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Περίληψη 
 

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου μοντέλου 
προσομοίωσης του αγγειακού δικτύου καρκινικού όγκου τυχαίου σχήματος με την 
χρήση της θεωρίας των fractals. Στην βιβλιογραφία υπάρχει ένα τρισδιάστατο 
μοντέλο προσομοίωσης αγγειακού δικτύου το οποίο περιορίζεται σε καρκινικούς 
όγκους σφαιρικού σχήματος.  
Συγκεκριμένα, το μοντέλο στο οποίο βασίζεται η παρούσα εργασία μελετά την 
ανάπτυξη του αγγειακού δίκτύου στην περιοχή ενός σφαιρικού κελύφους. Θεωρεί 
δηλαδή ότι ο όγκος έχει σφαιρικό σχήμα και ότι το fractal δέντρο αναπτύσσεται  στο 
γεωμετρικό τόπο που ορίζεται από δύο ομόκεντρες σφαίρες. Λόγω όμως της 
φυσιολογίας, οι όγκοι μόνο σε μερικές ειδικές περιπτώσεις αναπτύσσουν σφαιρικό 
σχήμα. Τις περισσότερες φορές το σχήμα τους είναι ασύμμετρο και ακανόνιστο.  
Το μοντέλο που αναπτύξαμε  ξεπερνά τον προηγούμενο περιορισμό επιτρέποντας στο 
χειριστή του προγράμματος να επιλέξει οποιαδήποτε περιοχή τυχαίου σχήματος, όπου 
θα αναπτυχθεί το fractal αγγειακό δίκτυο. Στην συνέχεια το λογισμικό αναλαμβάνει 
να αναπτύξει το  fractal αγγειακό δίκτυο στην περιφέρεια της επιλεγμένης περιοχής 
βάση των στατιστικών παραμέτρων που καθορίζονται από τον χρήστη. 
 

Λέξεις Κλειδιά 
 

Αγγειογένεση, Καρκίνος, Fractals, αυτοομοιότητα, fractal διάσταση, τρισδιάστατο 
μοντέλο,  προσομοίωση, PET.  
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Abstract 
 

The present thesis aims at the development of a three – dimensional fractal model to 
simulate the vascular network in tumours of arbitrary shape. This model is based on a 
published methodology for the creation of the vascular network in a spherical shell, 
and its application is limited only to spherical shape tumours. 
The motivation for pursuing this work is that in practice there are only a few 
situations that tumours have spherical shape; most of the times tumours have an 
irregular shape. 
The model proposed in the present work enables the user to select an arbitrarily 
shaped tumour surface where the vascular network is generated. Then the software 
constructs the fractal model in the periphery of the selected area based on a set of 
statistical parameters which are defined by the user. 
 

Key Words 
Angiogenesis, Cancer, fractals, fractal dimension, OpenGL, Three-dimensional 
model, simulation, PET. 
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1 
 
Εισαγωγή 
 
 
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο καρκίνος αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου 
στις αναπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία από πρόσφατες στατιστικές, ο καρκίνος 
ευθύνεται  για  27,08% επί του συνόλου των θανάτων στην ΕΕ. Τα τελευταία στοιχεία της 
Διεθνούς Διεύθυνσης για την Έρευνα στον Καρκίνο (International Agency for Research on 
Cancer, IARC) δείχνουν ότι το 2004 διαγνώστηκαν 2.886.000 κρούσματα καρκίνου στην 
Eυρωπαϊκή Ένωση ενώ κατεγράφησαν και 1.711.000 θάνατοι εξαιτίας μορφών της νόσου. 
Την ίδια στιγμή στην Αμερική ο καρκίνος αποτελεί  την  δεύτερη αιτία θανάτων μετά τις 
καρδιακές παθήσεις, προκαλώντας ένα 25% περίπου όλων των θανάτων. [BHMA 2005] 
Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι κάθε χρόνο η παγκόσμια οικονομία διαθέτει 
υπέρογκα ποσά στην έρευνα για τον καρκίνο. Ειδικότερα στις ΗΠΑ διατίθενται 17,63 ευρώ 
κατά κεφαλήν για την έρευνα ενώ στην ΕΕ  2,63 ευρώ κατά μέσον όρο. Όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά, τον Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε στη Λισσαβόνα 
την αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα στο 3% του Ακαθάριστου Εγχωρίου 
Προϊόντος της Eυρωπαϊκή Ένωση ως το 2010. Να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η χρηματοδότηση της έρευνας κατά του καρκίνου που προέρχεται από μη 
κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς, ξεπερνά αυτή των κυβερνητικών φορέων 
(667.299.447 ευρώ έναντι 662.309.247 ευρώ). [BHMA 2005] 
Η έρευνα στην θεραπεία του  καρκίνου έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλά πεδία τα τελευταία 
χρόνια. Η Φαρμακευτική αντιμετώπιση, η ακτινοθεραπεία, η  ανοσολογία και η 
χημειοθεραπεία είναι οι μέχρι στιγμή θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. 
Σημείο σταθμός στην ιστορία της  έρευνας για την αντιμετώπιση του καρκίνο αποτελεί η 
υπόθεση του Judah Folkman το 1971. [Folkman 1971] Ο Folkman υπόθεσε ότι η ανάπτυξη 
του καρκίνου έχει άμεση σχέση με την αγγειογένεση. Εισηγήθηκε ότι τα καρκινικά κύτταρα 
και τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα μαζί με το νεόπλασμα μπορεί να  αποτελούν ένα ενιαίο 
οικοσύστημα και επίσης  ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορεί να περνούν από ένα στάδιο 
ανάπαυσης σε ένα στάδιο αυξητικής κατάστασης από την διάχυση χημικών αυξητικών 
παραγόντων από τα καρκινικά κύτταρα. Μια επιπρόσθετη πρόβλεψη του ήταν ότι 
αγγειογένεση μπορούσε να αποτελέσει ένα άλλο στόχο για την θεραπεία του καρκίνου. 
[Folkman 1971].  Οι  ιδέες του Folkman έχουν γίνει αποδεκτές από την επιστημονική 
κοινότητα, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και αποτελούν την βάση για πολλές 
θεραπευτικές μεθόδους . 
Η έρευνα στην  θεραπεία του καρκίνου λαμβάνει υπόψη της την αγγειογένεση. Η 
προσεγγιστική δομή του αγγειακού δικτύου του καρκινικού όγκου θα προσφέρει πολλά στις 
θεραπευτικές μεθόδους όπως είναι η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και η πρόσφατη 
θεραπεία που βασίζεται στην φερομαγνητική υπερθερμία (Ferromagnetic embolization 
hyperthermia –FEH) [Tsafnat et al 2005]. 
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Στην παρούσα   εργασία κατασκευάσαμε  ένα τρισδιάστατο μοντέλο αγγειακού δικτύου 
καρκινικού όγκου. Το μοντέλο έχει την δυνατότητα να κατασκευάζετε σε οποιαδήποτε   
περιοχή, γεωμετρία καθορίσει ο χρήστης, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα γενικό μοντέλο 
περιγραφής αγγειακών δικτύων όγκων. Η κατασκευή του αγγειακού δικτύου γίνεται με την 
χρήση fractals και στατιστικών κανόνων  ομοιόμορφης κατανομής [Zamir 1999]. Πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η παρούσα εργασία στηρίχτηκε στην εργασία των  N.Tsafnat et al Modeling 
heating of liver tumors with heterogeneous magnetic microsphere deposition (Physics in 
Medicine and Biology 2005 volume 50). Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια σύντομη 
περιγραφή της όλης εργασία μας αναφέροντας περιληπτικά το περιεχόμενο του κάθε 
κεφαλαίου. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη αναφορά στον καρκίνο και στην σημασία της 
αγγειογένεσης στην ανάπτυξη των όγκων. Περιγράφουμε επίσης τον μηχανισμό ανάπτυξης 
της αγγειογένεσης, κάνουμε μια γενική αναφορά στους αγγειογενετικούς παράγοντες καθώς 
επίσης περιγράφουμε τις χωρικές και δομικές ιδιότητες των καρκινικών όγκων. Στο τέλος του 
κεφαλαίου παραθέτουμε μια μικρή αναφορά στις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του 
καρκίνου. 
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια γενική αναφορά στα fractal ως εργαλείο κατασκευής 
χαοτικών δομών. Ειδικότερα αναφερόμαστε στις fractal ιδιότητες και στην παρουσία των 
fractal δομών στην φύση. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε τους  affine μετασχηματισμούς  που 
ήταν η βάση του fractal δέντρου του αγγειακού δικτύου της εργασίας μας. Στο τέλος του 
κεφαλαίου κάνουμε μια αναφορά στα fractal σε σχέση με τον καρκίνο. Με το κεφάλαιο αυτό 
γίνεται κατανοητή η ανάγκη της fractal απεικόνισης του αγγειακού δικτύου.  
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια σύντομη αναφορά στην OpenGL αφού αποτέλεσε 
τις βιβλιοθήκες εγγραφής του λογισμικού μέρους της εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζουμε την γενική δομή καθώς και τις βασικές συναρτήσεις εγγραφής μιας OpenGL 
εφαρμογής. Δώσαμε περισσότερη σημασία στις συναρτήσεις που χρησιμοποιήσαμε στην 
προσομοίωση του αγγειακού δικτύου.   
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή 
του fractal μοντέλου. Αρχικά παρουσιάζουμε το βιβλιογραφικό μοντέλο των N.Tsafnat et al 
και στην συνέχεια παρουσιάζουμε το δικό μας γενικευμένο μοντέλο. Δίνουμε περισσότερη 
έμφαση στον αλγόριθμο κατασκευής του τυχαίου αγγειακού δικτύου.  
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου μας. Η προσομοίωση  
έγινε βάση πραγματικών ιατρικών δεδομένων. Το αγγειακό δίκτυο που προσομοιώθηκε ήταν 
από καρκίνο πνεύμονα. Επιπλέον σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε και μια μικρή παραμετρική 
εφαρμογή του μοντέλου για διαφορετικές παραμέτρους. 
Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα του μοντέλου μας. Στην συνέχεια 
κάνουμε σύγκριση των αποτελεσμάτων του μοντέλου μας με το μοντέλο της βιβλιογραφία. 
Τέλος αναφερόμαστε σε μερικούς μελλοντικούς ερευνητικούς στόχους  που προκύπτουν από 
την παρούσα εργασία.    
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2 
 
Καρκίνος και Αγγειογένεση 
 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η  αγγειογένεση έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη των  
καρκινικών κυττάρων. Τα καρκινικά κύτταρα για να αναπτυχθούν χρειάζονται θρεπτικές 
ουσίες και οξυγόνο. Για να αποκτήσουν τα αναγκαία αυτά συστατικά εγκρίνουν τους 
λεγόμενους  αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι ενεργοποιούν  την ανάπτυξη των τριχοειδών 
αγγείων μέσω της αγγειογένεση, τα οποία τροφοδοτούν με αίμα άρα και με θρεπτικά 
συστατικά τον όγκο. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε λεπτομερέστερα και πιο 
συστηματικά την σχέση της αγγειογένεσης  με τον καρκίνο. Θα ξεκινήσουμε  την 
παρουσίαση αυτή αρχίζοντας από την  διαδικασία της μετάλλαξη που αποτελεί την βάση της 
καρκινικής συμπεριφοράς των καρκινικών κυττάρων. Στην συνέχεια αναφερόμαστε στον 
μηχανισμό δημιουργίας του  καρκίνου  και ακολούθως  παρουσιάζουμε την αγγειογένεση 
στους όγκους. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζουμε της θεραπευτικές μεθόδους για τον 
καρκίνο.  
 
 

2.1 Μετάλλαξη 

 
Οποιαδήποτε μεταβολή της νουκλεοτιδικής ακολουθίας που αλλάζει το γενετικό μήνυμα του 
DNA λέγεται μετάλλαξη. Μερικές χημικές ενώσεις και διάφορες μορφές ιονίζουσας 
ακτινοβολίας, όπως οι ακτίνες-Χ και η ατομική ακτινοβολία, μπορούν να διασπάσουν τους 
χημικούς δεσμούς του DNA. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ορισμένων τμημάτων του 
DNA και την ενσωμάτωση λανθασμένων βάσεων κατά τον επανασχηματισμό των 
διαρρηχθέντων δεσμών. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που αυξάνουν την εμφάνιση 
μεταλλάξεων λέγονται μεταλλαξιγόνα. Ακόμη και χωρίς την παρουσία μεταλλαξιγόνων ο 
ρυθμός εμφάνισης μεταλλάξεων δεν είναι ποτέ μηδενικός. Παρά την ύπαρξη του μηχανισμού 
επιδιόρθωσης, εξακολουθούν να γίνονται σφάλματα κατά την αντιγραφή του DNA [Vander 
et al 2001]. 
  

2.2 Καρκίνος 
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Ο καρκίνος, όπως και οι κληρονομικές γενετικές ασθένειες, είναι αποτέλεσμα 
μεταλλαγμένων γονιδίων. Πάντως, με λίγες εξαιρέσεις, ο καρκίνος δεν είναι μια κληρονομική 
ασθένεια που εξαρτάται από τις μεταλλάξεις των αναπαραγωγικών κυττάρων. Οι 
περισσότερες μορφές καρκίνου προκύπτουν από μεταλλάξεις που εμφανίζονται σε όλα τα 
κύτταρα, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής.Oι περισσότερες μεταλλάξεις σε μεμονωμένα μη 
αναπαραγωγικά κύτταρα δεν έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του συνόλου του οργανισμού, 
ακόμη και όταν οδηγούν στο θάνατο του συγκεκριμένου κυττάρου. Αν, όμως, η μετάλλαξη 
προκαλεί βλάβες στα συστήματα ελέγχου της κυτταρικής διαίρεσης, τότε σχηματίζεται ένα 
καρκινικό κύτταρο, το οποίο έχει την ικανότητα να διαιρείται ανεξέλεγκτα και οδηγεί σε 
πλήρη ανάπτυξη της νόσου. 
Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτων στην Αμερική μετά τις καρδιακές νόσους, 
προκαλώντας ένα 25% περίπου όλων των θανάτων [Vander et al 2001]. Το 50% των 
καρκίνων εμφανίζονται σε τρία όργανα: τους πνεύμονες (28%), το παχύ έντερο (13%) και το 
μαστό (9%). Περίπου 90% των καρκίνων εμφανίζονται σε επιθηλιακά κύτταρα και είναι 
γνωστοί ως καρκινώματα. Όσοι καρκίνοι αναπτύσσονται στο συνδετικό ιστό και στους μυς 
λέγονται σαρκώματα, ενώ όσοι εμφανίζονται στα κύτταρα του αίματος λέγονται λευχαιμίες ή 
λεμφώματα. 
Οι ανεξέλεγκτες κυτταρικές διαιρέσεις οδηγούν στο σχηματισμό 
μιας μάζας ιστού που αναπτύσσεται διαρκώς και είναι γνωστή με το 
όνομα όγκος. Αν τα καρκινικά κύτταρα παραμείνουν στη θέση τους 
και δεν διεισδύσουν σε γειτονικούς ιστούς, τότε ο όγκος θεωρείται 
καλοήθης. Αν, όμως, συμβεί μετάσταση των καρκινικών κυττάρων, 
αν δηλαδή τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν σε γειτονικούς ιστούς 
και αρχίσουν να παρενοχλούν τη λειτουργία τους, ή διασκορπιστούν 
με το κυκλοφοριακό σύστημα σε άλλες περιοχές του σώματος, τότε 
ο όγκος καλείται κακοήθης (όρος συνώνυμος με τον όρο καρκίνο) 
και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο του προσβεβλημένου ατόμου. 
Ο μετασχηματισμός ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό είναι 
μια διαδικασία πολλών σταδίων που εμπλέκει όχι μόνο τους 
μηχανισμούς της κυτταρικής διαίρεσης αλλά και τους μηχανισμούς 
που ελέγχουν τη διεισδυτικότητα του καρκινικού κυττάρου και την 
ικανότητα του να διαφεύγει από τους αμυντικούς μηχανισμούς του 
σώματος. (Οι αμυντικοί μηχανισμοί του σώματος έχουν 
φυσιολογικά την ικανότητα να ανιχνεύουν και να καταστρέφουν τα 
περισσότερα καρκινικά κύτταρα, ήδη από την πρώτη στιγμή 
εμφάνισης τους).  
Ένα καρκινικό κύτταρο δεν αποκτά την πλήρη κακοήθεια του από 
μια μόνο μετάλλαξη, αλλά χρειάζεται να περάσει από αρκετά στάδια 
και πολλές διαδοχικές μεταλλάξεις. Το γεγονός ότι η συχνότητα 
εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται με την ηλικία, οφείλεται στην 
συσσώρευση προοδευτικά όλα και περισσότερων τέτοιων 
μεταλλάξεων. Σε μερικές περιπτώσεις, η μορφολογία ενός 
φυσιολογικού κυττάρου που μετασχηματίζεται σε καρκινικό αρχίζει 
να μεταβάλλεται ήδη από τις πρώιμες φάσεις μετασχηματισμού του 
(δυσπλασία). Αυτή η μεταβολή συνιστά ένα προκαρκινικό στάδιο 
που  μπορεί  να  ανιχνευθεί  στο  μικροσκόπιο. Σε  αυτό το στάδιο το           Σχήμα 2.1     
κύτταρο  δεν  έχει  ακόμη   αποκτήσει  την  ικανότητα  να  αυξάνεται   Στάδια καρκίνου. 
ανεξέλεγκτα ή να εισβάλλει σε γειτονικούς ιστούς. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ένας 
αριθμός περιβαλλοντικών παραγόντων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο DNA, 
αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο το ρυθμό εμφάνισης των μεταλλάξεων. Οι παράγοντες που 
αυξάνουν την πιθανότητα μετασχηματισμού ενός φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό, 
λέγονται καρκινογόνα. Παραδείγματα καρκινογόνων ουσιών είναι ο καπνός του τσιγάρου, οι 
ακτινοβολίες, ορισμένα μικρόβια, καθώς και διάφορα συνθετικά χημικά στην τροφή, το νερό 
και τον αέρα. Μερικά από αυτά τα καρκινογόνα δρουν κατευθείαν στο DNA, ενώ άλλα 
μετατρέπονται πρώτα στο σώμα σε ουσίες, οι οποίες δρουν στη συνέχεια επί του DNA. 
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Υπολογίζεται ότι ένα 90% όλων των καρκίνων οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
μερικοί από τους οποίους έχουν προστεθεί ή εξακολουθούν να προστίθενται στο περιβάλλον, 
ως συνέπεια του σύγχρονου τρόπου ζωής [Vander et al 2001]. 
 

2.3 Το φαινόμενο της αγγειογένεσης στους όγκους 

 
Ως «αγγειογένεση» χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων από άλλα που ήδη 
προϋπάρχουν. Η αγγειογένεση αποτελεί φυσική διεργασία, η οποία παρατηρείται στον 
ανθρώπινο οργανισμό τόσο σε φυσιολογικές, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις. 
Φυσιολογικά, σχηματισμός νέων αιμοφόρων αγγείων 
συμβαίνει σε λίγες περιπτώσεις, όπως στην εμβρυϊκή 
ανάπτυξη, στην περίπτωση που έχουμε επούλωση 
πληγών και κατά τον έμμηνο κύκλο των γυναικών, στις 
ωοθήκες και στο ενδομήτριο. Κατά την αγγειογένεση 
λαμβάνει χώρα μετανάστευση, διαφοροποίηση και 
πολλαπλασιασμός ενδοθηλιακών κυττάρων. Γενικά, τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα διαιρούνται σπάνια. Σε κάποιες 
παθολογικές όμως καταστάσεις, με κυριότερη τον 
καρκίνο, παρατηρείται ενίσχυση του φαινομένου της 
αγγειογένεσης. Η εφαρμογή μονοκλωνικών 
αντισωμάτων, τα οποία μπορούν να ανιχνεύσουν την αγ-   Σχήμα 2.2Αυξητικοί Παράγοντες. 
γείωση  του ενδοθηλίου με χρωματομετρικές τεχνικές (π.χ. συναγωνιστική και sandwich 
ELISA), απέδειξε ότι στην περιφέρεια καρκινικών όγκων παρατηρείται έντονος σχηματισμός 
αιμοφόρων αγγείων. Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι ένας όγκος δεν μπορεί να μεγαλώσει πάνω 
από 1 mm3 χωρίς την ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων για την παροχή αίματος στη γύρω 
του περιοχή . Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη του όγκου για οξυγόνο, αλλά 
και στο υψηλό ποσοστό απόπτωσης που παρατηρείται στον καρκινικό ιστό. Σαν συνέπεια και 
για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης, παρατηρείται μετανάστευση των αγγείων προς τον 
όγκο και του όγκου προς τα αγγεία [Ψιμάδας και Μπουζιώτη 2005].  
Η αγγειογένεση ρυθμίζεται από χημικά σήματα του οργανισμού, τα οποία λειτουργούν ως 
«διακόπτης» στο σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων. Έχουν βρεθεί ποικίλα μόρια και 
σήματα που διεγείρουν τον διακόπτη αυτό. [Carmeliet 
2003]. Μερικά από αυτά είναι το μεταβολικό stress (π.χ. 
υποξία, χαμηλό pH, υπογλυκαιμία), το μηχανικό stress  
(π.χ. πίεση από πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα), η 
ενδεχόμενη ανοσολογική ή φλεγμονώδης απόκριση και οι 
γενετικές μεταλλαγές (π.χ. ενεργοποίηση ογκογονιδίων ή 
αδρανοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων που ελέγχουν 
την παραγωγή ρυθμιστών της αγγειογένεσης). 
Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, οι αναστολείς της 
αγγειογένεσης επικρατούν και παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη αγγειακού συστήματος. Διαταραχή της 
ισορροπίας μεταξύ προαγγειογενετικών και αντι-
αγγειογενετικών μορίων επιτρέπει την έναρξη των 
διαδικασιών που συγκροτούν την αγγειογένεση, με συνέπεια   Σχήμα 2.3 Αγγειογέννηση. 
την αιμάτωση και την ανάπτυξη πρωτογενούς ή μεταστατικού όγκου. Ο ακριβής τρόπος με 
τον οποίο γίνεται η αλληλεπίδραση των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι 
οποίοι επηρεάζουν την αγγειογένεση, αποτελεί περίπλοκο κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει 
διευκρινισθεί πλήρως [Ψιμάδας και Μπουζιώτη 2005]. 
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2.4 Κυτταρικοί μηχανισμοί αγγειογένεσης  

 Όπως προαναφέρθηκε,  τα καρκινικά κύτταρα  είναι κύτταρα τα οποία έχουν χάσει τον 
έλεγχο της δυνατότητάς τους να διαιρούνται  με φυσιολογικό ελεγχόμενο ρυθμό. Ένας όγκος 
αποτελείται από έναν τέτοιο πληθυσμό  γρήγορα διαιρούμενων  και αυξανόμενων καρκινικών 
κυττάρων. Επιπλέον οι μεταλλάξεις  αυξάνουν γρήγορα μέσα στον πληθυσμό των 
καρκινικών κυττάρων και είναι αυτές που επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα  (ή σε 
υποσύνολα πληθυσμού των καρκινικών κυττάρων)  να αναπτύξουν φαρμακευτική αντίσταση.  
Όσον αφορά το μέγεθος των όγκων, οι όγκοι δεν μπορούν να αυξηθούν πέρα από ένα 
ορισμένο μέγεθος (1-2mm) χωρίς την ανάπτυξη των νέων αιμοφόρων αγγείων 
(αγγειογένεσης)  λόγω της  έλλειψης οξυγόνου και άλλων θρεπτικών συστατικών. Για να 
αναπτυχθούν, προκαλούν ανάπτυξη αιμοφόρων αγγείων (αγγειογένεση) με την έκκριση  
διάφορων αυξητικών παραγόντων. Οι αυξητικοί παράγοντες, όπως ο bFGF και  ο VEGF 
μπορούν να προκαλέσουν την αύξηση των τριχοειδών στον όγκο, με αποτέλεσμα ο όγκος να 
έχει την δυνατότητα να  λαμβάνει  τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες, από το αίμα  και έτσι  
να επεκτείνεται.  
Στο σχήμα 2.4 φαίνονται οι διάφοροι κυτταρικοί μηχανισμοί της αγγειογένεσης στους 
όγκους.   

