3
από την (7.48) στην (7.53) παίρνουμε:

B1

a1
[
1

C0
− 1− H3,124

H4,123

sin(α)

sin(αg − α)
] =

(
B1

a1
+
B2

a2
)[
sin(α123)a23

√

a22 − h20,12

a12h0,12

sin(αg)

sin(αg − α)

−a23
a12

cos(α123)−
H3,124

H4,123

sin(α)

sin(αg − α)

a24
a12

cos(α124)]. (7.54)

Οι τρεις εξισώσεις (7.54), (7.49), (7.46) εξαρτώνται από τις μεταβλη-
τές a1, a2 και α και μπορούν να επιλυθούν μέσω της μεθόδου της γενικευ-
μένης διχοτόμησης των Βραχάτη-Ιορδανίδη είτε μέσω της μεθόδου του
Νεύτωνα επιλέγοντας κατάλληλα κάποιες αρχικές τιμές για τα a1, a2 και
α.

Παράδειγμα 7.1.5. [88, Παράδειγμα 1,σελ. 118]
΄Εστω το τετράεδρο A1A2A3A4 με κορυφές, A1 = (0,−3, 0), A2 =

(2, 2, 0), A3 = (0, 4, 0), A4 = (0, 0, 7) και βαρύτητες B1 = 3, B2 = 2.5,
B3 = 2, B4 = 2.7 έχουμε ότι: a12 =

√
29, a23 = 2

√
2, a24 =

√
57,

H3,124 = 98√
1457

, H4,123 = 7, cos(α123) = − 3√
58
, cos(α124) = 14

1653
, αg =

1.41295rad.
Επιλέγουμε τρεις αρχικές τιμές a◦1 = 3.6, a◦2 = 3.9 και α◦ = 0.7, που

ικανοποιούν το παρακάτω σύστημα ανισοτήτων:

α◦ < αg,

‖a◦1 − a◦2 < a12 < ‖a◦1 + a◦2‖,

a◦1a
◦
2 cosα

◦ < a12a23 sinα123,

και
a◦1a

◦
2 cos(αg − α◦) < a12a24 sinα124.

Από τις σχέσεις (7.54), (7.49), (7.46) υπολογίζουμε τη θέση του A0

που εξαρτάται από τα a1, a2 και α με τη μέθοδο του Νεύτωνα και βρίσκουμε
ότι a1 = 4.17195, a2 = 1.81605 και α = 0.979839rad
Με τη μέθοδο του Νεύτωνα υπολογίζουμε τα a1, a2, α με προσέγγιση

πέντε δεκαδικών ψηφίων, αποτέλεσμα το οποίο συμπίπτει με τον αλγόριθμο
του Weiszfeld, ο οποίος προσεγγίζει το A0 μέσω των καρτεσιανών συν-
τεταγμένων (x, y, z) : A0 = (0.87743, 0.95973, 0.97762) με προσέγγιση
πέντε δεκαδικών ψηφίων.
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7.2 Η γεωμετρική πλαστικότητα στον R
3

΄Εστω ότι σε κάθε κορυφή Ai του κλειστού πολυέδρου A1A2 . . . An

αντιστοιχεί η βαρύτητα Bi για i = 1, 2, 3, ..., n.
Θα ξεκινήσουμε με τη γεωμετρική πλαστικότητα ενός κλειστού πο-

λυέδρου A1A2 . . . An στον R3.

Θεώρημα 7.2.1 (Αρχή της γεωμετρικής πλαστικότητας στον R3). [89,
Παράρτημα Α, σελ. 851-853] ΄Εστω A1A2 . . . An ένα κλειστό πολύεδρο
στον R3 με βαρύτητες B1, B2, ..., Bn και A0 το b.FT εσωτερικό σημείο
του πολυέδρου. Επιλέγουμε σημείο A′

i στην ημιευθεία που ορίζεται από
το A0Ai.
Συμπέρασμα: Το πολύεδρο A′

1A
′
2 . . . A

′
n με βάρη B1, B2, ..., Bn έχει

b.FT το A0.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.2.1: ΄Εστω Ai οι κορυφές του πολυέδρου με
καρτεσιανές συντεταγμένες Ai(xi, yi, zi) και το A0 με A0(x, y, z). Δια-
φορίζοντας την αντικειμενική συνάρτηση f(A0) ως προς x, y και z, παίρ-
νουμε:

∂f

∂x
=

n
∑

i=1

Bi

(x− xi)
√

(x − xi)2 + (y − yi)2 + (z − zi)2
= 0, (7.55)

∂f

∂y
=

n
∑

i=1

Bi

(y − yi)
√

(x − xi)2 + (y − yi)2 + (z − zi)2
= 0, (7.56)

και

∂f

∂z
=

n
∑

i=1

Bi

(z − zi)
√

(x − xi)2 + (y − yi)2 + (z − zi)2
= 0. (7.57)

Λαμβάνοντας υπόψη τις σφαιρικές συντεταγμένες

x− xi = Ricos(θi)cos(ϕi),

y − yi = Ricos(θi)sin(ϕi),

z − zi = Risin(θi),

οι (7.55), (7.56) και (7.57) παίρνουν τη μορφή:

∂f

∂x
=

n
∑

i=1

Bicos(θi)cos(ϕi) = 0,
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∂f

∂y
=

n
∑

i=1

Bicos(θi)sin(ϕi) = 0,

και
∂f

∂z
=

n
∑

i=1

Bisin(θi) = 0.

7.3 Η γενικευμένη πλαστικότητα στον R
3

Στην παράγραφο αυτή θα εισάγουμε μία γενίκευση της γεωμετρικής
πλαστικότητας που ονομάζουμε αρχή της γενικευμένης πλαστικότητας
στον R3.

Θεώρημα 7.3.1 (Η αρχή της γενικευμένης πλαστικότητας). [89, Πρό-
τασης 4.1,σελ. 848-849, για n = 5] ΄Εστω A1A2 . . . An ένα κλειστό πο-
λύεδρο στον R

3 με βαρύτητες B1, B2, ..., Bn και A0 το b.FT εσωτερι-
κό σημείο του πολυέδρου. Επιλέγουμε ni πεπερασμένα σημεία στην η-
μιευθεία που ορίζεται από το A0Ai, για i = 1, 2, 3, ..., n με βαρύτητες
Bij για j = 1, 2, ..., ni, τέτοιες ώστε

∑ni

j=1Bij = Bi και την βαρύτη-
τα Bini

να αντιστοιχεί στην κορυφή Ai του πολυέδρου A1A2 . . . An για
i = 1, 2, 3, ..., n.
Συμπέρασμα: Το σύνολο των μη συγγραμμικών και μη συνεπίπεδων

σημείων {Ai,j} με βάρη Bij για i = 1, 2, ..., n και j = 1, 2, ..., ni, έχουν
ως σημείο b.FT το A0.

Απόδειξη της Πρότασης 4.1: Η αντικειμενική συνάρτηση g(X) που προσ-
διορίζει τη θέση του X = A′

0 ως προς τα {Ai,k} με βαρύτητες Bik είναι η
εξής:

g(X) =
n

∑

i=1

ni
∑

k=1

Bi,k ‖Ai,k −X‖ (7.58)

Θα δείξουμε ότι το σημείο ελαχίστου της g είναι το X = A0.
Από την κλίση της g(X) έχουμε ότι:

grad(g(X)) =
n

∑

i=1

ni
∑

k=1

Bi,kũ(X,Ai,k), (7.59)

X ∈ R
3/{Ai,k}, για i = 1, 2, ..., n, k = 1, 2, ..., ni.

