Задачі на використання обчислювальної геометрії
Короткі теоретичні відомості
Обчислювальна геометрія – це розділ інформатики, що вивчає
алгоритми розв’язування геометричних задач.
Задачі з обчислювальної геометрії зустрічаються на олімпіадах
різних етапів, вони вимагають від учасників зібраності і точності
реалізації алгоритмів. У таких задачах використовуються всі стандартні
геометричні об’єкти: точка, пряма, вектор, відрізок, многокутник, коло та
кут.
Будемо розглядати задачі з обчислювальної геометрії тільки на
площині і тільки в прямокутній декартовій системі координат.
У програмах, що є розв’язанням геометричних задач, часто
використовуються дійсні числа. При виконанні з ними операцій необхідно
враховувати похибку обчислень, яка пов’язана з накопиченням помилок в
останніх розрядах. Це приводить до того, що дійсні числа, як правило, не
можна порівнювати звичайним чином ‒ їх потрібно порівнювати з якоюсь
заданою точністю eps. Наприклад, для з’ясування, чи дорівнює дійсне
число a нулю замість умови a=0 слід записати
. Якщо числа
розглядаються порядку

, то

або й менше. Це робиться щоб

усунути похибку обчислень.
Для швидкого і правильного написання розв’язань часто
рекомендують написати набір стандартних підпрограм, з яких програми
для більшої частини олімпіадних геометричних задач складатимуться, як з
цеглинок:
1. Відношення дійсних чисел: більше, менше, більше або дорівнює,
менше або дорівнює, дорівнює.
2. Робота з векторами: обчислення кута між векторами; обчислення
скалярного, косого та мішаного добутків; додавання і віднімання векторів,
множення вектора на число.
3. Робота з прямими і точками: побудова прямої за двома точками;
побудова
точки
перетину двох прямих;
побудова
прямої,
перпендикулярної (паралельної) даній, і яка проходить через задану точку;
перевірка належності точки відрізку.
4. Робота з многокутниками: побудова опуклої оболонки; перевірка
належності точки многокутнику; обчислення площі трикутника;
обчислення площі многокутника.

5. Додаткові дії: обчислення полярного кута точки; побудова точок
перетину двох кіл; розв’язання квадратного рівняння.
Точка, відрізок і вектор на площині
Точки на площині
задаються у задачах своїми координатами
. Якщо не сказано, що координати точки цілі числа, то в мові Free
Pascal слід для їх опису використовувати тип real, а ще краще – extended.
Довжина відрізка з кінцями в точках
і
обчислюється за
формулою (1):
(1)
Якщо відрізок, що заданий двома точками
і
,
ділиться точкою О у відношенні k, то координати точки О обчислюються
за формулами (2):
(2)
Досить часто у задачах використовується поняття вектора, як
направленого відрізка. Коли говорять про вектор
, то точку А вважають
початком, а точку В – кінцем вектора. Координати вектора
обчислюються як різниця відповідних координат кінця та початку
вектора:
. Довжина вектора
обчислюється за тією
ж формулою, що й відстань між точками (3):
(3)
До векторів можна застосовувати операції додавання, віднімання і
множення вектора на число. Якщо
,
, то:
(4)
(5)
(6)
Скалярним добутком двох векторів називають добуток їх модулів і
косинуса кута між ними. Дане означення легко подати у вигляді формули
(7):
(7)
Якщо вектори задано координатами
і
скалярний добуток можна обчислювати за формулою (8):

, то їх
(8)

Скалярний добуток двох векторів можна використовувати для
обчислення косинусів кутів між векторами (9):
(9)
Зауважимо, що кути задаються в радіанах. Причому беруть значення
з діапазону
або
.
Досить просто визначити чи перпендикулярні два вектори. Два
ненульові вектори перпендикулярні тоді і тільки тоді, коли їх скалярний
добуток дорівнює 0. Коли скалярний добуток додатний, то кут між
векторами гострий, а якщо скалярний добуток від’ємний – кут між
векторами тупий. Скалярний добуток використовують і тоді, коли
потрібно знайти кути між відрізками або прямими.
Псевдоскалярним або косим добутком векторів на площині
називається число:
(10)
де

‒ кут обертання (проти годинникової стрілки) від
Якщо хоча б один з векторів

і

до .