 
Σχήμα 2.4 Κυτταρικοί μηχανισμοί αγγειογέννησης.  

 
Οι μηχανισμοί αγγειογένεσης που παριστάνονται στο σχήμα 2.4 είναι: (α) Το οικείο αγγειακό 
δίκτυο επεκτείνεται υπό την μορφή δομών μου μοιάζουν με ψευδοπόδια λόγω ανάπτυξη των   
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ενδοθηλιακών κυττάρων. (β) Τα αιμοφόρα αγγεία αναδιαμορφώνονται και επεκτείνονται 
διαμέσου των ιστών μέσα από τον αυλό των προυπαρχόντων αγγείων. (γ) Οι πρόδρομοι των 
ενδοθηλιακών κυττάρων (αγγειοβλάστες) που προέρχονται από τον μυελό των οστών και 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του αγγειακού δικτύου. (δ) Τα λεμφαγγεία γύρω από τους  όγκους  
παροχετεύουν το μεσεγχυματικό υγρό και  επιτρέπουν δίοδο για την μετάσταση των 
καρκινικών κυττάρων. Ο μηχανισμός της μετάστασης έχει ως εξής: τα  καρκινικά κύτταρα 
αποσπώνται από τον όγκο, λαμβάνονται από τα  αιμοφόρα αγγεία, και μέσω αυτών   
μεταφέρονται σε μια άλλη περιοχή, όπου στην συνέχεια εμφυτεύονται σε ένα ιστό  και έτσι 
αρχίζει η δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου όγκου [Carmeliet and Jain 2000].  

2.5 Δομή και λειτουργία του αγγειακού  δικτύου 

 

2.5.1. Χαοτική αρχιτεκτονική  και ροή αίματος. 

 
Οι καρκινικοί  όγκοι παρουσιάζουν ανώμαλη λειτουργική και δομική συμπεριφορά. Σε 
αντίθεση με την αγγειογένεση στα  υγιή αγγεία, η αγγειογένεση στους   όγκους είναι 
ιδιαίτερα αποδιοργανωμένη. 
Τα αγγειακά δίκτυα των 
όγκων έχουν  διαταραγμένη 
δομή, βρίσκονται σε 
αγγειοδιαστολή και υπάρχει  
μεγάλος βαθμός τυχαίας 
παραλλαγής στο μήκος, στην 
διάμετρος και στον τρόπο 
διακλάδωση των αγγείων, 
λόγο της γρήγορης και 
χαοτικής ανάπτυξής του 
αγγειακού δικτύου. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται στην  
δυσαναλογία των 
αγγειογενετικών παραγόντων 
αύξησης,  όπως του VEGF  και            Εικόνα  2.1  Καρκινικό αγγειακό δίκτυο ποντικιού       
του PDGF   και  άλλων αγγειο-        από ηλεκτρινικό μικροσκόπιο. Η μπάρα στην εικόνα c 
ποιητινών.  Λόγω της  διαταρα-   αντιστοιχεί σε  15μm. Η εικόνα d είναι της τάξης 1-5 μm. 
γμένης  δομής,  η   ροή του αίματος στους όγκους είναι χαοτική και μεταβλητή με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται  στους όγκους υποξαιμικές  και οξεοτικές  περιοχές 
[Carmeliet and Jain 2000]. Αυτοί οι παράγοντες  μειώνουν  την  θεραπευτική 
αποτελεσματικότητα, μεταβάλλουν την παραγωγή των αγγειογεννητικών διεγερτικών όσο και 
των ανασταλτικών παραγόντων, με αποτέλεσμα τα καρκινικά κύτταρα να είναι περισσότερο 
κακοήθη και να έχουν μεγαλύτερη έφεση προς μετάσταση.  
 

2.5.2. Υψηλή αγγειακή διαπερατότητα. 

  
Ως προς την  υποδομή, τα καρκινικά αγγεία παρουσιάζουν επίσης ανωμαλίες: τα τοιχώματά 
τους  έχουν  αρκετά «ανοίγματα», κυστίδια, διευρυμένες  ενδοθηλιακές  συνδέσεις  και μια 
μη συνεχή ή και απούσα βασική μεμβράνη. Επιπλέον, τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
παρουσιάζουν ανωμαλία  στο σχήμα τους  και αυξάνονται το ένα πάνω από το άλλο και 
προβάλουν μέσα στον αυλό των αγγείων. Αυτές οι ελλείψεις οδηγούν στο να έχουν τα 
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καρκινικά κύτταρα διαφυγή - διαρροή. Η αγγειακή διαπερατότητα και η αγγειογένεση 
εξαρτώνται από τον τύπο του όγκου και του προσβεβλημένου  οργάνου. Αυτό οφείλεται γιατί 
εν μέρει κάθε όργανο έχει διαφορετικά  κύτταρα στρώματος που  παράγουν διαφορετικά  
αγγειογενή μόρια. [Carmeliet and Jain 2000]   
 

2.5.3. Ανομοιόμορφοι δείκτες επιφάνειας.  

 
Οι Κυτοκίνες  και τα αγγειογενιτικά μόρια που εκκρίνονται 
από τα καρκινικά και τα άνοσα κύτταρα μπορούν να 
διαμορφώσουν την έκφραση των κυτταρικών μορίων 
προσκόλλησης καθώς επίσης και άλλων δεικτών επιφάνειας 
στον ενδοθηλιακό όγκο. Παραδείγματος χάριν, ο VEGF και 
TNF-a (tumour - necrosis factor-a) αυξητικοί παράγοντες  
υπερ- εκφράζονται, ενώ ο bFGF (basic fibroblast growth 
factor) και ο TGF-b1 (transforming growth factor-b1) 
υποεκφράζονται. Έτσι ο χαοτικός ανεφοδιασμός αίματος 
που συνδέεται με την ανομοιόμορφη έκφραση των μορίων 
προσκόλλησης μπορεί να εξηγήσει γιατί η αλληλεπίδραση 
λευκοκυττάρου-ενδοθηλιακού κυττάρου είναι μικρή σε 
όγκους      και    γιατί   τα     ενεργοποιημένα   λεμφοκύτταρα                   Εικόνα  2.2 
προσκολλώνται   ανομοιόμορφα  από  τα   αγγεία των όγκων.   Καρκινικό Αγγειακό Δίκτυο 
Είναι   πιθανό  ότι   τα   αγγεία    των  όγκων   εκφράζουν τις από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
πρωτεΐνες επιφάνειας που είναι δεν υπάρχουν  ή  μόλις είναι ανιχνεύσιμες στα μητρικά αγγεία 
[Carmeliet and Jain 2000].   
 

2.5.4. Αδράνεια όγκων. 

 
Οι ανθρώπινοι όγκοι μπορούν να παραμείνουν αδρανείς  για χρόνια εξ αιτίας μιας ισορροπίας 
μεταξύ του μηχανισμού πολλαπλασιασμού των κυττάρων και  της απόπτωσης. Ως 
αποτέλεσμα της  μακροχρόνιας ημιζωής τους, η συστηματική συγκέντρωση των 
ανασταλτικών παραγόντων αγγειογένεσης μπορεί να ξεπεράσει αυτή των διεγερτικών 
παραγόντων με αποτέλεσμα να παρεμποδίστει η μετάσταση σε άλλες περιοχές. Αυτή η 
υπόθεση αποτέλεσε τη βάση της ανακάλυψης του angiostatin, του endostatin, του 
vasculostatin και άλλων ενδογενών ανασταλτικών παραγόντων της αγγειογένεσης. Η 
παραγωγή αυτών των ανασταλτικών παραγόντων μπορεί επίσης να αλλάξει κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας. Για παράδειγμα, η ακτινοβολία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγή των 
διάφορων αγγειογενητικών μορίων συμπεριλαμβανομένου του endostatin στους όγκους. 
Αυτά τα συμπεράσματα έχουν  σημαντικές επιπτώσεις στη συνδυασμένη αντι-αγγειογενητική 
και κυτταροτοξική θεραπεία [Carmeliet and Jain 2000]. 
 

2.6. Θεραπεία του καρκίνου 

  
Ο καρκίνος μπορεί να θεραπευθεί με  χειρουργική επέμβαση,  χημειοθεραπεία,  
ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλες μεθόδους. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από 
τη θέση, το μέγεθος  του όγκου και το στάδιο της ασθένειας, καθώς επίσης και τη γενική 
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κατάσταση του ασθενή. Διάφορες πειραματικές θεραπείες καρκίνου είναι επίσης υπό 
ανάπτυξη. 
Η πλήρης αφαίρεση του καρκίνου χωρίς βλάβη στον υπόλοιπο οργανισμό είναι ο βασικός 
στόχος της κάθε θεραπείας. Μερικές φορές αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί και από τη 
χειρουργική επέμβαση, αλλά η ροπή των καρκίνων να προσβάλλουν  τους  παρακείμενους 
ιστούς ή να τείνουν προς διάδοση στις απόμακρες περιοχές με την μετάσταση περιορίζει 
συχνά την αποτελεσματικότητά της χειρουργικής επέμβασης. Η αποτελεσματικότητα της 
χημειοθεραπείας περιορίζεται συχνά από την τοξικότητα των φαρμάκων στους άλλους ιστούς 
του σώματος. Η ακτινοβολία μπορεί επίσης να προκαλέσει ζημία και στον φυσιολογικό  ιστό. 
Επιπλέον επειδή "ο καρκίνος" αναφέρεται σε μια κατηγορία ασθενειών, είναι απίθανο ότι θα 
υπάρξει πάντα μια ενιαία "θεραπεία για τον καρκίνο". 
Η έρευνα στην αγγειογένεσης  είναι ένας τομέας που σχετίζεται με την έρευνα στον καρκίνο. 
Οι τελευταίες μελέτες προτείνουν ότι η παραδοσιακή θεραπεία του καρκίνου, όπως η 
ακτινοθεραπεία, μπορεί να γίνει αποδοτικότερη με τη στόχευση του πιο σταθερού γονιδιακά 
ενδοθηλιακού μέρους των κυττάρων, παρά την στόχευση του γονιδιακά ασταθούς μέρους  
των καρκινικών κυττάρων των όγκων. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι πολύ περισσότερο 
γονιδιακά σταθερά από ότι τα καρκινικά κύτταρα, και έχουν  χρόνο διπλασιασμού  περίπου 
120 ημερών. Η γονιδιακή σταθερότητά τους  συνδέεται με τη μακροζωία τους (έναντι των 
κυττάρων του  όγκου) και  έτσι  τα καθιστά  ιδανικότερο στόχο για τη θεραπεία. Εν ολίγης, 
στην θεραπεία, τα ενδοθηλιακά κύτταρα  είναι ο πράκτορας επιλογής που χρησιμοποιείται για 
να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η εξάλειψη του ενός 
είδους των κυττάρων (ενδοθηλιακών κυττάρων), που συνεπάγεται  και την κατάρρευση του 
οικοσυστήματος (όγκος) [wikipedia cancer]. 
 

2.6.1. Χειρουργική επέμβαση 

 
Εάν ο όγκος είναι εντοπισμένος, η χειρουργική επέμβαση είναι συχνά η προτιμώμενη 
θεραπεία. Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης μπορεί να είναι είτε η αφαίρεση μόνο του 
όγκου, είτε και  ολόκληρου του  οργάνου. Δεδομένου ότι ένα ενιαίο  καρκινικό κύτταρο 
μπορεί να αυξηθεί σε έναν αρκετά μεγάλο όγκο, η αφαίρεση μόνο του όγκου οδηγεί σε μια 
μεγαλύτερη πιθανότητα επανάληψης της χειρουργικής επέμβασης. Συχνά αφαιρείται και ένα 
μέρος  του γύρω  υγιούς ιστού για να εξασφαλιστεί ότι όλος ο καρκινικός ιστός έχει 
αφαιρεθεί. Εκτός από την αφαίρεση του αρχικού όγκου, η χειρουργική επέμβαση είναι συχνά 
απαραίτητη για σταδιοποίηση της  ασθένειας, π.χ. καθορισμός της  έκταση της ασθένειας και 
εάν υπάρχει μετάσταση στους περιφερειακούς λεμφαδένες. Η σταδιοποίηση καθορίζει την 
πρόγνωση και την ανάγκη για συμπληρωματική θεραπεία. Αρκετές φορές  η χειρουργική 
επέμβαση είναι απαραίτητη για να ελέγξει τα συμπτώματα, όπως την συμπίεση του νωτιαίου 
μυελού ή την παρεμπόδιση των εντέρων. Αυτό αναφέρεται ως καταπραϋντική αγωγή 
[wikipedia cancer]. 
 

2.6.2. Χημειοθεραπεία 

 
Στόχος της αντικαρκινικής χημειοθεραπείας είναι η πρόκληση θανατηφόρας κυτταροτοξικής 
βλάβης στα κύτταρα του όγκου, που μπορεί να αναχαιτίσει την αύξηση του. Αυτή η 
«επίθεση» κατευθύνεται σε γενικές γραμμές εναντίον κάποιων στρατηγικών σημείων του 
μεταβολισμού, που είναι ζωτικής σημασίας για την κυτταρική αναπαραγωγή, όπως λ.χ. η 
παροχή προδρόμων ουσιών των πουρινών και πυριμιδινών, που χρειάζονται για τη σύνθεση 
του DNA ή του RNA. Το ιδανικό θα ήταν αυτά τα φάρμακα να παρενέβαιναν σε κυτταρικές 
λειτουργίες που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τα κακοήθη κύτταρα. Ωστόσο, τα 
αντικαρκινικά φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα δεν προσβάλλουν ειδικά μόνο τα 
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νεοπλασματικά κύτταρα, αλλά όλα γενικά τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται – τόσο 
φυσιολογικά όσο και τα παθολογικά [Harvey and Champe]. 
Αυτά τα κύτταρα επισκευάζονται συνήθως μετά από τη χημειοθεραπεία. Επειδή μερικά 
φάρμακα λειτουργούν καλύτερα μαζί με περισσότερα φάρμακα, συνήθως  δίνονται συχνά 
συγχρόνως. Αυτό καλείται "χημειοθεραπεία συνδυασμού". Οι περισσότερες θεραπευτικές 
αγωγές χημειοθεραπείας δίνονται σε συνδυασμό.  

2.6.3. Ανοσοθεραπεία 

 
Η ανοσοθεραπεία είναι η χρήση των ανοσοποιητικών μηχανισμών ενάντια στους όγκους. 
Αυτοί χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού  αλλά 
και στη λευχαιμία. Οι πράκτορες είναι μονοκλονικά αντισώματα που κατευθύνονται ενάντια 
στις πρωτεΐνες που είναι χαρακτηριστικές στα κύτταρα του καρκίνου (π.χ. ή στα λεμφικά 
αγγεία) και που διαμορφώνουν την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος [wikipedia 
cancer]. 
 

2.6.4. Ακτινοθεραπεία 

 
Η ακτινοθεραπεία (επίσης αποκαλούμενη θεραπεία των ακτίνων X, ή ακτινοβολία) είναι η 
χρήση ενός ορισμένου τύπου ενέργειας (ακτινοβολία ιονισμού) για να καταστρέψει τα 
καρκινικά κύτταρα και να συρρικνώσει  τους όγκους. Η ακτινοθεραπεία τραυματίζει ή 
καταστρέφει τα κύτταρα στην περιοχή της θεραπείας με την καταστροφή του γενετικού τους 
υλικού. Έτσι τα καρκινικά κύτταρα δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να συνεχίσουν να 
αυξάνονται και να διαιρούνται. Αν και η ακτινοβολία βλάπτει τα καρκινικά κύτταρα, βλάπτει 
και υγιή κύτταρα. Όμως τα περισσότερα υγιή κύτταρα μπορούν να αναλάβουν από τα 
αποτελέσματα της ακτινοβολίας και να λειτουργήσουν στην συνέχεια  κανονικά. Ο στόχος 
της ακτινοθεραπείας είναι να καταστραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα  καρκινικά 
κύτταρα, περιορίζοντας  τη ζημιά στον κοντινό υγιή ιστό.  
Η ακτινοβολία μπορεί να προέλθει από μια πηγή έξω από το 
σώμα (ακτινοθεραπεία εξωτερικών ακτινών) ή από υλικά 
αποκαλούμενα ραδιοϊσότοπα που χορηγούνται στον ασθενή. Τα 
ραδιοϊσότοπα εκπέμπουν ακτινοβολία και μπορούν να 
τοποθετηθούν μέσα ή κοντά στον όγκο ή στην περιοχή κοντά 
στα καρκινικά κύτταρα. Αυτός ο τύπος ακτινοθεραπείας  
καλείται εσωτερική ακτινοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία 
μοσχευμάτων ή βραχυθεραπεία. Η συστηματική ακτινοθεραπεία 
χρησιμοποιεί μια ραδιενεργό ουσία, όπως ένα ραδιενεργό 
αντίσωμα, το οποίο κυκλοφορεί σε όλο το σώμα.  
Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση  σχεδόν κάθε τύπου καρκινικού όγκου, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του εγκεφάλου, του 
μαστού, του τραχήλου, του λάρυγγα, του πνεύμονα, του 
πάγκρεατος, του   προστάτη,   του   δέρματος,   της  σπονδυλικής              Εικόνα  2.3 
στήλης,  του   στομάχου  και   της   μήτρας.   Η  ακτινοθεραπείας          Ακτινοθεραπεία.      
μπορεί   επίσης  να   χρησιμοποιηθεί  για   την  αντιμετώπιση της λευχαιμίας  και του 
λεμφώματος (καρκίνοι των αιμοποιητικών κυττάρων και του λεμφατικού συστήματος, 
αντίστοιχα). Η δόση ακτινοβολίας σε κάθε περιοχή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένου του είδους του καρκίνου και του εάν υπάρχουν ιστοί και όργανα 
κοντά που μπορούν να βλαφθούν από την ακτινοβολία [wikipedia cancer].  
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3 
 
Fractals 
 
 

“Ο επιστήμονας δεν μελετάει τη φύση επειδή είναι χρήσιμη αλλά γιατί τον 
ενθουσιάζει” 

Poincare 
 

Η θεωρία των fractals ανήκει  στα σύγχρονα μαθηματικά. Ο K.Falconer στο βιβλίο του 
Fractal Geometry γράφει «Η λέξη fractal είναι σαν τη λέξη ζωή». [Falconer 1990] Όπως και 
την ζωή δεν μπορούμε να την ορίσουμε αυστηρά αλλά την περιγράφουμε έτσι και τα fractal 
μπορούμε να τα περιγράψουμε. Η φύση και γενικά τα φυσικά φαινόμενα   έχουν τελικά 
fractal δομή. Τα fractal βρίσκονται παντού. Είναι ακόμη και μέσα μας, οι πνεύμονες μας, οι 
αρτηρίες μας, το νευρικό μας σύστημα και ίδιος ο εγκέφαλός μας έχουν fractal δομή. Η 
συμμετρία των κλασικών μαθηματικών, φαίνεται να παραχωρεί την θέση της στην γεωμετρία 
της ζωής, της  fractal γεωμετρίας,  όταν πραγματευόμαστε φυσικά φαινόμενα και φυσικά 
μεγέθη.  
Στο κεφάλαιο αυτό κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στην μαθηματική έννοια των fractal. 
Καταρχάς θα αναφερθούμε γενικά που συναντούμε τα fractal και πως δημιουργήθηκαν. Στην 
συνέχεια αφού αναφέρουμε τις ιδιότητες της fractal γεωμετρίας και αρκετά παραδείγματα 
από την φύση και τα μαθηματικά, κάνουμε μια μικρή αναφορά στους  affine 
μετασχηματισμούς που ήταν η βάση του fractal δέντρου της προσομοίωσης. Στο τέλος 
κάνουμε μια αναφορά στα fractal σε σχέση με τον καρκίνο.  
 

3.1 Εισαγωγή 

  
Σχεδόν ο καθένας μας έχει θαυμάσει κάποιες εικόνες fractals 
από αυτές που κυκλοφορούν κατά χιλιάδες σε ημερολόγια, 
περιοδικά, διαφημιστικά έντυπα κλπ όπως η εικόνα 3.1. 
Πολλοί άνθρωποι τα βλέπουν δίχως να γνωρίζουν τι είναι 
αυτές οι φανταστικές έγχρωμες εικόνες και πως 
δημιουργούνται. Μερικοί έχουν ακούσει πως υπάρχει κάποια 
σύνδεση τους με ορισμένα φυσικά αντικείμενα δίχως να 
πολυκαταλαβαίνουν ποια σύνδεση εννοείται.   