Θα χρησιμοποιήσουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα το οποίο αποδεικνύ-
εται στην [13, Reformulation 18.4,σελ. 238]:
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Εάν το X ∈ R
3/{Ai,k}, τότε το X είναι σημείο ελαχίστου της g(X)

εάν και μόνο εάν το άθροισμα των
∑n

i=1 ni διανυσμάτων σπό το X στο
{Ai,k} είναι 0.
Αντικαθιστώντας X = A0 στην (7.59) παίρνουμε ότι:

grad(g(A0)) =
n

∑

i=1

ni
∑

k=1

Bi,kũ(A0, Ai,k) =
n

∑

i=1

Biũ(A0, Ai) = 0.

Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την παράλληλη μεταφορά των
ũ(A0, Ai,k) στοAi και τη μοναδικότητα του σημείου b.FTA0 του {A1A2A3...An}.

Πόρισμα 7.3.2. Ειδική περίπτωση τη γενικευμένης πλαστικότητας
είναι η γεωμετρική πλαστικότητα στον R3.

Απόδειξη του Πορίσματος 7.3.2: Από το Θεώρημα 7.3.1 για Bik = 0 για
i = 1, 2, 3, ..., n και για κάθε k = 1, 2, 3, ..., ni−1, προκύπτει η γεωμετρική
πλαστικότητα του {A1A2...An, } στον R3.

7.4 Το αντ.FT πρόβλημα για τέσσερα σημεία στον R
3

Στην παράγραφο αυτή θα γενικεύσουμε το αντ.FT πρόβλημα των
Gueron-Tessler για τέσσερα μη συνεπίπεδα σημεία στον R3.

Πρόβλημα 7.4.1. [88, Πρόβλημα 2,σελ. 118] Δοθέντος ενός σημείου
A0 που ανήκει στο εσωτερικό του τετραέδρου A1A2A3A4 υπάρχει κάποιο
μοναδικά προσδιορίσιμο σύνολο τιμών των βαρυτήτωνBi για i = 1, 2, 3, 4,
τέτοιο ώστε

B1 +B2 +B3 +B4 = c = const,

για το οποίο το A0 ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση

f(A0) = B1a1 +B2a2 +B3a3 +B4a4.

Το Πρόβλημα 7.4.1 είναι το αντ.FT πρόβλημα για 4 σημεία στον R3.

Πρόταση 7.4.2. [88, Πρόταση 1,σελ. 119] Το σημείο b.FT A0 του τε-
τραέδρου A1A2A3A4 παραμένει το ίδιο ως προς το τετράεδρο A′

1A
′
2A

′
3A

′
4

εάν αντιστοιχούν οι ίδιες τιμές των βαρυτήτων Bi στις κορυφές A′
i που

αντιστοιχούν στις Ai και ικανοποιούν τις γενικευμένες περιπτώσεις επί-
πλευσης για i = 1, 2, 3, 4 και την (7.43).

Απόδειξη της Πρότασης 7.4.2: Από τον τύπο του όγκου των τετραέδρων
A0A1A2A4 και A0A1A2A3 έχουμε ότι:
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Σχήμα 7.4:

a3Vol(A0A1A2A4) = a3a1a2a4 sin(α102) sin(α4,102), (7.60)

και

a4Vol(A0A1A2A3) = a4a1a2a3 sin(α102) sin(α3,102). (7.61)

Αντικαθιστώντας τις (7.60) και (7.61) στην (7.43) παίρνουμε την ε-
ξίσωση:

B3

sin(α4,102)
=

B4

sin(α3,102)
(7.62)

Ομοίως, αντικαθιστώντας τους τύπους των όγκων των τετραέδρων
Vol(A0, Ai, Ak, Al) στην (7.43) έχουμε ότι:

Bi

sin(αj,k0l)
=

Bj

sin(αi,k0l)
, (7.63)

για i, j, k, l = 1, 2, 3, 4.
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7.5 Το αντ.FT πρόβλημα για πέντε σημεία στον R
3

Θα διατυπώσουμε το αντ.FT πρόβλημα για πέντε μη συνεπίπεδα ση-
μεία στον R3, τα οποία σχηματίζουν ένα κλειστό εξάεδρο και θα δώσουμε
τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας των κλειστών εξαέδρων σε ενιαία
μορφή, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην απόδειξη της αρχής της πλα-
στικότητας των κλειστών εξαέδρων στον R3.

Πρόβλημα 7.5.1. [91, Πρόβλημα 1] Δοθέντος ενός σημείου A0 που
ανήκει στο εσωτερικό του κλειστού εξαέδρου A1A2A3A4A5 υπάρχει κά-
ποιο μοναδικά προσδιορίσιμο σύνολο τιμών των βαρυτήτων Bi για i =
1, 2, 3, 4, 5, τέτοιο ώστε

B1 +B2 +B3 +B4 +B5 = c = const,

για το οποίο το A0 να ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση

f(A0) = B1a1 +B2a2 +B3a3 +B4a4 +B5a5. (7.64)

Το πρόβλημα 7.5.1 είναι το αντ.FT πρόβλημα για πέντε μη συνεπίπεδα
σημεία στον R3.

7.5.1 Η δυναμική πλαστικότητα στον R
3

Είναι γνωστό ότι χρειάζονται n−1 γωνίες αi0j για να προσδιορίσουμε
τη θέση n τεμνόμενων ευθειών στον R2.
Η n-οστή γωνία αn01 εξαρτάται από τις n − 1 γωνίες αi0i+1 για i =

1, 2, 3, ..., n− 1 από τη σχέση:

αn01 = 2π −
n−1
∑

i=1

αi0i+1.

Τα ακόλουθα δύο λήμματα είναι σημαντικά για να προσδιορίσουμε τη
θέση πέντε ευθειών που τέμνονται στο σημείο A0 στον R3.

Λήμμα 7.5.2. [91, Λήμμα 1] Η θέση 5 ευθειών στον R3 που συναντώ-
νται στο σημείο A0 προσδιορίζεται πλήρως από επτά γωνίες, οι οποίες
σχηματίζονται μεταξύ των πέντε προδιαγεγραμμένων ευθειών με κοινή
κορυφή στο A0.

Απόδειξη του Λήμματος 7.5.2: Θα χρησιμοποιήσουμε
τους ίδιους συμβολισμούς με την [89, Σελ. 842] σχετικά με τη θέση των
μοναδιαίων διανυσμάτων για i = 1, 2, 3, 4, 5 (Σχήμα 7.5.1).
Συγκεκριμμένα, συμβολίζουμε με:

ũ1 = (1, 0, 0), (7.65)
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ũ2 = (cos(α102), sin(α102), 0), (7.66)

ũ3 = (cos(α3,102) cos(ω3,102), cos(α3,102) sin(ω3,102), sin(α3,102)), (7.67)

ũ4 = (cos(α4,102) cos(ω4,102), cos(α4,102) sin(ω4,102), sin(α4,102)), (7.68)

ũ5 = (cos(α5,102) cos(ω5,102), cos(α5,102) sin(ω5,102), sin(α5,102)), (7.69)

όπου ‖ũi‖ = 1. Το εσωτερικό γινόμενο των ũi, ũj δίνει τη σχέση:

ũi · ũj = cos(αi0j). (7.70)

