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ΠΠ ΓΕΛ ΒΣ 1 Η Ι∆ΕΑ

1 Η ιδέα

Τα διάγραµµατα Voronoi, πήραν το όνοµά τους από τον ϱώσο µαθηµατικό Georgi Voronoi
1868-1908. Θεωρήστε δύο σηµεία του επιπέδου και η µεσοκάθετος του ευθ. τµήµατος
η οποία χωρίζει το επίπεδο σε δύο τοµείς. Σε κάθε τοµέα ϐρίσκονται τα σηµεία που
ϐρίσκονται πλησιέστερα στο σηµείο που ορίζεται από ένα από τα δύο αρχικά σηµεία. Αν
προσθέσουµε νέα σηµεία στο επίπεδο και εφαρµόσουµε την ίδια αρχή χωρίζοντας τους
τοµείς σε υποτοµείς, ϑα πάρουµε ένα σύνολο από κελιά τα οποία ϑα περιέχουν σηµεία
πλησιέστερα σε ένα σηµείο από κάθε άλλο. Το σύνολο αυτών των κελιών ϑα είναι το
διάγραµµα Voronoi, δες Εµίρης Γ. : Υπολογιστική ΄Αλγεβρα, εκδ. Κλειδάριθµος, 2008.

΄Ενα διάγραµµα Voronoi είναι µια δοµή που συναντάµε πολύ συχνά στην ϕύση. ∆είτε
για παράδειγµα το δέρµα της καµηλοπάρδαλης ή στο κέλυφος µιας χελώνας !

Η δοµή των διαγραµµάτων αυτών είχε χρησιµοποιηθεί πολλές ϕορές πριν από τον
Voronoi. Ο Descartes για παράδειγµα τα χρησιµοποιούσε από το 1644 και ο ϕυσικός J.
Snow τα χρησιµοποίησε το 1855 για να αποδείξει ότι η πλειονότητα των κατοίκων του Soho
που προσβλήθηκαν από την επιδηµία της χολέρας κατοικούσαν πλησίον του πηγαδιού
στην Broad Street.

Οι εφαρµογές των διαγραµµάτων Voronoi αγγίζουν σήµερα πολλούς και διαφορετικούς
τοµείς των επιστηµών και της τεχνολογίας, για παράδειγµα: επιλογή ϑέσης κεραίας στα
τηλεφωνικά δίκτυα, την ιατρική, την ϐιολογία, στον προσδιορισµό της ΑΟΖ µιας χώρας
καθώς και στον προσδιορισµό ϱιζών µιγαδικών πολυωνυµικών εξισώσεων.
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ΠΠ ΓΕΛ ΒΣ

Για να αποφύγουµε την εσωστρέφεια του αναλυτικού προγράµµατος, επιλέξαµε το
ϑέµα µε διαφορετικά κριτήρια, δίνοντας στο internet µεγαλύτερη εµπιστοσύνη. Φυσικά
και λάβαµε υπόψη την άσκοπη διάχυση µέσα στις µηχανές αναζήτησης. Για το λόγο αυτό
χρησιµοποιούµε λέξεις κλειδιά καθώς και την κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης. Επίσης,
επιλέξαµε ένα ϑέµα επιστηµονικής µεθοδολογίας αφού οι υπολογιστικές δεξιότητες των
µαθητών µας είναι άνευ επιστηµονικής σηµασίας.

2 ∆ιαγράµµατα Voronoi και τριγωνοποίηση Delaunay

2.1 ∆ιαγράµµατα Voronoi

2.1.1 Εύρεση ∆ιαγράµµατος Voronoi για 2 σηµεία

Θεωρείστε δύο σηµεία A1 και A2 του επιπέδου. Χωρίστε το επίπεδο σε δύο τοµείς έτσι
ώστε κάθε σηµείο να ανήκει σε έναν µόνο τοµέα και κάθε σηµείο του τοµέα να έχει την
ιδιότητα ότι απέχει την µικρότερη απόσταση από το σηµείο που αντιστοιχεί στον τοµέα.

Σχῆµα 1: Κατασκευή διαγράµµατος Voronoi

2.1.2 Εύρεση ∆ιαγράµµατος Voronoi για 3 σηµεία

Θεωρείστε τρία σηµεία A1, A2 και A3 µη συνευθειακά. Μπορείτε να χωρίσετε το επίπεδο
σε τρείς τοµείς µε την ιδιότητα του διαγράµµατος Voronoi; ΄Οπως ϑα έχετε παρατηρήσει, οι
µεσοκάθετες σε ένα τρίγωνο διέρχονται από ένα σηµείο, στο Σχήµα 1 το σηµεία K1. Αυτό
είναι ένα ϑεώρηµα της Ευκλείδειας Γεωµετρίας. Μπορείτε να κάνετε µια µαθηµατική
απόδειξη ;
Το σηµείο τοµής των τριών µεσοκαθέτων των πλευρών ενός τριγώνου λέγεται περίκεντρο
και είναι το κέντρο κύκλου που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου.

2.1.3 Εύρεση ∆ιαγράµµατος Voronoi για 4 σηµεία

Για να ϐρούµε το ∆ιάγραµµα Voronoi τεσσάρων σηµείων, πρέπει να ακολουθήσουµε τα
εξής ϐήµατα:

1. Χωρίσουµε το τετράπλευρο σε τρίγωνα (τριγωνοποίηση).
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ΠΠ ΓΕΛ ΒΣ2 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ VORONOI ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ DELAUNAY

2. Βρίσκουµε τα περίκεντρα, K1 και K2, των τριγώνων A1A2A4 και A2A3A4.

3. Ενώνουµε τα K1 και K2 µε τα µέσα των µη κοινών πλευρών A1A2, A1A4, A2A3 και
A3A4.

4. Ενώνουµε τα K1 και K2, για την κοινή πλευρά A2A4.

Μπορείτε πάντα να ϐρείτε µια κατάλληλη τριγωνοποίηση, για τέσσερα οποιαδήποτε
σηµεία, έτσι ώστε να κατασκευάσεται το διάγραµµα Voronoi; Πειραµατιστείτε µε την ϑέση
των σηµείων στο Geogebra.

2.2 Τριγωνοποίηση Delaunay

Ο Boris Delone (1890-1980) έδωσε το όνοµά του στην τριγωνοποίηση που χρησιµοποιούµε
για την εύρεση του διαγράµµατος Voronoi. Εδώ ϑα δούµε το πως χρησιµοποιούµε την
τριγωνοποίηση Delaunay χωρίς να δώσουµε τον µαθηµατικό ορισµό.

Θα έχετε παρατηρήσει ίσως ότι το διάγραµµα Voronoi των τεσσάρων σηµείωνA1, A2, A3, A4

που κατασκευάσαµε στο Σχήµα 1, δεν µπορεί να κατασκευασθεί αν τα 4 σηµεία ϐρεθούν
σε άλλη ϑέση. Στο Σχήµα 2 ϐλέπουµε ότι το ευθύγραµµο τµήµα K1K2 που ενώνει τα
περίκεντρα K1 και K2, δεν είναι στο νέο διάγραµµα.

Σχῆµα 2: ∆εύτερη περίπτωση διαγράµµατος Voronoi, 4 σηµείων

Αυτό οφείλεται στην τριγωνοποίηση. Στο Σχήµα 1 τριγωνοποιήσαµε το τετράπλευρο
A1A2A3A4 στα τρίγωνα A1A2A4 και A2A3A4 ενώ η ίδια τριγωνοποίηση στο δεύτερο διά-
γραµµα, Σχήµα 2, δεν είναι κατάλληλη. Η τριγωνοποίηση αλλάζει αν χρησιµοποιήσουµε
τα τρίγωνα A1A2A3 και A1A3A4, δες Σχήµα 3. Που διαφέρουν οι δύο τριγωνοποιήσεις ;

Σχῆµα 3: ∆ιάγραµµα Voronoi, µε Delaunay
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Ορισµός 2.1 Μια τριγωνοποίηση είναι Delaunay αν
οι περιγεγραµµένοι κύκλοι κάθε τριγώνου είναι µηδε-
νικοί. Με τον όρο αυτόν ϑέλουµε να τονίσουµε ότι ο
περιγεγραµµένος κύκλος τριών σηµείων δεν περιέχει
κανένα άλλο σηµείο του πολυγώνου.