нульовий, то вважають

Якщо вектори задані своїми координатами

,

.
, то косий

добуток можна обчислити за формулою (11):
(11)
Косий добуток має дві геометричні інтерпретації. По перше, модуль
його дорівнює площі паралелограма, який обмежений цими векторами,
відкладеними від спільного початку, і паралельними до них відрізками,
що проходять через кінці векторів. По друге, знак косого добутку
визначає положення векторів один відносно іншого: косий добуток
додатний, якщо менший кут повороту від першого вектора до другого –
проти годинникової стрілки, від'ємний – якщо кут повороту за
годинниковою стрілкою, дорівнює нулю – якщо вектори колінеарні
(лежать на одній прямій).
За допомогою косого добутку векторів можна обчислювати площу
трикутника АВС (12), якщо
,
:
(12)
Знаючи координати двох векторів, легко знайти значення всіх
основних тригонометричних функцій для кута між ними (13-14):

(13)

(14)
Прямі на площині
Загальне рівняння прямої на площині задається формулою (15):
(15)
де a, b і c – деякі дійсні числа, причому і одночасно не дорівнюють
нулю.
В обчислювальній геометрії найчастіше використовують такі
способи задання прямої на площині:
1) рівняння прямої, що проходить через дві точки
і
(16):
(16)
де

2) рівняння прямої, коли відомий її кут нахилу
:

до осі абсцис (17),
(17)

3) рівняння прямої, що задана координатами точки
вектором нормалі
,
) (18):

і
(18)

Відстань l від точки
за формулою (19) або ж (20):

до прямої

обчислюється
(19)
.

(20)

Рис. 2. Бісектриса кута

Якщо слід записати рівняння бісектриси кута, який задається
координатами вершини
та точками, що лежать на сторонах кута
і
(див. рис.2), то слід спочатку записати
і
. Тоді потрібне рівняння запишеться формулою (21):

(21)

Розглянемо кілька базових задач на використання точки, вектора і
прямої, які часто застосовуються при розв’язуванні більш складних
олімпіадних задач.
Базова задача 1. Задано точки
,
і пряма
. Визначити, чи лежать точки по
різні сторони від заданої прямої.
Розв’язання
З умови задачі випливає, що пряма проходить через точки

і

. Для розв’язання задачі візьмемо точку С і побудуємо вектори
,
і
. Якщо вектори
і
лежать по різні сторони відносно
,
то точки будуть лежати по різні сторони від прямої.
Точки будуть лежати по різні сторони від прямої, якщо знаки косих
добутків векторів
і
на вектор
відрізнятимуться. У випадку, коли
одна з точок лежатиме на прямій, то для неї косий добуток дорівнюватиме
нулю. Вважатимемо, що у цьому випадку точки лежать по один бік від
прямої, якщо у задачі не вказано іншого. При цьому будемо
використовувати математичну функцію sign, яка задається наступним
чином:

function SlantMult(x1,y1,x2,y2:real):real;
begin
VectorMult:=x1*y2-x2*y1;
end;

function Sign(n:real):shortint;
begin
if n>0 then Sign:=1 else
if n<0 then Sign:=-1 else Sign:=0;
end;
function OtherSide(x1,y1,x2,y2,x3,y3, x4,
y4:real):boolean;
var v0x,v0y,v1x,v1y,v2x,v2y:real;
begin
v0x:=x4-x3; v0y:=y4-y3;
v1x:=x1-x3; v1y:=y1-y3;
v2x:=x2-x3; v2y:=y2-y3;
if Sign(SlantMult(v0x,v0y,v1x,v1y))<>
Sign(SlantMult(v0x,v0y,v2x,v2y))
then
OtherSide:=true
else OtherSide:=false;
end;

Базова

2.
Задана
пряма
і точка
. Визначити
розташування точки відносно прямої: лежить над прямою, лежить на
прямій чи лежить під прямою.
Розв’язання

а)

задача

б)
в)
Рис.3. Розташування точки відносно прямої

На рис. 3 подані можливі варіанти розташування точки
відносно прямої, яка проходить через дві точки. Розглянемо косий
добуток векторів
точка

і

та оцінимо його знак. Якщо

розташована над прямою CD (випадок а),

лежить на прямій CD (випадок б),
прямою CD (випадок в).