Από τη σχέση (7.70) θα υπολογίσουμε τα cos(α304), cos(α305) και
cos(α405) που εξαρτώνται από τις επτά γωνίες α102, α103, α104, α105, α203,
α204 και α205 :

cos(α304) =
1

sin2(α102)
[cos(α103) cos(α104) + cos(α203) cos(α204)−

cos(α102)(cos(α103) cos(α204) + cos(α104) cos(α203)) +

+
√

sin2(α102)− cos2(α103)− cos2(α203) + 2 cos(α102) cos(α103) cos(α203) ·

·
√

sin2(α102)− cos2(α104)− cos2(α204) + 2 cos(α102) cos(α104) cos(α204)],

cos(α305) =
1

sin2(α102)
[cos(α103) cos(α105) + cos(α203) cos(α205)−

cos(α102)(cos(α103) cos(α205) + cos(α105) cos(α203)) +

+
√

sin2(α102)− cos2(α10j)− cos2(α203) + 2 cos(α102) cos(α103) cos(α203) ·

·
√

sin2(α102)− cos2(α105)− cos2(α205) + 2 cos(α102) cos(α105) cos(α205)],

cos(α405) =
1

sin2(α102)
[cos(α104) cos(α105) + cos(α204) cos(α205)−

cos(α102)(cos(α104) cos(α205) + cos(α105) cos(α204)) +

+
√

sin2(α102)− cos2(α104)− cos2(α204) + 2 cos(α102) cos(α104) cos(α204) ·

·
√

sin2(α102)− cos2(α105)− cos2(α205) + 2 cos(α102) cos(α105) cos(α205)].

Επομένως, οι γωνίες α304, α305 και α405 εξαρτώνται από τις α102, α103,
α104, α105, α203, α204 και α205.
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Λήμμα 7.5.3. [91, Λήμμα 2] Οι γωνίες αi,k0m εξαρτώνται από τις επτά
γωνίες α102, α103, α104, α105, α203, α204, α205, για i, k,m = 1, 2, 3, 4, 5,
και i 6= k 6= m.

Απόδειξη του Λήμματος 7.5.3: Οι γωνίες α3,102, α4,102, α5,102 υπολογί-
ζονται από τις ακόλουθες τρεις σχέσεις ([89, Σελ. 842]):

cos2(α3,102) =
cos2(α203) + cos2(α103)− 2 cos(α203) cos(α103) cos(α102)

sin2(α102)
,

(7.71)

cos2(α4,102) =
cos2(α204) + cos2(α104)− 2 cos(α204) cos(α104) cos(α102)

sin2(α102)
(7.72)

και

cos2(α5,102) =
cos2(α205) + cos2(α105)− 2 cos(α205) cos(α105) cos(α102)

sin2(α102)
.

(7.73)
Οι γωνίες α3,102, α4,102 και α5,102 εξαρτώνται από τις επτά γωνίες α102,
α103, α104, α105, α203, α204 και α205.
Λαμβάνοντας υπόψη το λήμμα 7.5.2 και τη σχέση

cos2(αi,k0m) =
sin2(αk0m)− cos2(αm0i)− cos2(αk0i) + 2 cos(αm0i) cos(αk0i) cos(αk0m)

sin2(αk0m)
(7.74)

έχουμε ότι η αi,k0m εξαρτάται ακριβώς από τις επτά γωνίες α102, α103,
α104, α105, α203, α204 και α205, για i, k,m = 1, 2, 3, 4, 5, και i 6= k 6= m,
γιατί οι γωνίες a304, a305 και a405 εξαρτώνται από τις α102, α103, α104,
α105, α203, α204 και α205.

Στη συνέχεια, θα υπολογίσουμε τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότη-
τας των γενικευμένων κλειστών εξαέδρων σε ενοποιημένη μορφή.
Θέτουμε με

sgni,j0k =











+1, εάν το Ai βρίσκεται πάνω από το επίπεδο AjA0Ak ,

0, εάν το Ai ανήκει στο επίπεδο AjA0Ak,

−1, εάν το Ai είναι κάτω από το επίπεδο AjA0Ak ,
ως προς το κάθετο διάνυσμα Nj0k για i, j, k = 1, 2, 3, 4, 5, i 6= j 6= k.
Συμβολίζουμε με (Bi)12345 τη βαρύτητα που αντιστοιχεί στην κορυφή

που βρίσκεται στο ευθύγραμμο τμήμα A0Ai, για i = 1, 2, 3, 4, 5, και με
(Bj)jklm τη βαρύτητα που αντιστοιχεί στην κορυφή Aj που βρίσκεται
στο ευθύγραμμο τμήμα A0Aj του τετραέδρου AjAkAlAm, για j, k, l,m =
1, 2, 3, 4, 5 και j 6= k 6= l 6= m.
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Πρόταση 7.5.4 (Η αρχή της δυναμικής πλαστικότητας των κλειστών
εξαέδρων). [91, Πρόταση 1]
΄Εστω A1A2A3A4A5 ένα κλειστό εξάεδρο με βαρύτητες B1, B2, B3,

B4, B5 και A0 το b.FT εσωτερικό σημείο του εξαέδρου. Επιλέγουμε τις
μεταβλητές βαρύτητες (B1)12345, (B2)12345, (B3)12345, (B5)12345, οι οποίες
πληρούν τις εξισώσεις:

(
B1

B4

)12345 = −(
sgn4,203

sgn1,203

)(
B1

B4

)1234(1+
sgn5,203

sgn4,203

(
B5

B4

)12345(
B4

B5

)2345) (7.75)

(
B2

B4
)12345 = −(

sgn4,103

sgn2,103
)(
B2

B4
)1234(1+

sgn5,103

sgn4,103
(
B5

B4
)12345(

B4

B5
)1345) (7.76)

(
B3

B4
)12345 = −(

sgn4,102

sgn3,102
)(
B3

B4
)1234(1+

sgn5,102

sgn4,102
(
B5

B4
)12345(

B4

B5
)1245) (7.77)

και

5
∑

i=1

(Bi)12345 = c.

Συμπεράσμα: Το εσωτερικό σημείο b.FT του κλειστού εξαέδρου
A1A2A3A4A5 με μεταβλητές βαρύτητες (B1)12345, (B2)12345, (B3)12345,
(B4)12345 και (B5)12345 είναι το A0.

Απόδειξη της Πρότασης 7.5.4: ΄Εστω ότι επιλέγουμε πέντε αρχικές τι-
μές (Bi)12345(0) για τις βαρύτητες (Bi)12345 για i = 1, 2, 3, 4, 5, τέτοιες
ώστε το A0 να βρίσκεται στο εσωτερικό του A1A2A3A4A5 (γενικευμένη
περίπτωση επίπλευσης Κεφάλαιο 3).
Εφαρμόζουμε την ίδια μέθοδο διαφόρισης για την (7.64), όπως στην

περίπτωση του προβλήματος b.FT για πυραμίδες (πεντάεδρα και τετρά-
εδρα) ως προς τα μήκη a1, a2 και τη δίεδρη γωνία α που σχηματίζεται
μεταξύ των επιπέδων που ορίζονται άπό τα τρίγωνα A0A1A2 και A3A1A2

(Σχήμα 7.5.1).
Τα μήκη a3, a4, a5 εκφράζονται ως συνάρτηση των a1, a2 και α (ίδιος

υπολογισμός με τις πυραμίδες εκτός του a5) σε ενοποιημένη μορφή:

a2i = a22 + a22i − 2a2i[
√

a22 − h20,12 cos(α12i) + h0,12 sin(α12i) cos(αgi − α)

(7.78)
όπου η αgi είναι η δίεδρη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των επιπέδων

που ορίζονται από τα τρίγωνα A1A2A3 και A1A2Ai, για i = 3, 4, 5,
ή
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Σχήμα 7.5:

a3 = a3(a1, a2, α), a4 = a4(a1, a2, α), a5 = a5(a1, a2, α). (7.79)