Για παράδειγµα, οι διακεκοµµένοι κύκλοι της τριγω-
νοποίησης

(
(A1A2A3), (A1A3A4)

)
στο διπλανό σχήµα

είναι µηδενικοί, ενώ ο κύκλος C∞ του τριγώνου
A2A3A4 της τριγωνοποίησης

(
(A1A2A4), (A2A3A4)

)
περιέχει το σηµείο A1.

3 Ταυτότητα του project

1. Θα πειραµατισθούν µαθητές της Α Λυκείου.

2. ∆ιάρκεια 2 διδακτικών ωρών στην αίθουσα πληροφορικής.

3. Εµπλοκή ειδικοτήτων : Μαθηµατικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Οικονοµολόγοι, καθηγη-
τές Πληροφορικής, καθηγητές Τεχνικών µαθηµάτων.

4. Ηλικία : 13-17 ετών.

3.1 Στόχοι

Βασικός στόχος της δραστηριότητας είναι να αναδείξει µαθηµατικές δεξιότητες ανάλυσης
και όχι υπολογιστικές. Για τον λόγο αυτό επιλέξαµε να εργασθούµε σε µεθοδολογικά
εργαλεία περισσότερο παρά σε υπολογιστικά.

1. Να απεικονίζουν το πραγµατικό πρόβληµα σε εργαστηριακό περιβάλλον.

2. Να διαχειρίζονται επιστηµονικές µεθοδολογίες στην επίλυση προβληµάτων.

3. Να κατανοήσουν την χωρική ανάλυση δεδοµένων. Η ανάλυση αυτή ϑα ϐασισθεί
στην χάραξη της γραµµής ίσων αποστάσεων µεταξύ δύο πηγών που ϑα µας οδηγήσει
αναπόφευκτα στην χάραξη του διαγράµµατος Voronoi.

4. Να διαγνώσουν την διαφορά µεταξύ λεκτικής και επιστηµονικής περιγραφής ενός
προβλήµατος.

3.2 Περιγραφή

Οι µαθητές του τµήµατος µπορεί να χωρισθούν σε επαγγελµάτων.

1. Πολεοδόµοι - Μαθηµατικοί - Urban engineer - Mathematician.

2. Μηχανικοί ϱοµποτικής - Robotic engineer.
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3. Νοµικοί του ∆ιεθνούς δικαίου - Lawyer, International law.

4. Ιατροί - Doctor-Epidemiologist.

5. Αναλυτές Αγοράς - Market Research Analysts.

Θα έχουµε στην διάθεσή µας 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές (2 για κάθε οµάδα) εφο-
διασµένους µε internet και το λογισµικό Geogebra. Οι µαθητές προφανώς γνωρίζουν να
χρησιµοποιούν και τα δύο.

3.3 Πρόταση - Για την οµάδα των Πολεοδόµων και Μαθηµατικών

Το πρόβληµα: Σε µια περιοχή στο κέντρο της Ολλανδίας που ϕαίνεται τον
χάρτη στο Σχήµα:4, η εταιρεία σας ανέλαβε το έργο κατασκευής ϐιοµηχανικής
περιοχής έκτασης 8000 έως 9000 στρεµµάτων. Για την οικολογική ασφάλεια
ϑεωρούµε ότι η έκταση αυτή ϑα επεκταθεί πέραν της συνοριακής της γραµ-
µής κατά 1000m. Να εξετάσετε αν αυτό είναι εφικτό στην περιοχή που έχει
επιλεχθεί. Φυσικά πρέπει να αρχίσετε µε την οικονοµικότερη λύση, όπως
για παράδειγµα να µην χρειασθούν απαλλοτριώσεις οικοπέδων. Λέξη κλειδί
κενός κύκλος-empty circle.

Σχῆµα 4: Κατασκευή εργοστασίου

Απλοποιώντας το πρόβληµα, χωρίς να χάνει τελικά τίποτα από την γενικότητα, µπο-
ϱούµε να υποθέσουµε ότι η έκταση της ϐιοµηχανικής περιοχής είναι ένας κύκλος ακτίνας
r m. ΄Αρα, µας Ϲητάει να εντοπίσουµε µη κατοικίσιµες περιοχές οι οποίες να απέχουν το
ελάχιστο r m από τις γύρω προσκείµενες πόλεις ή χωριά.
Το αντίστοιχο µαθηµατικό πρόβληµα έχει ως εξής : δοθέντος ενός συνόλου σηµείων στο
επίπεδο, να ϐρείτε τον κενό κύκλο µε µέγιστη ακτίνα. ΄Ενας κύκλος λέγεται κενός αν δεν
υπάρχουν στο εσωτερικό του σηµεία, δες στο Σχήµα:5.

Αν και το πρόβληµα µπορεί να απαντηθεί κατά περίπτωση, Ϲητάµε να ανακαλύψουν
µια σειρά ενεργειών οι οποίες ϑα συµπεριφέρονται σαν αλγόριθµοι για την εύρεση των
κενών αυτών κύκλων. Η µεθοδολογία ξεκινά από απλά παραδείγµατα, π.χ. από ένα σύ-
νολο τεσσάρων ή πέντε σηµείων. Το µοντέλο για την κατασκευή ϑα το δώσει το διάγραµµα
Voronoi της περιοχής. Υπάρχει ένας χάρτης ειδικά σχεδιασµένος έτσι ώστε να κατσκευά-
Ϲει το διάγραµµα Voronoi και την τριγωνοποίηση Delaunay, ένα διάγραµµα δυικό του
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Σχῆµα 5: Το πρόβληµα του µεγαλύτερου κενού κύκλου

διαγράµµατος Voronoi. Αφού πάρουµε την ϕωτογραφία από το Χάρτη google µε ενσω-
µατωµένους αλγόριθµους για την εύρεση του διαγράµµατος καθώς και του δυικού του,
ϑα τον ενσωµατώσουµε στο διαδραστικό παράθυρο της γεωµετρίας του Geogebra. Κάθε
κορυφή του διαγράµµατος Voronoi είναι ένα κέντρο του κύκλου. Μάλιστα σε κάθε τέτοιον
κύκλο αντιστοιχεί ένα τρίγωνο του διαγράµµατος Delaunay, δες Εµίρης Γ.1. Αν υπάρχει
δυνατότητα, ϑα µπορούσαν µε τον καθηγητή της πληροφορικής να δηµιουργήσουν έναν
στοιχειώδη αλγόριθµο ο οποίος ϑα κατασκευάζει όλους τους κενούς κύκλους και στο τέλος
να επιλέγει αυτούς που ικανοποιούν τον περιορισµό, δες στο Σχήµα6.

Σχῆµα 6: Κατασκευή µηδενικών κύκλων στον χάρτη
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3.3.1 Υποδείξεις για το Σενάριο οµάδας Πολεοδόµων - Μαθηµατικών

Το πρόβληµα: Σε µια περιοχή στο κέντρο της Ολλανδίας που ϕαίνεται τον
χάρτη στο Σχήµα:7, η εταιρεία σας ανέλαβε το έργο κατασκευής ϐιοµηχανικής
περιοχής έκτασης 8000 έως 9000 στρεµµάτων. Για την οικολογική ασφάλεια
ϑεωρούµε ότι η έκταση αυτή ϑα επεκταθεί πέραν της συνοριακής της γραµ-
µής κατά 1000m. Να εξετάσετε αν αυτό είναι εφικτό στην περιοχή που έχει
επιλεχθεί. Φυσικά πρέπει να αρχίσετε µε την οικονοµικότερη λύση, όπως για
παράδειγµα να µην χρειασθούν απαλλοτριώσεις οικοπέδων.

Σχῆµα 7: Κατασκευή εργοστασίου

1η ∆ραστηριότητα Βρείτε την ακτίνα σε µέτρα, ενός κύκλου εµβαδού 9000 στρεµάτων.
1 στρέµµα έχει 1000m2. Στην συνέχεια προσθέστε στην ακτίνα 1000m που είναι το
όριο ασφαλείας. ΄Ετσι έχετε ϐρει έναν κύκλο µε µια συγκεκριµένη ακτίνα, µέσα στην
οποία ϑα κτισθεί η ϐιοµηχανική περιοχή. Καταγράψτε το αποτέλεσµα.