, то
– точка

– точка

лежить під

У процедурі PointLocation змінна l набуває значення 1, якщо точка
знаходиться над прямою, 0 – коли точка лежить на прямій, -1 – точка
лежить під прямою.
procedure
PointLocation(x0,y0,x1,y1,x2,y2:real;
var
l:byte);
var v0x,v0y,v1x,v1y,v2x,v2y:real;
begin
v0x:=x2-x1; v0y:=y2-y1;
v1x:=x0-x1; v1y:=y0-y1;
if SlantMult(v0x,v0y,v1x,v1y)<0 then l:=1 else
if SlantMult(v0x,v0y,v1x,v1y)=0 then l:=0 else l:=-1;
end;
Базова задача 3. Визначити, чи належить точка
променю
CD, якщо
,а
.
Розв’язання
Променем у геометрії називають частину прямої, що обмежена
точкою – початком променя.

а)

б)
Рис. 4

Щоб точка належала променю CD необхідно, перш за все, щоб вона
лежала на прямій CD. На рис. 4 показано два можливі випадки того, коли
точка А лежить на прямій CD. Якщо точка А належить променю CD, то
кут між векторами
і
буде дорівнювати
(
), при цьому
. Зауважимо, що
однакові координати –

тоді, коли точки С і А мають
. Коли ж точка А лежить на прямій, але не

належить променю CD, то кут між векторами

і

буде дорівнювати

(
), а
.
function ScalarProd(x1, y1, x2, y2:real):real;
begin
ScalarProd:= x1* x2+ y1*y2

end;
function PointOnRay(x0, y0,x1, y1, x2, y2:real):boolean;
var cax,cay,cdx,cdy:real;
begin
cdx:=x2-x1; cdy:=y2-y1;
cax:=x0-x1; cay:=y0-y1;
if SlantMult(cax,cay,cdx,cdy)=0 then
if ScalarProd(cax,cay,cdx,cdy)>=0 then PointOnRay:=true
else PointOnRay:=false
else PointOnRay:=false;
end;

Базова задача 4. Визначити, чи належить точка
відрізку
CD, якщо
,а
.
Розв’язання
Очевидно, що як і в попередній задачі, точка А повинна лежати на
прямій CD. У такому випадку, точка може належати відрізку CD або ж
лежати поза ним. Якщо точка належить відрізку (рис. 5 а), то кут між
векторами
і
дорівнюватиме
(
), а
. Коли
точка А не належатиме відрізку CD, але належатиме прямій CD (рис. 5 б),
кут між векторами
і
, або між векторами
і
(рис. в),
дорівнюватиме

а)

(

). Тому

б)
Рис. 5

,

.

в)

Отже, для того щоб точка А належала відрізку CD необхідно і
достатньо щоб виконувалися умови:
1)
;
2)
3)
function PointInSegment(x0,y0,x1,y1,x2,y2:real):boolean;
var cax,cay,cdx,cdy,dcx,dcy,dax,day:real;
begin
cdx:=x2-x1; cdy:=y2-y1;

cax:=x0-x1; cay:=y0-y1;
dcx:=x1-x2; dcy:=y1-y2;
dax:=x0-x2; day:=y0-y2;
if SlantMult(cax,cay,cdx,cdy)=0 then
if (ScalarProd(cax,cay,cdx,cdy)>=0)and
(ScalarProd(dcx,dcy,dax,day)>=0 )
then PointInSegment:=true else PointInSegment:=false
else PointInSegment:=false;
end;

Базова задача 5. Визначити взаємне розташування двох точок
і
, відносно прямої, яка задана двома точками
і
.
Розв’язання
Можливі випадки розташування точок відносно прямої подано на
рис. 6. Якщо точки знаходяться в різних півплощинах відносно прямої, то
косі добутки мають різні знаки, а значить їх добуток від’ємний. Якщо ж
точки лежать в одній півплощині відносно прямої, то знаки косих добутків
однакові, а їх добуток додатний.
Отже:
1.
‒ точки лежать по різні боки.
2.