΄Εστω ότι αg3 = 0, αg4 6= 0 και αg5 6= 0. Εάν αg5 = 0, τότε προκύπτει
ότι το A5 ανήκει στο επίπεδο που σχηματίζεται από το τρίγωνο△A1A2A3

και θα έχουμε την περίπτωση ότι το κλειστό πολύεδρο A1A2A3A4A5 είναι
πυραμίδα.
Από τις (7.64) και (7.79) παίρνουμε ότι:

B1a1+B2a2+B3a3(a1, a2, α)+B4a4(a1, a2, α)+B5a5(a1, a2, α) = minimum.
(7.80)

Παραγωγίζοντας την (7.80) ως προς τις μεταβλητές a1, a2 και α παίρ-
νουμε ότι:

B1 +B3
∂a3
∂a1

+B4
∂a4
∂a1

+B5
∂a5
∂a1

= 0, (7.81)

B2 +B3
∂a3
∂a2

+B4
∂a4
∂a2

+B5
∂a5
∂a2

= 0, (7.82)

και

B3
∂a3
∂α

+B4
∂a4
∂α

+B5
∂a5
∂α

= 0. (7.83)
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Παραγωγίζοντας την (7.78) ως προς α παίρνουμε:

∂ai
∂α

= −a2i
ai
h0,12 sin(α12i) sin(αgi − α), (7.84)

για i = 3, 4, 5.
Αντικαθιστώντας την (7.84) στην (7.83) προκύπτει ότι:

n
∑

i=1

Bi

a2i
ai

sin(α12i) sin(αgi − α) = 0, (7.85)

ή

5
∑

i=3

Bi

1

6
a12

a2i
ai
h0,12 sin(α12i) sin(αgi − α) = 0,

ή
5

∑

i=3

Bi sgni,102
Vol(A012i)

ai
= 0,

ή
5

∑

i=3

Bi sgni,102 S(A0A1A2)
hi,120
ai

= 0,

ή
n

∑

i=1

Bi sgni,102 sin(αi,102) = 0, (7.86)

όπου Vol(A012i) είναι ο όγκος του A0A1A2Ai, και hi,120 είναι η α-
πόσταση του Ai από το επίπεδο που σχηματίζεται από τα A1A2A0, και
SA0A1A2

είναι το εμβαδόν του △A1A2A0.
Από την (7.86) έχουμε ότι:

(
B3

B4

)12345 = −(
sgn4,102

sgn3,102

)
sin(α4,102)

sin(α3,102)
(1 + (

B5

B4

)12345
sgn5,102

sgn4,102

sin(α5,102)

sin(α4,102)
).

(7.87)
Από τη λύση του αντ.FT προβλήματος για 4 τέσσερα μη συνεπίπε-

δα σημεία στον R3 ως προς τους λόγους των βαρυτήτων (Bj

Bi
)ijkm που

αντιστοιχούν στα τετράεδρα AiAjAkAm ισχύει ότι:

(
Bj

Bi

)2ijkm =
sin2(αk0m)− cos2(αm0i)− cos2(αk0i) + 2 cos(αm0i) cos(αk0i) cos(αk0m)

sin2(αk0m)− cos2(αm0j)− cos2(αk0j) + 2 cos(αm0j) cos(αk0j) cos(αk0m)
.

(7.88)
Από τις (7.87) και (7.88) προκύπτει η (7.77). Ακολουθώντας όμοια

διαδικασία παίρνουμε τις (7.76) κσι (7.75).
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Συμβολίζουμε με (B5⋆)1235⋆ τη θετική βαρύτητα που αντιστοιχεί στην
κορυφή A5⋆ , η οποία είναι συμμετρική με το A5, ως προς το A0 :

A0A5 = A0A5⋆ .
Το παρακάτω πόρισμα είναι άμεση συνέπεια του Θεωρήματος 7.5.4,

όπου το

Πόρισμα 7.5.5. [91, Πόρισμα 1] ΄Εστω
∑

12345B := (B4)12345(
B1

B4
+

B2

B4

+ B3

B4

+ 1 + B5

B4

)12345.
Εάν

∑

12345B =
∑

1234B =
∑

1245B =
∑

2345B =
∑

1235B =
∑

1235⋆ B,
τότε

(Bi)12345 = xi(B5)12345−(
sgn4,j0k

sgni,j0k
)(Bi)1234, i, j, k = 1, 2, 3, 4, i 6= j 6= k :

x1 = −(
sgn4,203

sgn1,203
)x4(

B1

B4
)1234 − (

sgn5,203

sgn1,203
)(
B4

B5
)2345(

B1

B4
)1234,

x2 = −(
sgn4,103

sgn2,103

)x4(
B2

B4

)1234 − (
sgn5,103

sgn2,103

)(
B4

B5

)1345(
B2

B4

)1234,

x3 = −(
sgn4,102

sgn3,102

)x4(
B3

B4

)1234 − (
sgn5,102

sgn3,102

)(
B4

B5

)1245(
B3

B4

)1234,

x4 =

sgn1,203
sgn5,203

(B4

B5
)2345(

B1

B4
)1234 +

sgn3,102
sgn5,102

(B4

B5
)1245(

B3

B4
)1234 +

sgn2,103
sgn5,103

(B4

B5
)1345(

B2

B4
)1234 − 1

1 + (B1

B4

)1234 + (B2

B4

)1234 + (B3

B4

)1234
.

Παρατήρηση 7.5.6. Να σημειώσουμε ότι από τα Λήμματα 7.5.2 και
7.5.3, οι βαρύτητες (B5)12345 εξαρτώνται από επτά γωνίες, όπως για πα-
ράδειγμα εξαρτώνται από τις α102, α103, α104, α105, α203, α204 και α205.

Παράδειγμα 7.5.7. [89, Παράδειγμα 3.4,σελ. 844-845] ΄Εστω ότι τη
χρονική στιγμή t = 0 δίδεται ένα κλειστό εξάεδρο που οι κορυφές του βρί-
σκονται σε πέντε προδιαγεγραμμένες ευθείες, οι οποίες συναντώνται στο
b.FT εσωτερικό σημείο A0 του κλειστού εξαέδρου και υποθέτουμε ότι μπο-
ρούμε να επιλέξουμε μέσω της γεωμετρικής πλαστικότητας των κλειστών
πολυέδρων τέσσερα σημεία ένα σε κάθε μία από τις προδιαγεγραμμένες
ευθείες, ώστε να αποτελούν τις κορυφές από τη βάση μίας σχηματιζό-
μενης πυραμίδας. Από τα Λήμματα 7.5.2 και 7.5.3 αρκεί να δοθούν οι
επτά παρακάτω γωνίες για να προσδιορίσουμε πλήρως τη θέση των πέντε
ευθειών στον R3 : α102 = 74.2549◦, α203 = 68.9375◦, α105 = 70.9964◦,
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α204 = 134.057◦, α103 = 110.736◦, α104 = 137.766◦, α205 = 111.097◦,
(α304 = 109.305◦, α405 = 111.004◦ και α305 = 70.8524◦).
Από τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας της Πρότασης 7.5.4 για

c = 4, παίρνουμε τις σχέσεις:

(B1)12345 = 0.857506(B4)12345 − 0.954195(B5)12345,

(B2)12345 = 0.269574(B4)12345 + 0.985461(B5)12345,

(B3)12345 = 0.537336(B4)12345 − 1.02001(B5)12345.