 Εικόνα 3.1 Εικόνα fractal.    Η θεωρία του Χάους και η Γεωμετρία των Fractals συνδέονται 
με τα πειραματικά μαθηματικά. Όταν εμείς εξετάζουμε την ανάπτυξη μιας διαδικασίας σε μια 
περίοδο χρονική, μιλάμε με όρους που χρησιμοποιούνται στην θεωρία του χάους. Όταν 
ενδιαφερόμαστε για κατασκευαστικούς τύπους που προχωρούν με μια χαοτική διαδικασία 
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τότε χρησιμοποιούμε την ορολογία της Fractal Γεωμετρίας, της γεωμετρίας της οποίας οι 
κατασκευές δίνουν τάξη στο χάος. Η Fractal γεωμετρία είναι λοιπόν μια νέα ορολογία που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους πολύπλοκους τύπους που υπάρχουν στην φύση. 
Αλλά καθώς τα στοιχεία της παραδοσιακής Ευκλείδειας Γεωμετρίας όπως η ευθεία, ο 
κύκλος, η σφαίρα είναι κατευθείαν ορατά και επεξεργάσιμα, τα στοιχεία της νέα ορολογίας 
δεν οδηγούν από τον εαυτό τους σε απευθείας παρατήρηση [Mandelbrot 1983]. Είναι 
αλγόριθμοι που μπορούν να μετασχηματιστούν σε σχήματα μόνο με την βοήθεια των 
υπολογιστών . 
Η ανακάλυψη των fractals φανέρωσε τα μυστικά της γεωμετρικής πολυπλοκότητας της 
φύσης και πρόσφερε μια νέα ορολογία μέσω της οποίας μπορούμε να περιγράψουμε τα 
σύννεφα, τα δέντρα και τα σφουγγάρια με τον ίδιο τρόπο που θα περιγράφαμε τις 
διακλαδώσεις των αιμοφόρων αγγείων και τους πνεύμονες. 
Αντικείμενα που σήμερα ονομάζουμε fractals ήταν γνωστά από μαθηματικούς και 
καλλιτέχνες πολύ νωρίτερα. Δυστυχώς τα μέσα που χρησιμοποιούνταν για να τα 
παρατηρήσουν ή να μελετήσουν δεν ήταν κατάλληλα. Σήμερα οι εξελίξεις στον τομέα της 
τεχνολογίας των Η/Υ μας προσφέρουν αυτή την δυνατότητα. Η παρατήρηση ότι όλα αυτά τα 
αντικείμενα έχουν αυτοομοιότητα, άργησε τόσο πολύ και  είναι σχεδόν βέβαιο ότι χωρίς την 
ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών, που κατέστησε δυνατή την αναπαράσταση 
τέτοιων συνόλων, δε θα υπήρχε ακόμη η γεωμετρία των fractals. Ενώ οι εικόνες είναι 
πολύπλοκες, το πρόγραμμα (software) που απαιτείται για την κατασκευή τους δεν είναι, αφού 
η σχεδίαση των εικόνων βασίζεται στην επανάληψη ενός μοτίβου, που σχεδιάζεται με τη 
βοήθεια μιας συνάρτησης. 
  

3.2 Τι είναι τα Fractals 

 
Η λέξη Fractal προέρχεται από την λατινική λέξη frangere ή από το λατινικό fractus (σπάζω 
θρυμματίζω, δημιουργώ ακανόνιστα κομμάτια) και την εισήγαγε για πρώτη φορά ο 
περίφημος μαθηματικός Benoit Mandelbrot μόλις το 1975. Στα Ελληνικά η έννοια των 
fractals αποδόθηκε με τον όρο Μορφοκλασματική Καμπύλη από τους Καθηγητές Στ. 
Πνευματικό και Ι. Νίκολη. 
Με τα fractals ασχολείται ο σύγχρονος κλάδος των Μαθηματικών που γνωρίζει μεγάλη 
ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια, υποσχόμενος σημαντική εξέλιξη στις επιστήμες του 21ου 
αιώνα. Ο Alan Beck στο βιβλίο του “Τι είναι τα fractals” γράφει: “Βασικά, τα fractal είναι 
οποιοδήποτε σχέδιο που αποκαλύπτει όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα καθώς 
διευρύνεται. Κατά συνέπεια τα fractals απεικονίζουν γραφικά την έννοια “των κόσμων μέσα 
στους κόσμους”. Ο Beck εξηγεί περαιτέρω ότι όταν εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τα 
Ευκλείδεια σχήματα, φαίνονται όλο και περισσότερο ευθείες οι γραμμές, αλλά όταν εξετάζεις 
ένα fractal βλέπεις όλο και περισσότερες λεπτομέρειες ”. Ο Beck συνεχίζει, “Είτε 
παραγόμενο με τους υπολογιστές είτε με τη φυσική διαδικασία όλα τα fractals 
περιστρέφονται γύρω από αυτά που οι επιστήμονες καλούν “θετική αναδρομική 
ανατροφοδότηση” (positive feedback loop). Τα Fractals παράγονται όταν ανατροφοδοτείται 
στο σύστημα η παραγωγή ως εισαγωγή επανειλημμένες φορές”[Beck 2006]. 
Η ορολογία fractals μας βοήθησε να αναφερθούμε στα σύννεφα, στα δέντρα, στους 
πνεύμονες ή στις διακλαδώσεις των αιμοφόρων αγγείων σαν πολύπλοκα γεωμετρικά 
αντικείμενα της φύσης. Και όταν αναφερόμαστε στην πολυπλοκότητα των γεωμετρικών 
αντικειμένων της φύσης θα αναφέρουμε εδώ τον ορισμό της πολυπλοκότητας του Τ. 
Μπούντη  “Όλα αυτά που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα το οποίο αν και συχνά περιγράφεται 
από απλούς κανόνες, έχει χωρική δομή που δεν εξαντλείται από συνεχείς μεγεθύνσεις και 
χρονική εξέλιξη που μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε πολλές διαδρομές, πρακτικά 
απρόβλεπτη!”  [ Μπούντης 2004]. 
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Ο K.Falconer στο βιβλίο του Fractal Geometry γράφει: “Η λέξη φράκταλ είναι σαν τη λέξη 
ζωή. Μπορείς να περιγράψεις τις βασικές της ιδιότητες και τα θεμελιώδη στοιχεία που την 
αποτελούν αλλά δεν μπορείς να την κλείσεις σε έναν ορισμό” [Falconer 1990]. 
Επιχειρώντας να ορίσουμε κάπως την έννοια θα λέγαμε ότι “είναι ένα γεωμετρικό σχήμα που 
μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μέρη, κάθε ένα από τα οποία είναι ένα αντίγραφο μειωμένου 
μεγέθους του συνόλου. Τα Fractals είναι γενικά αυτοόμοια σχήματα ανεξάρτητα από την 
κλίμακα”. 
 

3.3 Ιδιότητες των Fractals 

Οι πιο βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα fractal αντικείμενα στο πλαίσιο της Fractal 
γεωμετρίας μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι οι επόμενες:  
• Δομή μέσα στην δομή (δηλαδή νέες λεπτομέρειες σε κάθε κλίμακα μεγέθυνσης). 
• Επιμέρους τμήματα που είναι παρόμοια με άλλα τμήματα του συνόλου σε 

διαφορετική κλίμακα (αυτό-ομοιότητα υπό αλλαγή κλίμακας). 
• Κατασκευάζονται μέσω μιας επαναληπτικής διαδικασίας, που σε κάθε βήμα 

επαναλαμβάνει τους ίδιους μαθηματικούς μετασχηματισμούς (αλλαγή κλίμακας, 
μετάθεση και στροφή). 

• H αυτοομοιότητα ενός Fractal δεν είναι απαραίτητα ακριβής και μπορεί να 
περιγράφεται από μια άπειρη ακολουθία κλιμάκων. Επιπλέον η  αυτοομοιότητα του 
μπορεί να είναι και στατιστική ιδιότητα του συνόλου [ Μπούντης 2004]. 

Η πιο βασικές ουσιαστικά είναι δύο. Η αυτοομοιότητα και η κλασματική (fractal) διάστασή 
τους. Στην εργασία μας ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την ιδιότητα της "αυτοομοιότητας", 
ως έννοια που διευρύνει την γνωστή γεωμετρική έννοια της ομοιότητας. Θα παρουσιάσουμε 
στην συνέχεια την ιδιότητα της  αυτοομοιότητας  όπως παρουσιάζεται   στα Fractal  του 
φυσικού κόσμου, όπως η φτέρη,  το κουνουπίδι, η ακτογραμμές  και στα ιδιαίτερα ιατρικά 
fractals των πνευμονικών αγγείων όσο και τα μαθηματικά Fractal, όπως το τρίγωνο του 
Sierpinski, η χιονονιφάδα του Koch, τα Fractal δέντρα και τη φτέρη. Στην συνέχεια θα 
παρουσιάσουμε και  την fractal διάσταση. 
 

3.3.1 Η αυτοομοιότητα στην Ευκλείδια γεωμετρία και στα Fractal 

 
Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία έχει καθιερωθεί η έννοια της "ομοιότητας". Δύο 
γεωμετρικά σχήματα είναι όμοια αν έχουν την ίδια μορφή ανεξάρτητα από το 
μέγεθός τους (Σχήμα 3.1). Δηλαδή να έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις 
γωνίες που σχηματίζονται από τις ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία. Στα 
σχήματα αριστερά διαπιστώνουμε ότι "καθένα από τα μικρά σχήματα που 
περιέχονται στο μεγάλο είναι αντίγραφα του μεγαλύτερου σχήματος "Δηλαδή 
συμπεραίνουμε ότι το καθένα από τα μέρη που συνιστούν το όλο είναι και 
αντίγραφο του. Μπορούμε να λέμε ότι τα παραπάνω σχήματα χαρακτηρίζονται 
από την ιδιότητα της αυτοομοιότητας [Epyna fractal]. Όλα τα μέρη τους  είναι 
όμοια μεταξύ τους καθώς και με το αρχικό. Η έννοια επομένως της 
αυτόομοιότητας εμφανίζεται και σε γεωμετρικά σχήματα τα οποία δεν είναι 
Fractal. Τα Fractal διαφέρουν από τα απλά σχήματα της ευκλείδειας γεωμετρίας 
σε δύο παράγοντες: 
1. Οι αναπαραστάσεις είναι αυτοόμοιες. Έτσι αν κοιτάξουμε ένα μικρό τμήμα 
ενός fractal θα δούμε πως είναι όμοιο με ένα μεγαλύτερο τμήμα. Αν μεγεθύνουμε 
το μικρό, θα δούμε πως αυτό περιέχει και πάλι όμοια μέρη κ.ο.κ. 

 Σχήμα 3.1  2. Οι fractal εικόνες είναι ανεξάρτητες από αλλαγές της κλίμακας. Αντίθετα με 
Ομοιότητα.  τα ευκλείδεια σχήματα, δεν έχουν ένα χαρακτηριστικό μέγεθος μέτρησης. 



  27

Επομένως: Αυτοόμοιο είναι ένα αντικείμενο του οποίου τα μέρη από τα οποία αποτελείται 
μοιάζουν με το σύνολο. Αυτή η επανάληψη των ακανόνιστων λεπτομερειών ή σχηματισμών 
συμβαίνει προοδευτικά σε μικρότερες κλίμακες και, είναι δυνατόν να συνεχίσουν 
απεριόριστα έτσι ώστε κάθε τμήμα ενός τμήματος, όταν μεγεθυνθεί, να μοιάζει βασικά με το 
συνολικό αντικείμενο. Ουσιαστικά ένα αυτοόμοιο αντικείμενο παραμένει αναλλοίωτο σε 
αλλαγές κλίμακας. Αυτό το φαινόμενο μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί, στις νιφάδες τού 
χιονιού ή στον φλοιό των  δένδρων ή στις ακτές. 
 

 3.3.1.1 Η αυτοομοιότητα στην φύση 
 
Τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα φυσικών αντικειμένων, όπου εκδηλώνεται η 
αυτοομοιότητα είναι το κουνουπίδι, η φτέρη και οι ακτογραμμές.  
 
α. Αν από ένα κουνουπίδι αποσπάσουμε ένα κομμάτι θα διαπιστώσουμε ότι αυτό θα μοιάζει 
με το αρχικό, θα είναι ένα μικρότερο αντίγραφο (Εικόνα 3.2).  
 

 
Εικόνα 3.2 Η fractal δομή στο Κουνουπίδι.  

 
Αν από το πρώτο αποσπάσουμε ένα κομμάτι θα διαπιστώσουμε ότι είναι ακόμα μικρότερο 
αλλά εξακολουθεί να μοιάζει με το αρχικό. Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή, 
δεν θα ισχύει η ιδιότητα της αυτοομοιότητας, κάπου θα "ξεθωριάσει". Το κουνουπίδι είναι 
ένα φυσικό φρακταλ μια και διαθέτει την ιδιότητα της αυτοομοιότητας [Epyna fractal]. 
 
β. Η φτέρη ανήκει στην κατηγορία των φυτών που εκδηλώνουν την ιδιότητα της 
αυτομομοιότητας με τον καλύτερο τρόπο. Μια φτέρη αποτελείται από φύλλα καθένα από τα 
οποία αποτελείται από πολλά μικρότερα. Και αυτά ακόμα τα μικρά φύλλα αποτελούνται από 
ακόμα μικρότερα που διατηρούν την ίδια δομή με τη φτέρη (Εικόνα 3.3 και 3.4 ).  
 

             
Εικόνα 3.3 Η fractal δομή στην φτέρη. 



  28

 
Όσο από πιο κοντά παρατηρούμε μια φτέρη τόσο περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουμε. 
 

 
Εικόνα 3.4 Η fractal δομή στην φτέρη. 

 
Η φτέρη είναι ένα φυσικό fractal μια και διαθέτει την ιδιότητα της αυτοομοιότητας [Epyna 
fractal]. 
 
γ. Ας παρατηρήσουμε χάρτες που περιγράφουν ακτογραμμές σε διαφορετικές κλίμακες όπως 
αυτή της Εικόνας 3.5 (παρμένη από το βιβλίο Fractals for the classroom): 
 

 
Εικόνα 3.5 Η fractal δομή των ακτογραμμών. 

 
Αυτό που μας αποκαλύπτεται είναι μια όμοια κατανομή κόλπων και ακρωτηρίων. Μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι μια ακτογραμμή παρουσιάζει fractal δομή με την έννοια ότι αν 
μεγεθύνεται εμφανίζονται νέοι κόλποι και ακρωτήρια και παρόλα αυτά εξακολουθεί να 
μοιάζει με ακτογραμμή [Epyna fractal]. 
 
δ. Η fractal δομή των πνευμόνων μας (Εικόνα 3.6) (προσομοίωση) [Hiroko et al 1999]. 
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Εικόνα 3.6 Η fractal δομής των πνευμόνων. 

 
ε. Η fractal δομή αγγειακού δικτύου κατά την αγγειογένεση στους όγκους (Εικόνα 3.7) 
[Tsafnat et al 2005]. 
 

 
Εικόνα 3.7 Αγγειακό δίκτυο καρκινικού όγκου.  

Εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
 
 

3.3.2 Η έννοια της διάστασης στην Ευκλείδεια γεωμετρία και στα Fractal 

 

3.3.2.1 Η έννοια της Ευκλείδειας διάστασης 
 
Τα σημεία, οι γραμμές, οι επιφάνειες, τα στερεά κατά τον Ευκλείδη είναι γεωμετρικά 
αντικείμενα που περιγράφουν τον χώρο που μας περιβάλλει. Η έννοια τού όρου ‘Διάσταση’ 
στην Γεωμετρία προκύπτει σαν άμεση συνέπεια των αξιωμάτων και των ορισμών, όπως τα 
διατύπωσε ο Ευκλείδης. Κατά τον Ευκλείδη: «Σημείον εστί ού μέρος ουδέν» δηλαδή ένα 
σημείο δεν διαμερίζεται, επομένως τα σημεία έχουν διάσταση μηδέν. Οι γραμμές κατά τον 
Ευκλείδη έχουν μήκος αλλά όχι πλάτος. Και όταν αναφερόμαστε σε γραμμές εννοούμε τις 
ευθείες γραμμές, τους κύκλους, τις παραβολές, αλλά και τις γραμμές όπως είναι η κυλινδρική 
έλικα που ορίζονται μόνο στον τρισδιάστατο χώρο. Μία γραμμή ορίζεται σύμφωνα με την 
απλή Κινηματική από την τροχιά που διαγράφει ένα κινούμενο σημείο. Επομένως η διάσταση 
της γραμμής είναι ένα, δηλαδή μία γραμμή είναι ένα μονοδιάστατο γεωμετρικό αντικείμενο. 
Μια επιφάνεια κατασκευάζεται με την μετακίνηση μιας γραμμής και η μετακίνηση μιας 
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επιφάνειας δημιουργεί ένα κομμάτι χώρου δηλαδή έναν όγκο. Επομένως η διάσταση ενός 
γεωμετρικού αντικειμένου μπορεί να είναι μόνο ένας από τους ακεραίους 0,1,2 ή 3.  
Αν όμως σχηματίσουμε ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και συνδέσουμε τα μέσα τω πλευρών 
του, τότε σχηματίζονται τέσσερα μικρότερα τρίγωνα μέσα στο ABΓ. Αφαιρούμε το 
εσωτερικό του μεσαίου τριγώνου, κρατώντας μόνο τα σημεία των πλευρών του. 
Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για καθένα από τα υπόλοιπα τρία τρίγωνα, στο σχήμα 
μας θα εμφανιστούν εννέα ακόμα μικρότερα τρίγωνα. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία 
άπειρες φορές, τελικά παίρνουμε ένα σύνολο στο επίπεδο, το οποίο περιέχει τις πλευρές όλων 
των τριγώνων που  έχουμε αφαιρέσει. Το σχήμα  γνωστό με το όνομα Sierpinski gasket που 
προκύπτει δεν είναι μια επιφάνεια αφού δεν έχει εμβαδόν. Δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε 
μετακινώντας ένα σημείο, επομένως δεν είναι γραμμή και φυσικά δεν έχει όγκο. Το τελικό 
σχήμα αποτελείται από πλευρές τριγώνων, που προέκυψαν από ένα συνδυασμό άπειρων 
τριγώνων μέσα σε τρίγωνα που κι αυτά είναι μέσα σε άλλα τρίγωνα. Ακριβώς αυτή η απειρία 
των τριγώνων και των πλευρών τους μας εμποδίζει να εφαρμόσουμε ότι γνωρίζουμε μέχρι 
τώρα περί διαστάσεων. Το σύνολό μας δεν μπορεί να έχει διάσταση δύο και δεν έχει 
διάσταση ένα, σαν να ήταν απλά μια μονοδιάστατη γραμμή. Επομένως πρέπει να υπάρχει μια 
άλλη μορφή διάστασης διαφορετικής από αυτή που έχει περιγράψει ο Ευκλείδης. Από τα 
απλά παραδείγματα, όπως αυτό της fractal μορφής της ακτογραμμής της Βρετανίας, για το 
οποίο υπάρχει εκτενής και λεπτομερειακή αναφορά στο βιβλίο του Mandelbrot ή για 
συνθετότερα όπως η κίνηση Brown, ή οι παράξενοι ελκυστές (attractors) στην μη Γραμμική 
Μηχανική και στο Χάος, που περιλαμβάνουν περιπτώσεις αξιοσημείωτης πολυπλοκότητας, 
έως την οικονομία, την χαρτογραφία και τα καθαρά μαθηματικά, η ποικιλία των fractal 
συνόλων και των εφαρμογών τους, που καλύπτει πρακτικά όλα τα τεχνολογικά και 
επιστημονικά πεδία, δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί απλά και με προχειρότητες. 
Θα προσπαθήσουμε μέσα από μια απλοϊκή μέθοδο να κατανοήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε 
“Fractal Διάσταση” [Mandelbrot 1983]. 

 
 

Σχήμα 3.2 Brownian motion: παράδειγμα 1000 (simulated) βημάτων από την κίνηση 
Brown σε δύο διαστάσεις. 

 

3.3.2.2 Η έννοια της Fractal διάστασης 
 
Έχουμε ασχοληθεί ήδη με την ομοιότητα, επομένως μπορούμε σύμφωνα με τον ορισμό να 
πούμε ότι όλα τα σημεία είναι όμοια και ίσα μεταξύ τους και ότι δυο ευθύγραμμα τμήματα 
είναι όμοια αλλά όχι πάντα ίσα. Επομένως ακόμα και αν δεν το γνωρίζαμε θα συμπεραίναμε 
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ότι όσο αυξάνει η διάσταση του αντικειμένου, ισότητα και ομοιότητα δεν είναι έννοιες 
ταυτόσημες ή απλά τα όμοια σχήματα δεν είναι πάντα και ίσα. Ο λόγος των μηκών των 
αντιστοίχων γραμμικών στοιχείων των σχημάτων, σύμφωνα με τη σχέση ομοιότητας που τα 
συνδέει λέγεται ‘λόγος ομοιότητας’. Αν ο λόγος είναι μονάδα, τότε τα σχήματα είναι ίσα. 
Καθώς η διάσταση ανεβαίνει και η πολυπλοκότητα του σχήματος αυξάνεται, υπάρχουν και 
πιο αυστηρές συνθήκες για την ομοιότητα δυο σχημάτων. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε 
σύνολα διαφόρων διαστάσεων και θα δούμε ποια η σχέση της διάστασης με την ομοιότητα. 
Όταν η διάσταση είναι 2, (επίπεδα σχήματα) δηλαδή έχουμε εμβαδά, τότε ο λόγος των 
Εμβαδών είναι ίσος με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας και όταν η διάσταση είναι 3 
(στερεά σχήματα) τότε ο λόγος των όγκων είναι ίσος με τον κύβο του λόγου ομοιότητας. Θα 
προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια της διάστασης των fractal με μια απλοϊκή 
περιγραφή και ανάλυση χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το σύνολο Cantor. 
Το σύνολο του Cantor παράγεται από το διάστημα [0,1] (σύνολο Τ0) με την ακόλουθη 
διαδικασία. 
 

 
Σχήμα 3.3 Σύνολο Cantor.  