‒ точки лежать по одну сторону.

3.

‒ одна (або дві) з точок лежить на прямій.

Рис. 6

Зауваження. Якщо пряма задається загальним рівнянням
, то точки будуть лежати в одній півплощині,
коли

.

Базова задача 6. Дано пряму, яка проходить через дві точки
і
. Записати рівняння прямої, яка перпендикулярна до
даної і проходить через точку

.

Нехай

Розв’язання
– довільна точка, яка належить шуканій прямій. Тоді

можна визначити вектор
вектора

, який перпендикулярний до

. Скалярний добуток цих векторів дорівнює нулю, отже:

Шукане рівняння прямої запишеться формулою (22):
(22)
Базова задача 7. Задано точки

,

,

і

. Визначити, чи лежать відрізки AB і CD на одній прямій.
Розв’язання
Щоб відрізок АВ лежав на прямій CD, необхідно, щоб точки A і B
лежали на цій прямій.
function SameLine(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4:real):
boolean;
var v0x,v0y,v1x,v1y,v2x,v2y:real;
begin
v0x:=x4-x3; v0y:=y4-y3;
v1x:=x1-x3; v1y:=y1-y3;
v2x:=x2-x3; v2y:=y2-y3;
if (SlantMult(v0x,v0y,v1x,v1y)=0) and
(SlantMult(v0x,v0y,v2x,v2y)=0) then SameLine:=true
else SameLine:=false;
end;
Базова задача 8. Знайти відстань від точки
до променя CD,
якщо
і
.
Розв’язання
Якщо перпендикуляр з точки А потрапляє на промінь CD, то слід
застосувати формулу (20). У випадку, коли перпендикуляр опускається на
продовження променя ‒ необхідно знайти відстань від точки до початку
променя.
Щоб дізнатися чи потрапляє перпендикуляр на промінь, необхідно
визначити знак скалярного добутку векторів
і
. Коли
, то
перпендикуляр не потрапляє на промінь CD, а в іншому випадку –
потрапляє.
function DistToRay(x1,y1,x2,y2,x3,y3:real):real;
var cax,cay,cdx,cdy:real;

begin
cax:=x1-x2; cay:=y1-y2;
cdx:=x3-x2; cdy:=y3-y2;
if ScalarProd(cax,cay,cdx,cdy)>=0 then
DistToRay:=abs((x3-x2)*(y1-y2)-(y3-y2)*(x1-x2))/
sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2))
else DistToRay:=sqrt(sqr(cax)+sqr(cay));
end.

Базова задача 9. Знайти відстань від точки
до відрізка CD,
який задано двома точками
і
.
Розв’язання
Дана задача подібна до попередньої. Якщо основа перпендикуляра
потрапляє на відрізок, то слід знайти мінімальну з відстаней від даної
точки A до кінців відрізка CD, а також перпендикуляра, що опущений на
відрізок, а інакше – знайти мінімальну з відстаней від даної точки A до
кінців відрізка CD.
Щоб визначити чи потрапляє основа перпендикуляра на відрізок
використовують скалярний добуток векторів: якщо

або

, то основа перпендикуляра не потрапляє на відрізок.
function DistanceSegments(x1,y1,x2,y2,x3,y3:real):real;
var d,d1,d2,cax,cay,cdx,cdy,dax,day,dcx,dcy,acx,acy, adx,
ady:real;
begin
cax:=x1-x2; cay:=y1-y2;
cdx:=x3-x2; cdy:=y3-y2;
dax:=x1-x3; day:=y1-y3;
dcx:=x2-x3; dcy:=y2-y3;
acx:=x2-x1; acy:=y2-y1;
adx:=x3-x1; ady:=y3-y1;
d1:=sqrt(sqr(cax)+sqr(cay));
d2:=sqrt(sqr(dax)+sqr(day));
if d1<d2 then d:=d1 else d:=d2;
if
(ScalarProd(cax,cay,cdx,cdy)*ScalarProd(dax,day,dcx,dcy)>
=0) then
begin
d1:=abs(SlantMult(acx,acy,adx,ady))/sqrt(sqr(dcx)+
sqr(dcy));
if d1<d then d:=d1;
end;

