تحويل الشبكات الهندسية سداسية الوجوه إلى شبكات
*
هندسية هرمية رباعية الوجوه
ملخص البحث
في ىذا البحث سوف نبحث في كيفية تحويل الشبكات اليندسية المؤلفة من أجسام سداسية الوجوه

إلى شبكات ىندسية مؤلفة من أجسام رباعية الوجوه عن طريق ألغوريتم خاص بيذه العممية.

الميزز اسساسزية فزي ىزذا اسلغززوريتم أنزو يوزوم بعمميزة التحويزل دون إدخززال عوزد جديزد عمزى الشززبكة

اسصززمية المفرو ززة .سززنيتي فززي البززدب عمززى بع ز

التعززاريف اسساسززية البسززيطة ومززن ززم سززنتطرق س زريعاً

لشززروط ومعززايير التطززابق اليندسززية .سززوف ننطمززق مززن شززبكة سداسززية الوجززوه بسززيطة جززداً ىززي عبززار عززن

سداسززي وجززوه واحززد ولمسززيولة سززنفر
طول

بززين سداسززي الوجززوه الوحيززد ىززذا مززا ىززو إ المكعز

الواحززدي الززذي

معو واحد اسطوال وسنعمم النتائج المحصول عمييا عمى الشبكات السداسية في الحالة العامة.
سززنعرف ال ززة نمززاذج مززن الم م ززات المرسززومة

ززمن سداسززيات الوجززوه وسززنتطرق لتعريززف ربززاعي

الوجززوه النمززامي وسززنبرىن إنززو با مكززان إيجززاد أربززا نمززاذج مززن رباعيززات الوجززوه النماميززة الموتطعززة مززن

سداسيات الوجوه ما ذكزر خزواص ىزذه النمزاذج .أخيز اًر سزوف نزدرس سزبعة أنزوات مزن توسزيمات اسوجزو فزي
سداسززي الوجززوه .وسززوف نركززز عمززى خمسززة أن زوات منيززا سززتمزمنا عنززد ا نتوززال مززن الشززبكة السداسززية إلززى
الشبكة الرباعية الوجوه.

* د.و .تيسيش خهيم – يذسس في قسى انعهىو األساسية – كهية انهُذسية انًذَية – جايعة انبعج
و .سغيذ عبذ انصًذ – كهية انهُذسة انًذَية – جايعة انبعج

تحويل الشبكات الهندسية سداسية الوجوه إلى شبكات هندسية
هرمية رباعية الوجوه
المقدمة والغاية من البحث
الشبكات الفراغية يمكن أن تكون إما سداسية الوجوه أو رباعية الوجزوه وىنزاك سزببين أساسزيين لتحويزل

الشبكات السداسية الوجوه إلى رباعية الوجوه :

 -1من أجل الموارنة بين النتائج لكال النوعين من الشبكات من أجل مسيلة معينة.
 -2قززد ن ززطر أحيانزاً سززتخدام شززبكة مختمطززة مؤلفززة مززن عناصززر رباعيززة الوجززوه وعناصززر سداسززية
الوجززوها انطالقزاً مززن شززبكة سداسززية حيززث نوززوم بتحززويالت ىندسززية عمززى بعز
أجل تحويل بع

أقسزام الشززبكة مزن

العناصر السداسية إلى عناصر رباعية.

كز ززل مز ززن الشز ززبكتين السداسز ززية الوجز ززوه والرباعيز ززة الوجز ززوه يج ز ز

أن تحوز ززق شز ززروط ومعز ززايير التطز ززابق

اليندسزية[ ]5والتزي سزوف نزيتي عمزى ذكرىزا فززي فوزر حوزة .وعمزى وجزو الخصزوص سزنفتر

أن أي وجززو

سي عنصر أما أنو واقا عمى المحيط الخارجي أو أنو وجو مشترك داخمي مزابين عنصزرين متجزاورين فزي

الشبكة [.]5

قد يبدو لموىمة اسولى أنو من السيولة بمكان توسيم سداسي الوجوه إلى خمس أو ست رباعيات وجزوها
حيززث أنززو يززتم توسززيم كززل سداسززي وجززوه مززن الشززبكة لمحصززول عمززى شززبكة مززن رباعيززات الوجززوه إ أن ىززذه