2η ∆ραστηριότητα Ορίστε κάποια κριτήρια τα οποία κατά την γνώµη σας ϑα κάνουν την
κατασκευή οικονοµικότερη. Καταγράψτε τον διάλογο.

Σχῆµα 8: Το πρόβληµα του µεγαλύτερου κενού κύκλου
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3η ∆ραστηριότητα Τώρα, πρέπει να ϐρείτε µια µέθοδο χωροταξική ώστε να τοποθετείσετε
στον χάρτη τον κύκλο µε την ορισµένη ακτίνα και µε τις προυποθέσεις που καθι-
στούν την επιλογή οικονοµικότερη. Ας ξεκινήσουµε µε απλές κατασκευές. Πάρτε
τέσσερα σηµεία (ανα δύο µη-συνευθειακά) στο περιβάλλον του Geogebra. Τα σηµεία
αυτά ϑα παίξουν τον ϱόλο των εµποδίων που ϑα οριοθετούν την περιοχή στον χάρτη,
π.χ. κτίσµατα στις παριφές οικισµών. Βρείτε κύκλους οι οποίοι δεν έχουν κανένα
σηµείο από τα τέσσερα αρχικά στο εσωτερικό τους αλλά, ίσως τρία σηµεία πάνω στην
περιφέρεια τους. Οι κύκλο αυτοί λέγονται κενοί κύκλοι. Στο Geogebra υπάρχει
µια συνάρτηση Διάγραμμα Voronoi που δίνει το διάγραµµα των σηµείων που έχετε
σχεδιάσει στο interactif παράθυρο σχεδίασης. Παρατηρείστε ότι οι κορυφές του δια-
γράµµατος µπορεί να είναι τα κέντρα των µηδενικών κύκλων. ∆ώστε µια περιγραφή
της κατασκευής µε µαθηµατικά εργαλεία.

4η ∆ραστηριότητα Βρείτε την περιοχή της Ολλανδίας στον χάρτη της google. Πάρτε την
ϕωτογραφία της περιοχής και τοποθετήστε την για µια πρώτη µελέτη στο interactif
περιβάλλον του Geogebra. Προσπαθείστε να εντοπίσετε όλους του περιορισµούς που
ϑέλετε να ισχύουν για την τελική επιλογή. Για παράδειγµα σηµειώστε µε σηµεία-
εµπόδια τις οικίες οι οποίες δεν ϑα απαλλοτριωθούν, όπως επίσης και ϕυσικά εµ-
πόδια τα οποία δεν µπορεί να είναι εκ των πραγµάτων οικοδοµήσιµα. Μπορείτε να
σχεδιάσετε κύκλους οι οποίοι στο εσωτερικό τους δεν έχουν κανένα σηµείο-εµπόδιο ;

5η ∆ραστηριότητα Πάµε τώρα σε πραγµατικά δεδοµένα. Μπείτε σε ένα ειδικό για την
περίπτωσή µας χάρτη. Εντοπίστε την περιοχή, τοποθετείστε ξανά τα σηµεία εµπόδια,
µε µεγαλύτερη ακρίβεια την ϕορά αυτή και ενεργοποιήστε τους αλγορίθµους Delau-
nay triangulation και Voronoi diagram. Οι δύο αυτοί αλγόριθµοι είναι ικανοί να
λύσουν το πρόβληµα. Η κατασκευή που κάνατε στο Geogebra είναι ένα διάγµαµµα
Voronoi, οι κύκλοι έχουν τα κέντρα τους στις κορυφές του διαγράµµατος, και οι
κενοί κύκλοι δεν είναι τίποτα περισσότερο από τους περιγεγραµµένους κύκλους των
τριγώνων της τριγωνοποίησης Delaunay.

6η ∆ραστηριότητα Να µεταφερθεί ο χάρτης της δραστηριότητας 5 στο Geogebra και να
χαραχθούν οι κένοι κύκλοι, οι οποίοι έχουν κέντρα στις κορυφές του διαγράµµατος
και ακτίνα ίση µε την απόσταση του κέντρου από το κοντινότερο εµπόδιο.

7η ∆ραστηριότητα Τώρα, µπορείτε να απαντήσετε στο ερώτηµα.
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3.4 Πρόταση για την οµάδα των Μηχανικών ϱοµποτικής

Το πρόβληµα: ΄Ενα ϱοµπότ ϐρίσκεται στη ϑέση Α µέσα σε ένα διαµέρισµα
και ϑέλουµε να κινηθεί µέχρι την ϑέση Β, δες στο Σχήµα11. Υποθέτουµε, χάρη
ευκολίας ότι έχουµε µια κάτοψη των δωµατίων µέσα στα οποία ϑα πραγµατο-
ποιηθεί η κίνηση και η κάτοψη αυτή έχει µεταφερθεί στο ϱοµπότ. Το ϱοµπότ
ϑα κινηθεί µε πλοήγηση. ∆ηλαδή γνωρίζει το πεδίο κίνησης και ϑέλει απλώς
να σχεδιάσει την πορεία του. Το πρόβληµα που πρέπει να λύσετε αφορά στον
σχεδιασµό αυτής της διαδροµής που ϑα κάνει το ϱοµπότ από την ϑέση Α στην
ϑέση Β. Λέξη κλειδί Χάρξη πορεία ϱοµπότ-path planning.

Σχῆµα 9: Χάραξη πορείας - path planning

Μία από τις τεχνικές σχεδιασµού διαδροµής είναι αυτή που ϐασίζεται στον αλγόριθµο
Voronoi και στο αντίστοιχο διάγραµµα. Σύµφωνα µε αυτόν τον σχεδιασµό σηµειώνουµε
τη ϑέση των εµποδίων (εµφανίζονται ως στίγµατα σε αυτό το στιγµιότυπο της οθόνης) και
υπολογίζει τις πιθανές διαδροµές γύρω απο τα εµπόδια. ΄Οταν το ϱοµπότ δίνει ένα σηµείο
έναρξης και λήξης, ο αλγόριθµος Voronoi υπολογίζει τη συντοµότερη διαδροµή προς τον
στόχο.

Υπάρχουν και άλλοι αλγοριθµοι πλοήγησης ενός ϱοµπότ που αφορούν είτε την χειρα-
γώγιση της κίνησης είτε την αυτονοµία της.
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Θα Ϲητήσουµε από τους µαθητές να ανακαλύψουν την πορεία ανάµεσα από τέσσερα
σηµεία. Είναι σχετικά εύκολο να γίνει η σωστή επιλογή των µεσοκαθέτων που ϑα γίνει η
κίνηση. Αν όµως Ϲητήσουµε να γενικεύσουν την κατασκευή για περισσότερα σηµεία πρέπει
να έχουµε υπόψη ότι η επιλογή κίνησης πρέπει να µελετηθεί ιδιαίτερα. Για παράδειγµα,
στο Σχήµα10, όταν ξεκινώντας από τη ϑέση Μ κινηθούµε κατα µήκος της ε µέχρι το
περίκεντρο Κ, η επόµενη κίνηση πρέπει να γίνει πάνω στην µεσοκάθετο ζ του τριγώνου
AΓH και όχι του ΓA∆. Αν ϑελήσουµε να προχωρήσουµε σε αλγοριθµικές επιλογές πρέπει
να έχουµε υπόψη το ϐιβλίο του Γ. Εµίρη.