 
Χωρίζουμε το ευθύγραμμο τμήμα σε τρία ίσα μέρη και αφαιρούμε το μεσαίο τμήμα (Τ1). Στο 
επόμενο βήμα επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία στο καθένα από τα δύο τμήματα που 
έχουν μείνει, δεξιά και αριστερά αφαιρώντας το μεσαίο και πάλι τμήμα (Τ2). Η διαδικασία 
συνεχίζεται επ’ άπειρο, και το σύνολο Cantor περιέχει έναν άπειρο αριθμό από υποσύνολα, 
όλο και πιο μικρά, αλλά όμοια προς το αρχικό σύνολο (Σχήμα 3.3). Αυτή η 
επαναλαμβανόμενη πολυπλοκότητα, που συνεχίζεται σε κάθε τμήμα ενός γεωμετρικού 
αντικειμένου, οσοδήποτε μικρό, έως και το πιο απειροστά μικρό του μέρος, χαρακτηρίζει ένα 
σύνολο σαν Fractal. Κάθε τμήμα του είναι όμοιο με το όλο σχήμα.  
Στην συνέχεια θα αποδείξουμε ότι το σύνολο Cantor δεν έχει ‘μήκος’ με την συνηθισμένη 
έννοια. Αν θεωρήσουμε ότι το μήκος του αρχικού τμήματος είναι ίσο με 1 τότε το μήκος του 
τμήματος που απαλείφουμε στο πρώτο βήμα της διαδικασίας είναι 1/3 και το μήκος 
ολόκληρου του συνόλου είναι 2/3. Και ο λόγος του όλου προς το αφαιρούμενο μέρος είναι 2 
δηλαδή ο λόγος ομοιότητας είναι 2. Και στο επόμενο βήμα, που αφαιρούμε δυο ακόμα 
μεσαία τμήματα, ένα από το αριστερό και ένα από το δεξί κομμάτι ολόκληρο το σύνολο έχει 
μήκος 4/9 και το αφαιρούμενο τμήμα έχει μήκος 2/9. Επομένως πάλι ο λόγος ομοιότητας 
είναι 2. Στο τρίτο βήμα, το μήκος του όλου συνόλου είναι 8/27 και το μήκος του 
αφαιρουμένου τμήματος είναι 4/27. Επαγωγικά σκεπτόμενοι στο νιοστό βήμα το μήκος του 
όλου είναι: (2n/3n) και το μήκος του αφαιρουμένου  τμήματος είναι (2n-1/3n-1).Τελικά το 
μήκος που απαλείφθηκε είναι 
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Άρα το μέρος που αφαιρέθηκε είναι ίσο προς το συνολικό μήκος του αρχικού ευθύγραμμου 
τμήματος. Αν μειώσουμε με 1/r σε κάθε κατεύθυνση το μέγεθος ενός αντικειμένου (το μήκος 
ή το εμβαδόν ή τον όγκο) και ονομάσουμε r τον λόγο των μέτρων (τον λόγο ομοιότητας Ν) 
και D την διάσταση των δυο αντικειμένων, η πιο πάνω σχέση γίνεται Ν = rD θεωρώντας ως 
δεδομένο ότι για να είναι δυο αντικείμενα όμοια, πρέπει να έχουν την ίδια διάσταση. 
Επομένως ο υπολογισμός του D με απλοϊκό τρόπο προκύπτει: 2 = 3D ή D = [(ln2)/(ln3)] που 
είναι η διάσταση ομοιότητας του συνόλου [Mandelbrot 1983]. Η τοπολογική διάσταση, όπως 
κι αν οριστεί, είναι πάντα ακέραιος αριθμός. Ο ορισμός με αυστηρό μαθηματικό τρόπο του 
μέτρου του συνόλου Cantor περιέχεται στο βιβλίο του B.B. Mandelbrot (1983) εν συντομία 
και στο βιβλίο των  Hurewicz και  Wallman αναλυτικά [Hurewicz and  Wallman 1942].  Για 
να υπολογίσουμε το μέτρο του συνόλου Cantor, χρειαζόμαστε την έννοια του μέτρου 
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Ηausdorff ενός συνόλου. Η έννοια του μέτρου Ηausdorff, στη συνέχεια μας οδηγεί στην 
έννοια της διάστασης Ηausdorff – Besicowitch, που είναι και η διάσταση ομοιότητας. 
 
 

3.3.2.3  Μαθηματικά  Fractals 
 
α. Το Σχήμα 3.4 παριστάνει το τρίγωνο του Sierpinski ( ή Sierpinski Sieve)  
 

 
Σχήμα 3.4 Sierpinski Sieve. 

 
Ένα fractal που ονομάστηκε έτσι από τον Sierpinski το 1915, πρώτο-εμφανίστηκε μέσω της 
Ιταλικής τέχνης στον καθεδρικό ναό Ravello, και σχεδιάστηκε από τον Nicola di Bartolomeo 
της Foggia τον 12ο αιώνα [Wolfram 2002]. Καλείται επίσης Sierpinski gasket ή Sierpinski 
triangle. Αν Νn είναι ο αριθμός μαύρων τριγώνων μετά από την νιοστή επανάληψη, Ln το 
μήκος μιας πλευράς ενός τριγώνου, και An το κλασματικό εμβαδόν που είναι μαύρο μετά από 
την νιοστή επανάληψη [lemmedata 2003]. Τότε: 
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Πίνακας 3.1 Sierpinski triangle. 
 

 
β. Χιονονιφάδα του Koch (Σχήμα 3.5 )(Koch snowflake) 
 

 
Σχήμα 3.5  Koch snowflake. 

 
Ένα fractal, γνωστό ως Νησί του Koch, που περιγράφηκε αρχικά από τον Helge von Koch το 
1904. Κατασκευάζεται αρχίζοντας από ένα ισόπλευρο τρίγωνο, στο οποίο αφαιρούμε το 
εσωτερικό 1/3 κάθε πλευράς, και κατασκευάζουμε εκ νέου ένα ισόπλευρο τρίγωνο στη θέση 
όπου η πλευρά αφαιρέθηκε, και επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία κατά τρόπο αόριστο. 
Έστω Nn ο αριθμός πλευρών, Ln το μήκος  μιας ενιαίας πλευράς, ln το μήκος της  
περιμέτρου και Αn το εμβαδόν της χιονονιφάδας μετά από την νιοστή επανάληψη . Αν για n 
= 0 συμβολίσουμε με ? το εμβαδόν του αρχικού τρίγωνου, και το μήκος μιας αρχικής 
πλευράς για  n= 0 είναι ίσο με 1. [mathworld fractal]  
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Τότε:  
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Πίνακας 3.2 Koch snowflake. 
 

 
γ. Καμπύλες του Sierpinski 
 

 
Σχήμα 3.6 Καμπύλες του Sierpinski. 

 
 

Υπάρχουν αρκετές fractal καμπύλες που συνδέονται με τον Sierpinski.  
 
 

 
Σχήμα 3.7 Fractal καμπύλες που συνδέονται με τον Sierpinski. 

 
 

3.4 Ομογενείς συντεταγμένες - Affine μετασχηματισμοί  

 
Όπως έγινε προφανές για να μοντελοποιήσουμε τις fractal μορφές του φυσικού κόσμου, 
κατασκευάζουμε γεωμετρικά σχήματα που παρουσιάζουν αυτooμοιότητα. Η κύρια τεχνική 
που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των μαθηματικών fractal είναι η επανάληψη: 
επαναλαμβάνουμε ένα συγκεκριμένο γεωμετρικό μετασχηματισμό ξανά και ξανά. Στην 
συνέχεια παρουσιάζουμε τις ομογενείς συντεταγμένες και τους συσχετισμένους 
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μετασχηματισμούς, που χρησιμοποιήσαμε στην κατασκευή του fractal δέντρου της 
προσομοίωση. 
 

3.4.1 Ομογενείς συντεταγμένες 

 
 
Στις γνωστές μας καρτεσιανές συντεταγμένες ένα διάνυσμα περιγράφεται ως εξής: 
 

P = xi + yj + zk 
 

Το ίδιο διάνυσμα σε ομογενείς συντεταγμένες γράφεται ως εξής: 
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Σχήμα 3.8 Ομογενείς συντεταγμένες.  

 
Εφαρμόζοντας τις παραπάνω σχέσεις που εκφράζουν την απεικόνιση των καρτεσιανών 
συντεταγμένων σε ομογενείς, μπορούν πολύ εύκολα να οριστούν όλες οι πράξεις της 
αναλυτικής γεωμετρίας, δηλαδή το εσωτερικό και το εξωτερικό γινόμενο αλλά και η 
πρόσθεση διανυσμάτων σε ομογενείς συντεταγμένες. Είναι επίσης προφανές ότι όταν ο 
συντελεστής κλίμακας είναι μονάδα, τότε οι καρτεσιανές και οι ομογενείς συντεταγμένες 
ενός διανύσματος συμπίπτουν. 
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Στην περίπτωσή μας η παράμετρος h λαμβάνει την τιμή 1, οπότε αναγόμαστε στην 
αναπαράσταση της μορφής (x,y,z,1). Υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε την 
αναπαράσταση των ομογενών συντεταγμένων με τιμές της παραμέτρου h διάφορες του 1, 
όπως στην περίπτωση της προοπτικής προβολής [geom].  
 

3.4.2 Affine μετασχηματισμοί 

 
Ένα διάνυσμα ry μετασχηματίζεται σε ένα άλλο διάνυσμα rx με την βοήθεια ενός πίνακα 
μετασχηματισμού Η, ως εξής:  

ry = Hrx 

 
Γενικά, ο πίνακας μετασχηματισμού Η έχει την μορφή: 
 

1000

TransRotH =  

 
όπου Rot ο πίνακας περιστροφής (3x3) και Trans (3x1) το διάνυσμα μετατόπισης. Η μορφή 
αυτών των πινάκων εξηγείται στα παρακάτω. [Silicon 1996] 
 

3.4.2.1 Μετασχηματισμός μετατόπισης 
 
Όταν ένα αντικείμενο μετατοπίζεται κατά a, b, c ως προς τις κατευθύνσεις x, y, z αντίστοιχα, 
τότε οι συντεταγμένες ενός σημείου του μοντέλου στην νέα του θέση (Xw, Yw, Zw) ως προς 
τις αρχικές του (Xm, Ym, Zm) δίνονται από τις σχέσεις: 
 

Xw=Xm + a, Yw=Ym + b,  Zw=Zm + c, 
 

Σε αυτή την περίπτωση ο πίνακας μετασχηματισμού είναι ο 
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όπου a,b,c οι συντεταγμένες του διανύσματος μετατόπισης [Silicon 1996]. 
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Σχήμα 3.9 Διάνυσμα μετατόπισης. 
 

Οι τελικές συντεταγμένες των σημείων του μοντέλου είναι: 
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3.4.2.1 Μετασχηματισμός περιστροφής 
 
Για περιστροφή γύρω από τον άξονα των Υ κατά γωνία θ ο πίνακας μετασχηματισμού είναι ο 
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Σχήμα 3.10  Περιστροφή.  

 
Αντίστοιχα υπολογίζεται ο πίνακας περιστροφής γύρω από τον άξονα Χ και Ζ κατά γωνία θ 
και είναι: 
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Όταν ο άξονας περιστροφής είναι ένας τυχαίος άξονας στον χώρο, ο τελικός πίνακας 
περιστροφής προκύπτει από διαδοχικούς μετασχηματισμούς. Συγκεκριμένα στην περίπτωση 
που ο μετασχηματισμός είναι περιστροφή κατά γωνία δ γύρω από άξονα που διέρχεται από 
δύο σημεία με συντεταγμένες (x0, y0, z0), (x1, y1, z1) αντίστοιχα, τότε εκτελούμε πρώτα 
μεταφορά, έτσι ώστε το αρχικό σημείο του άξονα να ταυτιστεί με την αρχή του συστήματος 
συντεταγμένων και μετά περιστροφές γύρω από τους άξονες Χ, Υ και Ζ, ώστε ο άξονας να 
συμπέσει με τον άξονα Ζ. Εκτελούμε την περιστροφή και στη συνέχεια τους αντίστροφους 
μετασχηματισμούς ταύτισης του άξονα με τον άξονα συντεταγμένων Ζ, ώστε ο άξονας να 
επανατοποθετηθεί στην αρχική του θέση [Silicon 1996]. Άρα ο τελικός πίνακας 
μετασχηματισμού θα δίνεται από την σχέση:  
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3.4.2.1 Μετασχηματισμός κλίμακας 
 
Ο μετασχηματισμός κλίμακας προκύπτει από την αλλαγή του συντελεστή μεγέθυνσης στο 
διάνυσμα των ομογενών συντεταγμένων κάθε σημείου 

 
Σχήμα 3.11 Κλιμάκωση. 

 
Στην γενικότερη περίπτωση που κάνουμε μεγέθυνση σε όλους τους άξονες, ο πίνακας 
μετασχηματισμού είναι ο: 
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όπου a,b,c οι συντελεστές κλίμακας σε κάθε άξονα [Silicon 1996]. 
 

3.5 Fractals και καρκίνος  

 
Όπως παρατηρήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η δομή του αγγειακού δικτύου του 
καρκινικού όγκου είναι fractal.  Οι ακόλουθες εικόνες παρμένες από ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο ενισχύουν την υπόθεση  αυτή.  
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Εικόνα  3.8 

Εικόνες αγγειακού δικτύου καρκινικού όγκου από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
 

Από τις εικόνες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου παρατηρούμε ότι το αγγειακό δίκτυο στους 
όγκους έχει διαταραγμένη και πεπλεγμένη  δομή, που είναι συνέπεια της γρήγορης και 
χαοτικής ανάπτυξης του αγγειακού δικτύου. Το αγγειακό δίκτυο παρουσιάζει ένα μεγάλο 
βαθμό τυχαίας παραλλαγής στο μήκος και στην διάμετρο των αγγείων [Tsafnat et al 2005]. 
Μέχρι σήμερα, δεν είναι ακόμη διαθέσιμές λεπτομερείς εικόνες ανάπτυξης της αγγειογένεσης 
στους όγκους για μια στερεότυπη κλινική χρήση, αλλά πειραματικά, το αγγειακό δίκτυο 
μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα [James et al 2000]. Έχει διαπιστωθεί ότι οι αγγειακοί όγκοι 
παράγουν τις διαστάσεις 1,89 ± 0,04, ενώ στις  κανονικές αρτηρίες και στις  φλέβες οι 
παραγόμενες διαστάσεις είναι 1,70 ± 0,03. [Gazit et al 1995].  Επίσης διαπιστώθηκε  ότι τα 
αγγεία του  όγκου έχουν ένα αρκετά μεγάλο βαθμό στρεβλότητας, με πολλές μικρότερες 
στρεβλώσεις  επάνω σε κάθε μεγαλύτερη στρέβλωση. 
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4 
 
OpenGL 
 
 
Η επιλογή της OpenGL ως βιβλιοθήκης εγγραφής της παρούσας εργασίας στηρίχτηκε στην 
ικανότητα της να δημιουργεί  υψηλής  απόδοσης  και ποιότητας γραφικά. Τα πλεονεκτήματα 
που παρουσιάζει η OpenGL είναι βασικά τα εξής:  
• Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο 
Μια ανεξάρτητη κοινοπραξία, το συμβούλιο επιθεώρησης αρχιτεκτονικής της OpenGL, 
υποστηρίζει την προδιαγραφή του OpenGL. Με την ευρεία υποστήριξη της βιομηχανίας, η 
OpenGL είναι το μόνο πραγματικά ανοικτό, ουδέτερο, και πολυπλατφορμικό πρότυπο 
γραφικής αναπαράστασης.  
• Σταθερότητα 
Οι εφαρμογές της OpenGL  είναι διαθέσιμες για περισσότερο από επτά έτη σε πολλά είδη 
πλατφορμών. Επιπλέον, κάθε προσθήκη στην προδιαγραφή εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις 
συμβατότητας και ότι οι υπάρχουσες εφαρμογές δεν θα γίνουν ξεπερασμένες.  
• Αξιοπιστία και φορητότητα  
Όλες οι εφαρμογές OpenGL δημιουργούν γραφικά για οποιοδήποτε API-compliant hardware 
OpenGL, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα.  
• Δυνατότητα εξέλιξης  
Λόγω του σχεδιασμού της, η OpenGL δεν δυσκολεύεται να προσαρμόσει στον API 
μηχανισμό επέκτασης της τις νέες  τεχνολογίες του υλισμικού.  
• Εύχρηστη  
Η OpenGL στηρίζεται στην φιλοσοφία του προστακτικού προγραμματισμού. Οι ρουτίνες της 
είναι αποδοτικές με αποτέλεσμα τα προγράμματα σε OpenGL να έχουν λιγότερες γραμμές 
κώδικα από άλλα προγράμματα που γράφονται χρησιμοποιώντας άλλες βιβλιοθήκες. 
Επιπλέον, με τις βιβλιοθήκες της OpenGL ο προγραμματιστής απελευθερώνεται από την 
ανάγκη να γνωρίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υλικού που σχετίζονται με 
την δημιουργία των γραφικών.  
• Καλά τεκμηριωμένη  
‘Έχουν δημοσιευθεί  πολυάριθμα βιβλία για την  OpenGL, και εκτενής κώδικας εφαρμογών 
είναι εύκολα διαθέσιμος. Αυτό καθιστά  την OpenGL πολύ καλά  τεκμηριωμένη 
βιβλιοθήκη[OpenGL].   
Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της  OpenGL, και τις βασικές ρουτίνες, 
που χρησιμοποιήσαμε για την υλοποίηση της προσομοίωσης. Η παρουσίαση αυτή βασίστηκε 
στις σημειώσεις του προπτυχιακού μαθήματος «γραφική υπολογιστών» της σχολής 
ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του ΕΜΠ. 
 

4.1 Τι είναι η OpenGL 
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Ένας νέος χρήστης θα υποθέσει ότι η OpenGL είναι μια βιβλιοθήκη σχεδίασης γραφικών. 
Ωστόσο, με τον όρο OpenGL δεν αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αλλά σε 
ένα πρότυπο υλοποίησης βιβλιοθηκών  σχεδίασης γραφικών. Εμπεριέχει δηλαδή το σύνολο 
των συναρτήσεων που πρέπει να υλοποιεί μία βιβλιοθήκη γραφικών προκειμένου να είναι 
συμβατή με αυτό. Το πρότυπο αυτό λοιπόν καθορίζει μια προγραμματιστική διεπιφάνεια 
(application programming interface ή API).  
Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη γλώσσα προγραμματισμού στην 
οποία θα υλοποιηθεί το πρότυπο της OpenGL. Ενδεικτικά αναφέρουμε της ύπαρξη 
βιβλιοθηκών σε γλώσσες προγραμματισμού Fortran και C , (C++).  
Το γεγονός ότι η OpenGL δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αλλά σε ένα 
πρότυπο που ορίζει την απαιτούμενη λειτουργικότητα μιας βιβλιοθήκης σχεδίασης 
συνεπάγεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ενός κοινού τρόπου λειτουργίας. Δηλαδή, ο 
κώδικας που παράγουν είναι ανεξάρτητος πλατφόρμας (platform independent) και μπορεί να 
εκτελεστεί σε ευρεία γκάμα περιβαλλόντων προγραμματισμού χωρίς ριζική τροποποίηση της 
δομής του.  
Οι βιβλιοθήκες των περισσότερων νέων μεταγλωττιστών εμπεριέχουν (ή υπάρχει η 
δυνατότητα να ενσωματωθεί σε αυτούς) μια υλοποίηση της OpenGL.  
 

4.2 Βιβλιοθήκες  

 
Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε τις κατηγορίες βιβλιοθηκών που συναντά κανείς σε 
υλοποιήσεις της OpenGL, καθώς και συμβάσεις σε ότι αφορά το συμβολισμό εντολών και 
σταθερών.  
 

4.2.1 Βασική Βιβλιοθήκη (OpenGL core library) 

 
H βασική βιβλιοθήκη της OpenGL περιέχει τις κύριες εντολές σχεδίασης. Όλες οι εντολές της 
βιβλιοθήκης αυτής διακρίνονται από το πρόθεμα gl. Πολλές από τις συναρτήσεις της 
δέχονται προκαθορισμένα ορίσματα (συμβολικές σταθερές) τα οποία έχουν οριστεί στη 
βιβλιοθήκη και αντιστοιχούν σε διάφορες παραμέτρους ή καταστάσεις λειτουργίας. Κατά 
σύμβαση, οι σταθερές αυτές ξεκινούν με το πρόθεμα GL_. 
 

4.2.2 OpenGL Utility Library (GLU) 

 
Περιλαμβάνει συναρτήσεις που εκτελούν σύνθετους αλγορίθμους όπως π.χ. τον καθορισμό 
μητρώων προβολής και το σχηματισμό σύνθετων καμπυλών και επιφανειών. Κάθε 
υλοποίηση της OpenGL εμπεριέχει τη βιβλιοθήκη GLU. Όλες οι εντολές της βιβλιοθήκης 
GLU ξεκινούν με το πρόθεμα glu.  
 

4.2.3 OpenGL Utility Toolkit (GLU) 

  
Όπως αναφέραμε το πρότυπο της OpenGL είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας. Ωστόσο, μια 
αυτονόητη απαίτηση ενός προγραμματιστή είναι να έχει τη δυνατότητα να δει το αποτέλεσμα 
των προγραμμάτων του αλλά και να έχει δηλαδή τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αυτό. 
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Χρειάζεται δηλαδή εντολές εισόδου - εξόδου. Παρόλα αυτά οι εντολές αλληλεπίδρασης δεν 
είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας και για το λόγω αυτό οι προγραμματιστές σε OpenGL 
χρησιμοποιούν μία ακόμη βιβλιοθήκη που τους προσφέρει εντολές εισόδου - εξόδου. Μία 
από τις βιβλιοθήκες που προσφέρει τη λειτουργικότητα αυτή είναι το OpenGL Utility Toolkit 
(GLUT). Η βιβλιοθήκη αυτή περιλαμβάνει εντολές απεικόνισης παραθύρων στην οθόνη, 
δημιουργίας menus, διαχείρισης γεγονότων κλπ. Όλες οι εντολές της ξεκινούν με το πρόθεμα 
glut. Με τη δήλωση της κεφαλίδας glut.h δηλώνονται αυτομάτως και οι δύο προηγούμενες 
βιβλιοθήκες . 
 

4.3 Πρωτογενείς τύποι  δεδομένων 

 
Σε υλοποιήσεις της OpenGL σε C οι τύποι δεδομένων που συναντά κανείς είναι όμοιοι με 
τους αντίστοιχους που ορίζονται στη γλώσσα C. Ο Πίνακας  παρουσιάζει τις αντιστοιχίες 
πρωτογενών τύπων δεδομένων που συναντά κανείς στην OpenGL με τους καθορισμένους 
στη γλώσσα C  τύπους.  
 