التوسززيمات المحميززة ليسززت مسززتومة عززن بع ززيا الززبع
ومعززايير التطززابق اليندسززية يج ز

ا فمززن أجززل الحصززول عمززى شززبكة تحوززق شززروط

أن يززتم توسززيم كززل وجززو بززنفس اسسززمو وبززنفس الطريوززة لكززال العنص زرين

المتجززاورين ( المشززتركين بيززذا الوجززو [ .]5فيمززا بعززد سززنووم بتوسززيم جميززا اسوجززو ومززن ززم نوسززم سداسززي
الوجززوه وفو زاً سقسززام اسوجززو الموسززمة الناتجززة .ولكززن ىززذا اسمززر غيززر ممكززن بالنسززبة لمتوس زيمات العش زوائية

لألوجو وعمى الرغم مما سبق فإن ىذه المشكمة يمكن حميا عن طريق اسلغوريتم مو وت الدراسة.

تعاريف أساسية

سززوف نوززوم بإعطززاب بع ز
البحث وعمى الرغم من أن بع

ىنا ىو أمر أساسي.

التعززاريف اسساسززية واسوليززة لززبع

المفززاىيم التززي سززنتناوليا فززي ىززذا

ىذه التعاريف ىي بسيطة ومعروفة لدى الدارسين الميتمين إ أن ذكرىا

الشببة الالدسية ب ا :وىززي عبززار عززن مجموعززة مززن الززذرى تزربط بينيززا أجسززام ىندسززيةا وقززد تكززون الشززبكات
اليندسززية نائيززة اسبعززاد أي مسززتوية أو ال يززة اسبعززاد أي فراغيززة .يمكززن أن نوززول عززن شززبكة ىندسززية أنيززا

شزبكة عناصزر محزدود وعنزدىا فإننزا نزدعو الزذرى عوزداً أمزا اسجسزام اليندسزية فإنيزا إمزا أن تكزون عناصزر

محدود مستوية في حال كانت الشبكة مستوية أو عناصر محدود فراغية في حال كانت الشبكة فراغية.

لرةاعيلالوجوه:لىزو عبزار عزن جسزم ىندسزي مؤلزف مزن أربزا ذرى و أربزا أوجزو و سزتة أحزرف وقزد يسزمى
أحياناً باليرم رباعي اسوجو أو اليرم ال ال ي .يتواطا كل وجيين بحزرف ويتوزاطا كزل ال زة أحزرف بزذرو .
يبين الشكل ( 1رباعي وجوه بالحالة العامة.

انشكم ( )1سباعي وجىِ بانحانة انعاية

ل

ةياةيلالوجوه :ىو عبار عن جسم ىندسي مؤلف من ماني ذرى و ستة أوجو وا نا عشر حرفزاً .يتوزاطا
كززل وجيززين متوززاطعين بحززرف ويتوززاطا كززل ال ززة أحززرف متواطعززة بززذرو  .يبززين الشززكل ( 2سداسززي وجززوه

بالحالة العامة.

انشكم ( )2سذاسي وجىِ بانحانة انعاية

التحببو الالدسية ب ا :ىززي مجموعززة مززن ا ج زرابات والتعززديالت الرسززومية التززي نوززوم بيززا عمززى الشززبكات
اليندسية من أجل تغيير مواصزفات وخزواص ونوعيزة ىزذه الشزبكات .مزن أشزير التحزويالت اليندسزية الومز
والعكس وا افة الذرى و غط اسحرف.

شروط ومعايير التطابق الهندسية
إن اسلغززوريتم مو ززوت البحززث ينززتج عنززو شززبكة ىندسززية تتززيلف مززن أجسززام ىندسززية رباعيززة الوجززوه

انطالقاً من شبكة ىندسية تتزيلف مزن أجسزام ىندسزية سداسزية الوجزوه .الشزبكة رباعيزة الوجزوه الناتجزة يجز

أن تحوززق شززروط ومعززايير التطززابق اليندسززية إ ززافة إلززى كززون ىززذا اسلغززوريتم يطبززق عمززى شززبكة ىندسززية

تحوزق شززروط ومعززايير التطززابق اليندسززية .الغايززة مززن شزروط ومعززايير التطززابق اليندسززية ىززذه جعززل الشززبكة

اليندسية قابمة لمتحميل بالعناصر المحدود دون وجود مشاكل من حيث الشكل اليندسي ليذه الشبكة.