DistanceSegments:=d;
end;

Базова задача 10. Зайдіть відстань між двома відрізками AB і CD,
які задано точками
,
,
і
.
Розв’язання
Відстанню між двома відрізками, які не перетинаються, будемо
називати мінімальну серед відстаней між всіма парами точок. Якщо ж
відрізки перетинаються, то відстань дорівнює 0. Фактично, для
розв’язання даної задачі слід використати розв’язання базової задачі 8 і
чотири рази (для кожної з вершин) розв’язання базової задачі 10.
Коло на площині
З геометрії відомо рівняння кола з центром в точці
і
радіусом r:
(23)
Часто зручніше використовувати параметричне рівняння кола. Якщо
за кут t позначити кут між радіус-вектором
( M(x,y) – довільна точка
кола) і віссю Ox, причому додатнім кут вважається проти годинникової
стрілки, то рівняння кола запишеться:
(24)
Пряма може перетнути коло у двох точках (рис. 8 а), або в одній
(рис. 8 б) чи взагалі не перетинати його (рис. 8 в).

а)

б)
в)
Рис. 8. Взаємне розміщення прямої і кола

Щоб визначити взаємне розміщення прямої і кола, слід знайти
відстань l від центра кола О до прямої за формулами (19) чи (20). Якщо
, то коло і пряма мають дві точки перетину, коли
‒ мають одну
точку, а у випадку
– вони не перетинаються. Коли пряма має одну
точку перетину з колом, говорять, що пряма дотикається до кола. Щоб
знайти координати точок перетину прямої і кола у випадках 8а) і 8б) слід
розв’язати систему рівнянь (25):

(25)

а)

б)

в)

г)
ґ)
Рис. 9. Взаємне розміщення двох кіл
Можливі випадки взаємного розташування двох кіл подано на
рисунку 9. Якщо – радіус кола з центром в точці , а – радіус кола з
центром в точці , то для випадка з рис. 9 а) справедливою буде рівність
. У випадку, що поданий на рис. 9 б), буде виконуватись
, рис. 9 в):
, рис. 9 г):
і
рис. 9 ґ):
.
Базова задача 11. Знайти дотичну до кола з центром в точці
і радіусом r, що проходить через точку
.
Розв’язання

Рис. 10
Для розв’язання використаємо той факт, що кут, який спирається на
діаметр є прямим. Побудуємо допоміжне коло, центр якого C лежатиме на
середині відрізка
(див. рис.10), з радіусом
. Тоді

, як кути які спираються на діаметр. Отже,
. Тому
і
‒ дотичні до кола, які проведені із

і

точки .
Знайдемо координати точок А і В. Координати точки С можна
знайти за формулами:

Радіус допоміжного кола дорівнює

. Координати точок

дотику знаходимо із системи рівнянь:

Сектором називається частина круга, обмежена дугою та двома
радіусами, що з’єднують кінці дуги з центром круга (див. рис. 11 а).
Площа сектора обчислюється за формулою (26):
(26)

а)

б)
Рис. 11. Сектор і сегмент

Круговим сегментом називається частина круга, обмежена дугою
кола та її хордою або січною (див. рис. 11 б). На рисунку позначено: h –
висота сегмента, d – висота трикутної частини, θ – центральний кут на
який спирається хорда, c – довжина хорди. Площа кругового сегмента
обчислюється за формулою (27-29):
(27)
(28)
(29)

Многокутники
Многокутником називають замкнену ламану лінію без
самоперетинів. Він задається кількістю вершин N і масивом з N точок.
Часто зручно ввести (N+1)-у точку, яка збігається з першою.
Плоским многокутником називають скінченну частину площини,
яка обмежена многокутником. Обхід плоского многокутника називають
додатнім, якщо при обході область розміщена по ліву руку, і від’ємним,
якщо область залишається по праву руку.
Розглянемо спочатку трикутники (див. рис.12). На рис.12
найбільшою стороною трикутника є
. У ньому AK – медіана, AN –
висота, що опущена на сторону CB.