Σχῆµα 10: Κίνηση ανάµεσα από τέσσερα σηµεία
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3.4.1 Το Σενάριο οµάδας Μηχανικών Ροµποτικής - (΄Εχει πραγµατοποιηθεί)

Το πρόβληµα: ΄Ενα ϱοµπότ ϐρίσκεται στη ϑέση Α µέσα σε ένα διαµέρισµα
και ϑέλουµε να κινηθεί µέχρι την ϑέση Β, δες στο Σχήµα11. Υποθέτουµε, χάρη
ευκολίας ότι έχουµε µια κάτοψη των δωµατίων µέσα στα οποία ϑα πραγµατο-
ποιηθεί η κίνηση και η κάτοψη αυτή έχει µεταφερθεί στο ϱοµπότ. Το ϱοµπότ
έχει την δυνατότητα να πάρει µια δειγµατοληψία του χώρου κίνησης µε τα εµ-
πόδια. Η κινηση ϑα είναι µια διαδροµή/γραµµή, κάτι σαν γεωµετρικός τόπος,
απο την αφετηρία έως τον στόχο. Το πρόβληµα που πρέπει να λύσετε λοιπόν
αφορά στον σχεδιασµό αυτής της διαδροµής που ϑα κάνει το ϱοµπότ από την
ϑέση Α στην ϑέση Β.

Σχῆµα 11: Χάραξη πορείας - path planning

∆είτε πρώτα το video της κίνησης robot. Η κίνηση του robot χρειάζεται πολλά µαθη-
µατικά ...

Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν πέντε ϐασικοί τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να
κινήσουµε ένα ϱοµπότ. 1) µε διάφορες αρχιτεκτονικές ελέγχου, 2) µε αυτοεντοπισµό της
ϑέσης/χαρτογράφηση, 3) µε σχεδιασµό δρόµου/πλοήγηση, 4) µε µηχανισµούς κίνησης
στο χώρο και 5) µε αισθητήρες διάταξης (συλλογή αισθητιριακών πληροφοριών).

Το δικό µας ϱοµπότ έχει την δυνατότητα να ϕωτογραφήσει ένα σύνολο σηµείων που
ϑα ϐρίσκονται στα εµπόδια του χώρου. Σαν εµπόδια ϑεωρούµε τα τοιχία και πιθανά
έπιπλα µέσα στα δωµάτια. Αυτό που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι ότι ο σχεδιασµός της
διαδροµής από το Α στο Β πρέπει να γίνει µε κάποιον κανόνα (αλγόριθµο), έτσι ώστε να
είναι αποδοτικός και πραγµατοποιήσιµος από µια µηχανή. Τι σηµαίνει άραγε αποδοτικός
(efficient) και πραγµατοποιήσιµος (realizable) αλγόριθµος ;

Ακολουθείστε ενδεικτικά τα παρακάτω ϐήµατα, καταγράφοντας τις ενέργειες σε κάθε
στάδιο :

1η ∆ραστηριότητα ∆ηµιουργείστε ένα µικρο-περιβάλλον. Ξεκινήστε µε ένα δωµάτιο σαν
και αυτό που έχουµε στο Σχήµα12. ∆εν ϑα λάβουµε υπόψη την επιλογή του συντο-
µότερου δρόµου πρίν µάθουµε να χαράσουµε πρώτα µια οποιαδήποτε διαδροµή.

Αν χαράξατε µια πορεία, προσπαθείστε να την περιγράψετε.

2η ∆ραστηριότητα Θα δούµε τώρα αν µπορείτε να γενικεύσετε την µέθοδο επιλογής της
πορείας που ϐρήκατε στην 1η ∆ραστηριότητα για µια πολυπλοκότερη κατάσταση.
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Σχῆµα 12: Κίνηση µε δύο εµπόδια

Θέλετε να οδηγήσετε το αντικείµενο Μ στην ϑέση Ν παιρνώντας τα εµπόδια, όπως
ϕαίνεται στο Σχήµα13. Προσπαθήστε να ϐρείτε κάποιες αρχές σχεδίασης ώστε να
είναι κατανοητές (ϕανταστείτε έναν αλγόριθµο) από µια µηχανή.

Σχῆµα 13: Κίνηση ανάµεσα από εµπόδια

3η ∆ραστηριότητα Καταγράψτε τα µαθηµατικά εργαλεία που χρειαστήκατε για την κα-
τασκευή της πορείας.

4η ∆ραστηριότητα Ας γενικεύσουµε τώρα την κατασκευή στο περιβάλλον του δωµατίου
της ϕωτογραφίας, στο Σχήµα11. Πρώτα ενσωµατώστε την ϕωτογραφία στο Geogebra.
Σηµειώστε ϑέσεις εµποδίων (εµφανίζονται ως στίγµατα σε αυτό το στιγµιότυπο της
οθόνης) και υπολογίστε τις πιθανές διαδροµές γύρω απο τα εµπόδια. ΄Οταν το ϱοµπότ
δίνει ένα σηµείο έναρξης και λήξης, το διάγραµµα Voronoi έχετε την δυνατότητα να
χαράξει µια διαδροµή προς τον στόχο.
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3.5 Πρόταση για την οµάδα των Νοµικών

Η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, ΑΟΖ, είναι ο ϑαλάσσιος ϐυθός και το υπέδαφος µιας
χώρας που εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων της µέχρι, (δυνητικά), την απόσταση
των 200 ναυτικών µιλίων (όπως η υφαλοκρηπίδα) αλλά έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες σε
σχέση µε την υφαλοκρηπίδα. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε για πρώτη ϕορά στη Σύµβαση
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 1982. Προγενέστερα υπήρχε µόνο ο
όρος Ζώνη αλιείας στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1958 για την Αλιεία και τη ∆ια-
τήρηση των Ζωντανών Οργανισµών στην Ανοιχτή Θάλασσα. Στην ΑΟΖ το κράτος δεν ασκεί
πλήρη κυριαρχία αλλά κυριαρχικά δικαιώµατα. Το καθεστώς της ΑΟΖ καλύπτει όλους
του ϕυσικούς πόρους, Ϲωντανούς και µη, ενώ της υφαλοκρηπίδας καλύπτει µόνο τους µη
Ϲωντανούς πόρους. Τα δικαιώµατα ενός κράτους στην ΑΟΖ δηµιουργούνται µόνο κατόπιν
διακήρυξης των κυριαρχικών του δικαιωµάτων. Το καθεστώς της ΑΟΖ επιτρέπει ϱητά,
κατασκευή τεχνητών νησιών, εξεδρών κλπ στην επιφάνεια της ενώ στην υφαλοκρηπίδα δεν
υπάρχει ανάλογη ϱητή αναφορά.

Το πρόβληµα: Σας έχει ανατεθεί η αποστολή να χαράξεται την ΑΟΖ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Οι διαπραγµατεύσεις ϑα γίνουν µεταξύ των κρατών
της περιοχής. Είναι προφανές ότι πρέπει να ϐρεθεί ένας τρόπος χάραξης έτσι
ώστε να είναι αποδεκτός από όλους. Το πρόβληµα λοιπόν που πρέπει να λύ-
σετε είναι να ϐρείτε τον δικαιότερο τρόπο µε τον οποίο ϑα χαράξετε τα σύνορα
της ΑΟΖ. Μπορείτε να εκτιµήσετε την επιρροή των αποµακρυσµένων ϐραχο-
νησίδων στα σύνορα της ΑΟΖ µιας χώρας, όπως της Ελλάδας για παράδειγµα ;
Λέξη κλειδί ΑΟΖ-Exclusive economic zone.

Σχῆµα 14: ΑΟΖ Κύπρου

Πάνω στο ίδιο πρόβληµα έχει γίνει µια εξαιρετική δουλειά από 1ο Γυµνάσιο Τρίπολης,
µε καθηγητή τον κ. Η. Αγγελάκο.

∆είτε το ϐίντεο. Στο ϐίντεο αυτό σηµειώστε την στρατηγική που επέλεξε να οριοθετήσει
την ΑΟΖ η Αίγυπτος καθώς και την σηµασία του Καστελόριζου στην χάραξη της ΑΟΖ.

Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης δεν αναγνωρίζει επίσηµα τη χρήση των διαγραµµάτων
Voronoi, για την χάραξη της ΑΟΖ, καθώς κρίνει ότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται
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ξεχωριστά, γιατί δεν ϑέλει να αποκλείσει το ενδεχόµενο διακρατικής συµφωνίας. Βεβαίως,
ακόµα και αν το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο κρίνει αυτή τη µέθοδο ως εθιµική και δεν δέχεται
επίσηµα την εφαρµογή της, είναι σίγουρο ότι πρόκειται για µια γεωµετρικά δίκαιη τεχνική
υπολογισµού της ΑΟΖ, πηγή Κωνσταντίνος Λακάκης, Καθορισµός ΑΟΖ, ΕΣΠΑ 2007−2013.