إن ىذه الشروط والمعايير توت ي أن التداخل بين عنصزرين يكزون محزدداً عمزى أ يكزون التزداخل

بين أك ر من عنصرينا ليزذا فإنزو

يمكزن أن يشزترك ىزرم ربزاعي وجزوه مزا سداسزي وجزوه بسزط مباشزر

سن سداسي الوجوه يممك فوط وجوه رباعية اس الت واليرم رباعي الوجوه يممك وجزوه م م يزة الشزكل .وىزذا

الشرط يجعل من تشكيل الشبكات اليندسزية أمز اًر صزعباً ولمزتخمص مزن صزعوبة تشزكيل م زل ىزذه الشزبكات
فإنو يتم إدخال الشروط اسولية لمتطابقا مما يسم باتصال وجيين م م ين من ىرمين رباعيي الوجزوه إلزى

وجزو ربززاعي أ ززالت مززن سداسززي وجززوه بمشززاركة أربززا ذرىا مززا العمززم بززين ىززذا ا تصززال غيززر متطززابق أو
بتعبير أك ر دقة إنو رباعي أ الت غير متطابق .سوف نعرف فيما يمي شروط ومعايير التطابق اليندسية

اسربا بشكل سريا دون التطرق لمتفاصيل والجزئيات [.]5
ل

الشرطلاألول:
فززي الربززاعي اس ززالت غيززر المتطززابق يج ز

أن يكززون ىنززاك ىززرمين ربززاعيي اس ززالت لكززل منيمززا م مززث

واحززد يشززتركان بز الث أو أربززا ذرى مززن ربززاعي اس ززالت غيززر المتطززابق .ربززاعي اس ززالت الززذي نحصززل
عميو من دمج الم م ين السابوين يج
ل

الشرطلالثاسي:

أن يتساوى ما رباعي اس الت غير المتطابق.

إن قطر رباعي اس الت غير المتطابق يج

أ يكون

معاً لرباعي أ الت آخر.

الشرطلالثالث:
إذا اشترك رباعيي أ الت بذروتين فوط يج
.

أن يشتركا ب ما ( أي إن ا شزتراك فوزط بوطزر غيزر ممكزن

الشرطلالراةع:
يج

أ يشترك رباعيي أ الت ب الث ذرى فوط.

عرض األلغوريتم
سنبدأ بتوسيم كل وجو رباعي أ الت بشكل قطزري يبزدأ مزن الزذرو التزي يشزترك بيزا أقزل عزدد مزن

اسحرف وىذا ما سيحوق شروط التطابق اليندسية .لندرس حالة سداسي ما  hولزتكن  vىزي الزذرو الواقعزة
في  hالتي يشترك بيا أقل عدد من اسحرف .تمتوي الث أوجزو مزن  hفزي الزذرو  vوىزذا مزا يجعزل توسزيم
سداسي الوجوه إلى ستة رباعيات وجوه ممكناً بحيث تكون  vذرو مشتركة الرباعيات الوجوه الناتجة.
أحياناً قد يكزون لزدينا شزبكات ذات أشزكال مشزوىة مختمفزة ( النسز

البعديزة لعناصزرىا أو قياسزات

زواياىزا متفاوتزة لدرجزة كبيزر فإننزا نف ززل فزي ىزذه الحالزة الويزام توسززيم اسوجزو بحيزث نوزوم بتوسزيم الزوايززا
ذات الوياسات الكبير [.]2
سززوف نع ززرف تابع زاً س ززندعوه تززابا المتم ززايز ) a(fوالززذي يح ززدد التوسززيم المف ززل لكززل وج ززو  .fق ززد

ن زطر أحيانزاً إلزى رفز

تززابا التمزايز وتجاىمزو فزي سنزو

يمكززن الحصزول عمزى شزبكات ىندسزية رباعيززة

الوج ززوه تحو ززق ش ززروط ومع ززايير التط ززابق اليندس ززية انطالقز زاً م ززن جمم ززة م ززن التوس ززيمات العشز زوائية لمش ززبكات
سداسية اسوجو  .ولحل ىذه المشكمة سنستخدم تابا آخر من توابزا التمزايز ىزو التزابا ) b(f1 , f2فزي حزال
تعار

التابعين ) a(f1و ) a(f2ولم نستطا تحديد أي من خياري التوسيم ىو اسف ل.