Από τη λύση του αντ.FT προβλήματος για τέσσερα σημεία στον R3

και την υπόθεση ότι
∑

12345B =
∑

1234B =
∑

1345B =
∑

2345B =
4, υπολογίζουμε τις βαρύτητες των τετραέδρων A1A2A3A4, A2A3A4A5,
A1A3A4A5, και A1A2A4A5 ως προς την (7.88):

(A1A2A3A4) : (B1)1234 = 1.28735, (B2)1234 = 0.40473,

(B3)1234 = 0.806684, (B4)1234 = 1.50127
∑

1234

B = 4,

(A2A3A4A5) : (B2)2345 = 1.3459, (B3)2345 = 0.441947,

(B4)2345 = 1.16511, (B5)2345 = 1.04704
∑

2345

B = 4,

(A1A3A4A5) : (B1)1345 = 1.39673, (B3)1345 = 1.01689,

(B4)1345 = 1.24564, (B5)1345 = 0.340745
∑

1345

B = 4,

(A1A2A4A5) : (B1)1245 = 0.531531, (B2)1245 = 1.18143,

(B4)1245 = 1.49794, (B5)1245 = 0.7891
∑

1245

B = 4.

Από τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας της Πρότασης 7.5.4 προκύ-
πτουν οι ακόλουθες σχέσεις μεταξύ των βαρυτήτων (Bi)12345 :

(B4)12345 − (B4)1234 = −0.00422457(B5)12345, (7.89)

(B1)12345 − (B1)1234 = −0.957818(B5)12345, (7.90)
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(B2)12345 − (B2)1234 = 0.984322(B5)12345, (7.91)

(B3)12345 − (B3)1234 = −1.02228(B5)12345, (7.92)

ή
(B1)12345 = 1.28735− 0.957818(B5)12345,

(B2)12345 = 0.404703 + 0.984322(B5)12345,

(B3)12345 = 0.806685− 1.02228(B5)12345,

(B4)12345 = 1.50127− 0.00422457(B5)12345.

Το πεδίο τιμών των (B5)12345, (B4)12345, (B1)12345, (B2)12345, (B3)12345
είναι το εξής:

0 6 (B5)12345 6 0.789104

1.28735 > (B1)12345 > 0.78104

0.404703 6 (B2)12345 6 1.18144

0.806685 > (B3)12345 > 0

1.50127 > (B4)12345 > 1.49794.

Για παράδειγμα, αντικαθιστώντας (B5)12345 = 0.3, (B5)12345 = 0.4 και
(B5)12345 = 0.7 στις (7.90), (7.89),(7.91) και (7.92) παίρνουμε, αντίστοι-
χα:

(B1)12345 = 1, (B2)12345 = 0.7, (B3)12345 = 0.5, (B4)12345 = 1.5,

(B1)12345 = 0.904218, (B2)12345 = 0.798431, (B3)12345 = 0.397773,

(B4)12345 = 1.49958,

και

(B1)12345 = 0.616873, (B2)12345 = 1.09373, (B3)12345 = 0.0910888,

(B4)12345 = 1.49831.

Παρατήρηση 7.5.8. Από τις (7.90), (7.89),(7.91) και (7.92) παρατη-
ρούμε ότι οι τιμές των βαρυτήτων B1, B3, B4 μειώνονται, ενώ οι τιμές
των βαρυτήτων B2, B5 αυξάνονται. Αυτή είναι η ιδιότητα της πλαστι-
κότητας των εξελικτικών πυραμίδων στον R3.
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Παράδειγμα 7.5.9. [89, Παράδειγμα 3.7, σελ. 846-848]
΄Εστω A1A2A3A4A5 μία πυραμίδα με βάση την A1A2A3A5 και

a1 = 2.30471, a2 = 2.38023, a3 = 3.69554, a4 = 3.45112, a5 = 3.62302,
α102 = 74.2549◦, α203 = 68.9375◦, α304 = 109.305◦, α405 = 111.004◦,
α105 = 70.9964◦, α204 = 134.057◦, α103 = 110.736◦, α104 = 137.766◦,
α205 = 111.097◦ και με βαρύτητες τις οποίες λαμβάνουμε από τις εξισώσεις
δυναμικής πλαστικότητας του Παραδείγματος 7.5.7 για (B5)12345 = 0.3 :

(B1)12345 = 1, (B2)12345 = 0.7, (B3)12345 = 0.5,

(B4)12345 = 1.5,

και A0 το b.FT εσωτερικό σημείο της πυραμίδας A1A2A3A4A5 (Σχή-
μα 7.6 ).
΄Εστω η A1A2A3A4A5 η ίδια πυραμίδα με την πυραμίδα του σχήμα-

τος 7.6, με τη διαφορά ότι στις κορυφές αντιστοιχούν διαφορετικές βαρύ-
τητες τις οποίες λαμβάνουμε από τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας
του Παραδείγματος 7.5.7 για (B5)12345 = 0.4 (Σχήμα 7.7).

(B1)12345 = 0.904218, (B2)12345 = 0.798431, (B3)12345 = 0.397773,

(B4)12345 = 1.49958, (B5)12345 = 0.4.

Στα Σχήματα 7.6 και 7.7 το σημείο b.FT A0 παραμένει το ίδιο, λόγω
της δυναμικής πλαστικότητας της πυραμίδας A1A2A3A4A5.
΄Εστω A1A2A

′
3A4A

′
5 μία πυραμίδα με βάση A1A2A

′
3A

′
5 και το A

′
i εί-

ναι μία κορυφή που βρίσκεται στην ημιευθεία που συνδέει το A0 της
A1A2A

′
3A4A

′
5 με το Ai για i = 3, 5, ώστε να ισχύει a′3 = 4.43464,

a′5 = 4.34763 με τις γωνίες αi0j και τα υπόλοιπα μήκη των ευθυγράμμων
τμημάτων και οι βαρύτητες Bi, για i = 1, 2, 3, 4, 5 να παραμένουν οι ίδιες
με αυτές του Σχήματος 7.7 (Σχήμα 7.8). Το σημείο b.FT A0 των Σχη-
μάτων 7.7 και 7.8 παραμένει το ίδιο λόγω γεωμετρικής πλαστικότητας.
΄Εστω η πυραμίδα A1A2A

′
3A4A

′
5 που έχει ακριβώς τα ίδια γεωμετρι-

κά στοιχεία με την πυραμίδα του σχήματος 7.8, αλλά με διαφορετικές
βαρύτητες τις οποίες τις παίρνουμε από τις εξισώσεις δυναμικής πλαστι-
κότητας του Παραδείγματος 7.5.7 για B5 = 0.7 (Σχήμα 7.9):

(B1)12345 = 0.616873, (B2)12345 = 1.09373, (B3)12345 = 0.0910888,

(B4)12345 = 1.49831, (B5)12345 = 0.7.

Το σημείο b.FT A0 των σχημάτων 7.8 και 7.9 παραμένει το ίδιο λόγω
της δυναμικής πλαστικότητας.
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Σχήμα 7.6:

Σχήμα 7.7:
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Σχήμα 7.8:

Σχήμα 7.9:
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Σχήμα 7.10:

Παράδειγμα 7.5.10. [89, Παράδειγμα 4.2,σελ. 849]
΄Εστω μία πυραμίδα A1A2A

′
3A4A

′
5 με βάση το A1A2A

′
3A

′
5 και κορυφή

το A4 και με τα ίδια γεωμετρικά στοιχεία με τα στοιχεία του σχήματος 7.9
του Παραδείγματος 7.5.9 και με τις ίδιες βαρύτητες που αντιστοιχούν στις
κορυφές της πυραμίδας, τις οποίες τις παίρνουμε από τις εξισώσεις δυνα-
μικής πλαστικότητας του Παραδείγματος 7.5.7 για B5 = 0.7 :

(B1)12345 = 0.616873, (B2)12345 = 1.09373, (B3)12345 = 0.0910888,

(B4)12345 = 1.49831, (B5)12345 = 0.7.