Αν κάποιες οµάδες εργασίες έχουν ϐρεί την κατασκευή µέσα από την χάραξη της
διχοτόµου, ο επιβλέπων καθηγητής µπορεί να προτείνει την συνάρτηση στο Geogebra:

ΔιάγραμμαVoronoi
(
{A,B,Γ,∆}

)
Οι µαθητές, µπορούν να σχεδιάσουν την ΑΟΖ απευθείας στο google map.

15 Ζ. Λυγάτσικας - 8 ∆εκεµβρίου 2015

http://lpetrich.org/Science/GeometryDemo/GeometryDemo_GMap.html


ΠΠ ΓΕΛ ΒΣ 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ PROJECT

3.5.1 Το Σενάριο οµάδας Νοµικών - (΄Εχει πραγµατοποιηθεί)

Η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη, ΑΟΖ, είναι ο ϑαλάσσιος ϐυθός και το υπέδαφος µιας
χώρας που εκτείνεται δυνητικά πέραν των χωρικών υδάτων της µέχρι την απόσταση των
200 ναυτικών µιλίων από την ακτογραµµή. Περιέχει δε την υφαλοκρηπίδα, την οµαλή
προέκταση της ακτής κάτω από την επιφάνεια της ϑάλασσας ως το σηµείο στο οποίο αυτή
διακόπτεται απότοµα, αλλά έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε την υφαλοκρηπίδα
. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε για πρώτη ϕορά στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για
το ∆ίκαιο της Θάλασσας του 1982. Προγενέστερα υπήρχε µόνο ο όρος Ζώνη αλιείας στη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1958 για την Αλιεία και τη ∆ιατήρηση των Ζωντανών
Οργανισµών στην Ανοιχτή Θάλασσα. Στην ΑΟΖ το κράτος δεν ασκεί πλήρη κυριαρχία αλ-
λά κυριαρχικά δικαιώµατα. Τα δικαιώµατα ενός κράτους στην ΑΟΖ δηµιουργούνται µόνο
κατόπιν διακήρυξης των κυριαρχικών του δικαιωµάτων. Το καθεστώς της ΑΟΖ επιτρέπει
ϱητά, κατασκευή τεχνητών νησιών, εξεδρών κλπ στην επιφάνεια της ενώ στην υφαλοκρη-
πίδα δεν υπάρχει ανάλογη ϱητή αναφορά. Το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης δεν αναγνω-
ϱίζει επίσηµα τη χρήση µιας ιδιαίτερης µεθόδου χάραξης των συνόρων της ΑΟΖ, καθώς
κρίνει ότι η κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, γιατί δεν ϑέλει να αποκλείσει
το ενδεχόµενο διακρατικής συµφωνίας. Εµείς ϑα ϐρούµε µια γεωµετρικά δίκαιη τεχνική
υπολογισµού της ΑΟΖ.

Το πρόβληµα: Σας έχει ανατεθεί η αποστολή να χαράξεται την ΑΟΖ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, της Ελλάδας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ. Οι διαπραγµατεύσεις ϑα γί-
νουν µεταξύ των κρατών της περιοχής. Είναι προφανές ότι πρέπει να ϐρεθεί ένας τρόπος
χάραξης έτσι ώστε να είναι αποδεκτός από όλους. Το πρόβληµα λοιπόν που πρέπει να
λύσετε είναι να ϐρείτε τον δικαιότερο τρόπο µε τον οποίο ϑα χαράξετε τα σύνορα της ΑΟΖ.
Στο δεύτερο ερώτηµα που ϑα πρέπει να απαντήσετε είναι : να αξιολογήσετε την επιρροή
των αποµακρυσµένων νήσων στα σύνορα της ΑΟΖ µιας χώρας, όπως της Ελλάδας για
παράδειγµα ;

Ακολουθείστε ενδεικτικά τα παρακάτω ϐήµατα, καταγράφοντας τις ενέργειες σε κάθε
στάδιο :

1η ∆ραστηριότητα Ζωγραφίστε τρία σηµεία A, B και Γ στο χαρτί σας. Θέλουµε να
χωρίσετε δίκαια το επίπεδο σε τρία χωρία έτσι ώστε κάθε χωρίο να περιέχει µόνο ένα
από τα τρία σηµεία, όπως στο Σχήµα15.
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Σχῆµα 15: Το επίπεδο χωρίστηκε σε τρία χωρία.

Συζητήστε µεταξύ σας πως ϑα µπορούσε αυτή η µοιρασιά να είναι δίκαιη. ∆ώστε ένα
νόηµα στην λέξη δίκαιη! Καταγράψτε τον διάλογο σας και την τελική επιλογή.

2η ∆ραστηριότητα Εφαρµόστε στο Geogebra την επιλογή σας για τρία σηµεία A, B και
Γ. Θα ϐρείτε έτσι την ΑΟΖ των τριών αυτών σηµείων. Μπορείτε να γενικεύσετε την
κατασκευή για τέσσερα σηµεία ; Περιγράψτε τις δυσκολίες που συναντήσατε στην
περίπτωση αυτή.

3η ∆ραστηριότητα Καταγράψτε τα µαθηµατικά εργαλεία που χρειαστήκατε.

4η ∆ραστηριότητα Πάρτε τον χάρτη της περιοχής και τοποθετήστετον στο Geogebra.
Προσπαθήστε να ϐρείτε την ΑΟΖ µεταξύ Κρήτης, Αιγύπτου και Λιβύης.

5η ∆ραστηριότητα Πάτε στην περιοχή µεταξύ Κρήτης και Αφρικής. Στο διάστηµα αυτό
ϑα δείτε ένα µικρό νησάκι που ονοµάζεται Γαύδος (η Γαύδος είναι κατοικήσιµος,
152 κάτοικοι). Κατασκευάστε το διάγραµµα Voronoi της περιοχής µε ή χωρίς την
Γαύδο. Εκτιµήστε σε km2 την διαφορά εµβαδού. ∆ιατυπώστε την χρησιµότητα των
νήσων και ιδιαίτερα των αποµακρυσµένων στην ϑαλάσσια περιοχή της χώρας µας.
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3.6 Πρόταση για την οµάδα των Ιατρών-Επιδηµιολόγων - (΄Εχει πραγ-
µατοποιηθεί)

΄Οταν το 1849 ξέσπασε στο Λονδίνο επιδηµία χολέρας, πιστεύαν ότι ασθένειες όπως η χο-
λέρα και η ϐουβωνική πανώλη προέρχονταν απο ϱύπανση ή από κάποιον κακό αέρα. Η
ϑεωρία των µικροβίων δεν είχε ακόµα αναπτυχθεί. Ο J. Snow παρατήρησε ότι η ϑεωρία
αυτή του µολυσµένου αέρα δεν ευσταθεί και για να το αποδείξει δηµοσίευσε µια πραγµα-
τεία το 1855 σχετική µε την χολέρα του Λονδίνου στην οποία ενσωµατώνει αποτελέσµατα
έρευνας για τον ϱόλο της παροχής νερού στο Soho στην επιδηµία του 1854.

Σχῆµα 16: Ο χάρτης της περιοχής το 1850 και τα πολύγωνα Thiessen.

Ο J. Snow χρησιµοποίησε ένα χάρτη για να απεικονίσει το πλήθος των κρουσµάτων
χολέρας της περιοχής. Συνήθιζε επίσης να µαζεύει στατιστικά στοιχεία για να τονίσει την
σχέση µεταξύ της ποιότητας του νερού και της χολέρας. Αναφέρει σχετικά στο ϐιβλίο του:

Καθώς έφτανα στο σηµείο όπου ϐρισκόταν η αντλία ( Broad Street) είδα ότι
σχεδόν όλοι οι ϑάνατοι συνέβησαν σε µικρή απόσταση από την αντλία αυτήν.
Υπήρχαν µόνο 10 ϑάνατοι που σηµειώθηκαν σε σπίτια που ϐρισκόταν σε άλλο
δρόµο µε αντλία νερού. Σε πέντε περιπτώσεις οι οικογένειες των αποθανόντων µε
πληροφόρησαν ότι προτιµούσαν την αντλία στην Broad Street παρά τις αντλίες
που ήταν πλησιέστερες σάυτούς. ΄Οσο για τους ϑανάτους που συνέβησαν στην
περιοχή υπήρχαν 61 περιπτώσεις των οποίων οι αποβιώσαντες πίναν νερό είτε
συνεχώς είτε περιστασιακά από την αντλία της Broad Street.