يممززك ربززاعي الوجززوه أوجي زاً م م يززة مسززتوية الشززكل فززي حززين أن شززكل سداسززي الوجززوه يززتم تعريفززو

بشكل عام بمواقا ذراه .وىذا يعطينا إمكانية الحصول عمى أوجزو مسزتطيمة منحنيزة والتزي
إلى م م ات مستوية .ولكي نتجن
بفزر

يمكزن توسزميا

ىذه المشكمة سندرس سداسيات الوجوه ذات اسوجو المستوية.

لزدينا شزبكة سداسزية الوجزوه تحوزق شزروط ومعزايير التطزابق اليندسزية )M = (V,E,F,H

معرفة عن طريق:

مجموعة من العود  Vحيث كل عود ) v = (x,y,zتنتمي إلى الفراغ
ومجموعة من اسحرف  Eحيث e = [ab] ; {a,b}  V

ومجموعة من اسوجو  Fحيث f = [a,b,c,d] ; {a,b,c,d} V

ومجموعة من سداسيات الوجوه  Hحيث h = {a,b,c,d,e,f,g,h} ; {a,b,c,d,e,f,g,h}  V
سززوف نبحززث عززن شززبكة ىرميززة رباعيززة الوجززوه ) M` = (V,E`,F`,Tتحوززق شززروط ومعززايير
التطززابق اليندسززة .ىززذه الشززبكة الرباعيززة ` Mليززا نفززس مجموعززة الززذرى  Vولكززن ليززا مجموعززة مختمفززة مززن
اسحرف واسوجو والعناصر التي أشرنا إلييا بز ` Eو ` Fو  Tبالترتي  .كل سداسزي وجزوه يجز
عبار عن اتحاد خمس أو ست أىرام رباعية الوجوه.
يج

الويام بالتوسيم كما يفتر

أن يكزون

عمينا تابا التمايز كل ما أمكن ذلك .إذا لم يحوق اسلوغاريتم كال

تزابعي التمزايز  aلمزوجيين المتوزابمين  fiو  fjعنزدىا تبزرز أىميزة تزابا التمزايز ) .b(fi , fjوكمزا ذكرنزا سزابواً
ىناك توسيمات سوجو رباعي الوجوه دون أن يكون ىناك توسيم موافق لسداسي الوجوه إلى رباعيات وجوه.

لندرس شبكة تتيلف من سداسي أ الت واحد ىو  .hالشبكة اليندسية سداسية الوجوه ىنزا ىزي H

حيث } H = {hومن أجل السزيولة سزوف نعتبزر أن سداسزي الوجزوه ىزذا ىزو عبزار عزن المكعز
والذي ىو مكع

طول

الواحزدي

معو واحد اسطوال أي  .h = [0,1] 3جميا النتائج التزي سنحصزل عمييزا يمكزن

اسززتخداميا ف زي الحززا ت العامززة اسخززرى إذا لززم توجززد أي تعززديالت تتعززار

مززا تطبيززق ىززذه النتززائج [.]3

سززوف ن زرقم ذرى سداس زي الوجززوه كمززا ىززو مبززين بالشززكل ( 3ا وبالتززالي فززإن ذرى وأحززرف وأوجززو وعناصززر
الشزبكة سداسزية الوجزوه البسزيطة جزداً المبينزة فززي الشزكل ( 3يمكزن كتابتيزا باسزتخدام الترميزز السزابق عمززى

الشكل التالي

}V = {v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8

E = {[v1v2], [v2v3], [v3v4], [v4v1], [v5v6], [v6v7], [v7v8], [v8v5], [v1v5], [v2v6],
}][v3v7], [v4v8
F = { {v1,v2,v3,v4}, {v1,v2,v6,v5}, {v1,v4,v8,v5}, {v2,v3,v7,v6}, {v5,v6,v7,v8},
} }{v4,v3,v7,v8
}h = {v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8

انشكم ( )3تشقيى انعقذ (انزسي) V

أحززرف الشززبكة رباعيززة الوجززوه الناتجززة ` Eأمززا أن تكززون أحرفزاً موجززود فززي الشززبكة سداسززية الوجززوه