Στη συνέχεια, ορίζουμε τα σημεία Ai,j, τα οποία ανήκουν στο ευθύ-
γραμμο τμήμα A0Ai για i = 1, 2, 3, 4, 5, j = 1, 2, 3, i 6=  και για i = j
Ai,i = Ai, με αντίστοιχες βαρύτητες Bi,j (Σχήμα 7.10):

B1,1 = 0.1, B1,2 = 0.1, B1,3 = 0.416873,

3
∑

j=1

B1,j = 0.6168673,

B2,1 = 0.1, B2,2 = 0.1, B2,3 = 0.89373,

3
∑

j=1

B2,j = 1.09373,

B3,1 = 0.01, B3,2 = 0.02, B3,3 = 0.0610888,
3

∑

j=1

B3,j = 0.0910888,
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B4,1 = 0.01, B4,2 = 0.01, B4,3 = 1.47831,

3
∑

j=1

B4,j = 1.49831,

B5,1 = 0.1, B5,2 = 0.1, B5,3 = 0.5,
3

∑

j=1

B5,j = 0.7,

5
∑

i=1

3
∑

j=1

Bi,j = 4,

και
3

∑

j=1

Bi,j = (Bi)12345,

για i = 1, 2, 3, 4, 5. Από τον αλγόριθμο του Weiszfeld υπολογίζουμε το
σημείο b.FT A0 της πυραμίδας A1A2A

′
3A4A

′
5 με τις ίδιες βαρύτητες Bi

για i = 1, 2, 3, 4, 5 με αυτές του σχήματος 7.9 του παραδείγματος 7.5.9.
Το σημείο b.FT A0 της πυραμίδας (Σχήμα 7.9) και το σημείο b.FT A′

0

των Ai,j με αντίστοιχες βαρύτητες Bi,j, (Σχήμα 7.10) συμπίπτουν λόγω
της γενικευμένης πλαστικότητας των κλειστών πολυέδρων στον R3.

7.5.2 Η αρχή της πλαστικότητας στον R
3

Από τη γεωμετρική πλαστικότητα των κλειστών πολυέδρων και τη
δυναμική πλαστικότητα των γενικευμένων εξάεδρων θα διατυπώσουμε
και θα αποδείξουμε την αρχή της πλαστικότητας των κλειστών εξαέδρων
στον R3.
΄Εστω ότι το κλειστό εξάεδρο A1A2...A5 έχει ένα εσωτερικό σημείο

b.FT A0 ως προς τις βαρύτητες Bi, για i = 1, 2, 3, 4, 5. Τότε επτά γωνίες
από τις αi0j προσδιορίζουν πλήρως τη θέση των πέντε ευθείων στον R3.

Θεώρημα 7.5.11 (Η αρχή της πλαστικότητας στον R3). [91, Θεώρη-
μα 4] ΄Εστω ότι πέντε προδιαγεγραμμένες ευθείες συναντώνται στο σημείο
b.FT A0, και επιλέγουμε ένα σημείο σε κάθε ημιευθεία, ώστε να σχημα-
τιστεί ένα κλειστό εξάεδρο, όπου το τέταρτο σημείο να βρίσκεται πάνω από
το επίπεδο που σχηματίζεται από την πρώτη και δεύτερη προδιαγεγραμ-
μένη ημιευθεία και το τρίτο και πέμπτο σημείο να βρίσκονται κάτω από το
επίπεδο που σχηματίζεται από την πρώτη και δεύτερη προδιαγεγραμμένη
ημιευθεία. Τότε η μείωση της τιμής της βαρύτητας που αντιστοιχεί στη
πρώτη, τρίτη και τέταρτη προδιαγεγραμμένη ημιευθεία προκαλεί αύξηση
στις βαρύτητες που αντιστοιχούν στη δεύτερη και πέμπτη ημιευθεία.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.5.11: Από το Πόρισμα 7.5.5 έχουμε ότι:
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x1 = −(
sgn4,203

sgn1,203
)x4(

B1

B4
)1234 − (

sgn5,203

sgn1,203
)(
B4

B5
)2345(

B1

B4
)1234,

x2 = −(
sgn4,103

sgn2,103
)x4(

B2

B4
)1234 − (

sgn5,103

sgn2,103
)(
B4

B5
)1345(

B2

B4
)1234,

x3 = −(
sgn4,102

sgn3,102

)x4(
B3

B4

)1234 − (
sgn5,102

sgn3,102

)(
B4

B5

)1245(
B3

B4

)1234,

x4 =

sgn1,203
sgn5,203

(B4

B5

)2345(
B1

B4

)1234 +
sgn3,102
sgn5,102

(B4

B5

)1245(
B3

B4

)1234 +
sgn2,103
sgn5,103

(B4

B5

)1345(
B2

B4

)1234 − 1

1 + (B1

B4
)1234 + (B2

B4
)1234 + (B3

B4
)1234

,

Θα αποδείξουμε ότι x4 < 0, x1 < 0, x3 < 0 και x2 > 0.
Υπολογίζουμε το συντελεστή x4 :

x4 =

sgn1,203
sgn5,203

(B4

B5
)2345(

B1

B4
)1234 +

sgn3,102
sgn5,102

(B4

B5
)1245(

B3

B4
)1234 +

sgn2,103
sgn5,103

(B4

B5
)1345(

B2

B4
)1234 − 1

1 + (B1

B4
)1234 + (B2

B4
)1234 + (B3

B4
)1234

= −
1− sgn2,103

sgn5,103

sin(α5,103)

sin(α2,103)
− sgn1,203

sgn5,203

sin(α5,203)

sin(α1,203)
− sgn3,102

sgn5,102

sin(α5,102)

sin(α3,102)

1 + (B1

B4
)1234 + (B2

B4
)1234 + (B3

B4
)1234

= −(B4)1234
(B5)1235

< 0

γιατί (B5)1235 > 0 και (B4)1234 > 0, για αg5 > α.
Εάν αg5 < α, έχουμε ότι:

x4 = −
1− sgn2,103

sgn5⋆,103

− sin(α5,103)

sin(α2,103)
− sgn1,203

sgn5⋆,203

− sin(α5,203)

sin(α1,203)
− sgn3,102

sgn5⋆,102

− sin(α5,102)

sin(α3,102)

1 + (B1

B4
)1234 + (B2

B4
)1234 + (B3

B4
)1234

= −
1− sgn2,103

sgn5⋆,103

sin(α5⋆,103)

sin(α2,103)
− sgn1,203

sgn5⋆,203

sin(α5⋆,203)

sin(α1,203)
− sgn3,102

sgn5⋆,102

sin(α5⋆,102)

sin(α3,102)

1 + (B1

B4
)1234 + (B2

B4
)1234 + (B3

B4
)1234

= − (B4)1234
(B5⋆)1235⋆

< 0

και (B5⋆)1235⋆ είναι η θετική βαρύτητα που αντιστοιχεί στο σημείο
A5⋆ , το οποίο είναι συμμετρικό του A5, ως προς το A0 τέτοιο ώστε



122ΚΕΦ�ΑΛΑΙΟ 7. ΤΟ ΠΡ�ΟΒΛΗΜΑ B.FTΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤ.FT ΓΙΑ Π�ΕΝΤΕ ΣΗΜΕ�ΙΑ

A0A5 = A0A5⋆ , και (B4)1234 > 0.
Επομένως, προκύπτει ότι:

x1 = x4(
B1

B4
)1234 − (

B4

B5
)2345(

B1

B4
)1234 < 0,

γιατί x4 < 0, (B1

B4
)1234 > 0 και (B4

B5
)2345 > 0,

και

x3 = x4(
B3

B4
)1234 − (

B4

B5
)1245(

B3

B4
)1234 < 0,

γιατί x4 < 0, (B3

B4
)1234 > 0 και (B4

B5
)1245 > 0.