. . . Το αποτέλεσµα της έρευνας έδειξε ότι δεν υπήρξε καµµία ιδιαίτερη έξαρση
της χολερας σε αυτό το µέρος του Λονδίνου εκτός από τα πρόσωπα που είχαν
την συνήθεια να πίνουν το νερό της προαναφερθείσας αντλίας.

Μπορείτε να δείτε την περιγραφή σε έναν χάρτη της περιοχής εκείνης της εποχής.
Η χωρική ανάλυση που έκανε ο J. Snow ϑεωρείται πρωτοποριακή. Χρησιµοποίσε τα

πολύγωνα το Thiessen για να ϐρεί τις περιοχές γύρω από κάθε αντλία του Soho έτσι ώστε
η απόσταση κάθε οικίας από την αντλία που αντιστοιχεί στην περιοχή, να είναι µικρότερη
από τις υπόλοιπες αποστάσεις. Στο πολύγωνο Thiessen που αντιστοιχεί στην αντλία στη
Broad Street συνέβησαν 356 (61%) ϑάνατοι από τους 578 συνολικά.

Σήµερα τα πολύγωνα Thiessen έχουν αντικατασταθεί από τα διαγάµµατα Voronoi.
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Σχῆµα 17: Ανάλυση µε το διάγραµµα Voronoi.

Το παράδειγµα αυτό της χωρικής ανάλυσης δεδοµένων, είναι σηµαντικό. Προτείνω να
παρουσιασθεί πρώτο από τον επιβλέποντα.

Μπορούµε να πάρουµε όλα τα λεπτοµερή στοιχεία για την ϑέση των αντλιών, καθώς
και ακριβέστατες µετρήσεις στην ιστοσελίδα. Υπάρχει επίσης και λογισµικό µε το όνοµα
cholera.

Το πρόβληµα: Θέλουµε να επαληθεύσετε τον ισχυρισµό του J. Snow.
Πάρτε τον χάρτη στον οποίο ϑα ϐρείτε τις αντλίες και την κατανοµή των κρου-
σµάτων όπως σηµειώθηκαν από τον J. Snow. Το πρώτο πράγµα που έχετε να
κάνετε είναι να ορίσετε περιοχές ευθύνης κάθε αντλίας. Βρείτε λοιπόν ένα κρι-
τήριο που ϑα ικανοποιούν όλα τα σηµεία που ϐρίσκονται στο κελί ευθύνης µιας
αντλίας. Τοποθετείστε τα στατιστικά δεδοµένα στα κελιά που κατασκευάσατε.
Λέξη κλειδί Χωρική ανάλυση δεδοµένων-spatial analysis of the data.
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3.6.1 Υποδείξεις για το Σενάριο της οµάδας Ιατρών-Επιδηµιολόγων

΄Οταν το 1849 ξέσπασε στο Λονδίνο επιδηµία χολέρας, πιστεύαν ότι ασθένειες όπως η χο-
λέρα και η ϐουβωνική πανώλη προέρχονταν απο ϱύπανση ή από κάποιον κακό αέρα. Η
ϑεωρία των µικροβίων δεν είχε ακόµα αναπτυχθεί. Ο J. Snow παρατήρησε ότι η ϑεωρία
αυτή του µολυσµένου αέρα δεν ευσταθεί και για να το αποδείξει δηµοσίευσε µια πραγµα-
τεία το 1855 σχετική µε την χολέρα του Λονδίνου στην οποία ενσωµατώνει αποτελέσµατα
έρευνας για τον ϱόλο της παροχής νερού στο Soho στην επιδηµία του 1854.

Σχῆµα 18: Η αντλία νερού στην Broad St όπως είναι σήµερα.

Ο J. Snow χρησιµοποίησε ένα χάρτη για να απεικονίσει το πλήθος των κρουσµάτων
χολέρας της περιοχής. Συνήθιζε επίσης να µαζεύει στατιστικά στοιχεία για να τονίσει την
σχέση µεταξύ της ποιότητας του νερού και της χολέρας. Αναφέρει σχετικά στο ϐιβλίο του:

Καθώς έφτανα στο σηµείο όπου ϐρισκόταν η αντλία ( Broad Street) είδα ότι
σχεδόν όλοι οι ϑάνατοι συνέβησαν σε µικρή απόσταση από την αντλία αυτήν.
Υπήρχαν µόνο 10 ϑάνατοι που σηµειώθηκαν σε σπίτια που ϐρισκόταν σε άλλο
δρόµο µε αντλία νερού. Σε πέντε περιπτώσεις οι οικογένειες των αποθανόντων µε
πληροφόρησαν ότι προτιµούσαν την αντλία στην Broad Street παρά τις αντλίες
που ήταν πλησιέστερες σάυτούς. ΄Οσο για τους ϑανάτους που συνέβησαν στην
περιοχή υπήρχαν 61 περιπτώσεις των οποίων οι αποβιώσαντες πίναν νερό είτε
συνεχώς είτε περιστασιακά από την αντλία της Broad Street.

. . . Το αποτέλεσµα της έρευνας έδειξε ότι δεν υπήρξε καµµία ιδιαίτερη έξαρση
της χολερας σε αυτό το µέρος του Λονδίνου εκτός από τα πρόσωπα που είχαν
την συνήθεια να πίνουν το νερό της προαναφερθείσας αντλίας.

∆ίνουµε τα εξής στατιστικά στοιχεία :
Τα ποσοστά των ϑανάτων στην περιοχή Soho έχουν ως εξής :

1. 36, 8% ϑάνατοι στην αντλία της Broad Street,

2. 2, 4% ϑάνατοι στην Carnaby Street

3. 1, 9% ϑάνατοι στην Rupert Street,

4. 0.8% στο Marlborough Mews,

5. 0.2% στο Bridle Street,
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6. 0, 1% στο Newman Street

7. και µηδέν σε περιοχές γύρω από τις άλλες αντλίες.

Το πρόβληµα: Θέλουµε να επαληθεύσετε τον ισχυρισµό του J. Snow.
Πάρτε τον χάρτη στον οποίο ϑα ϐρείτε τις αντλίες και την κατανοµή των κρου-
σµάτων όπως σηµειώθηκαν από τον J. Snow. Το πρώτο πράγµα που έχετε να
κάνετε είναι να ορίσετε περιοχές ευθύνης κάθε αντλίας. Βρείτε λοιπόν ένα κρι-
τήριο που ϑα ικανοποιούν όλα τα σηµεία που ϐρίσκονται στο κελί ευθύνης µιας
αντλίας. Η απόσταση για παράδειγµα, είναι ένα καλό κριτήριο. Τοποθετείστε
τα στατιστικά δεδοµένα στα κελιά που κατασκευάσατε.

Ακολουθείστε ενδεικτικά τα παρακάτω ϐήµατα, καταγράφοντας τις ενέργειες σε κάθε
στάδιο :

1η ∆ραστηριότητα Μπείτε στο google map και πηγαίνετε στην Broadwick St, είναι το
σηµερινό όνοµα της Broad St, και συγκεκριµένα στην διαστάυρωση Broadwick-
Poland, για να ϐρείτε την περιβόητη αντλία απέναντι ακριβώς από το σπίτι-µουσείο
του J. Snow.

2η ∆ραστηριότητα Για να απλοποιήσετε το πρόβληµα, ϑεωρείστε ότι κάθε αντλία νερού
έχει τα ιδια χαρακτηριστικά µε τις υπόλοιπες. ΄Ετσι κάποιος δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο
ποιοτικό κριτήριο ώστε να χρησιµοποιεί µια συγκεκριµένη αντλία.