Τύπος της OpenGL Τύπος δεδομένων Αντίστοιχος τύπος 
δεδομένων στη C 

Επίθεμα 

GLbyte ακέραιος  8 bit signed char b 
GLshort ακέραιος  16 bit short s 

Glint/GLsizei εκτεταμένος 
ακέραιος  32 bit 

int / long i 

GLfloat/GLclampf κινητής 
υποδιαστολής 

float f 

GLdouble/GLclampd κινητής 
υποδιαστολής διπλής 

ακριβείας 64bit 

double d 

GLbyte/GLboolean ακέραιος  8 bit χωρίς 
πρόσημο 

unsigned char ub 

GLushort ακέραιος  16 bit 
χωρίς πρόσημο 

unsigned short us 

GLuint/GLenum/GLbitfield εκτεταμένος 
ακέραιος 32 bit 
χωρίς πρόσημο 

unsigned int / unsigned long ui 

Πίνακας 4.1 Τύποι δεδομένων. 
 

4.4 Ονομασία συναρτήσεων –Συμβάσεις    

 
Υπάρχουν πολλές παραλλαγές μίας εντολής, ανάλογα με:  
 
• τον τύπο των ορισμάτων που αυτή δέχεται (π.χ. ακέραιοι ή πραγματικοί),  
• τις διαστάσεις του χώρου (δύο ή τρεις), 
• τον αριθμό των συνιστωσών των χρωματικών τιμών (π.χ. τρεις στο μοντέλο RGB, 

τέσσερις στο μοντέλο RGB με μίξη χρωμάτων),  
• τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να περάσουμε τις παραμέτρους στην εντολή 

(πέρασμα αριθμητικών τιμών (call by value) ή πέρασμα διανυσμάτων υπό τη μορφή 
μητρώων (call by reference)).  
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Ανάλογα λοιπόν με το συνδυασμό των παραπάνω παραμέτρων, σε υλοποιήσεις της OpenGL 
συναντούμε πολλές παραλλαγές της ίδιας εντολής που αντικατοπτρίζουν το συνδυασμό των 
παραπάνω παραμέτρων βάσει του κανόνα  
όνομα εντολής-(διάσταση χώρου / χρωματικές συνιστώσες)-(τύπος ορισμάτων)-(τρόπος 
κλήσεως ορισμάτων)  
Στο τέλος δηλαδή του ονόματος της εντολής προσθέτονται επιθήματα που καθορίζουν 
πλήρως τις παραπάνω παραμέτρους.  
Έτσι λ.χ. για τον καθορισμό ενός σημείου στο δισδιάστατο χώρο που η συντεταγμένες του 
δίνονται υπό τη μορφή πραγματικών αριθμών απλής ακρίβειας η αντίστοιχη εντολή έχει τη 
μορφή:  
glVertex2f (GLfloat x, GLfloat y);  
ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση στον τρισδιάστατο χώρο με ορίσματα ακεραίων θα έχει τη 
μορφή  
glVertex3i(GLint x, GLint y, GLint z);  
Ένα σημείο μπορεί να δοθεί σε εντολή glVertex* υπό τη μορφή ενός πίνακα. Π.χ. ο πίνακας:  
float coord [ ] = {1 , 2, 3} ;  
καθορίζει ένα σημείο στον τρισδιάστατο χώρο με συντεταγμένες (x,y,z) = (1,2,3).  
Στην περίπτωση αυτή στο όνομα της εντολής προστίθεται το επίθημα v που ορίζει ότι 
περνάμε ως όρισμα έναν δείκτη. Η εντολή έχει τη μορφή:  
glVertex3fv(const GLfloat *coordArray);  
Δίνοντας λοιπόν την εντολή glVertex3fv(coord); ορίζουμε το παραπάνω σημείο.  
 

4.5 OpenGL ως μηχανή καταστάσεων    

 
 
Το περιβάλλον της OpenGL μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μηχανή καταστάσεων. Με τον 
όρο «μηχανή καταστάσεων» εννοούμε ένα περιβάλλον το οποίο, σε κάθε χρονική στιγμή, 
λειτουργεί βάσει προκαθορισμένων ιδιοτήτων (attributes). Οι ιδιότητες αυτές έχουν μια 
προκαθορισμένη αρχική τιμή, μπορούν να μεταβληθούν κατά την πορεία της εκτέλεσης του 
κώδικα από τον προγραμματιστή και οι αρχικές τιμές τους ή οι τιμές που τους ανατέθηκαν 
την τελευταία φορά παραμένουν ενεργές.  
Δεδομένου ότι στην OpenGL οι αλγόριθμοι εκτελούνται επαναληπτικά μέσα σε βρόχους 
διαχείρισης γεγονότων, είναι σημαντικό ο προγραμματιστής να αρχικοποιεί τις παραμέτρους 
και να παρακολουθεί τις τιμές τους, ούτως ώστε να παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε 
κάθε κύκλο εκτέλεσης.  
Ορισμένα παραδείγματα ιδιοτήτων που ορίζονται στην OpenGL είναι: το τρέχον χρώμα 
σχεδίασης, οι τρέχουσες τιμές των μητρώων μετασχηματισμού και προβολής, το είδος του 
μητρώου που επιλέγουμε για τροποποιήσουμε σε κάποια χρονική στιγμή, το πάχος των 
σχεδιαζόμενων γραμμών σχεδίασης, το χρώμα καθαρισμού της οθόνης κ.λ.π. 
  

4.5.1 Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση και επισκόπηση παραμέτρων κατάστασης  

 
Η κατάσταση λειτουργίας της OpenGL, σε κάθε χρονική στιγμή, καθορίζεται από τις τιμές 
που αναθέτουμε σε ένα σύνολο προκαθορισμένων ιδιοτήτων. Μπορούμε να διακρίνουμε τις 
ιδιότητες σε δύο κατηγορίες:  
 

4.5.1.1 Ιδιότητες δύο καταστάσεων 
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Αυτές έχουν δύο πιθανές τιμές (TRUE ή FALSE) και καθορίζουν την υποστήριξη ή μη 
εξειδικευμένων λειτουργιών, όπως λ.χ. τη μίξη χρωμάτων (blending), την καταστολή 
κρυμμένων επιφανειών (hidden surface removal), τη χρήση ρεαλιστικού μοντέλου φωτισμού 
και την απόδοση υφής σε επιφάνειες (texture mapping).  
Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να δηλώνεται η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων της OpenGL 
είναι καθαρά πρακτικός. Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των δυνατών ιδιοτήτων, όταν 
αυτές δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν από τον προγραμματιστή, θα προκαλούσε άσκοπη 
επιβάρυνση στο σύστημα. Συνεπώς δίνοντας στον προγραμματιστή τη δυνατότητα επιλογής 
ως προς την ενεργοποίηση των προσφερομένων δυνατοτήτων, η OpenGL βελτιστοποιεί το 
υπολογιστικό φορτίο, καθώς υποστηρίζει μόνο εκείνες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις 
εκάστοτε ανάγκες του προγραμματιστή.  
Για να δηλώσουμε στην OpenGL την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση ιδιοτήτων δύο 
καταστάσεων, αναθέτουμε σε αντίστοιχες προκαθορισμένες παραμέτρους της OpenGL τις 
τιμές GL_TRUE ή GL_FALSE αντίστοιχα. Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των 
λειτουργιών αυτών γίνεται με τις εντολές glEnable() και glDisable():  
void glEnable(GLenum cap);  
void glDisable(Glenum cap);  
όπου cap η ιδιότητα που επιθυμούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε.  
Εάν επιθυμούμε λ.χ. να ενεργοποιήσουμε την καταστολή κρυμμένων επιφανειών, δίνουμε ως 
παράμετρο στην glEnable() την προκαθορισμένη αριθμητική σταθερά GL_DEPTH.  
glEnable(GL_DEPTH);  
Παρομοίως, η απενεργοποίηση της παραμέτρου γίνεται με την εντολή  
glDisable(GL_DEPTH);  
Προκειμένου να ελέγξουμε αν μια ιδιότητα δύο καταστάσεων είναι ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη χρησιμοποιούμε την εντολή:  
GLboolean glIsEnabled(GLenum capability);  
η οποία επιστρέφει GL_TRUE ή GL_FALSE, ανάλογα με το αν η εξεταζόμενη ιδιότητα είναι 
ενεργοποιημένη ή όχι. 
 

4.5.1.1 Σύνθετες ιδιότητες κατάστασης 
   
Εκτός από τις μεταβλητές δύο καταστάσεων (ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη) 
υπάρχουν μεταβλητές κατάστασης που μπορούν να πάρουν περισσότερες από δύο τιμές. 
Προφανώς στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές glEnable, 
glDisable και glIsEnabled για να αναθέσουμε ή να πάρουμε την τιμή τους. Αντί αυτού, στη 
OpenGL χρησιμοποιείται ένα σύνολο εντολών ανάθεσης τιμών. Για τις μεταβλητές πολλών 
καταστάσεων, έχει καθοριστεί ένα σύνολο «εντολών ερώτησης» (query functions) οι οποίες 
επιστρέφουν την τιμή ή τις τιμές που τις χαρακτηρίζουν:  
void glGetBooleanv(Glenum parameterName, GL Boolean *parameters);  
void glGetIntegerv(Glenum parameterName, GLint *parameters);  
void glGetFloatv(Glenum parameterName, GLfloat *parameters);  
void glGetDoublev(Glenum parameterName, GLdouble *parameters);  
όπου parameterName η εξεταζόμενη παράμετρος.  
Οι παραπάνω εντολές δέχονται ως ορίσματα προκαθορισμένες παραμέτρους. Οι παράμετροι 
αυτές προσδιορίζουν την ιδιότητα της οποίας η τιμή θέλουμε να επιστραφεί. Το όρισμα 
parameters είναι ένας δείκτης του μητρώου, στο οποίο αποθηκεύονται οι τιμές που 
προσδιορίζουν την εκάστοτε παράμετρο.  
Το ποια εντολή θα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε πληροφορία της τρέχουσας τιμής μιας 
παραμέτρου εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων, που θα επιλέξουμε για την αποθήκευση της 
τιμής της.  
Π.χ. στην περίπτωση του τρέχοντος χρώματος σχεδίασης στο χρωματικό μοντέλο RGB το 
μητρώο parameters θα περιέχει τις τιμές των τριών χρωματικών συνιστωσών και θα πρέπει να 
έχει  διάσταση 3. Στην περίπτωση αυτή εισάγουμε ως όρισμα parameterName την αριθμητική 
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σταθερά GL_CURRENT_COLOR και η εντολή επιστροφής του τρέχοντος χρώματος 
συντάσσεται ως εξής.  
glGetFloatv(GL_CURRENT_COLOR, parameters);  
Επισημαίνουμε ότι σπάνια χρησιμοποιούμε τις παραπάνω εντολές για να αποθηκεύσουμε τις 
τρέχουσες τιμές μιας ιδιότητας. Αντί αυτού, είναι βολικότερη η αποθήκευση μιας ομάδας 
ιδιοτήτων.  
 

4.6 Σχεδίαση στην OpenGL    

 
Όλα τα βασικά σχήματα στην OpenGL σχηματίζονται με δήλωση των κορυφών τους. Με τον 
όρο «βασικά σχήματα» αναφερόμαστε σε γραμμές, τρίγωνα και πολύγωνα. Πιο «σύνθετα» 
σχήματα, όπως κύκλοι και ελλείψεις προσεγγίζονται με τη σύνδεση πολλαπλών σημείων τους 
με ευθύγραμμα τμήματα. Η OpenGL δουλεύει σε ομογενείς συντεταγμένες της τρισδιάστατης 
προβολικής γεωμετρίας. Για εσωτερικούς υπολογισμούς όλες οι κορυφές  αναπαρίστανται με 
τέσσερις συντεταγμένες κινητής υποδιαστολής (x, y, z, w).(ομογενείς συντεταγμένες) Αν η 
παράμετρος w είναι διαφορετική από το 0, τότε αυτές οι συντεταγμένες ανταποκρίνονται στο 
τρισδιάστατο σημείο (x/w, y/w, z/w). Μπορούμε να καθορίσουμε την συντεταγμένη w στις 
εντολές OpenGL, αλλά αυτό γίνεται σπανίως. Αν η συντεταγμένη w δεν είναι καθορισμένη, 
το σύστημα θεωρεί ότι έχει την τιμή 1.  
 

4.6.1 Καθορισμός Οθόνης  

 
Πριν αρχίσουμε το σχεδιασμό μιας νέας σκηνής, απαιτείται ο καθαρισμός του ενταμιευτή 
(buffer) του υπολογιστή, όπου διατηρείται η σχεδιαζόμενη σκηνή. Με τον όρο «καθαρισμό» 
ουσιαστικά εννοούμε την αρχικοποίηση των pixels του ενταμιευτή με κάποια 
προκαθορισμένη τιμή. Ο καθαρισμός γίνεται με ένα χρώμα φόντου που επιλέγουμε εμείς. Το 
χρώμα καθαρισμού της οθόνης είναι μια μεταβλητή κατάστασης που η τιμή της καθορίζεται 
με την εντολή:  
glClearColor(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat alpha);  
όπου red, green, blue τα βάρη του χρώματος στο χρωματικό μοντέλο RGB. Η τέταρτη 
παράμετρος έχει νόημα μόνο στην περίπτωση που ορίζουμε διάφανα. Όντας μεταβλητή 
κατάστασης, το χρώμα καθαρισμού διατηρεί την τελευταία τιμή που του ανατέθηκε. Ο 
καθαρισμός της οθόνης γίνεται με την εντολή glClear():  
glClear(GLEnum buffer);  
όπου buffer ο ενταμιευτής που θέλουμε να καθαρίσουμε.  
Η εντολή glClear() αποδίδει σε όλες τις θέσεις μνήμης του ενταμιευτή την προκαθορισμένη 
τιμή καθαρισμού για το συγκεκριμένο ενταμιευτή. Π.χ. αποδίδει στον ενταμιευτή χρώματος 
τις χρωματικές τιμές του φόντου. Δεδομένου ότι η μηχανή της OpenGL περιέχει πολλούς 
ενταμιευτές, πρέπει να καθορίσουμε το είδος του ενταμιευτή που επιθυμούμε να 
καθαρίσουμε, περνώντας ως όρισμα την κατάλληλη σταθερά στην εντολή glClear(): 
Προκειμένου λ.χ. να καθαρίσουμε τον ενταμιευτή χρωματικών τιμών δίνουμε ως όρισμα τη 
σταθερά GL_COLOR_BUFFER_BIT.  
Στο παρακάτω παράδειγμα καθορίζουμε τον ενταμιευτή χρωματικών τιμών χρησιμοποιώντας 
ως χρώμα φόντου το μαύρο:  
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);  
Η πρώτη γραμμή θέτει το χρώμα καθαρισμού στο μαύρο και η επόμενη γραμμή καθαρίζει 
ολόκληρο το παράθυρο με το χρώμα αυτό. Συνήθως ορίζουμε το χρώμα καθαρισμού στην 
αρχή του προγράμματός μας και μετά καθαρίζουμε τους buffers όσο συχνά χρειάζεται.  
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Η εντολή glClear επιτρέπει επίσης τον καθορισμό πολλαπλών ενταμιευτών με μία μόνο 
κλήση της. Στην περίπτωση αυτή δίνουμε ως όρισμα πολλαπλές παραμέτρους διαχωρισμένες 
με τελεστές OR ( | ).  
Για να καθαρίσουμε λ.χ. τον ενταμιευτή χρωματικών τιμών (color buffer) και τον ενταμιευτή 
τιμών βάθους (depth buffer) δίνουμε:  
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);  
glClearDepth(0.0);  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
Η εντολή glClearColor() είναι ίδια με αυτήν του προηγούμενου παραδείγματος, ενώ εντολή 
glClearDepth() καθορίζει την τιμή την οποία θα δώσουμε σε κάθε pixel του ενταμιευτή 
βάθους (περισσότερα για τη χρήση ενταμιευτών βάθους στην ενότητα «Καταστολή 
κρυμμένων επιφανειών»).  
O πίνακας 4.2  περιέχει τη λίστα των ενταμιευτών που μπορούμε να καθαρίσουμε 
χρησιμοποιώντας την εντολή glClear  
 

Ενταμιευτής  Παράμετρος  
Color Buffer  GL_COLOR_BUFFER_BIT  
Depth Buffer  GL_DEPTH_BUFFER_BIT  
Accumulation Buffer GL_ACCUM_BUFFER_BIT  
Stencil Buffer  GL_STENCIL_BUFFER_BIT 

Πίνακας 4.2 Κατηγορίες ενταμιευτών. 
 

Η OpenGL μας επιτρέπει να καθορίσουμε πολλαπλούς buffers διότι ο καθαρισμός γενικά 
είναι μία αργή διαδικασία μιας και υπάρχουν πάρα πολλά pixel στο παράθυρο (εκατομμύρια) 
και ορισμένες κάρτες γραφικών επιτρέπουν τον ταυτόχρονο καθαρισμό πολλαπλών 
ενταμιευτών. Για κάρτες που δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία ισχύει ο διαδοχικός 
καθαρισμός ενταμιευτών. Η διαφορά μεταξύ της εντολής  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
και  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);  
glClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
είναι ότι, σε συστήματα υλικού (hardware) που υποστηρίζουν παράλληλο καθαρισμό 
ενταμιευτών, η πρώτη εκδοχή θα εκτελεστεί ταχύτερα.  
 

4.6.2 Καθορισμός Χρωμάτων 

 
Με την OpenGL, η περιγραφή του σχήματος ενός αντικειμένου και ο χρωματισμός του είναι 
ανεξάρτητα. Κάθε φορά που δίνουμε εντολή σχεδιάσης ενός συγκεκριμένου γεωμετρικό 
σχήμα, το τρέχον επιλεγμένο χρώμα, όντας μεταβλητή κατάστασης, καθορίζει και το χρώμα 
με το οποίο το σχήμα σχεδιάζεται.  
Για να καθορίσουμε ένα χρώμα, χρησιμοποιούμε την εντολή glColor3f(). Η εντολή αυτή 
παίρνει τρεις παραμέτρους, οι οποίες είναι όλες αριθμοί κινητής υποδιαστολής ή διπλής 
ακρίβειας (μεταξύ 0.0 και 1.0) ή ακέραιοι, ανάλογα με το ποια από τις παρακάτω τρείς 
μορφές επιλέγουμε:  
void glColor3ub(GLubyte red, GLubyte green, GLubyte blue);   
void glColor3f(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue);  
void glColor3d(GLdouble red, GLdouble green, GLdouble blue);  
Οι παράμετροι red, green και blue αντιστοιχούν στις τιμές των χρωματικών συνιστωσών του 
χρώματος στο μοντέλο RGB  
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4.6.4 Η δομή glBegin() – glEnd() 

  
Ο ορισμός κάθε γεωμετρικού σχήματος περικλείεται μεταξύ των δύο εντολών glBegin() και 
glEnd():  
void glBegin(GLEnum mode);  
void glEnd();  
Μεταξύ των εντολών αυτών δίνονται οι κορυφές του γεωμετρικού σχήματος. Το είδος όμως 
του γεωμετρικού σχήματος που σχεδιάζεται εξαρτάται από τη σταθερά που δίνουμε ως 
όρισμα στην εντολή glBegin. Αρκέτά από τα δυνατά  ορίσματα της glBegin() δίνονται στον 
Πίνακα 4.3. 
 
Παράμετρος  Σημασία 
GL_POINTS Ανεξάρτητα σημεία. 
GL_LINES Ζεύγη κορυφών που ερμηνεύονται ως ξεχωριστά ευθύγραμμα 

τμήματα. 
GL_POLYGON Όριο ενός απλού κυρτού τριγώνου. 
GL_TRIANGLES Τριάδες κορυφών που ερμηνεύονται ως  τρίγωνα.  
GL_QUADS Τετράδες κορυφών που ερμηνεύονται ως πολύγονα τεσσάρων 

πλευρών. 
GL_LINE_STRIP Σειρές από ενωμένα ευθύγραμμα τμήματα. 
GL_LINE_LOOP Σειρές από ενωμένα ευθύγραμμα τμήματα κλειστού βρόγχου. 
GL_TRIANGLE_STRIP Συνδεμένα τρίγωνα σε σειρά. 
GL_TRIANGLE_FAN Συνδεμένα τρίγωνα σε έλικα. 
GL_QUAD_STRIP Συνδεμένα πολύγωνα τεσσάρων πλευρών σε σειρά.  

Πίνακας 4.3 glBegin ορίσματα. 
 
Το Σχήμα 4.1 δείχνει παραδείγματα  των στοιχειωδών γεωμετρικών αντικειμένων που 
αναφέρονται στον Πίνακα 4.3  

 
Σχήμα 4.1 Τύποι Στοιχειωδών Γεωμετρικών Αντικειμένων. 

 

4.6.5. Όψεις Πολυγώνων  

Στην OpenGL κάθε πολύγωνο χαρακτηρίζεται από δύο όψεις: τη μπροστινή και την πίσω 
όψη. Η επιλογή του ποια όψη θα χαρακτηριστεί ως μπροστινή ή πίσω είναι αυθαίρετη. Σε 
περιπτώσεις που ορίζουμε σχήματα κλειστά στο χώρο, για τα επιμέρους πολύγωνα που 
ορίζουν τα σχήματα αυτά, συνήθως χαρακτηρίζουμε την εξωτερική τους όψη τους ως 
“μπροστινή” και την εσωτερική ως “πίσω” όψη. Ο διαχωρισμός της μπροστινής από την πίσω 
όψη είναι σημαντικός στην περίπτωση που θέλουμε να αποδώσουμε διαφορετική υφή σε 
κάθε επιφάνεια.  
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Στην OpenGL, ο προσανατολισμός της επιφάνειας ενός πολυγώνου καθορίζεται ανάλογα με 
τη φορά δήλωσης των κορυφών του. Εάν ο θεατής δηλώσει τις κορυφές του πολυγώνου με 
αριστερόστροφη φορά από τη δική του οπτική γωνία τότε, η ορατή σε αυτόν πλευρά θα είναι 
η μπροστινή. Εάν σχηματίσει το πολύγωνο με δήλωση των κορυφών με τη φορά των δεικτών 
του ρολογιού – πάντα από τη δική του οπτική γωνία - τότε στον θεατή θα είναι ορατή η πίσω 
όψη.  

Μπροστινή όψη                          Πίσω όψη 

 
   Πίσω όψη      Μπροστινή όψη   

Σχήμα 4.2 Καθορισμός όψεων πολυγώνων. 
 