Θα υπολογίσουμε το συντελεστή x2.
Υποθέτοντας ότι μπορούμε να επιλέξουμε αρχικές τιμές για τις βαρύτη-

τεςBi(0), οι οποίες ικανοποιούν τις ανισότητες της γενικευμένης περίπτω-
σης επίπλευσης, ώστε το A0 να μην ανήκει στο σύνολο {A1A2...An}, και
να ισχύει η συνθήκη ισορροπίας II.(β) του Θεωρήματος 3.2.2.
Συγκεκριμμένα, ισχύει ότι:

B̃1 + B̃2 + B̃3 + B̃4 + B̃5 = 0̃,

ή

B̃2 + B̃4 = −((B̃1 + B̃3) + B̃5) =

B̃2 + B̃4 = −(B̃13 + B̃5),

όπου B̃i = Biũ(A0, Ai) = ũ0i, για i = 1, 2, 3, 4, 5.
Μετά από το χρονικό διάστημα δt, οι τιμές τωνB1, B3 B4 θα μειωθούν

και η τιμή του B5 θα αυξηθεί, γιατί x1, x3, x4 < 0.
Επίσης, παρατηρούμε ότι μετά από χρόνο δt το μήκος του διανύσματος

B̃13 = B̃1+ B̃3, το οποίο είναι σύνθεση των B̃1 και B̃3 μειώνεται, και στο
δεξιό μέλος της παραπάνω εξίσωσης το διάνυσμα με μειωμένο μήκος B̃13

συντίθεται με το διάνυσμα με άυξημένο μήκος B̃5.
Επιπλέον παρατηρούμε ότι μετά από χρόνο δt, στο αριστερό μέλος της

παραπάνω εξίσωσης το μήκος του διανύσματος B̃4 μειώνεται γιατί ισχύει
ότι x4 < 0 και συντίθεται με το διάνυσμα B̃2.
Επομένως, από την ισοπεριμετρική συνθήκη ως προς τις μεταβλητές

βαρύτητες των διανυσμάτων B̃i, προκύπτει ότι το μήκος του διανύσματος
B̃2 θα αυξηθεί και θα έχουμε ότι x2 > 0.
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7.6 Κάποιες κλάσεις εξελικτικών κλειστών πολυέδρων
στον R

3

Στην παράγραφο αυτή θα εισάγουμε κάποιες εξελικτικές δομές κλει-
στών οκταέδρων, που σχηματίζονται από σημεία τα οποία βρίσκονται σε
6 προδιαγεγραμμένες ημιευθείες και συναντώνται στο σημείο b.FT A0. Η
κλάση των εξελικτικών κλειστών οκαέδρων προκύπτει εάν κολλήσουμε
δύο τετράεδρα σε δύο τριγωνικές έδρες ενός τετραέδρου. Εφαρμόζοντας
αυτή τη διαδικασία διαδοχικά, μπορούμε να πάρουμε κάποιες νέες εξελι-
κτικές δομές κλειστών πολυέδρων ως προς το αντ.FT πρόβλημα για n
σημεία στον R3.

Θεώρημα 7.6.1. [91, Θεώρημα 5] Οι εξελικτικές κλάσεις των κλει-
στών οκταέδρων δίδονται από τους ακόλουθους δύο τύπους:
Τύπος Α: Λαμβάνοντας υπόψη το αντ.FT πρόβλημα για 4 μη συνεπί-

πεδα σημεία στον R3 δύο ευθύγραμμα τμήματα ξεκινάνε να αναπτύσσονται
ταυτόχρονα από το A0, ώστε τα άκρα που καταλήγουν τα δύο ευθύγραμμα
τμήματα A5 και A6 να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο που σχηματίζεται
από το τρίγωνο △A1A0A2 και να ανήκουν στη στέρεα γωνία που σχημα-
τίζεται από τα AiA0 για i = 1, 2, 3.
Τύπος Β: Λαμβάνοντας υπόψη το αντ.FT πρόβλημα για 4 μη συνεπί-

πεδα σημεία στον R3, και έστω ένα ευθύγραμμο τμήμα A0A5 ξεκινάει να
αναπτύσσεται από το σημείο b.FT A0 του A1A2A3A4 ώστε το άκρο του A5

να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο που ορίζεται από το τρίγωνο △A1A0A2

και το ευθύγραμμο τμήμα αναπτύσσεται μέσα στη στέρεα γωνία που σχη-
ματίζεται από τα AiA0 για i = 1, 2, 3, αλλά και τα δύο τμήματα A0A5 και
A0A6 δεν αναπτύσσονται ταυτόχρονα.

Απόδειξη του Θεωρήματος 7.6.1: Από την αρχή της γεωμετρικής πλα-
στικότητας (Θεώρημα 7.3.1) και την αρχή της (δυναμικής) πλαστικό-
τητας (Θεώρημα 7.5.11) το σημείο b.FT A0 των εξελικτικών κλειστών
οκταέδρων παραμένει σταθερό.
Ο χαρακτηρισμός της εξελικτικής κλάσης τύπου Α δίδεται από τις ε-

ξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας για το γενικευμένο κλειστό εξάεδρο
A1A2A3A4A56, γιατί τα A0A5 και τα A0A6 αναπτύσσονται ταυτόχρονα
ώστε τα άκρα A5 και A6, αντίστοιχα να βρίσκονται κάτω από το επί-
πεδο A1A0A2 και ανήκει στην στέρεα γωνία που σχηματίζεται μεταξύ
των AiA0 για i = 1, 2, 3. Συνθέτοντας τα δύο διανύσματα B5ũ(A0, A5),
B6ũ(A0, A6), παίρνουμε ότι B56ũ(A0, A56).
Από τις εξισώσεις διαδοχικής δυναμικής πλαστικότητας έχουμε ότι η

αύξηση της θετικής βαρύτητας (B56)1234(56), (που αντιστοιχεί σε αύξηση
των (B5)123456 και (B6)123456) ) προκαλεί αύξηση στην (B2)1234(56) και
μείωση στις βαρύτητες (B1)1234(56), (B3)1234(56) και (B4)1234(56).
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Ο εξελικτικός τύπος Β χαρακτηρίζεται από το αντ.FT πρόβλημα για
4 μη συνεπίπεδα σημεία στον R3, το οποίο προκύπτει από το αντ.FT πρό-
βλημα για 5 μη συνεπίπεδα σημεία στον R3, και στη συνέχεια, παίρνουμε
τις τροποποημένες εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας από το νέο
αντ.FT πρόβλημα για 5 μη συνεπίπεδα σημεία στον R3, ξεκινώντας από
το τροποποιημένο αντ.FT πρόβλημα για 4 μη συνεπίπεδα σημεία στον R3.
Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της (δυναμικής) πλαστικότητας των

κλειστών εξαέδρων οι βαρύτητες (B5)12345 (B2)12345 αυξάνονται και οι
βαρύτητες (B1)12345 (B3)12345 (B4)12345 μειώνονται. Συνθέτοντας τα δύο
διανύσματα B5ũ(A0, A5), B4ũ(A0, A4), παίρνουμε το διάνυσμα
B45ũ(A0, A45). ΄Εστω ότι το σημείο A45 βρίσκεται πάνω από το επίπεδο
A1A0A2. Επομένως, έχουμε ότι το τροποιημένο αντ.FT πρόβλημα για 4
μη συνεπίπεδα σημεία εξαρτάται από τους λόγους των B1 B2 B3 και B45.
Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της δυναμικής πλαστικότητας του γενικευ-
μένου τροποποιημένου εξαέδρου A1A6A2A45A3 οι βαρύτητες (B6)162(45)3
και (B3)162(45)3 αυξάνονται και οι (B1)1623(45), (B2)162(45)3, (B45)162(45)3
μειώνονται.