أي  e  Eم ززل الحززرف ] [v1v2أو أن تكززون أقطززار فززي أوجززو الشززبكة السداسززية  f  Fم ززل الوطززر
] [v1v3أو أن تكون أقطار فراغية في سداسي الوجوه  hم ل الوطر ].[v1v6
سوف نميز بين ال زة نمزاذج محتممزة مزن اسوجزو ( الم م زات فزي ` ( Fأوجزو الشزبكة الرباعيزة

كما ىو مبين بالشكل ).]1[ (4
ل
ل
ل
ل

السموذجلاألول:ل ل

ىو م مث قائم متساوي السزاقين والزذي ىزو عبزار عزن نصزف أحزد أوجزو مجموعزة اسوجزو ( Fأوجزو الشزبكة

السداسية م ل الم مث  .v1v2v6ال ما اسول وال اني حرفين بيحد أوجزو الشزبكة السداسزية وال زما ال الزث
قطر في ىذا الوجو.
السموذجلالثاسي :ل
ىو الم مث الوائم الذي أحد أ العو حرف الشبكة السداسزية وال زما ال زاني قطزر فزي أحزد اسوجزو وال زما
ال الث ىو قطر فراغي في سداسي الوجوه م ل الم مث .v2v4v6
السموذجلالثالث :ل
م مث متساوي اس الت المعين بيقطار ال ة أوجو من الشبكة السداسية م ل الم مث .v1v6v8

انشكم ( )4انًُارج انثالث نألوجّ انًثهثية

ىنالك أربا نماذج من رباعيات الوجوه النمامية [ .]4سوف نرمز ليذه النماذج النماميزة بزاسحرف

 A,B,C,Dكما ىو مبين بالشكل ) .(5نوول عزن ربزاعي وجزوه أنزو ربزاعي وجزوه نمزامي إذا كانزت أوجيزو
اسربعة ىي م م ات ناتجة وفق النمزاذج الز الث التزي عرفزت سزابواً .النمزاذج  A,B,Cليزا زالث ذرى واقعزة
في وجو واحد والذرو الرابعة واقعة في الوجزو المزوازي ليزذا الوجزو .ربزاعي الوجزوه النمزامي الوحيزد الزذي

يممززك وجيزاً واقعزاً عمززى الحززدود الخارجيززة لممكعز

ىززو النمززوذج  .Dجميززا اسحززرف السززتة لمنمززاذج اسربعززة

السابوة ىي عبار عن أقطار سوجو الشبكة اسصمية Mا والجدول ) (1يمخص خواص أوجزو ىزذه النمزاذج

زال لكززل نمززوذج مززن نمززاذج
اسربعززة وحجميززا وال ازويززة اسعمميززة الكائنززة بززين اسوجززو .الشززكل ) (5يبززين م ز ً
رباعيات الوجوه النمامية اسربعة .A,B,C,D
النموذج

عدد اسوجو ( الم م ات من النموذج

الحجم

φmax

A

اسول

ال اني

ال الث

3

0

1

B

2

C

1

D

0

2
2
0

0
1
4

1/6

90°

1/6

90°

1/6

125.26°

1/3

70.53°

انجدول ( )1خصائص انًُارج األسبعة يٍ سباعيات انىجىِ انًُتظًة

انشكم ( )5يثال نكم ًَىرج يٍ ًَارج سباعيات انىجىِ انُظايية

يمك ززن أن ن ززدرس نم ززوذجين آخز زرين م ززن اسجس ززام اليندس ززية الت ززي تمتم ززك أرب ززا ذرى حي ززث اعتبرن ززا

سداسززي الوجززوه مكع ز

حيززث تكززون ىززذه الززذرى اسربعززة واقعززة فززي مسززتو واحززد و تشززكل ربززاعي أ ززالت

نمزامي .فزي سداسزيات الوجززوه فزي الحالزة العامززة فزإن ىزذه الززذرى اسربزا يمكزن أن تصززب ربزاعي وجزوه مززا

كزون الزاويززة العممزى تسززاوي توريبزاً ْ 180وىزو أمززر غيزر مرغززو فيززو فزي الشززبكات اليندسزية كونززو يومززل
من جود الشبكة اليندسية .وليذا السب

نفتر

سوف لن ندعو م ل ىذه اسجسام رباعيزات وجزوه نماميزة وسزوف

أن اسلغوريتم مو وت دراستنا ييمل م ل ىذه الحا ت [.]2
يمكززن توسززيم أي وجززو  f  Fإلززى م م ززين وفززق احتمززالين .سززوف نعبززر عززن الم م ززين وفزق الززذرى