Рис. 12

Якщо дано довжини трьох відрізків
умови, що виконуються нерівності

, то трикутник існує за
.

Коли вершини задані своїми координатами, то обчислення довжин сторін
може привести до неточностей, а тому краще перевірити косий добуток
двох векторів, наприклад,

. Якщо косий добуток дорівнює нулю,

то трикутника не існує, а точки лежать на одній прямій.
Для знаходження довжини сторони, коли відомі інші сторони і кути
трикутника, використовують теореми косинусів (30) або синусів (31):
(30)
(31)

Часто використовують формули (32) ‒ (33) щоб знайти висоту і
меліану трикутника

(32)

(33)

Щоб визначити тип трикутника заданого сторонами a, b, c, у якого
найбільша сторона , використовують твердження:
коли
, то трикутник гострокутний;
коли
– трикутник прямокутний;
коли
– трикутник тупокутний.
У випадку задання трикутника координатами вершин, необхідно
знайти добуток всіх скалярних добутків: якщо він дорівнює нулю –
трикутник прямокутний, якщо менший за нуль – тупокутний, а якщо
більший за нуль ‒ гострокутний.
Для обчислення площі трикутника можна використовувати формулу
(12) або ж Герона.
Коли ж потрібно обчислити площу опуклого многокутника, який
заданий координатами вершин, то можна використати метод трикутників.
Многокутник розбивають на трикутники (див. рис. 13) і обчислюють їх
площі за допомогою відомих вже формул. А сама ж площа многокутника
обчислюється за формулою:

Рис. 13

Якщо многокутник задано координатами вершин і попередньо
виконати перетворення координат за формулою
, де

– мінімальне значення координати для вершин многокутника, то площу
довільного многокутника можна обчислити за формулою (34):
(34)
Базова задача 12. Визначити, чи є заданий многокутник опуклим.
Розв’язання
Многокутник називається опуклим, якщо для кожної прямої, що
проходить через будь-яку його сторону, всі решта вершин лежать в одній
півплощині відносно прямої.
Перевіримо для кожної прямої, що проходить через вершини
і
, …,
і
,
і
, взаємне розміщення
вершин многокутника. Якщо вони кожного разу будуть розташовуватися в
одній півплощині відносно прямої, то многокутник опуклий, а інакше – ні.
Проте при великому значенні N такий алгоритм буде працювати повільно.
Можна помітити, що достатньо перевірити чи знаходяться в одній
площині вершини
і
відносно прямої, яка проходить через
вершини

і

. Аналогічно перевіряють вершини

і

відносно прямої, яка проходить через вершини
,…,

і

і

відносно прямої, яка проходить через

вершини
і
.
З шкільного курсу геометрії відомо, що центр описаного навколо
трикутника кола лежить на перетині серединних перпендикулярів, що
проведені до сторін трикутника. Якщо трикутник ABC задано
координатами точок
,
і
, то серединний
перпендикуляр, що проведений до сторони АВ, запишеться (35):
(35)
Аналогічно записують серединний перпендикуляр, що проведений
до ВС та знаходять їх точку перетину. Це і будуть координати центра кола
О, а радіус знаходять як відстань, наприклад, АО.
Центр кола вписаного в трикутник АВС лежить на перетині
бісектрис кутів трикутника. Використовуючи формулу (21) достатньо
записати бісектриси двох кутів та знайти координати точки перетину. Для
знаходження радіуса вписаного кута достатньо знайти відстань від центра
до прямої, на якій лежить сторона трикутника, наприклад, АВ.

Базова задача 13. Перевірити чи лежить точка
в середині
многокутника, який заданий координатами своїх вершин.
Розв’язання
Для перевірки використовують метод трасування променя (див. рис.
14).
Належність точки стороні перевіряється за алгоритмом, що поданий
у базовій задачі 4. Далі, проведемо з точки Z пряму, паралельну осі OX і
перевіримо, скільки сторін многокутника перетинає промінь, що йде з
точки Z праворуч. Якщо 0, то точка Z ‒ поза многокутником, непарна
кількість ‒ то всередині, якщо парна кількість ‒ то зовні.