7.7 Η πλαστικότητα των κυρτών πενταγώνων στον R
2.

Η πλαστικότητα των κυρτών πενταγώνων στον R2 θα προκύψει ως
οριακή περίπτωση των κλειστών εξαέδρων δημιουργώντας μία συνθήκη
ως προς τις δίεδρες γωνίες αgi. Από τη συνθήκη αυτή παίρνουμε μία νέα
μέθοδο παραγώγισης του μήκους του ευθύγραμμου τμήματος AiA0 ως
προς τα δύο μεταβλητά μήκη a1 και a2, η οποία θα μας οδηγήσει στις
εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας των γενικευμένων πενταγώνων στον
R

2.
Επιλέγουμε ως θετικό προσανατολισμό των γωνιών του πενταγώνου

ως προς το σημείο b.FT A0 του πενταγώνου στον R2, τον αριστερόστρο-
φο προσανατολισμό.

Θεώρημα 7.7.1. [91, Θεώρημα 6] Εάν αgi = α για i = 3, 4, 5, τότε οι
ακόλουθες τρεις εξισώσεις προσδιορίζουν τη δυναμική πλαστικότητα των
γενικευμένων πενταγώνων στον R2 :

(
B2

B1
)12345 = (

B2

B1
)123[1− (

B4

B1
)12345(

B1

B4
)134 − (

B5

B1
)12345(

B1

B5
)135] (7.93)

(
B3

B1
)12345 = (

B3

B1
)123[1− (

B4

B1
)12345(

B1

B4
)124 − (

B5

B1
)12345(

B1

B5
)125] (7.94)

και

(B1)12345+(B2)12345+(B3)12345+(B4)12345+(B5)12345 = const. (7.95)
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Απόδειξη του Θεωρήματος 7.7.1: Εισάγουμε μία νέα μέθοδο παραγώγι-
σης των μεταβλητών μηκών ευθυγράμμων τμημάτων στον R2 που αντι-
στοιχεί στο αντ.FT πρόβλημα για 5 συνεπίπεδα σημεία στον R

2. Από
τη μέθοδο αυτή θα πάρουμε τις εξισώσεις δυναμικής πλαστικότητας για
γενικευμένα πεντάγωνα στον R2.
Θέτοντας αgi = α, έχουμε ότι το Ai ανήκει στο επίπεδο που ορίζεται

από το τρίγωνο △A1A0A2 για i = 3, 4, 5, και το A1A2A3A4A5 είναι ένα
πεντάγωνο, τέτοιο ώστε το A0 ανήκει στο κυρτό κάλυμμα του.
Αντικαθιστώντας αgi = α, στην (7.78), έχουμε ότι:

a2i = a22 + a22i − 2a2i[
√

a22 − h20,12 cos(α12i) + h0,12 sin(α12i), (7.96)

όπου h0,12 =
√

4a2
1
a2
2
−(a2

1
+a2

2
−a2

12
)2

4a2
12

είναι το ύψος του △A0A1A2 από το A0 ως προς το A1A2 και αijk

είναι η γωνία του πενταγώνου που σχηματίζεται από τα AiAj και AjAk

για i, j, k = 1, 2, 3, 4, 5, i 6= j 6= k.
Ομοίως, προκύπτει ότι:

a2i = a21 + a21i − 2a1i[
√

a21 − h20,12 cos(α21i) + h0,12 sin(α21i) (7.97)

ή

ai = ai(a1, a2),

για i = 3, 4, 5.
Αντικαθιστώντας την αgi = α στην (7.84) για i = 3, 4, 5, η τρίτη

εξίσωση (7.83) απαλείφεται.
Θα υπολογίσουμε τις δύο εξισώσεις (7.81) και (7.82).
Παραγωγίζοντας την (7.96) ως προς το a1, παίρνουμε ότι:

∂ai
∂a1

=
sin(α20i)

sin(α201)
, (7.98)

για i = 3, 4, 5.
Παραγωγίζοντας την (7.97) ως προς το a2, έχουμε ότι:

∂ai
∂a1

=
sin(α10i)

sin(α102)
, (7.99)

για i = 3, 4, 5.
Αντικαθιστώντας την (7.98) στην (7.25), παίρνουμε:
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B1 sin(α201) +B3 sin(α203) +B4 sin(α204) +B5 sin(α205) = 0. (7.100)

Ομοίως, αντικαθιστώντας την (7.99) στην 7.26, παίρνουμε:

B2 sin(α102) +B3 sin(α103) +B4 sin(α104) +B5 sin(α105) = 0. (7.101)

Αντικαθιστώντας τη λύση του αντ.FT προβλήματος για 3 σημεία στον
R

2

Bi

Bj

=
sin(αk0j)

sin(αk0i)
,

για i, j, k = 1, 2, 3, 4, 5, και i 6= j 6= k, στην (7.100)
παίρνουμε την (7.94).
Ακολουθώντας όμοια διαδικασία και παραγωγίζοντας την αντικειμενι-

κή συνάρτηση f ως προς το a1 και a3 και λαμβάνοντας υπόψη τη λύση
του αντ.FT προβλήματος για 3 σημεία στον R2, παίρνουμε την (7.93).

Μία άμεση συνέπεια του θεωρήματος 7.6.1 και του θεωρήματος 7.7.1
δίδεται από το ακόλουθο πόρισμα που προσδιορίζει κάποιες κλάσεις εξε-
λικτικών πενταγώνων στον R2.

Θεώρημα 7.7.2. [91, Θεώρημα 7] Η εξέλιξη των κυρτών πενταγώνων
δίδεται από τους ακόλουθους δύο τύπους:
Τύπος Α: Λαμβάνοντας υπόψη το αντ.FT πρόβλημα για 3 σημεία, δύο

ευθύγραμμα τμήματα ξεκινάνε να αναπτύσσονται ταυτόχρονα με κοινό
άκρο το A0, τα οποία βρίσκονται μέσα στη γωνία ∠A1A0A3.
Τύπος Β: Λαμβάνοντας υπόψη το αντ.FT πρόβλημα για 3 σημεία, ένα

ευθύγραμμο τμήμα ξεκινάει να αναπτύσσεται μέσα στη γωνία ∠A1A0A3

από το A0 και το άλλο ξεκινάει να αναπτύσσεται μέσα στη γωνία ∠A1A0A2

από το A0, αλλά και τα δύο ευθύγραμμα τμήματα δεν αναπτύσσονται ταυ-
τόχρονα.

Ακολουθώντας μία διαδοχικά εξελικτική διαδικασία όμοια με αυτή του
Θεωρήματος 7.7.2 μπορούμε να πάρουμε διάφορους τύπους εξέλιξης των
κυρτών πολυγώνων στον R2.
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