المحززدد لموطززر الززذي تززم توسززيم الوجززو بموجبززو إلززى م م ززين .عززدد ا حتمززا ت الكميززة لتوسززيم اسوجززو السززتة
لسداسي الوجوه  Fىو  .26 = 64ويمكن تجميعيا ىذه ا حتما ت

من سبا أنوات .نوول عن توسزيمين

لوجززو مززا أنيمززا ينتميززان إلززى نفززس النززوت إذا كززان ىنززاك تحويززل ىندسززي يززتم بموجبززو تحويززل جميززا اسقطززار

الموجززود فززي التوسززيم اسول إلززى اسقطززار الموجززود فززي التوسززيم ال ززاني [ .]1الشززكل ( 6يبززين أم مززة مززن
اسنوات السبعة والجدول ( 2يبين عدد توسيمات الوجوه في كزل نزوت مزا التوسزيمات وفزق بعز

ما العمم أنو لم نورد تسميات كافة لكبر عددىا .

انشكم ( )6أيثهة ألَىاع تقسيًات األوجّ في سذاسي انىجىِ

اسقطزار (

النوت التكرار أم مة ( يتم تعريف التوسيم عن طريق أقطار الم م ات الناتجة
4
4
24
12
12
2
6

1
2
3
4
5
6
7

][v1v3
][v2v4
][v2v4
][v2v4
][v2v4
][v2v4
][v2v4

][v1v6
][v1v6
][v1v6
][v2v5
][v1v6
][v2v5
][v1v6

][v5v7
][v6v8
][v5v7
][v5v7
][v5v7
][v5v7
][v5v7

][v2v7
][v2v7
][v2v7
][v2v7
][v2v7
][v2v7
][v2v7

][v4v7
][v4v7
][v4v7
][v4v7
][v3v8
][v4v7
][v3v8

][v1v8
][v1v8
][v1v8
][v1v8
][v1v8
][v4v5
][v4v5

انجدول ( )2أَىاع تقسيًات األوجّ

من أجل توسيم معين لألوجزو فزي عنصزر  hسداسزي مزن النزوت  1,2,3,4,6ىنزاك توسزيم لمعنصزر
 hإلززى شززبكة ذات رباعيززات وجززوه نماميززة تت ززمن توسززيمات اسوجززو وفززق اسن زوات السززابوة .فيمززا يخززص
توسيمات اسوجو وفق النوعين 5,7

يوجد توسيم لسداسي الوجوه يحوق الخاصية السابوة.

يمكن برىان ما سبق عزن طريزق د ارسزة شزبكة مفرو زة تتزيلف مزن مجموعزة مزن الزذرى ورباعيزات

الوجزوه كمزا ىزو م ز فزي الجزدول ( 3والشززكل ( . 7ىنزاك احتمزالين مختمفزين لمتوسززيم مزن أجزل النززوت 6ا
والجدول ( 4يبين عدد التوسزيمات الموجزود مزن أجزل كزل نزوت با

زافة إلزى النمزوذج رباعيزات اس زالت

الناتجة .نتيجة الدوران وا نعكاس فود تم الحصول عمى عد احتما ت تم و عيا في سطر واحد.
النموذج

t1

t2

T3

t4

t5

t6

1

}{1,5,7,8} {1,4,8,7} {1,5,6,7,} {1,2,7,6} {1,3,4,7} {1,2,3,7

2

}{4,6,7,8} {2,4,6,7} {1,4,8,6} {1,5,6,8} {2,3,4,7} {1,2,4,6

3

}{1,5,7,8} {1,4,8,7} {1,5,6,7} {1,2,7,6} {2,3,4,7} {1,2,4,7

4

}{1,5,7,8} {1,4,8,7} {2,5,6,7} {1,2,7,5} {2,3,4,7} {1,2,4,7

6

}{3,4,5,7} {2,3,5,7} {4,5,7,8} {2,5,6,7} {2,3,4,5} {1,2,4,5

6

}{1,3,8,6} {8,7,5,4} {6,5,7,2} {3,2,7,4} {1,2.4,5

---

انجدول ( )3أيثهة عٍ انتقسيًات يٍ أجم تقسيى يفشوض ألوجّ .تى تعشيف انتقسيى عٍ طشيق أسقاو انزسي