Рис. 14

Обійдемо всі ребра многокутника і перевіримо їх розташування
щодо променя. Необхідно опрацювати випадок, коли промінь перетинає
одну з вершин многокутника (наприклад, A). Може бути 2 випадки: у
першому випадку, коли обидва ребра, що входять у вершину A, лежать по
одну сторону від променя, кількість перетинів можна вважати двом (або
нулю), у другому випадку, коли ребра лежать по різні сторони від
променя, число перетинів приймемо за одиницю.
Розглянемо випадок, коли промінь проходить по стороні (наприклад
АВ).
Якщо ребро, що входить у вершину А, і ребро, що входить у
вершину В, лежать по одну сторону від прямої, то кількість перетинів
можна вважати двом (або нулю); якщо ж вони лежать по різні сторони від
променя, то кількість перетинів приймемо за одиницю.
Щоб дізнатися чи перетинає пряма, що проходить через точку Z
паралельно осі OX, сторону АВ, треба позначити через
(де
‒ координата точки Z по у). Якщо ця пряма перетинає відрізок, то
або кінці відрізка лежать в різних півплощинах, або хоча б одна кінцева
точка відрізка лежить на прямій. Це рівносильно виконанню нерівності
.

Базова задача 14. Многокутник (не обов’язково опуклий) на
площині задано координатами своїх вершин. Потрібно підрахувати
кількість точок з цілочисельними координатами, що лежать всередині
нього (але не на його межі).
Розв’язання
Для розв’язання цієї задачі розглянемо допоміжну задачу: відрізок
заданий координатами своїх кінців, що є цілими числами. Необхідно
порахувати кількість цілочисельних точок, що лежать на відрізку. Якщо
відрізок вертикальний або горизонтальний, то необхідно відняти
координати кінців і додати одиницю. Інтерес представляє випадок, коли
відрізок не є вертикальним або горизонтальним. Виявляється в цьому
випадку необхідно добудувати відрізок до прямокутного трикутника. Тоді
відповіддю буде формула (36):
(36)
де a, b ‒ довжини катетів цього трикутника.
Для будь-якого многокутника з цілочисельними координатами
вершин справедлива формула Піка (37):
(37)
де S ‒ площа многокутника, n ‒ кількість цілих точок, які лежать строго
всередині многокутника, m ‒ кількість цілих точок, які лежать на
сторонах многокутника.
Оскільки площу многокутника знайти легко, то з формули (37)
знаходять кількість цілих точок, які лежать строго всередині
многокутника.
Базова задача 15. На площині дано множину S, що містить N точок.
Потрібно побудувати їх опуклу оболонку.
Розв’язання
Задача полягає в тому, щоб перерахувати всі точки, що належать межі
опуклої оболонки заданої множини точок, у порядку її обходу, наприклад,
проти годинникової стрілки. Для ефективного розв’язання цієї задачі існує
кілька різних алгоритмів. Найпростіший серед них – алгоритм Джарвіса.

Рис. 15

Перерахунок точок шуканої межі опуклого многокутника почнемо з
правої нижньої точки, яка явно належить межі опуклої оболонки.
Позначимо її координати
(див. рис.15). Наступною, при такому
порядку обходу, буде точка

, для якої кут між віссю

і вектором,

що заданий точками
і
, є мінімальним. Якщо таких точок
кілька, то вершиною многокутника стане точка, для якої довжина вектора
є максимальна, а точкою, що належить опуклій оболонці –
та, довжина вектора у якої мінімальна (вибір буде залежати від конкретної
постановки задачі). Для знаходження наступної точки значення кутів між
векторами обчислювати необов'язково. Можна скористатися знаком
косого добутку. Нехай, знайдено i-у вершину опуклої оболонки
.
Тоді,

