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صورت مساله

براي اين كار  . كنند گيري مي در صنعت براي ساختن اشياي مختلف، آنها را  قالب
ريزند و پس از سرد شدن آن را از قالب   فلز يا پالستيك مذاب را در قالب مي

.  كنند خارج مي
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صورت مساله

. خارج كردن محتويات قالب پس از سرد شدن هميشه ساده نيست•
در بعضي موارد براي خارج كردن قطعه سرد شده از قالب بايد قالب  

توان با تغيير دادن قالب اين مشكل را  گاهي اوقات مي. را شكست
.حل كرد
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صورت مساله

سوال اين است كه براي ساختن يك قطعه چه قالبي طراحي شود  •
.كه قطعه پس از سردشدن به راحتي از آن خارج شود

:گيريم براي حل اين مساله شرايط زير را در نظر مي 

.ها چندضلعي هستند قطعه–

.ها يك تكه هستند قالب–

.از قالب تنها از يك انتقال استفاده شود  براي خارج كردن قطعه–

اي كه بتوان قالبي با خصوصيات باال براي آن طراحي كرد را  قطعه•

. ناميم مي (castable)گيري قابل قالب
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گيري  مساله قالب

.شود مساله به دو بخش تقسيم مي•

گيري بودن يك قطعه   بررسي قابل قالب1.

تعيين جهت قطعه در قالب  2.

توان تك تك وجه ها را به عنوان وجه  براي بررسي مورد اول مي•
بااليي درنظر گرفت و بررسي كرد آيا براي اين قطعه با اين وجه  

.  توان قالبي طراحي كرد بااليي مي
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. هاي آن مسطح هستند  قطعه يك چندوجهي كراندار است كه وجه•

قالب يك مكعب مستطيل با يك فرورفتگي است كه اين فرورفتگي •

. است Pكامال متناظر با 

گيري هندسه مساله قالب
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گيرد وجه   وقتي قطعه درون قالب قرار مي•
بااليي آن بايد كامال با وجه بااليي مكعب  

.  همسطح باشد) xyصفحه (مستطيل 

كنيم روي سطح قالب هيچ زائده  فرض مي•
اضافي وجود ندارد و قطعه با يك انتقال 

.شود ساده از قالب خارج مي
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گيري يك قطعه، شكل قالب ثابت است اما اين شكل   براي قالب•
شود ولي   در يك جهت قطعه از قالب خارج مي. تواند دوران كند مي

.هاي ديگر ممكن است خارج نشود در جهت

گيري هندسه مساله قالب
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گيري هندسه مساله قالب

هايي كه براي تعيين جهت بايد درنظرگرفته شود   يكي از محدوديت•
.  داشته باشدوجه بااليي بايد يك ) قطعه(اين است كه چندضلعي 

.وجه بااليي تنها وجهي است كه با قالب تماس ندارد

متناظر با هر . به جز وجه بااليي يك وجه عادي نام دارد Pهر وجه •
، قالب هم يك وجه دارد كه با    نشان داده   Pاز  fوجه عادي 

.مي شود
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f̂
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گيري هندسه مساله قالب

.براي خارج كردن قطعه از قالب يك جهت بايد تعيين شود•

با توجه به اين كه وجهي از قطعه كه با قالب تماس ندارد در باالي •

  zيعني در راستاي محور (قالب است، جهت انتخابي بايد رو به باال 
.باشد) صعودي
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گيري هندسه مساله قالب

براي خارج كردن قطعه . يك وجه عادي از قطعه باشد fفرض كنيد •
.از روي وجه   بلند شود يا روي آن بلغزد fاز قالب بايد وجه 
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f̂

بردار متناظر با جهت خارج  dاگر •
كردن قطعه از قالب و           بردار 
عمود خارجي    باشند، براي اينكه 

قطعه از قالب جدا شود بايد اندازه      

و           بزرگتر يا مساوي با  dزاويه 
.درجه باشد90

f̂
ˆ(f )η

(f )η
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P
d
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گيري هندسه مساله قالب

از قالب  dتواند با يك انتقال در جهت بردار  مي Pچندضلعي : 1قضيه•

هاي  وجه همه با بردارهاي نرمال d بردار اگر تنها و اگر خارج شود خود

.درجه بسازد 90عادي قطعه زاويه بزرگتر يا مساوي با 

درجه بسازد، آنگاه  90زاويه كمتر از  fبا بردار نرمال وجه  dاگر : ايده اثبات     
.كند با قالب برخورد مي fحركت كند هر نقطه از  dوقتي قطعه در راستاي 

دهيم   برخورد كند، نشان مي pبا قالب در نقطه  Pبرعكس، اگر در حركتي 
هاي عادي زاويه كمتر از  جهت اين حركت با بردار نرمال يكي از وجه

.سازد درجه مي 90
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گيري هندسه مساله قالب