انشكم ( )7أيثهة عٍ انتقسيًات يٍ أجم تقسيى يفشوض ألوجّ

نوت توسيم الوجو

عدد ا حتما ت

1

1

النموذج A

عدد رباعيات الوجوه من

النموذج B

النموذج C

6

2

3

2

2

2

4

2

2

2

2

3
6
6

1
4
1

النموذج D

1
3
4

4

1
3

1

انجدول ( )4عذد سباعيات انىجىِ وًَارجها انخاصة بكم تقسيى يٍ تقسيًات األوجّ

فيمزا يخزص توسزيمات اسوجزو مزن النزوت  5 , 7فإنزو يمكننزا اختيزار أربزا أقطزار فزي أوجزو سداسزي
الوجزوه
نفتر

تشزترك بزيي نوطزةا مز الً اسقطزار  v3v8 , v1v6 , v5v7كمزا ىزو مو ز فزي الشزكل ( . 8سزوف

أن توسيم سداسي الوجوه  hإلى رباعيات وجوه نمامية سوف يتم بتوسيم اسوجزو الموافوزة وفزق ىزذه

اسقطار وسيتم البرىان عمى ذلك بطريوة نو

الخيززار  i = 3ينززاق

الفر  .الم مث  v1v2v6و  viحيث }.vi  {v3,v4,v7,v8

توسززيم الوجززو المؤلززف مززن الززذرى  .v1v2v3v4الحززا ت الز الث المتبويززة توت ززي أن

يكون أحد اسقطار الداخمية  v4v6أو  v1v7أو  v2v8تنتمي إلى` ( Eأحزرف الشزبكة رباعيزة الوجزوه ا وبمزا

انشكم ( )8انتقسيًات انًتضاسبة ألوسب أوجّ

أنززو

يمكززن أن يكززون ىنززاك سززوى قطززر داخمززي وحيززد فززي ` Eفززإن الوطززر  v3v5لززيس أحززد أحززرف الشززبكة

الرباعية ` Eأي `.[v3v5]  E

بإعاد تطبيزق مزا سزبق عمزى الم م زات  v5v6v7و  v3v7v8و  v2v3v4فإننزا سزوف نسزت ني اسقطزار

الفراغية ] [v2v8و ] [v4v6و ] [v1v7بالترتي ا وبما أن ما سبق يناق

الفر

فإنو تم البرىان عمى أنو

مزن أجزل توسزيم معزين سوجزو سداسزي الوجزوه وفزق النزوت  1,2,3,4,6يوجزد ىنزاك توسزيم لمشزبكة السداسزية

إلى عدد من رباعيات الوجوه النمامية تت من توسيمات لألوجو وفق اسنوات .1,2,3,4,6
سنعرف بع

الرموز المفيد عند التعامل مزا شزبكات العناصزر المحزدود المؤلفزة مزن عنصزر أو

أك ر من أجل سداسي وجوه  .hسنعرف زوج الوجوه  pالذي يتيلف من وجيين غير متجزاورين فزي  .hفزي
الحالزة الخاصززة التززي يكززون فييزا سداسززي الوجززوه مكعز

فززإن ىزذه اسزواج ( ال نائيززات مززا ىززي إ اسوجززو

المتوابمززة المتوازيززةا وىنززاك ززالث أزواج مززن الوجززوه لكززل سداسززي وجززوه .مززن أجززل كززل توسززيم لموجززو ىنززاك

قطري توسيم ىما ] [vivjو ] [vkvlوذلك من أجل زوج أوجزو  .pنوزول عزن الززوج  pأنزو موسزم عكسزياً إذا
كانت الذرى } {vi,vj,vk,vlىي عبار عن رباعي وجزوه مزن النمزوذج Dا وا فإننزا سزندعو ىزذا الززوج بينزو
موسززم بشززكل متزوازي .فززي الحالززة اسولززى فإننززا نوززول عززن ربززاعي الوجززوه } {vi,vj,vk,vlأنززو ربززاعي أ ززالت

موجو لمزوج  .pنالحزم أنزو ىنزاك احتمزالين فوزط لربزاعي الوجزوه الموجزوا وبالتزالي يمكزن إعزاد صزياغة مزا
سبق إذا أخذنا بعين ا عتبار جميا أنوات توسيم وجوه رباعي الوجوه .h

وىكززذا نسززتنتج أنززو مززن أجززل أحززد توسززيمات الوجززوه فإنززو يوجززد ىنززاك توسززيم لسداسززي الوجززوه  hإلززى

رباعيززات وجززوه نماميززة ( تت ززمن نفززس توسززيم الوجززو فوززط وفوززط إذا كانززت جميززا أزواج اسوجززو الموسززمة
عكسياً تعطي نفس رباعي الوجوه الموجو.