4η ∆ραστηριότητα ∆ιατυπώστε τις εικασίες της οµάδας σχετικά µε εύρεση του κριτηρίου
για τον προσδιορισµό ευθύνης κάθε αντλίας. Γιατί για παράδειγµα, κάποιος που
κατοικούσε στην Noel St για παράδειγµα είχε προσβληθεί από την επιδηµία, αφού
δεν έπινε νέρο από την αντλία της Broad St;

5η ∆ραστηριότητα ∆ηµιουργείστε ένα µικρο-περιβάλλον. Πάρτε στο Geogebra δύο ση-
µεία. Αν ϑελήσετε να χαράξετε µια δίκαιη γραµµή ανάµεσα από τα δύο σηµεία Α
και Β, της οποίας τα σηµεία να ισαπέχουν από τα Α και Β, πρέπει να χαράξετε την
µεσοκάθετο του ΑΒ. Το επίπεδο χωρίζεται σε δύο ηµιεπίπεδα µε την ιδιότητα ότι τα
σηµεία κάθε ηµιεπιπέδου να είναι πλησιέστερα σε ένα από τα δύο σηµεία Α ή Β.

6η ∆ραστηριότητα Ας πάρουµε τώρα έξι σηµεία (έξι αντλίες). Θέλουµε να χωρίσουµε
το επίπεδο σε περιοχές ευθύνης έτσι ώστε κάθε περιοχή να περιέχει ένα από τα
σηµεία έστω το Α, και να έχει την ιδιότητα ότι κάθε τέτοια περιοχή περιέχει τα
πλησιέστερα σηµεία του επιπέδου στο σηµείο Α. Το ίδιο ϑα κάνουµε και µε τα
άλλα σηµεία. Αν ακολουθήσετε το σχέδιο αυτό ϑα πρέπει να κατασκευάσετε τις 6
περιοχές, (I, II, III, IV, V, V I), που οριοθετούνται από τις κόκκινες γραµµές του
Σχήµατος19. Αυτό µπορείτε να το πετύχετε αυτοµάτως µε την συνάρτησηΔιάγραμμα
Voronoi στο Geogebra για τα έξι σηµεία.

Οι περιοχές αυτές που κατασκευάσατε είναι η περιοχή ευθύνης κάθε αντλίας που
ανήκει στην περιοχή. Κάθε κάτοικος µιας εκ των περιοχών έχει το κίνητρο της
απόστασης ώστε νε προτιµήσει την αντλία που χαρακτηρίζει την περιοχή.
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Σχῆµα 19: Γειτονιές γύρω από έξι σηµεία.

Σχῆµα 20: Ο χάρτης Snow map

7η ∆ραστηριότητα Πάρτε το χάρτη, Σχήµα20, και περάστε τον στο Geogebra. Στον
χάρτη αυτό ϐλέπετε σηµειωµένες τις αντλίες που υπήρχαν στην περιοχή Soho την
εποχή του J. Snow. Χαράξτε µε την ϐοήθεια των διαγραµµάτων Voronoi τις περιοχές
ευθύνης, όπως τις ονοµάσαµε, κάθε αντλίας.

Πόσο σας ϐοηθάει η χωρική ανάλυση των δεδοµένων να ϐγάλετε συµπεράσµατα για
την αιτία της επιδηµίας ; Καταγράψτε την άποψή σας.

8η ∆ραστηριότητα Θα µπορούσατε να αναλύσετε τα δεδοµένα της εξάπλωσης της επιδη-
µίας της ασθένειας ebola µε τα ίδια εργαλεία που ανέλυσε ο J. Snow την επιδηµία
της χολέρας στο Λονδίνο ; ∆είτε σχετικά στο The Press project.
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3.7 Η οµάδα των Αναλυτών Αγοράς

Υποθέστε ότι είστε αναλυτής αγοράς. Ο αναλυτής έρευνας αγοράς είναι υπεύθυνος για την
έρευνα των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών συνθηκών της αγοράς για τον προσδιορισµό
του δυναµικού πωλήσεων ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Ο αναλυτής έρευνας αγοράς
µπορεί επίσης να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές, στοιχεία για τις πωλήσεις
και των µεθόδων εµπορίας.

Το πρόβληµα: Ο Φαρµακευτικός σύλλογος Αθηνών ανάθεσε στο γραφείο
σας την µελέτη της χωροταξικής κατανοµής των Φαρµακείων της περιοχής Κυ-
ψέλης. Ζητάει από εσάς να µελετήσετε της συνθήκες που επιτρέπουν την µη-
ορθολογική όπως ϕαίνεται στο Σχήµα23, κατανοµή των καταστηµάτων στην
περιοχή και να ερευνήσετε πως αυτή η κατανοµή επιτρέπει την οικονοµική
ϐιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, ϑέλει να απεικονίσετε την κατανο-
µή των ϕαρµακείων, αν αυτή πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον νόµο 3457.
Λέξη κλειδί Χωρική ανάλυση δεδοµένων-spatial analysis of the data.

Σχῆµα 21: Η ϑέση των Φαρµακείων στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι ϑέσεις των ϕαρµακείων καθορίζεται από τον Ν.328/1976(ΦΕΚ 128/29-5-1976,
τ.Α΄), αρθρ. 7 παρ. 1 και παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 2 του
Ν.3457/2006 (ΦΕΚ 93/8-5-2006, τ.Α΄).

. . .

∆ιακόσια µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους και δηµοτικά ή κοινοτικά
διαµερίσµατα µε πληθυσµό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) µέχρι
διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.
. . .
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Αφού ϐρεθεί ο πληθυσµός στο διαµέρισµα της Κυψέλης (147.181 κάτοικους απογραφή
2011), ϑα εκτιµηθεί η απόσταση µεταξύ των ϕαρµακείων σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο,
δες περίπτωση 2(α΄)iii. Να διατυπωθούν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.

Ποιά είναι τα αίτια που διαµόρφωσαν την σηµερινή κατάσταση στην διασπορά των
ϕαρµακείων στην περιοχή ;

Σχῆµα 22: Περιοχές ευθύνης Φαρµακείων

Στο τέλος ϑα Ϲητήσουµε από τους µαθητές να ανακατανήµουν τα ϕαρµακεία της πε-
ϱιοχής έτσι ώστε η ϑέση τους να εξυπηρετεί κατα ίσον τους κατοίκους του διαµερίσµατος.
Η πυκνότητα των κατοίκων, στην περιοχή της Κυψέλης, είναι περίπου οµοιόµορφη σε όλη
την έκταση του διαµερίσµατος.
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3.7.1 Υποδείξεις για το Σενάριο της οµάδας Αναλυτών Αγοράς

Υποθέστε ότι είστε αναλυτής αγοράς. Ο αναλυτής έρευνας αγοράς είναι υπεύθυνος για την
έρευνα των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών συνθηκών της αγοράς για τον προσδιορισµό
του δυναµικού πωλήσεων ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Ο αναλυτής έρευνας αγοράς
µπορεί επίσης να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές, στοιχεία για τις πωλήσεις
και των µεθόδων εµπορίας.

Το πρόβληµα: Ο Φαρµακευτικός σύλλογος Αθηνών ανάθεσε στο γραφείο
σας την µελέτη της χωροταξικής κατανοµής των Φαρµακείων της περιοχής
Κυψέλης. Ζητάει από εσάς να µελετήσετε της συνθήκες που επιτρέπουν την
µη-ορθολογική όπως ϕαίνεται στο Σχήµα23, κατανοµή των καταστηµάτων στην
περιοχή και να ερευνήσετε πως αυτή η κατανοµή επιτρέπει την οικονοµική
ϐιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, ϑέλει να απεικονίσετε την κατανοµή
των ϕαρµακείων, αν αυτή πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον νόµο 3457.

Σχῆµα 23: Η ϑέση των Φαρµακείων στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι ϑέσεις των ϕαρµακείων καθορίζεται από τον Ν.328/1976(ΦΕΚ 128/29-5-1976,
τ.Α΄), αρθρ. 7 παρ. 1 και παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 2 του
Ν.3457/2006 (ΦΕΚ 93/8-5-2006, τ.Α΄).