Ο παραπάνω τρόπος δήλωσης του προσανατολισμού επιφανειών πολυγώνου είναι η 
προκαθορισμένη σύμβαση στην OpenGL. Ωστόσο, αυτή μπορεί να μεταβληθεί με την εντολή 
glFrontFace()  
GlFrontFace(Glenum mode) 
όπου η παράμετρος mode έχει δύο πιθανές τιμές:  
Την GL_CCW, όπου η ορατή στο θεατή όψη χαρακτηρίζεται ως μπροστινή όψη (front facing 
polygon), εάν οι κορυφές του πολυγώνου δηλωθούν κατά τη θετική φορά (counterclockwise) 
από την οπτική γωνία του θεατή. Αυτή είναι και η default κατάσταση λειτουργίας.  
Την GL_CW, όπου η ορατή στο θεατή όψη χαρακτηρίζεται ως μπροστινή όψη, εάν οι 
κορυφές του πολυγώνου δηλωθούν κατά την αρνητική φορά (clockwise) από την οπτική 
γωνία του θεατή. 
 

4.6.6  Τροποποίηση σχεδίασης πολυγώνων  

  
Κάθε όψη ενός πολυγώνου (μπροστινή και πίσω) μπορεί να σχεδιαστεί με διαφορετικό 
τρόπο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν για την εκάστοτε πλευρά. Π.χ. μπορούμε να 
σχεδιάζουμε τις μπροστινές όψεις των πολυγώνων συμπαγείς και τις πίσω όψεις ως 
περιγράμματα. Η προκαθορισμένη κατάσταση λειτουργίας στην OpenGL οι μπροστινές και 
οι πίσω όψεις σχεδιάζονται συμπαγείς, ωστόσο η συμπεριφορά αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
με την εντολή glPolygonMode():  
 
void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode);  
 
όπου η παράμετρος face δηλώνει την όψη για την οποία θέλουμε να επιβάλουμε την 
τροποποίηση και η παράμετρος mode δηλώνει την επιβαλλόμενη τροποποίηση ως προς τον 
τρόπο απεικόνισης της εκάστοτε όψης.  
 
Για την παράμετρο face υπάρχουν τρεις επιλογές:  
• GL_FRONT  Η επιβαλλόμενη τροποποίηση αφορά τις μπροστινές όψεις.  
• GL_BACK     Η επιβαλλόμενη τροποποίηση αφορά τις πίσω όψεις . 
• GL_FRONT_AND_BACK Η επιβαλλόμενη τροποποίηση αφορά και τις δύο όψεις.  
 
Για την παράμετρο mode υπάρχουν τρείς επιλογές: 
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• GL_FILL Η όψη σχεδιάζεται συμπαγής. Προκαθορισμένη επιλογή για μπροστινές 
και πίσω όψεις.  
• GL_LINE   Σχεδιάζεται μόνο το περίγραμμα της όψης.  
• GL_POINT   Σχεδιάζονται μόνο οι κορυφές της όψης.  
 

4.6.6.1. Καταστολή όψεων πολυγώνων 
 
Σε μια εντελώς κλειστή επιφάνεια δημιουργημένη από πολύγωνα με τον ίδιο 
προσανατολισμό και όλες τις εξωτερικές επιφάνειες δηλωμένες ως μπροστινές, δεν θα είναι 
ποτέ καμία από τις πίσω όψεις τους ορατή σε έναν εξωτερικό παρατηρητή, διότι πάντα θα 
κρύβονται από τα μπροστινά πολύγωνα. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να αυξήσουμε την 
ταχύτητα σχεδιασμού, αναθέτοντας την OpenGL να απορρίπτει πολύγωνα μόλις διαπιστώνει 
ότι είναι back-facing. Ομοίως, σε έναν εσωτερικό παρατηρητή, μόνο οι πίσω όψεις θα είναι 
ορατές. Για να πληροφορήσουμε την OpenGL να απορρίπτει τα front- ή back-facing 
πολύγωνα, χρησιμοποιούμε την εντολή glCullFace() και ενεργοποιούμε την αφαίρεση με την 
εντολή glEnable()  
void glEnable(GL_CULL_FACE);  
Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της απόρριψης όψεων γίνεται με την εντολή 
glCullFace():  
void glCullFace(GLenum mode);  
Η παραπάνω γραμμή κώδικα δηλώνει ποια πολύγωνα πρέπει να απορριφθούν πριν 
μετατραπούν σε συντεταγμένες οθόνης. Η μέθοδος είναι είτε GL_FRONT, GL_BACK ή  
GL_FRONT_ AND_BACK για να δηλώσει front-facing, back-facing ή όλα τα πολύγωνα. Για 
να ενεργοποιηθεί η απόρριψη (culling) πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή glEnable() 
με την παράμετρο GL_CULL_FACE και για να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιούμε την εντολή 
glDisable() με την ίδια παράμετρο.  
Η ενεργοποίηση της καταστολής όψεων με την glEnable(GL_CULL_FACE), όταν δεν 
συνοδεύεται από τη δήλωση εντολής glCullFace, θεωρεί ως προκαθορισμένη λειτουργία την 
καταστολή των πίσω όψεων.  
 

4.6.6 Ομάδες Ιδιοτήτων  

 
Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως ότι τιμές των μεταβλητών κατάστασης  μπορούν να 
αποθηκευτούν σε μητρώα για μελλοντική χρήση με τις εντολές glGetFloatv glGetDoublev 
κλπ. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εντολών για την αποθήκευση του ενός συνόλου ιδιοτήτων 
θα επιβάρυνε τον προγραμματιστή. Για να αποφευχθεί το φορτίο αυτό, στην OpenGL έχουν 
καθοριστεί οι ομάδες ιδιοτήτων (attribute groups). Δηλαδή, οι ιδιότητες της μηχανής 
κατάστασης έχουν ομαδοποιηθεί ούτως ώστε με μία μόνο εντολή να εκτελείται η 
αποθήκευση όλων των ιδιοτήτων μιας ομάδας σε μία θέση μνήμης για μελλοντική χρήση. 
Μια τέτοια αποθήκευση είναι χρήσιμη στην περίπτωση που θέλουμε να μεταβάλλουμε σε ένα 
ενδιάμεσο στάδιο του κώδικα κάποιες ιδιότητες και αργότερα να επαναφέρουμε τις 
αποθηκευμένες ρυθμίσεις.  
Οι ομάδες ιδιοτήτων αποθηκεύονται στη στοίβα ιδιοτήτων, μια περιοχή μνήμης που 
χρησιμοποιεί η μηχανή της OpenGL για το σκοπό αυτό. Η αποθήκευση γίνεται με τη χρήση 
της εντολής glPushAttrib(): 
 
void glPushAttrib(attributeGroup);  
 
όπου attributeGroup μια αριθμητική σταθερά που καθορίζει την ομάδα ιδιοτήτων που 
θέλουμε να αποθηκεύσουμε. Στην OpenGL έχουν καθοριστεί οι εξής ομάδες ιδιοτήτων:  
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• GL_POINT_BIT Ομάδα ιδιοτήτων σημείου. Περιέχει τις παραμέτρους που 
χαρακτηρίζουν την εμφάνιση ενός σημείου όπως λ.χ. το μέγεθος κουκίδας  
• GL_LINE_BIT Ομάδα ιδιοτήτων γραμμών. Περιέχει τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν 
την εμφάνιση μιας γραμμής όπως λ.χ. το πάχος της και η διάστιξή της.  
• GL_POLYGON_BIT Ομάδα ιδιοτήτων πολυγώνων. Περιέχει τις ιδιότητες που 
χαρακτηρίζουν την εμφάνιση ενός πολυγώνου όπως λ.χ. τις συμβάσεις ως προς τον 
καθορισμό και τον τρόπο σχεδίασης της μπροστινής και πίσω όψης τους.  
• GL_CURRENT_BIT Ομάδα ιδιοτήτων χρώματος. Επισημαίνουμε ότι το χρώμα 
περιλαμβάνεται σε όλες τις ομάδες ιδιοτήτων. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης 
μόνο αυτού αποθηκεύοντας την «ομάδα» χρώματος GL_CURRENT_BIT, στην οποία 
περιλαμβάνεται μόνο αυτό.  
Η ανάκληση των τιμών ιδιοτήτων που αποθηκεύτηκαν στη στοίβα ιδιοτήτων γίνεται 
εκτελώντας την εντολή glPopAttrib(). 
void glPopAttrib()  
 

4.6.6 Λίστες απεικόνισης (display lists)  

 
Συχνά, είναι βολικό η περιγραφή ενός σύνθετου γεωμετρικού σήματος να περικλείεται σε μια 
αυτόνομη ενότητα κώδικα, η οποία θα εκτελείται κάθε φορά που θέλουμε να σχεδιάσουμε 
αυτό το σχήμα. Στην OpenGL τη δυνατότητα αυτή δίνουν οι λίστες απεικόνισης (display 
lists). Οι λίστες απεικόνισης διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση κώδικα και 
απαλλάσσουν τον προγραμματιστή από περιττές επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του ίδιου 
σύνθετου σχήματος.  
Μια λίστα απεικόνισης περικλείεται μεταξύ δύο εντολών των glNewList και glEndList. Κάθε 
ξεχωριστή λίστα απεικόνισης διακρίνεται από τις υπόλοιπες βάσει ενός ακεραίου αριθμού 
που παίζει το ρόλο του «αναγνωριστικού αριθμού» της (list identifier). Προκειμένου να 
αποδώσουμε αναγνωριστικούς αριθμούς σε λίστες απεικόνισης, πρέπει να δεσμεύσουμε το 
απαιτούμενο εύρος τιμών. Η δέσμευση αυτή γίνεται με την εντολή glGenLists().  
GLuint glGenLists(GLint range);  
όπου range το πλήθος των αναγνωριστικών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Η 
συνάρτηση επιστρέφει μια ακέραιη τιμή που αντιστοιχεί στον πρώτο αναγνωριστικό αριθμό. 
Ο πρώτος έχει ακέραιη τιμή listID, ο δεύτερος listID+1 και ούτω καθ’ εξής. Η ανάθεση 
αναγνωριστικής τιμής σε μια λίστα απεικόνισης γίνεται κατά την έναρξη της δήλωσής της 
στην εντολή glNewList().  
void glNewList(GLuint listID, GLenum listMode);  
όπου listID το αναγνωριστικό που θέλουμε να αποδώσουμε στη λίστα απεικόνισης. Η 
παράμετρος listMode έχει δύο πιθανές τιμές:  
• GL_COMPILE Δηλώνουμε τον κώδικα σχεδιασμού του σύνθετου αντικειμένου που 
περιγράφεται στη λίστα απεικόνισης.  
• GL_COMPILE_AND_EXECUTE Δηλώνουμε και εκτελούμε τον κώδικα σχεδιασμού 
του σύνθετου σχεδίου που περιγράφεται στη λίστα απεικόνισης.  
Μεταξύ των εντολών glNewList και glEndList μπορούμε να συνθέσουμε το σύνθετο 
αντικείμενο της λίστας απεικόνισης χρησιμοποιώντας τις εντολές σχεδίασης σχημάτων που 
αναφέραμε παραπάνω. Η εκτέλεση του κώδικα που περιέχεται σε μία λίστα απεικόνισης, 
γίνεται δίνοντας τον αναγνωριστικό της αριθμό ως όρισμα στην εντολή glCallList() 
void glCallList(GLuint listID);  
Μία σημαντική λεπτομέρεια που ο προγραμματιστής πρέπει να λάβει υπόψη, αφορά τις 
πιθανές αλλαγές των μεταβλητών κατάστασης κατά την εκτέλεση μιας λίστας απεικόνισης. 
Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, εάν μέσα σε μια display list αναθέτουμε κάποια τιμή σε μια 
μεταβλητή κατάστασης (όπως π.χ. το τρέχον χρώμα σχεδίασης), οι μεταβολές αυτές θα 
παραμείνουν παραμένουν ενεργές και μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. Δηλαδή εάν 
μέσα στη display list έχει οριστεί την τελευταία φορά ως χρώμα σχεδίασης το κόκκινο μετά 
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το πέρας της εκτέλεσης της λίστας η παράμετρος θα διατηρήσει την τελευταία τιμή και θα 
πρέπει να τη μεταβάλλει ο προγραμματιστής. Είναι χρήσιμο ο προγραμματιστής να 
αποθηκεύσει τις τιμές των ιδιοτήτων που θα μεταβάλλει η λίστα απεικόνισης στη στοίβα 
ιδιοτήτων, πριν από την κλήση της λίστας, ούτως ώστε να είναι σε θέση να τις επαναφέρει 
μετά το πέρας της εκτέλεσης της λίστας. Η διαγραφή μιας ή περισσοτέρων λιστών 
απεικόνισης (αποδέσμευση των αναγνωριστικών αριθμών τους) γίνεται με την εντολή  
glDeleteLists(startId, nLists);  
Όπου startId o αναγνωριστικός αριθμός της πρώτης λίστας απεικόνισης και nLists το πλήθος 
των λιστών που θέλουμε να διαγράψουμε.  
 

4.6.6 Περιορισμοί κατά τη χρήση των glBegin() και glEnd()  

 
Η πιο σημαντική πληροφορία για τις κορυφές είναι οι συντεταγμένες τους, οι οποίες 
καθορίζονται από την εντολή glVertex*(). Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε επιπλέον 
εξειδικευμένες παραμέτρους για κάθε κορυφή, όπως το χρώμα, προσανατολισμό κανονικού 
διανύσματος, συντεταγμένες υφής ή και συνδυασμό αυτών χρησιμοποιώντας ειδικές εντολές. 
Υπάρχουν μερικές ακόμα εντολές που είναι έγκυρες μεταξύ του ζευγαριού glBegin() και 
glEnd(). Ο Πίνακας 4.4 περιέχει μια πλήρη λίστα των έγκυρων εντολών.  
 

Εντολή  Σημασία  
glVertex*()  Θέτει τις συντεταγμένες της κορυφής.  
glColor*()  Θέτει το τρέχον χρώμα.  
glIndex*()  Θέτει τον τρέχοντα χρωματικό πίνακα.  
glNormal*()  Θέτει τις συντεταγμένες του κανονικού διανύσματος.  
glEvalCoord*()  Δημιουργεί συντεταγμένες.  
glCallList(), glCallLists()  Εκτελεί την/ τις λίστα/ λίστες απεικόνισης.  
glTexCoord*()  Θέτει τις συντεταγμένες της υφής.  
glEdgeFlag*()  Ελέγχει το σχεδιασμό των άκρων.  
glMaterial*()  Θέτει τις ιδιότητες του υλικού.  
Πίνακας 4.4 Έγκυρες εντολές μεταξύ του ζευγαριού glBegin() και glEnd(). 

  
Καμιά άλλη εντολή εκτός από αυτές που προαναφέρθηκαν δεν είναι έγκυρη μεταξύ του 
ζευγαριού glBegin() και glEnd() και οποιαδήποτε άλλη κλήση σε OpenGL δημιουργεί 
σφάλμα. Παρόλα αυτά όμως, μπορούμε να συμπεριλάβουμε άλλου είδους σύνταξη, όπως 
επαναληπτικούς βρόχους δήλωσης σημείων με δομές for(). Οι εντολές glVertex*() πρέπει να 
εμφανίζονται μεταξύ ενός συνδυασμού glBegin() και glEnd(). Αν εμφανίζονται αλλού δεν 
επιτυγχάνουν τίποτα. Αν εμφανιστούν σε μια display list, εκτελούνται μόνο μεταξύ των 
glBegin() και glEnd().  
Παρόλο που πολλές εντολές επιτρέπονται μεταξύ των glBegin() και glEnd(), οι κορυφές 
δημιουργούνται μόνο όταν ακολουθεί η εντολή glVertex*(). Από τη στιγμή που κληθεί η 
εντολή glVertex*(), η OpenGL αναθέτει στην κορυφή που προκύπτει το τρέχον χρώμα, 
συντεταγμένες υφής, πληροφορίες για το normal vector και ούτω καθεξής.  
  

4.7 Είσοδος - έξοδος και διαχείριση γεγονότων    

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι εντολές μέσω των οποίων εκτελούνται στην OpenGL 
διαδικασίες εισόδου/ εξόδου. Σε ότι αφορά τις διαδικασίες εξόδου, αναλύονται οι ρουτίνες 
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που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραθύρων αλλά και για την επιλογή πιο σύνθετων 
ρυθμίσεων (όπως λ.χ. για την εφαρμογή διαφορετικών χρωματικών μοντέλων ή για τη 
δημιουργία κινουμένων γραφικών). Επίσης αναλύεται η αρχή λειτουργίας των προγραμμάτων 
στην OpenGL ως μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία ακρόασης και ανταπόκρισης σε 
γεγονότα. Με τον όρο γεγονότα, αναφερόμαστε σε ειδοποιήσεις που εγείρονται είτε από το 
λειτουργικό σύστημα, είτε από το χρήστη μέσω συσκευών εισόδου. Συνεπώς, η διαχείριση 
γεγονότων παρέχει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου μπορούν να σχεδιαστούν 
αλληλεπιδραστικές εφαρμογές. Επιπλέον, επεξηγούνται οι διαδικασίες που εμπλέκονται στη 
διαδικασία αναπαράστασης μιας σκηνής σε συσκευές εξόδου και αναλύονται οι αλγόριθμοι 
αποκοπής και μετασχηματισμού παρατήρησης (οι οποίοι αντιστοιχούν τις θέσεις των 
σημείων της σκηνής στις αντίστοιχες θέσεις τους στη συσκευή εξόδου).  
 

4.7.1 Σχηματισμός παραθύρων  

 
Η δημιουργία παραθύρων, η απεικόνιση γραφικών σκηνών και γενικότερα οι διεργασίες 
εισόδου-εξόδου, είναι διαδικασίες που εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική του συστήματος 
(platform dependent). Όπως προαναφέρθηκε, οι συγκεκριμένες ρουτίνες περιλαμβάνονται 
στη βιβλιοθήκη GLUT. Για τη χρήση εντολών της βιβλιοθήκης GLUT αρχικά πρέπει να 
δώσουμε την εντολή αρχικοποίησής της, με την εντολή glutInit:  
void glutInit(int argc, char **argv); 
όπου argc και argv το πλήθος και τα ορίσματα που περνάμε στο πρόγραμμα μέσω της 
γραμμής εντολών (command line arguments). Το πρώτο όρισμα (argv[0]) επιστρέφει το 
όνομα του εκτελέσιμου αρχείου.  
Η θέση στην οθόνη, στην οποία θα εμφανιστεί το παράθυρο της εφαρμογής μας, καθορίζεται 
με την εντολή glutInitWindowPosition.  
void glutInitWindowPosition(int x, int y);  
όπου x,y οι συντεταγμένες του άνω αριστερού άκρου ως προς την οθόνη. Το σημείο 0,0 
αντιστοιχεί στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η θετική φορά του οριζόντιου άξονα είναι 
προς τα δεξιά και του κατακόρυφου άξονα προς τα κάτω.  
Οι διαστάσεις της επιφάνειας σχεδίασης καθορίζονται αρχικά με την εντολή 
glutInitWindowSize  
void glutInitWindowSize(int width, int height);  
όπου width και height το πλάτος και ύψος της επιφάνειας σχεδίασης της εφαρμογής σε pixels. 
Επισημαίνουμε ότι οι διαστάσεις της επιφάνειας σχεδίασης μπορούν να μεταβληθούν από το 
χρήστη σε κάθε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεση του προγράμματος με τη χρήση του 
ποντικιού.  
Το παράθυρο σχηματίζεται δίνοντας την εντολή glutCreateWindow:  
int glutCreateWindow(const char *title);  
η οποία επιστρέφει μια ακέραιη τιμή που λειτουργεί ως αναγνωριστικό του παραθύρου 
(χρήσιμη παράμετρος στην περίπτωση δημιουργίας πολλαπλών παραθύρων). Η παράμετρος 
title αντιστοιχεί στον τίτλο του παραθύρου.  
Η επίδραση των εντολών glutInitWindowPosition(x1,y1), glutInitWindowSize(x2,y2) και 
glutCreateWindow(“Tilte”) φαίνεται στο Σχήμα 4.3. 
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Σχήμα 4.3 Δημιουργία παραθύρου. 

 
Με την εντολή glutInitDisplayMode καθορίζουμε ιδιότητες σχετικές με το πλήθος των  
ενταμιευτών και τον τρόπο διαχείρισης των γεγονότων:   
void glutInitDisplayMode(unsigned int mode);  
όπου mode είναι οι πιο κάτω προκαθορισμένες αριθμητικές σταθερές οι οποίες καθορίζουν 
αυτές τις ιδιότητες: 
• GLUT_SINGLE Για την απεικόνιση χρησιμοποιείται η τεχνική της απλής 
ενταμίευσης (χρησιμοποιείται ένας ενταμιευτής χρωματικών τιμών). Αυτή  η επιλογή 
χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση στατικών σκηνών.  
• GLUT_DOUBLE Χρησιμοποιείται η τεχνική της διπλής ενταμίευσης (double 
buffering) χρησιμοποιούνται δηλαδή δύο ενταμιευτές χρωματικών τιμών. Η επιλογή αυτή 
ενδείκνυται για την επιλογή κινούμενων γραφικών. 
• GLUT_RGB Τα χρώματα αποδίδονται βάσει της περιγραφής του χρωματικού 
μοντέλου RGB.  
• GLUT_RGBA Χρήση χρωματικού μοντέλου RGB με την δυνατότητα μίξης 
χρωμάτων. 
• GLUT_INDEX  Χρήση του μοντέλου χρωματικών πινάκων. 
Οι παραπάνω σταθερές μπορούν να συνδυαστούν στο όρισμα της glutInitDisplayMode με 
την χρήση των τελεστών OR, υπό την προϋπόθεση ότι εκφράζουν διαφορετικές ιδιότητες. 
 