با وجه    از قالب برخورد داشته باشد،   pاگر 
d  90̊ با بردار نرمال    زاويه بزرگتر از  

از   fبا بردار نرمال وجه  dپس . سازد مي
.سازد مي 90̊ قطعه زاويه كمتر از 
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f̂
f̂
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گيري هندسه مساله قالب

اگر بتوان قطعه را با چند انتقال از قالب خارج كرد، آنگاه اين : نتيجه•
.توان با يك حركت از قالب جدا كرد قطعه را مي

براي به دست آوردن جهت مناسب بايد برداري  1با استفاده از قضيه•

زاويه بزرگتر يا  Pهاي  پيدا كنيم كه با همه بردارهاي نرمال وجه
.  بسازد 90̊ مساوي با  
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گيري هندسه مساله قالب
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و ھمه  z=1بين نقاط صفحه •
ھای روبه با� تناظر يک به يک  جھت

.برقرار است
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گيري هندسه مساله قالب

: است 90̊ بررسي اين كه زاويه دو بردار كمتر يا بيشتر از •

90̊ اگر عالمت حاصلضرب داخلي آنها مثبت باشد، زاويه كمتر از –

  90̊ اگر عالمت حاصلضرب داخلي آنها منفي باشد، زاويه بيشتر از –
.است
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گيري هندسه مساله قالب

، براي بردار نرمال هر وجه عادي بايد مجموعه  1براي بررسي شرط قضيه
هايي از صفحه         تعيين شود كه بردار با جهت متناظر با آنها  نقطه

.سازد درجه مي 90زاويه بزرگتر از 

اگر                      بردار نرمال يك وجه از قطعه و                            
يك بردار جهت باشد، براي آن كه زاويه بين آنها بزرگتر يا مساوي 

.باشد بايد                             90̊ با 

در صورتي كه                       . دهد اين رابطه يك نيم صفحه را نشان مي 
.شود اين رابطه به يك نامساوي تبديل مي
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z =1
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گيري هندسه مساله قالب

اي در اشتراك  پس براي تعيين جهت مناسب كافي است نقطه•
اين نقطه در صورت وجود جهت خارج . ها تعيين شود صفحه نيم

.كردن قطعه را نشان مي دهد
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گيري هندسه مساله قالب

با روش باال مساله خارج كردن يك چندوجهي از قالب با وجه بااليي •
:داده شده به يك مساله كامال هندسي تبديل شد

اي از نيم صفحه ها يك نقطه در اشتراك آنها به دست   براي مجموعه•
.آوريد يا تعيين كنيد اشتراك تهي است

وجه باشد، مساله داراي حداكثر  nوجهي داده شده داراي اگر چند•
n-1 براي بررسي اين كه يك چندوجهي قابل . نيم صفحه است

قالب گيري هست يا نه ميتوان هر وجه آن را به عنوان وجه بااليي 

.درنظر گرفت و مساله اشتراك نيم صفحه ها را حل كرد
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ها صفحه اشتراك نيم

اي از قيدهاي با دو   مجموعه H={h1,h2,…,hn}فرض كنيد •

aixبا يك نامساوي به شكل  hiمتغير باشد كه هر  + biy ≤ ci   كه

.هر دو صفر نيستند، مشخص شده است biو aiدر آن 

.دهد صفحه را نشان مي هر قيد يك نيم    

صدق   Hاست كه در همه قيدهاي  (x,y)هدف تعيين همه نقاط •
.كنند مي
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مثال
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ها صفحه اشتراك نيم

ها يك چندضلعي  صفحه صفحه محدب است پس اشتراك نيم هر نيم•
. محدب است

ها قرار دارد پس   هر نقطه روي مرز ناحيه مشترك روي يكي از خط•
.ها تشكيل شده است مرز ناحيه از قسمتهايي از خط

ناحيه محدب است، پس هر خط حداكثر يك ضلع را محدود  •
.كند مي

.ضلع دارد nناحيه اشتراك حداكثر •
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ها صفحه اشتراك نيم
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ها صفحه اشتراك نيم

الگوريتم كلي با استفاده از روش تقسيم و غلبه
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ها صفحه اشتراك نيم

به دست آمده است كه هر  C2و  C1فرض كنيد دو چندضلعي •
الگوريتمي با زمان  2در فصل . ضلع دارند n/2+1كدام حداكثر 

O((n+k) log n)   براي به دست آوردن اشتراكC1  وC2  به
.دست آمد

•k نقطه تقاطع يك راس از . هاي دو چندضلعي است تعداد تقاطع
.  k≤nاست، پس  C2و  C1اشتراك  

الزم   O(n log n)زمان  C2و  C1تعيين چندضلعي اشتراك  •
.دارد
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ها صفحه اشتراك نيم