Το άρθρο 2 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :

1. Αρθρο 2

(α΄) Για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και την ορθολογική κατανο-
µή των ϕαρµακείων στην επικράτεια, καθορίζονται τα ακόλουθα όρια
στους δήµους και τα δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα, όπως αυτά
αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄): Στους
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δήµους και τα δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό µέ-
χρι χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους επιτρέπεται η χορήγηση
µίας µόνον άδειας ϕαρµακείου, ϐ) στους δήµους και τα δηµοτικά
ή κοινοτικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό χίλιους πεντακόσιους έναν
(1.501) και άνω κατοίκους απαιτείται αναλογία χιλίων πεντακοσίων
(1.500) κατοίκων για κάθε ϕαρµακείο.

(ϐ΄) Ο πληθυσµός υπολογίζεται µε ϐάση το αποτέλεσµα της τελευταίας
απογραφής.

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α΄)
αντικαθίστανται ως εξής :

(α΄) Α. Τα ιδρυόµενα στο εξής ϕαρµακεία πρέπει να απέχουν µεταξύ τους
και από τα ήδη λειτουργούντα, συστεγασµένα ή µη, σε δήµους και
δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα, που αναφέρονται αποκλειστικά
στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄):

i. Εκατό µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους και δηµοτικά ή κοινοτικά
διαµερίσµατα µε πληθυσµό µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοί-
κους.

ii. Εκατόν ογδόντα µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους και δηµοτικά ή
κοινοτικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό από πέντε χιλιάδες έναν
(5.001) µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.

iii. ∆ιακόσια µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους και δηµοτικά ή κοινοτικά
διαµερίσµατα µε πληθυσµό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001)
µέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους.

iv. ∆ιακόσια πενήντα µέτρα τουλάχιστον, σε δήµους και δηµοτικά ή
κοινοτικά διαµερίσµατα µε πληθυσµό άνω των διακοσίων χιλιά-
δων ενός (200.001) κατοίκων.

Β. Η ως άνω απόσταση µετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύ-
ϱιων προσόψεων των ϕαρµακείων, οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται
επί εγκεκριµένης οδού, κατευθείαν νοητή γραµµή επί χάρτου ή το-
πογραφικού σχεδιαγράµµατος ϑεωρηµένου από την αρµόδια πολεο-
δοµική υπηρεσία.
Γ. Με απόφαση του αρµόδιου Νοµάρχη, µετά από σύµφωνη γνώµη
του τοπικού Φαρµακευτικού Συλλόγου, µπορούν να υπάγονται στις
ϱυθµίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων πολεοδοµικά συγκροτήµατα ό-
µορων δήµων και δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων του άρθρου
1 του ν. 2539/1997, που έχουν τον αναλογούντα συνολικό πληθυ-
σµό.

(ϐ΄) Τα ϕαρµακεία που λειτουργούν συνεχώς εντός των ορίων του ίδιου
δήµου και δηµοτικού ή κοινοτικού διαµερίσµατος του άρθρου 1 του
ν. 2539/1997, µε τον ίδιο ϕαρµακοποιό, εφόσον µεταφέρονται σε
άλλες ϑέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της µεταφοράς, από
τα λειτουργούντα ϕαρµακεία, συστεγασµένα ή µη: α) τουλάχιστον
σαράντα µέτρα, εφόσον συµπλήρωσαν οκτώ χρόνια λειτουργίας και
ϐ) τουλάχιστον είκοσι µέτρα, εφόσον συµπλήρωσαν δέκα χρόνια λει-
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τουργίας. Οι παραπάνω αποστάσεις µετρώνται σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1.

(γ΄) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται η παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 328/1976 (ΦΕΚ 128 Α΄).

1η ∆ραστηριότητα Εκτιµήστε ποιά πρέπει να είναι η απόσταση µεταξύ των ϕαρµακείων,
αφού πρώτα ϐρείτε τον πληθυσµό του διαµερίσµατος της Κυψέλης.

2η ∆ραστηριότητα ∆είτε αν η απόσταση µεταξύ των υπαρχόντων ϕαρµακείων είναι σύ-
νοµη. Αν όχι, προσπαθείστε να εντοπίσετε τις αιτίες.

3η ∆ραστηριότητα Είναι δυνατόν κάτω από αυτές τις συνθήκες ανισόρροπης κατανοµής
και ελεύθερου εµπορίου, να είναι αυτές οι επιχειρήσεις ϐιώσιµες ; Συµβουλευτείτε
το σχετικό πόρισµα της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής της 30/3/2014.

4η ∆ραστηριότητα Πως ϑα µπορούσε να γίνει η κατανοµή έτσι ώστε να είναι συµβατή
µε τις διατάξεις του Νόµου 3457; Μια δίκαιη κατανοµή µπορεί να ϑεωρηθεί η χά-
ϱαξη τοµέων ευθύνης ίσων αποστάσεων. ∆ηλαδή, σε κάθε ϕαρµακείο να αντιστοιχεί
µια περιοχή έτσι ώστε όσοι ανήκουν στην περιοχή αυτή να είναι πλησιέστερα στο
ϕαρµακείο ευθύνης.

∆ηµιουργείστε ένα µικρο-περιβάλλον. Πάρτε στο Geogebra δύο σηµεία. Αν ϑελήσετε
να χαράξετε µια δίκαιη γραµµή ανάµεσα από τα δύο σηµεία Α και Β, της οποίας
τα σηµεία να ισαπέχουν από τα Α και Β, πρέπει να χαράξετε την µεσοκάθετο του
ΑΒ. Το επίπεδο χωρίζεται σε δύο ηµιεπίπεδα µε την ιδιότητα ότι τα σηµεία κάθε
ηµιεπιπέδου να είναι πλησιέστερα σε ένα από τα δύο σηµεία Α ή Β.

Σχῆµα 24: Γειτονιές γύρω από έξι σηµεία.

5η ∆ραστηριότητα Ας πάρουµε τώρα έξι σηµεία (έξι ϕαρµακεία). Θέλουµε να χωρίσουµε
το επίπεδο σε περιοχές ευθύνης έτσι ώστε κάθε περιοχή να περιέχει ένα από τα
σηµεία έστω το Α, και να έχει την ιδιότητα ότι κάθε τέτοια περιοχή περιέχει τα
πλησιέστερα σηµεία του επιπέδου στο σηµείο Α. Το ίδιο ϑα κάνουµε και µε τα
άλλα σηµεία. Αν ακολουθήσετε το σχέδιο αυτό ϑα πρέπει να κατασκευάσετε τις 6
περιοχές, (I, II, III, IV, V, V I), που οριοθετούνται από τις κόκκινες γραµµές του
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Σχήµατος24. Αυτό µπορείτε να το πετύχετε αυτοµάτως µε την συνάρτησηΔιάγραμμα
Voronoi στο Geogebra για τα έξι σηµεία.

Οι περιοχές αυτές που κατασκευάσατε είναι η περιοχή ευθύνης κάθε ϕαρµακείου
που ανήκει στην περιοχή. Κάθε κάτοικος µιας εκ των περιοχών έχει το κίνητρο της
απόστασης ώστε νε προτιµήσει το ϕαρµακείο που χαρακτηρίζει την περιοχή.

6η ∆ραστηριότητα Αφού πάρετε τον χάρτη περιοχής Κυψέλης, σηµειώστε αυθαίρετα πι-
ϑανές ϑέσεις των ϕαρµακείων και ϐρείτε την περιοχή ευθύνης κάθε ϕαρµακείου
έτσι ώστε αφενός να ικανοποιείται το κριτήριο των ίσων αποστάσεων και αφετέρου
να απέχει από τα πλησιέστερα ϕαρµακεία την απόσταση που καθορίζεται από τον ν.
3457. Στο Σχήµα25 οι νέες ϑέσεις των ϕαρµακείων σηµειώνονται µε κόκκινα σηµεία.

Σχῆµα 25: Προσέγγιση για µια ορθολογική κατανοµή ϕαρµακείων
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