4.7.2 Γεγονότα  

 
Ένα γεγονός είναι μια επίσημη καταγραφή κάποιας δραστηριότητας του συστήματος, 
συνήθως μιας δραστηριότητας από κάποια συσκευή εισόδου όπως το πληκτρολόγιο ή το 
ποντίκι. Ωστόσο υπάρχουν και γεγονότα που εγείρονται από το λειτουργικό σύστημα, υπό 
ορισμένες συνθήκες. Μία καταγραφή γεγονότος περιέχει πληροφορίες που το προσδιορίζουν 
επακριβώς. Π.χ. μία καταγραφή γεγονότος από το πληκτρολόγιο περιέχει την ταυτότητα του 
πλήκτρου που πιέστηκε και την τοποθεσία του κέρσορα όταν αυτό πατήθηκε. Μία 
καταγραφή γεγονότος από το ποντίκι περιέχει πληροφορίες για το πλήκτρο του ποντικιού που 
πιέστηκε και την τοποθεσία του δείκτη στην οθόνη όταν πιέστηκε.  
Τα γεγονότα είναι έννοιες τις οποίες αξιοποιούμε προκειμένου να σχεδιάσουμε εφαρμογές 
αλληλεπίδρασης (event-driven programming). Τα γεγονότα καταγράφονται σε μια σειρά, με 
την οποία τα διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστημα. Αυτό τηρεί ένα αρχείο με όλα τα 
γεγονότα και παρακολουθεί τη σειρά με την οποία εγείρονται και αναθέτει τη διαχείριση 
κάθε γεγονότος σε μια διαδικασία της  οποίας η εκτέλεση έχει προκαθοριστεί κατά την 
εμφάνισή του. 
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4.7.2.1 Κατηγορίες γεγονότων στην OpenGL  
  
Οι κατηγορίες γεγονότων που ορίζονται στην OpenGL είναι οι εξής: 
• Γεγονός σχεδίασης: Εμφανίζεται κάθε φορά που το σύστημα θα διαπιστώσει ότι 

απαιτείται σχεδίαση ή επανασχεδιασμός της σκηνής. Tα γεγονότα σχεδίασης 
εμφανίζονται στις εξής περιπτώσεις:  

• Κατά τη μετακίνηση του παραθύρου στην οθόνη.  
• Κατά την επαναφορά του παραθύρου της εφαρμογής στο προσκήνιο.  
• Όταν δοθεί εντολή επανασχεδιασμού της σκηνής από τον προγραμματιστή.  

Η τελευταία περίπτωση ισχύει όταν ο προγραμματιστής έχει τροποποιήσει τη σκηνή 
και θέλει να ανανεώσει το αποτέλεσμα και στην οθόνη. Στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει να δοθεί εντολή (και συνεπώς να εμφανιστεί γεγονός) σχεδιασμού της οθόνης. 
Ρητή εντολή επανασχεδιασμού της σκηνής από το χρήστη δίνεται χρησιμοποιώντας 
τη συνάρτηση void glutPostRedisplay();  

• Γεγονός αλλαγής διαστάσεων παραθύρου (reshape). Εγείρεται την πρώτη φορά που 
σχεδιάζεται το παράθυρο της εφαρμογής κάθε φορά που ο χρήστης μεταβάλλει 
χειροκίνητα τις διαστάσεις του.  

• Γεγονότα πληκτρολογίου (keyboard events). Εμφανίζονται κάθε φορά που πιέζουμε 
ένα από τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Δεδομένου ότι τα πλήκτρα διαχωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες, τα πλήκτρα χαρακτήρων και τα ειδικά πλήκτρα (Function keys, 
Insert, Page Up, Page Down κλπ.), ομοίως ορίζονται και δύο κατηγορίες γεγονότων 
πληκτρολογίου.  

• Γεγονότα ποντικιού. Εμφανίζονται κατά τη χρήση του ποντικιού. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκει η πίεση των πλήκτρων του ποντικιού, η ενεργή κίνηση του δείκτη 
(κίνηση του δείκτη του ποντικιού με ένα από τα πλήκτρα του πιεσμένο) και η 
παθητική κίνηση (κίνηση του δείκτη του ποντικιού χωρίς πιεσμένο πλήκτρο).  

• Γεγονότα χρονισμού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν γεγονότα που εγείρονται σε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η έγερσή τους στη συγκεκριμένη αυτή στιγμή 
ενεργοποιεί την εκτέλεση κάποιου κώδικα. Πρακτικά, τα γεγονότα χρονισμού 
λειτουργούν ως μετρητές (timers) για τον προγραμματισμό εργασιών (scheduling).  

•  «Αδρανές» γεγονός. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες επιθυμούμε την επ’ άπειρον 
εκτέλεση κάποιου κώδικα, ανεξαρτήτως της εμφάνισης γεγονότων, όπως λ.χ. σε 
εφαρμογές κινούμενων γραφικών. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμε ότι ο κώδικας 
αυτός θα εκτελείται κατά την εμφάνιση του «γεγονότος» αδράνειας του συστήματος. 
Το σύστημα θεωρείται αδρανές όταν δεν εγείρονται γεγονότα.  

 

4.7.2.2 Κύκλος διαχείρισης γεγονότων 

 
Στην OpenGL, προκειμένου ένα πρόγραμμα να ανταποκρίνεται σε γεγονότα, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί ο κύκλος διαχείρισης γεγονότων (event processing loop). Η ενεργοποίηση του 
κύκλου διαχείρισης γεγονότων γίνεται δίνοντας την εντολή glutMainLoop:  
void glutMainLoop();  
Ενεργοποίηση του κύκλου διαχείρισης γεγονότων σημαίνει ότι η εφαρμογή θα αναμένει επ’ 
άπειρον και θα ανταποκρίνεται σε γεγονότα που θα εμφανιστούν και στα οποία θα έχει 
καταχωρηθεί κώδικας προς εκτέλεση. Ουσιαστικά, η ανταπόκριση μιας εφαρμογής σε 
γεγονότα συνίσταται στην ανάθεση ενός κώδικα προς εκτέλεση ανά είδος γεγονότος. Ο 
κώδικας που θα εκτελείται κατά την εμφάνιση κάθε γεγονότος ορίζεται στις συναρτήσεις 
διαχείρισης γεγονότων ή αλλιώς συναρτήσεις κλήσης (callback functions). Προφανώς, 
γεγονότα για οποία δεν έχει καταχωρηθεί συνάρτηση διαχείρισης δεν έχουν καμία επίδραση 
στην εκτέλεση του προγράμματος. Ο παρακάτω ψευδοκώδικας περιγράφει τον κύκλο 
διαχείρισης γεγονότων  
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while(1)  
{  
if (γεγονός σχεδιασμού/ επανασχεδιασμού)  
{ εκτέλεση κώδικα διαχείρισης γεγονότος σχεδιασμού/ επανασχεδιασμού; }  
if (αλλαγή διαστάσεων παραθύρου)  
{εκτέλεση κώδικα διαχείρισης του γεγονότος αλλαγής διάστασης παραθύρου; }  
if (εμφάνιση γεγονότος πληκτρολογίου/ ποντικιού)  
{ εκτέλεση κώδικα διαχείρισης γεγονότων πληκτρολογίου/ ποντικιού }  
εκτέλεση κώδικα διαχείρισης «γεγονότος αδρανείας» ;  
}  
 

4.7.2.3 Συναρτήσεις  διαχείρισης γεγονότων 
 
Η αντιστοίχιση συναρτήσεων διαχείρισης σε κατηγορίες γεγονότων γίνεται με τη χρήση 
συγκεκριμένων εντολών. Ανάλογα με το γεγονός που θα καλούνται να διαχειριστούν, οι 
συναρτήσεις κλήσης θα πρέπει να έχουν και συγκεκριμένη δομή, σε ό,τι αφορά το πλήθος και 
τον τύπο των ορισμάτων που δέχονται. Παρακάτω δίνονται ορισμένες εντολές που 
χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση συναρτήσεων κλήσης σε συνήθεις τύπους γεγονότων.  
 
α.void glutDisplayFunc(void display()) 
 
Στην εντολή glutDisplayFunc δίνουμε ως όρισμα τη συνάρτηση, η οποία θα εκτελείται όποτε 
εγείρεται γεγονός απαίτησης σχεδιασμού/ επανασχεδιασμού της σκηνής. Η συνάρτηση 
κλήσης display πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή: δεν επιστρέφει τιμή και δεν παίρνει 
ορίσματα. Η display θα εκτελείται στις περιπτώσεις μετακίνησης του παραθύρου σχεδίασης, 
της επαναφοράς του στο προσκήνιο και στην περίπτωση που ο προγραμματιστής απαιτεί τον 
επανασχεδιασμό της σκηνής, χρησιμοποιώντας την εντολή glutPostRedisplay.  
 
β. glutKeyboardFunc(void keyboard(unsigned char key, int x, int y))  
 
Καταχωρεί τη συνάρτηση κλήσης keyboard ως συνάρτηση διαχείρισης γεγονότων 
πληκτρολόγησης χαρακτήρων (character keys). Το όρισμα key (τύπου unsigned char) περιέχει 
τον χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο πλήκτρο που πιέστηκε. Tα ορίσματα x,y προσδιορίζουν 
τη θέση στην επιφάνεια σχεδίασης, όπου βρισκόταν ο δείκτης του ποντικιού, όταν πιέστηκε 
το πλήκτρο. Οι συντεταγμένες x,y ορίζονται σε σύστημα με ακέραιες τιμές συντεταγμένων, 
με αρχή την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σχεδίασης και θετική φορά στην οριζόντια 
και κατακόρυφη διεύθυνση προς τα δεξιά και κάτω αντίστοιχα. Ανάλογα με την τιμή (είδος) 
του πλήκτρου που πιέστηκε, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικού κώδικα, 
χρησιμοποιώντας στο εσωτερικό της συνάρτησης keyboard δομές τύπου switch, if-else κλπ.  
 
γ.void glutSpecialFunc(void specialKey(int key, int x, int y)) 
 
Καταχωρεί τη συνάρτηση specialKey ως συνάρτηση διαχείρισης γεγονότων πληκτρολόγησης 
ειδικών πλήκτρων (special keys). Το όρισμα key (τύπου int) περιέχει την αριθμητική τιμή που 
καθορίζει το ειδικό πλήκτρο που πατήθηκε. Στην OpenGL, σε κάθε ειδικό πλήκτρο 
αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη αριθμητική σταθερά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5. Tα 
ορίσματα x,y προσδιορίζουν τη θέση στην επιφάνεια σχεδίασης όπου βρισκόταν ο δείκτης 
του ποντικιού όταν πιέστηκε το πλήκτρο. Οι συντεταγμένες x,y ορίζονται σε σύστημα με 
ακέραιες τιμές συντεταγμένων, με αρχή την πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας και θετική 
φορά στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση προς τα δεξιά και κάτω αντίστοιχα.  
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ανάλογα με το πλήκτρο που πιέστηκε, υπάρχει η 
δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικού κώδικα. 
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Κατηγορία  Σύμβολο στο 
πληκτρολόγιο  

Αντίστοιχη αριθμητική σταθερά 
στην OpenGL  

Function keys  F1- F2 - … - F12  
GLUT_KEY_F1  
….  
GLUT_KEY_F12  

Πλήκτρα 
κατεύθυνσης (arrow 
keys)  

↑, ↓, ←, →  

GLUT_KEY_UP  
GLUT_KEY_DOWN  
GLUT_KEY_LEFT  
GLUT_KEY_RIGHT  

Διάφορα πλήκτρα  

Page Up  
Page Down  
Home  
End  
Insert  

GLUT_KEY_PAGE_UP  
GLUT_KEY_PAGE_DOWN  
GLUT_KEY_HOME  
GLUT_KEY_END  
GLUT_KEY_INSERT  

Πίνακας 4.5 Κατηγορίες ειδικών πλήκτρων. 
 
δ. glutMouseFunc(void mouseClicked(int button, int state, int x, int y))  
 
Καταχωρεί τη συνάρτηση mouseClicked ως συνάρτηση διαχείρισης γεγονότων πίεσης 
πλήκτρων ποντικιού.  
Η τιμή του ορίσματος button εξαρτάται από το κουμπί του ποντικιού που πιέστηκε:  
• GL_LEFT_BUTTON: Πιέστηκε το αριστερό κουμπί του ποντικιού.  
• GL_MIDDLE_BUTTON: Πιέστηκε το μεσαίο κουμπί του ποντικιού.  
• GL_RIGHT_BUTTON: Πιέστηκε το δεξί κουμπί του ποντικιού.  
Η τιμή του ορίσματος state εξαρτάται απ’ το αν το κουμπί του ποντικιού πιέστηκε ή 
απελευθερώθηκε. Η πίεση και η απελευθέρωση ενός κουμπιού του ποντικιού μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ως διαφορετικά γεγονότα.:  
• GLUT_DOWN:  Πάτημα του πλήκτρου του ποντικιού.  
• GLUT_UP:  Απελευθέρωση του πλήκτρου του ποντικιού.  
Τα ορίσματα x,y εκφράζουν τη θέση του δείκτη του ποντικιού όταν πιέστηκε το κουμπί 
(ακέραιες τιμές με τη θέση 0,0 στην πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σχεδίασης της 
εφαρμογής).  
 
ε. glutMotionFunc(void activeMouseMotion(int x, int y ) ) 
 
Η glutMotionFunc θέτει την activeMouseMotion ως συνάρτηση διαχείρισης του γεγονότος 
της ενεργής μετακίνησης του δείκτη του ποντικιού (μετακίνηση του ποντικιού με πιεσμένο 
πλήκτρο) Η συνάρτηση κλήσης θα πρέπει να δέχεται ως ακέραια ορίσματα τις συντεταγμένες 
x,y (ορισμένες ως προς το σύστημα συντεταγμένων που υιοθετούν οι συναρτήσεις 
διαχείρισης γεγονότων) του σημείου όπου σύρεται ο δείκτης.  
 
στ. glutPassiveMotionFunc(void passiveMouseMotion( int x, int y ) ):  
 
Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση, με τη διαφορά ότι, η συνάρτηση εκτελείται κατά την 
παθητική μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού (κίνηση ποντικιού χωρίς πιεσμένο πλήκτρο).  
 
ζ. glutIdleFunc( void idle( ) ):  
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Καταχωρεί τη συνάρτηση idle ως συνάρτηση διαχείρισης του «γεγονότος αδράνειας». 
Ουσιαστικά, η συνάρτηση idle θα εκτελείται επαναληπτικά σε κάθε κύκλο διαχείρισης 
γεγονότων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που επιθυμούμε συνεχείς μεταβολές και 
επανασχεδιασμό της σκηνής, όπως στην περίπτωση των κινούμενων γραφικών (animation). Η 
συνάρτηση idle δε δέχεται ορίσματα και δεν επιστρέφει τιμή.  
 
η.glutTimerFunc(unsigned int execTime, void timed(int val), value): 
 
Καταχωρεί ως συνάρτηση κλήσης την timed στο γεγονός χρονισμένης εκτέλεσης. Αυτό 
σημαίνει ότι η συνάρτηση timed θα εκτελεστεί μία μόνο φορά και σε προγραμματισμένο 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον execTime msec από τη στιγμή της έναρξης του κύκλου 
διαχείρισης γεγονότων. Η τιμή value δίνεται ως όρισμα στην συνάρτηση timed.  
 
Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, εάν χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση κλήσης για να 
τροποποιήσουμε το περιεχόμενο της σκηνής, αυτό δε συνεπάγεται ότι με το πέρας της 
εκτέλεσης της συνάρτησης κλήσης, οι αλλαγές θα εμφανιστούν και στην οθόνη. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει επιπρόσθετα να παραγάγουμε ένα γεγονός απαίτησης 
επανασχεδιασμού δίνοντας την εντολή glutPostRedisplay μέσα στον κώδικα της εκάστοτε 
συνάρτησης κλήσης.  
 

4.8 Απεικονίσεις στις δύο διαστάσεις  

 

4.8.1 Συντεταγμένες σκηνής και συντεταγμένες συσκευής  

 
Αναφέρουμε ότι κατά τον καθορισμός οι συντεταγμένες των σημείων των σχημάτων δεν 
αντιστοιχούν σε συντεταγμένες συσκευής,  δηλαδή σε δείκτες που καθορίζουν τη θέση ενός 
pixel στην οθόνη. Η αντιστοίχιση ενός σημείου σε κάποιο pixel είναι μια σύνθετη διαδικασία 
που ελέγχεται από τους αλγορίθμους αποκοπής και το μετασχηματισμό παρατήρησης.  
Όταν δηλώνουμε τη θέση ενός σημείου χρησιμοποιώντας τις εντολές σχεδίασης που 
περιγράψαμε προηγούμενος, οι συντεταγμένες που αποδίδουμε στα σημεία, δεν αντιστοιχούν 
στις θέσεις των pixels στην οθόνη. Αντίθετα ορίζονται σε ένα σύστημα με απεριόριστο εύρος 
και αναλυτικότητα στις τιμές του, το σύστημα συντεταγμένων σκηνής (world coordinate 
system). Πρακτικά, το εύρος στο οποίο εκτείνονται οι τιμές των δηλούμενων σημείων 
επιλέγεται αυθαίρετα από τον εκάστοτε προγραμματιστή. Συνήθως επιλέγεται ένα εύρος 
τιμών που επιτρέπει μια «βολική» από πλευράς αναλυτικότητας απεικόνιση στην εκάστοτε 
περίπτωση.  
Ωστόσο όταν τα δηλούμενα σημεία προωθούνται προς απεικόνιση στην οθόνη, λόγω της 
πεπερασμένης αναλυτικότητάς της τελευταίας, για κάθε σχεδιαζόμενο σημείο, θα πρέπει να 
υπολογιστούν οι ακέραιες συντεταγμένες που καθορίζουν την αντίστοιχή του θέση στην 
επιφάνεια σχεδίασης. Υπολογίζουμε δηλαδή τις λεγόμενες συντεταγμένες συσκευής.  
 

4.8.2 Αποκοπή στις δύο διαστάσεις   

 
Με τον όρο αποκοπή εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία απομονώνουμε ένα τμήμα του 
σκηνικού για την αναπαράστασή του στη συσκευή εξόδου. Ουσιαστικά η απομόνωση αυτή 
στις δύο διαστάσεις επιτελείται ορίζοντας ως προς το σύστημα συντεταγμένων σκηνής τα 
όρια του παραθύρου αποκοπής (clipping window), ενός ορθογωνίου, μέσα στο οποίο 
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περικλείεται το τμήμα της σκηνής που θέλουμε να απομονώσουμε. Ο καθορισμός του 
παραθύρου αποκοπής σε δύο διαστάσεις γίνεται χρησιμοποιώντας την εντολή gluOrtho2D 
της βιβλιοθήκης GLU:  
void gluOrtho2D(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top);  
όπου left, right, bottom και top το αριστερό, δεξιό, κάτω και άνω όριο του παραθύρου 
αποκοπής. Τα όρια του παραθύρου αποκοπής ορίζονται στο σύστημα συντεταγμένων σκηνής. 
Στην OpenGL ο καθορισμός του παραθύρου αποκοπής είναι μια διαδικασία που συνδέεται με 
τον ορισμό του μητρώου προβολής. Ουσιαστικά, με τη χρήση της εντολής gluOrtho2D, 
ορίζουμε ταυτόχρονα ένα παράθυρο αποκοπής και την επιβολή παράλληλης προβολής στο 
επίπεδο ΧΥ. Συνεπώς πριν τον ορισμό του παραθύρου αποκοπής πρέπει να μεταβούμε στην 
κατάσταση επεξεργασίας του μητρώου προβολής. Η μετάβαση αυτή γίνεται με την εντολή 
glMatrixMode :  
void glMatrixMode(GLenum mode);  
Μεταβαίνουμε στην κατάσταση επεξεργασίας του μητρώου προβολής δίνοντας την 
παράμετρο GL_PROJECTION. (glMatrixMode( GL_PROJECTION );). Εάν στην εφαρμογή 
μας δεν καθοριστεί παράθυρο αποκοπής, η OpenGL θεωρεί προκαθορισμένο παράθυρο 
αποκοπής που εκτείνεται μεταξύ των ορίων [-1,1] και στις δύο διαστάσεις.  
 

4.8.2 Παράθυρο παρατήρησης    

 
Αντί να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρη τη διαθέσιμη επιφάνεια σχεδίασης της συσκευής 
εξόδου για την αναπαράσταση μιας σκηνής, μπορούμε να καθορίσουμε σε ποιο τμήμα της 
επιφάνειας σχεδίασης θέλουμε να επεκταθούν τα περιεχόμενα του παραθύρου αποκοπής 
(όρια των ακεραίων συντεταγμένων συσκευής [xumin,xumax] και [yumin,yumax]). Ο καθορισμός 
του εύρους των συντεταγμένων συσκευής που θα διατεθούν για τη σχεδίαση της 
αποκομμένης σκηνής γίνεται με τον καθορισμό ενός παραθύρου παρατήρησης (viewport). Ο 
καθορισμός των διαστάσεων ενός παραθύρου παρατήρησης γίνεται χρησιμοποιώντας την 
εντολή glViewport:  
void glViewport(GLint xmin, GLint ymin, GLsizei width, GLsizei height);  
όπου οι παράμετροι xmin και ymin δηλώνουν το κάτω αριστερό άκρο του παραθύρου 
παρατήρησης οι παράμετροι width, height δηλώνουν το πλάτος και ύψος που θα καταλάβει 
στην επιφάνεια σχεδίασης το παράθυρο παρατήρησης. Η glViewport καθορίζει τη θέση του 
παραθύρου παρατήρησης στην επιφάνεια σχεδίασης και δηλώνεται πάντοτε στο εσωτερικό 
της συνάρτηση κλήσης που διαχειρίζεται το γεγονός reshape (και που καταχωρείται στην 
glutReshapeFunc). Oι συντεταγμένες που δίνουμε ως ορίσματα στην glViewPort είναι 
ακέραιες συντεταγμένες συσκευής. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η εντολή 
glViewport στο πρόγραμμα, η OpenGL δημιουργεί ένα προκαθορισμένο παράθυρο 
παρατήρησης που εκτείνεται σε ολόκληρη τη διαθέσιμη επιφάνεια σχεδίασης. Σε περίπτωση 
χειροκίνητης αλλαγής των διαστάσεων της επιφάνειας σχεδίασης (reshape), οι διαστάσεις του 
προκαθορισμένου παραθύρου παρατήρησης αναπροσαρμόζονται, ούτως ώστε αυτό να 
εξακολουθεί καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια σχεδίασης.  
 

4.8.2 Μετασχηματισμός παρατήρησης  

 
Θεωρούμε ένα παράθυρο αποκοπής που εκτείνεται μεταξύ των τιμών [xwmin, xwmax] και 
[ywmin, ywmax]  στο σύστημα συντεταγμένων σκηνής. Επίσης, θεωρούμε στην επιφάνεια 
σχεδίασης της συσκευής εξόδου ένα διαθέσιμο εύρος τιμών (συντεταγμένες συσκευής) που 
εκτείνεται μεταξύ των ορίων [xwmin, xwmax] και [ywmin, ywmax]. Αναζητούμε το 
μετασχηματισμό που αντιστοιχίζει τις συντεταγμένες του συστήματος της σκηνής σε 
συντεταγμένες συσκευής.  
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Δεδομένου ότι οι αναλογίες μεταξύ των αποστάσεων ενός σημείου από τα άκρα των 
παραθύρων διατηρούνται, βάση του σχήματος 4.4 έχουμε 
 

 
 

Σχήμα 4.4 Μετασχηματισμός παρατήρησης.  
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οπότε επιλύοντας ως προς xu και yu προκύπτει  
 

xx txwsxu += .  
yy tywsyu += .  