النتائج واالستنتاجات
في ىذا البحث تعرفنزا عمزى ألغزورتيم مفيزد وفعزال مزن أجزل تحويزل الشزبكات اليندسزية المشزكمة مزن

عناصر سداسية الوجوه إلى شبكات ىندسية مشكمة من عناصزر ىرميزة رباعيزة الوجزوه و الشزبكات الناتجزة
تحوق شروط ومعايير التطابق اليندسية دون زياد عدد العود في الشبكة.
ليززذا اسلغ زورتيم أىميززة خاصززة عنززد د ارسززة شززبكات العناصززر المحززدود الفراغيززة فززي عززد مي زادين

ىندسززية م ززل مسززائل التحميززل ا نشززائي عنززد د ارسززة التشززوىات وا جيززاداتا ومسززائل الجريززان الييززدروليكيا
ومسائل التصميم الميكانيكي وغيرىا من المسائل اليندسية اسخرى .وما يميز ىذا اسلغزورتيم عزن غيزره أنزو
يت من زياد في عدد العود وبالتالي فزإن عزدد المجاىيزل فزي شزبكة العناصزر المحزدود سزوف لزن يززداد

و يرافق ىزذا اسمزر أي زيزاد ممحومزة فزي زمزن وجيزد الحسزا

مزا احتمزال ازديزاد دقزة النتزائج المحصزول

بسززب

زيززاد عززدد العناصززر المحززدود المسزتخدمة فززي نمذجززة المسززيلة المدروسززة حيززث أننززا رأينززا كيززف يززتم

يرغ ز

المينززدس أن يوززوم بإعززداد نمززوذج حاسززوبي لممسززيلة التززي يريززد د ارسززتيا عززن طريززق شززبكة عناصززر

توسززيم كززل عنصززر سداسززي الوجززوه إلززى عززد عناصززر رباعيززة الوجززوها ىززذا مززن جيززةا ومززن جيززة أخززرى قززد

محززدود رباعيززة الوجززوه وذلززك انطالق زاً مززن شززبكة عناصززر محززدود سداسززية الوجززوها إمززا مززن أجززل موارنززة
النتززائج مززا بززين الشززبكتين أو بسززب

كززون العناصززر المحززدود رباعيززة الوجززوه ىززي اسك ززر مالبمززة لنمذجززة

المسززيلة المدروسززة .مززا العمززم أن إي زراد اسم مززة التطبيويززة ىنززا لززن يفيززد فززي إي ززاح ىززذا اسلغززوريتما ويمكززن
لمب ززاح ين ف ززي مج ززال التحمي ززل ا نش ززائي أو مس ززائل الجري ززان الي ززدروليكي أو مس ززائل تص ززميم قط ززا ا
الميكانيكية تجربة ىذا اسلغوريتم عمى مسائل تطبيوية وعممية.

ت

Transforming Of Hexahedral
Geometrical Meshes Into Pyramid
Tetrahedral Geometrical Meshes
ل
Abstract
In this research we will study how to transform geometrical
hexahedral meshes into geometrical tetrahedral meshes by a special
algorithm for this operation.
The main merit of this algorithm is that it performs the
transformation without adding new nodes on the original given mesh. We
will لstart from a very simple hexahedral mesh which is one hexahedron,
and for more simplicity we will assume that this simple hexahedron is the
unit cube, which has edges of unit length and we will generalize the
obtained results to meet the hexahedral meshes in its general form.
We will define three types of triangles drawn within hexahedrons,
and afterwards we will define the proper tetrahedron. We will prove that it
is possible to subdivide four types
of proper tetrahedrons from
hexahedrons and we will list the properties of these types. Lastly we will
study seven types of face partitions in hexahedrons, and we will concentrate
on five types used when transforming hexahedral meshes to tetrahedral
meshes.
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