-ою точкою межі є точка, яка ще не увійшла в опуклу

оболонку і для якої кут між вектором

і вектором

є мінімальним, при мінімальній довжині вектора
серед усіх векторів з таким кутом.
Зауважимо, що для всіх інших точок
, вектор
буде
лежати поза кутом, який утворений вказаними векторами. Якщо говорити
точніше,
то
лівіше
від
нього.
Тоді
косий
добуток
, для будь-якої точки
,
яка не належить межі опуклої оболонки. Будемо вважати наступною,
-ою, будь-яку точку, яка ще не належить опуклій оболонці, а потім,
обчислюємо вказаний вираз для інших "вільних" точок
однієї з них

. Якщо для
, то вважаємо її

наступною вершиною оболонки і продовжуємо перевірку решти точок
(аналогічно алгоритму пошуку мінімального елемента в масиві). Якщо ж
значення виразу дорівнює 0, то порівнюємо квадрати довжин векторів, а
саме
і
.
Отже, при розв’язуванні даної задачі з цілочисельними координатами,
вдається повністю уникнути застосування дійсної арифметики. При цьому
можна уникнути втрати точності обчислень. Інакше в розв’язанні можуть
бути включені "зайві" точки, які близькі до межі опуклої оболонки або не
враховано деякі з "потрібних" точок.
Складність даного алгоритму складе
, де k – кількість точок в
опуклій оболонці, яке в найгіршому випадку дорівнює N. Отже, в
найгіршому випадку складність алгоритму складе
.
Коротко ідея алгоритму Джарвіса побудови опуклої оболонки
(алгоритму «загортання подарунка») полягає в наступному:
1. Шукається точка з мінімальною координатою по осі OX. Від неї
задається початковий вертикальний напрямок.
2. По черзі, перебираючи всі інші точки, шукається така, щоб вектор з
кінцем в цій точці, а початком у вихідній утворив з початковим вектором
мінімальний кут. Знайдена таким чином точка буде точкою з опуклої
оболонки.
3. Знайдена точка приймається за вихідну, новий побудований вектор
задає вихідний напрямок і з решти N-2 точок шукають наступну точку
оболонки.
4. Процес продовжується до початкової вибраної точки.
Наведемо алгоритм Джарвіса на мові Free Pascal:
var a, b: array[1..1000] of record
x,y:integer;
f:boolean
end;
min, m, j, k, n : integer;
begin
readln (n);
for i:= 1 to n do
begin
read (a[i].x, a[i].y);
a[i].f: = false
end;
{шукаємо нижню праву точку}
m: = 1;
for i: = 2 to n do

if a[i].y <a[m].y then m:= i else
if (a[i].y=a[m].y) and
(a[i].x>a[m].x) then m:= i;
b[1]:=a[m];
a[m].f:=true;
k:=1;
repeat
min:= 1;
{шукаємо першу ще вільну точку}
while a[min].f do inc(min);
{шукаємо чергову вершину опуклої оболонки}
for j:= 1 to n do
if (not a[j].f) and
((a[min].x-b[k].x)*(a[j].y-b[k].y) (a[j].x-b[k].x)*(a[min].y-b[k].y)<0)
then min:= j else
if (not a[j].f) and
((a[min].x-b[k].x)*(a[j].y-b[k].y)(a[j].x-b[k].x)*(a[min].y-b[k].y)=0) and
(sqr(a[min].x-b[k].x)+sqr(a[min].y-b[k].y)>
sqr(a[j].x-b[k].x)+sqr(a[j].y-b[k].y))
then min:=j;
k:=k+1;
a[min].f:=true;
b[k]:=a[min] {записана чергова вершина}
until min=m; {поки ламана замкнеться}
for j:= 1 to k do
writeln (b[j].x,' ',b[j].y);
end.

У задачах може виникнути потреба знайти координати центра мас.
Якщо маса знаходиться тільки у вершинах, то координати обчислюються
за формулами (38):
Коли ж у вершинах многокутника маса розподілена однаково, то
координати центра мас обчислюються за формулами (39):
(39)
де
– координати і-ої вершини многокутника, а
– маса і-ої
вершини.
За умови, що маса рівномірно розподілена по межі многокутника,
координати центра мас обчислюються за формулами (40):

(40)
де

- координати середини i-го ребра,

– довжина i-го

ребра.
Матеріал взято з посібника Харченко В.М. Готуємо до олімпіади з
інформатики / В. М. Харченко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Ч. 2. –
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