:زمان اجراي الگوريتم•

.پس                          

ها در اين مساله هميشه محدب   با توجه به اين كه چندضلعي•
هستند، آيا الگوريتم كاراتري براي حل مساله وجود دارد؟  

26 مريم طهماسبي: استاد -برنامه ريزي خطي-هندسه محاسباتي 1396-97اولنيمسال



براي محاسبه اشتراك دو چندضلعي محدب از روش جاروب  : ايده•
خط جاروب در هر لحظه حداكثر چهار ضلع را . كنيم استفاده مي

دو تا از اين ضلع ها، ناحيه مشترك دو چندضلعي را . كند قطع مي

.   كنند محدود مي
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تر يك الگوريتم سريع

در اين الگوريتم مرز سمت چپ  •

را جداگانه  Cو راست چندضلعي 
هاي               و                        در ليست

.كنيم ذخيره مي                             

هاي افقي بسته به اين كه   ضلع•
داخل چندضلعي باال يا پايين 

آنها باشد در مرز راست يا چپ  
پس، . گيرند قرار مي

كنيم چندضلعي ضلع  فرض مي    
. افقي ندارد

28 مريم طهماسبي: استاد -برنامه ريزي خطي-هندسه محاسباتي

مرز سمت 
راست
مرز سمت چپ
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تر يك الگوريتم سريع

كه از باال به پايين  lبا يك خط افقي ) sweep(از روش جاروب •
آنها را                       ،. كنيم كند، استفاده مي حركت مي

.ناميم مي                                                                                            
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در اين روش 
جاروب نيازی 

به درخت 
.وضعيت نيست
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تر يك الگوريتم سريع

و  y1كه در آن  y = min{y1,y2}از نقطه  lشروع حركت خط •
y2  به ترتيب باالترين نقطهC1  وC2 هستند.

پيشامد   نقطه. ها هستند هاي چندضلعي هاي پيشامد راس نقطه•
هاي                   ،         بعدي باالترين راس ضلع

است و در زمان ثابت قابل تعيين                                                                 
.پس صف پيشامد هم در اين الگوريتم الزم نيست. است

با . كند را قطع مي lخط  eپيشامد يك ضلع جديد  در هر نقطه •
است و در مرز سمت راست  C2يا  C1روي مرز  eتوجه به اين كه 

.شود ساخته مي Cيا چپ قرار دارد، مرز 
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تر يك الگوريتم سريع

نقطه انتهاي باالي  pو  C1يال مرز چپ چندضلعي  eفرض كنيد •
e باشد .C هاي زير را دارد يكي از ضلع:

.نقطه باالي آن است pضلعي كه –

.ضلعي كه نقطه باالي آن                            است–

.ضلعي كه نقطه باالي آن                          است–
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تر يك الگوريتم سريع

نقطه انتهاي باالي  pو  C1يال مرز چپ چندضلعي  eفرض كنيد •
e باشد .C هاي زير را داشته باشد ممكن است يكي از ضلع:

.نقطه باالي آن است pضلعي كه –

.  بين                     و                         قرار دارد pدر اين حالت 
  pقرار دارد و  Cروي يك ضلع  eپس 

آن eاي كه  صفحه نيم. است Cراسي از      

كند به               اضافه   را محدود مي     

.  كنيم مي     
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تر يك الگوريتم سريع

.ضلعي كه نقطه باالي آن                            است–

پس نقطه تقاطع  . با                          تقاطع دارد eدر اين حالت 
.  هستند Cاست و هر دو ضلع روي مرز  Cراسي از 
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مرز آن است را به                    eاي كه  صفحه نيم
اي كه                     مرز آن  صفحه و نيم

.  كنيم است را به               اضافه مي
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تر يك الگوريتم سريع

.ضلعي كه نقطه باالي آن                          است–

با                       تقاطع داشته باشد، آنگاه نقطه  eاگر 
سمت چپ                              pاگر . است Cتقاطع راسي از 

و در غير اين  eقرار داشته باشد آنگاه قسمتي از 
  Cصورت قسمتي از                     ضلعي از 

صفحه مناسب را به               اضافه   نيم. است     
.  كنيم مي
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.شبه كدي براي اين الگوريتم بنويسيد: تمرين

.حالتهاي ديگر را هم بررسي كنيد



تر يك الگوريتم سريع

راس  nاشتراك دو چندضلعي محدب در صفحه كه هر كدام : قضيه
.به دست آورد O(n)توان در زمان  دارند را مي

:  ايده اثبات

كنند با ترتيب  را تعريف مي Cهاي  هايي كه ضلع صفحه الگوريتم نيم    
.كند هاي             و               مي صحيح وارد ليست

.شود  براي هرضلع، الگوريتمي كه توصيف شد در زمان ثابت اجرا مي     
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طراحي شود    صفحه نيم nهر الگوريتمي كه براي مساله اشتراك : نكته
.زمان اجراي                 دارد
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