 
με τις παραμέτρους sx ,sy , tx και ty να προκύπτουν από τις σχέσεις: 
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και σε μορφή μητρώου με τη χρήση ομογενών συντεταγμένων έχουμε  
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4.8.2 Κανονικές συντεταγμένες  

  
Στην OpenGL, πριν την προσαρμογή του αποκομμένου τμήματος της σκηνής στο παράθυρο 
απεικόνισης, προηγείται η κανονικοποίηση τους σε ένα προκαθορισμένο εύρος τιμών. Αυτό 
γίνεται ούτως ώστε η αναπαράσταση των συντεταγμένων των απομονωμένων σχημάτων να 
είναι ανεξάρτητη της χρησιμοποιούμενης ανάλυσης της  συσκευής εξόδου. Οι συντεταγμένες 
των σχημάτων που περιέχονται στο παράθυρο αποκοπής κανονικοποιούνται στο εύρος τιμών 
[–1,1] (μοναδιαίο τετράγωνο). Προφανώς το μητρώο του μετασχηματισμού προκύπτει από 
τους τύπους μετασχηματισμού παρατήρησης, εάν θέσουμε:  
 

1minmin −== uu yx  
1maxmax == uu yx  

 
οπότε προκύπτει το μητρώο μετασχηματισμού παρατήρησης  
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Κατόπιν, οι κανονικοποιημένες συντεταγμένες, με δεύτερο μετασχηματισμό, ανάγονται σε 
συντεταγμένες συσκευής βάσει του μητρώου μετασχηματισμού:  
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Στην περίπτωση διαχείρισης γεγονότων αν θεωρήσουμε ένα pixel της επιφάνειας σχεδίασης, 
η έκφρασή του με συντεταγμένες συσκευής διαφέρει από την έκφραση του σε συντεταγμένες 
που λαμβάνουμε από τα ορίσματα των συναρτήσεων κλήσης, αν κάνουμε λ.χ. κλικ σε αυτό. 
Συγκεκριμένα, οι συντεταγμένες-ορίσματα που λαμβάνουμε από τις συναρτήσεις κλήσης 
ορίζονται θεωρώντας την αρχή των αξόνων στην πάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας 
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σχεδίασης. Το ίδιο σημείο εκφράζεται με διαφορετικές τιμές στο σύστημα συντεταγμένων 
συσκευής, λόγω της διαφοράς σύμβασης ως προς την αρχή των αξόνων.  
Δηλαδή, εάν κάνουμε click με το ποντίκι σε ένα σημείο που η συνάρτηση κλήσης θα 
χαρακτηρίσει με το ζεύγος τιμών (x,y), το σημείο αυτό, στο σύστημα συντεταγμένων 
συσκευής, θα εκφράζεται με τις τιμές (x, height-y).  
Επίσης στην περίπτωση που θέλουμε, κάνοντας κλικ σε ένα pixel, να σχεδιάσουμε ένα 
σημείο στη θέση που θα δοθεί, τότε, στην αντίστοιχη εντολή σχεδίασης, το σημείο θα πρέπει 
να εκφραστεί ως προς το σύστημα συντεταγμένων σκηνής. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε οι 
συντεταγμένες συσκευής του pixel που επιλέξαμε σε ποιες συντεταγμένες σκηνής 
αντιστοιχούν. Η αντιστοιχία αυτή υπολογίζεται αντιστρέφοντας το μετασχηματισμό 
παρατήρησης που προαναφέρθηκε.  
 
 

4.8.2 Επιδράσεις των παραθύρων αποκοπής και παρατήρησης   

 
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να επισημάνουμε και να διαχωρίσουμε το ρόλο που παίζουν 
το παράθυρο αποκοπής και το παράθυρο παρατήρησης. Το παράθυρο αποκοπής καθορίζει 
ποιο τμήμα της σκηνής επιθυμούμε θα απομονώσουμε, ενώ το παράθυρο παρατήρησης 
καθορίζει σε ποιο σημείο της οθόνης θα σχεδιαστεί το απομονωμένο τμήμα της σκηνής. 
Μεταβάλλοντας το εύρος του παραθύρου αποκοπής μπορούμε να δημιουργήσουμε εφέ 
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης (zoom in – zoom out). Μεταβάλλοντας τη σχετική αναλογία 
πλάτους ύψους των παραθύρων αποκοπής και παρατήρησης επιτυγχάνουμε ή συμπίεση ή το 
τέντωμα της σκηνής ως προς μία από τις δύο διαστάσεις (stretching/ skewing).  
Η επιλογή των διαστάσεων των παραθύρων αποκοπής και παρατήρησης είναι σημαντική 
παράμετρος, όταν ο προγραμματιστής θέλει να αποδώσει το αποκομμένο τμήμα της σκηνής 
χωρίς ανεπιθύμητες παραμορφώσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ρυθμίσει 
προσεκτικά την αναλογία πλάτους-ύψους (aspect ratio) του παραθύρου αποκοπής και του 
παραθύρου παρατήρησης. Στην περίπτωση λ.χ. που ορίζουμε ένα κύκλο, προκειμένου να 
σχεδιαστεί στην οθόνη ως κύκλος, θα πρέπει η αναλογία πλάτους-ύψους και των δύο 
παραθύρων να είναι η ίδια. Στην αντίθετη περίπτωση, θα σχεδιαστεί έλλειψη.  
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ως προς ποιο σύστημα συντεταγμένων ορίζεται το κάθε 
παράθυρο. Συγκεκριμένα:  
 • Το παράθυρο αποκοπής ορίζεται σε συντεταγμένες σκηνής.  
 • Το παράθυρο παρατήρησης ορίζεται σε συντεταγμένες συσκευής.  
Οι διαφορές μεταξύ των παραθύρων αποκοπής και παρατήρησης συνοψίζονται στον πίνακα 
4.6. 
  
 Παράθυρο αποκοπής 

(gluOrtho2D) 
Παράθυρο Παρατήρησης 
(glViewport) 

Καθορίζει τι θα σχεδιαστεί 
[xwmin, xwmax], [ywmin, ywmax] 

πού θα σχεδιαστεί 
[xumin, xumax], [yumin, yumax] 

Ορίζεται σε  συντεταγμένες σκηνής  συντεταγμένες συσκευής 
Πίνακας 4.6 Παράθυρο αποκοπής και παρατήρησης.  

 

4.9 Μετασχηματισμοί  

4.9.1 Εισαγωγή  
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Στην ενότητα αυτή αναλύεται η λογική που ακολουθεί η μηχανή της OpenGL, σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή μετασχηματισμών συντεταγμένων. Παρουσιάζονται τα μητρώα βασικών 
γραμμικών μετασχηματισμών και οι αντίστοιχες εντολές της OpenGL. 
  

4.9.2 Συντεταγμένες μοντέλου - Συντεταγμένες σκηνής  

 

Εκ πρώτης όψεως, η διαδικασία αντιστοίχισης ενός σημείου σε ένα σημείο διαφορετικό από 
το αρχικά δηλωμένο, πιθανόν να φαίνεται μια άσκοπη διαδικασία στον προγραμματιστή. 
Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ενός τέτοιου 
κανόνα αντιστοίχισης.  
Η χρησιμότητα των μετασχηματισμών συντεταγμένων αναδεικνύεται στην περίπτωση της 
χρήσης ενός γεωμετρικού σχήματος που έχει οριστεί από τρίτο προγραμματιστή σε μια 
display list. Στην περίπτωση που ο τρίτος προγραμματιστής κατασκευάζει μια λίστα 
απεικόνισης, ορίζει ένα σύνθετο σχήμα σε ένα βολικό για αυτόν σύστημα συντεταγμένων. 
Συνήθως ορίζει το σχήμα κοντά στην αρχή των αξόνων και το εύρος των συντεταγμένων στο 
οποίο εκτείνεται το σχήμα επιλέγεται αυθαίρετα ή βάσει της κοινής λογικής. Οι 
συντεταγμένες με τις οποίες δηλώνεται ένα πρότυπο σχήμα σε μια λίστα απεικόνισης συχνά 
αναφέρονται ως συντεταγμένες μοντέλου.  
Ωστόσο, είναι προφανές ότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι συντεταγμένες μοντέλου 
δεν αντικατοπτρίζουν την επιθυμητή θέση ή και τις επιθυμητές διαστάσεις με τις οποίες 
επιθυμεί να αποδώσει ένας χρήστης το σχήμα στη σκηνή του. Επιπλέον, εάν ο χρήστης της 
λίστας επιθυμεί να επαναχρησιμοποιήσει τον κώδικά της για τη σχεδίαση πολλαπλών 
σχημάτών στη ίδια σκηνή, θα ήταν αδύνατο να το επιτύχει με απλή εκτέλεση της λίστας 
απεικόνισης. Κάθε εκτέλεση της λίστας απεικόνισης θα σχεδίαζε το σχήμα στην ίδια (αρχικά 
καθορισμένη) θέση και με τις ίδιες διαστάσεις που έχουν οριστεί στη λίστα απεικόνισης. 
Είναι λοιπόν εμφανές ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιθυμούμε να επιβάλλουμε 
μετασχηματισμούς που μετασχηματίζουν τις συντεταγμένες του πρότυπο σχήμα σε 
κατάλληλες θέσεις και με κατάλληλες διαστάσεις στη σκηνή όπως φαίνεται στο σχήμα 4.5.  
 

 
            Συντεταγμένες              Συντεταγμένες  

                                          μοντέλου          σκηνής  
 

Σχήμα. 4.5 Μετασχηματισμός μοντέλου. 
 

Ο μετασχηματισμός αυτός ονομάζεται μετασχηματισμός μοντέλου (modelview 
transformation) και εκτελείται ορίζοντας ένα μητρώο μετασχηματισμού το οποίο καθορίζει 
τις συντεταγμένες σκηνή (x΄,y΄,z΄) που θα αντιστοιχιστούν σε ένα σημείο που έχει δηλωθεί με 
συντεταγμένες μοντέλου (x, y, z). 
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4.9.3 Μητρώα μετασχηματισμού  

 
Η μηχανή καταστάσεων της OpenGL προβλέπει τη χρήση δύο διαφορετικών μητρώων, τα 
οποία, συνδυαζόμενα, παράγουν την τελική απεικόνιση της σκηνής στην οθόνη του χρήστη. 
Τα μητρώα αυτά είναι το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου (modelview matrix) και το 
μητρώο προβολής (projection matrix).  
 
Το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου σχηματίζεται βάσει των μαθηματικών σχέσεων που 
ορίζουν το μετασχηματισμό μοντέλου. Δηλαδή τα στοιχεία του έχουν τιμές τέτοιες ούτως 
ώστε η δήλωση ενός σημείου με συντεταγμένες (x, y, z) να οδηγεί στην απόδοση του σημείου 
(x΄, y΄, z΄)  στη σχεδιαζόμενη σκηνή βάσει της σχέσης.  
 

.

1

.

1
'
'
'

mod

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

z
y
x

M
z
y
x

elview  

 
Επιπλέον στο μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου εμπεριέχονται οι μετασχηματισμοί που 
εφαρμόζονται προκειμένου η σκηνή να αποδοθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στην 
περίπτωση αυτή, η περιγραφή της σκηνής ανάγεται σε σύστημα συντεταγμένων που η θέση 
του καθορίζεται από την οπτική γωνία του θεατή και οι μετασχηματισμοί που εμπλέκονται 
στη διαδικασία αυτή ενσωματώνονται στο μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου.  
Το μητρώο προβολής σχηματίζεται από τους κανόνες αντιστοίχισης που καθορίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο η παρατηρούμενη σκηνή θα προβληθεί στο επίπεδο παρατήρησης του 
θεατή (επίπεδο προβολής) και η επεξεργασία του θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Τα 
μητρώα μετασχηματισμού μοντέλου και προβολής έχουν διαστάσεις 4x4.  
Η συνδυασμένη επίδραση των μητρώων μετασχηματισμού μοντέλου και προβολής στις 
συντεταγμένες των οριζόμενων σημείων, σχηματίζει την εικόνα που τελικά αποδίδεται στην 
οθόνη του υπολογιστή. Η διαδικασία φαίνεται στο Σχήμα 4.6.  
 

 

Σχήμα 4.6 Διάγραμμα μετασχηματισμού συντεταγμένων στη μηχανή της OpenGL. 
 

Επομένως, στις συντεταγμένες (x, y, z)  πρώτα επιδρά το μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου 
Mmodelview και κατόπιν το μητρώο προβολής Mprojection . 
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Στην OpenGL, σε κάθε χρονική στιγμή, είναι δυνατή η πρόσβαση μόνο σε ένα από τα δύο 
μητρώα. Ο χρήστης καθορίζει ποιο από τα μητρώα επιθυμεί να τροποποιήσει την εκάστοτε 
χρονική στιγμή με την εντολή glMatrixMode:  
glMatrixMode(matrixMode);  
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όπου matrixMode σταθερά που παίρνει μία από τις τιμές:  
• GL_MODELVIEW: μετάβαση στην κατάσταση επεξεργασίας του μητρώου 

μετασχηματισμού μοντέλου.  
• GL_PROJECTION: μετάβαση στην κατάσταση επεξεργασίας του μητρώου 

προβολής.  
Τα μητρώα μετασχηματισμού μοντέλου και προβολής έχουν ως αρχική τιμή τον πίνακα Ι :  
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το οποίο ουσιαστικά υποδηλώνει ότι οι συντεταγμένες που δηλώνονται δεν υφίστανται 
κανένα μετασχηματισμό:  
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μητρώα μετασχηματισμών, ως μεταβλητές κατάστασης, 
διατηρούν τις τιμές που τους έχουν ανατεθεί την τελευταία φορά. Συνεπώς, εάν 
τροποποιηθούν και στην ενδιάμεσο της εκτέλεσης του προγράμματος απαιτηθεί 
αρχικοποίησή τους, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί ρητά από τον προγραμματιστή. H 
αρχικοποίηση των μητρώων προβολής και μετασχηματισμού μοντέλου στο μητρώο Ι

 
γίνεται 

με την εντολή glLoadIdentity :  
void glLoadIdentity ( );  
η οποία αρχικοποιεί το μητρώο μετασχηματισμού που επεξεργαζόμαστε στην εκάστοτε 
χρονική στιγμή. Δεδομένου ότι η μηχανή καταστάσεων της OpenGL διατηρεί τις τελευταίες 
ρυθμίσεις που δόθηκαν, ο προγραμματιστής, πριν δώσει εντολή αρχικοποιήσης μητρώου, θα 
πρέπει να ελέγξει τη ροή εκτέλεσης του προγράμματός του και να βεβαιωθεί ότι η εντολή θα 
αρχικοποιήσει το επιθυμητό μητρώο μετασχηματισμού.  
 
 

4.10 Γραμμικοί μετασχηματισμοί  

 
Στην ενότητα αυτή  θα αναλύσουμε τα μητρώα μετασχηματισμού στις εντολές δήλωσης των 
γραμμικών μετασχηματισμών μετατόπισης, κλιμάκωσης, κλίσης και περιστροφής.  
 

4.10.1 Μετατόπιση  

 
Μετατόπιση σημείου στο χώρο κατά περιγράφεται από τις εξισώσεις:  
 



  65

tr

tr

tr

z
y
x

z
y
x

z
y
x

+
+
+

=
=
=

'
'
'

 

 
Το αντίστοιχο μητρώο μετατόπισης έχει τη μορφή: 
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Στην OpenGL η μετατόπιση των συντεταγμένων της σκηνής στο χώρο κατά σταθερές  
(xtr,yt,ztr ) εκτελείται με την εντολή glTranslate*:  
 
glTranslatef ( GLfloat xtr GLfloat ytr, GLfloat ztr );  
glTranslated ( GLdouble xtr, GLdouble ytr, GLdouble ztr );  
 

4.10.2 Κλιμάκωση 

 
Η κλιμάκωση κάθε συντεταγμένες πολλαπλασιάζονται με ένα σταθερό ανά διεύθυνση 
συντελεστή βάσεις σχέσεων της μορφής  
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όπου sx, sy, και sz, οι επιβαλλόμενοι συντελεστές κλιμάκωσης κατά τις διευθύνσεις x, y και z 
αντίστοιχα. 
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Στην OpenGL, η κλιμάκωση εκτελείται με την εντολή glScale*:  
 
glScalef(GLfloat sx, Glfloat sy, Glfloat sz);  
glScaled(GLdouble sx, Gldouble sy Gldouble sz);  
 
όπου  sx, sy και sz οι συντελεστές κλιμάκωσης κατά τις διευθύνσεις  x ,y, z αντίστοιχα. 
Τιμές του συντελεστή κλιμάκωσης ίσες με -1 εξάγουν την ανάκλαση (reflection) του 
σχήματος ως προς τη διεύθυνση εφαρμογής του συντελεστή. Π.χ. για το συμμετρικό ενός 
σχήματος ως προς το επίπεδο x=0 προκύπτει το αντίστοιχο μητρώο ανάκλασης: 
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4.10.2 Κλίση 

 
Στους μετασχηματισμούς κλίσης, η τιμή μίας από τις συντεταγμένες x,y,z των σημείων 
μεταβάλλεται γραμμικά ως προς μία ή περισσότερες εκ των άλλων δύο συντεταγμένων. Π.χ. 
στο ακόλουθο παράδειγμα η συντεταγμένη  x  κάθε σημείου μεταβάλλεται γραμμικά ως προς 
τη συντεταγμένη   y: 

yaxx .' +=  
Σε μορφή μητρώου έχουμε: 
 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1

.

1000
0100
0010
001

1
'
'
'

z
y
xa

z
y
x

 

 
 

Ουσιαστικά στο παραπάνω παράδειγμα η συντεταγμένη x κάθε σημείου μεταβάλλεται 
γραμμικά ως προς την απόσταση του σημείου από την ευθεία  y = 0(που είναι ίση με y ).  
Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε γραμμική μεταβολή της συντεταγμένης ενός σημείου 
συναρτήσει της κάθετης απόστασής του από τις ευθείες x= 0 και y=0.  

zybxaz ++= ..'  
και αντίστοιχα σε μορφή μητρώου:  
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Ο παραπάνω μετασχηματισμός κλίσης εκλαμβάνει ως ευθείες αναφοράς τις x =0 και y = 0 
(δηλαδή σημείο που βρίσκεται στην τομή των ευθειών αυτών δε μεταβάλλει τη συντεταγμένη 
z κατά το μετασχηματισμό κλίσης). Όταν θέλουμε να επιβάλουμε μετασχηματισμό κλίσης ως 
προς τυχαίες ευθείες αναφοράς x = x0, y = y0 τότε οι εξισώσεις του παραπάνω παραδείγματος 
μετασχηματισμού κλίσης θα έχουν τη μορφή  
 

zyybxxaz +−+−= )()(' 00  
 

και σε μορφή μητρώου:  
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Με παρόμοιο τρόπο μπορούν να οριστούν μετασχηματισμοί κλίσης και για τις συντεταγμένες 
x΄, y΄. Για τον ορισμό μετασχηματισμών κλίσης στην OpenGL δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
εντολή. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού τους, μέσω της απευθείας ανάθεση τιμών 
στα στοιχεία του μητρώου μετασχηματισμού μοντέλου από τον προγραμματιστή. 
  

4.10.2 Περιστροφή 

 
Η περιστροφή ενός σημείου κατά γωνία φ (στις δύο διαστάσεις) ως προς άξονα περιστροφής 
που διέρχεται την αρχή των αξόνων δίνεται από τις σχέσεις:  
 

yxx .sin.cos' φφ −=  
yxy .cos.sin' φφ +=  

 

 
Σχήμα 4.7 Περιστροφή. 

 
Περιστροφή στις δύο διαστάσεις ως προς την αρχή των αξόνων (άξονας περιστροφής ο Oz) 
(Σχήμα 4.7). Επεκτείνοντας την περιγραφή του παραπάνω μετασχηματισμού περιστροφής 
στον τρισδιάστατο χώρο (όπου θεωρούμε ως άξονα περιστροφής τον άξονα Oz ) η αντίστοιχη 
περιγραφή του μετασχηματισμού γίνεται θεωρώντας την πρόσθετη συνθήκη z= z΄.  
 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1

.

1000
0100
00cossin
00sincos

1
'
'
'

z
y
x

z
y
x

φφ
φφ

 

 
Από τις παραπάνω σχέσεις μπορούμε να εξαγάγουμε τους τύπους περιστροφής και ως προς 
τους άξονες  Ox  και Oy. Ένας μνημονικός κανόνας για το σχηματισμό των αντιστοίχων 
μαθηματικών τύπων είναι η κυκλική εναλλαγή των μεταβλητών x,y,z στις σχέσεις, σύμφωνα 
με την αλληλουχία:  
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xzyx →→→  
 

Συνεπώς, με την πρώτη αντικατάσταση, προκύπτουν οι σχέσεις.  
 

xx ='  
zyy .sin.cos' φφ −=  
zyz .cos.sin' φφ +=  

 
οι οποίες εκφράζουν περιστροφή σημείου στο χώρο κατά γωνία φ με άξονα περιστροφής τον 
άξονα Ox. Σε μορφή τρισδιάστατου μητρώου έχουμε:  
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Με μια επιπλέον κυκλική εναλλαγή, προκύπτουν οι τύποι περιστροφής ως προς τον άξονα 
Oy.  

 
zxx .sin.cos' φφ +=  

yy ='  
zyz .cos.sin' φφ +−=  

 
ή εναλλακτικά, σε μορφή μητρώου:  
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Στην OpenGL μπορούμε να εκτελέσουμε μετασχηματισμούς περιστροφής ως προς 
οποιαδήποτε άξονα περιστροφής. Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας τις συνιστώσες του 
διανύσματος που ορίζει τη διεύθυνση ενός άξονα περιστροφής ο οποίος διέρχεται από την 
αρχή των αξόνων.Μετασχηματισμοί περιστροφής εκτελούνται με την εντολή glRotate*:  
glRotatef (Glfloat angle, GLfloat vx, GLfloat vy, GLfloat vz );  
glRotated (GLdouble angle, GLdouble vx, GLdouble vy, GLdouble vz );  
όπου:  
angle: η γωνία περιστροφής σε μοίρες  
vx,vy,vz: οι συνιστώσες του διανύσματος που εκφράζει τη διεύθυνση του άξονα 
περιστροφής. 
Η φορά περιστροφής καθορίζεται από τη φορά του διανύσματος (vx, vy, vz) σύμφωνα με τον 
κανόνα του δεξιού χεριού.  
  

4.11 Ομογενείς συντεταγμένες - Σύνθετοι μετασχηματισμοί  
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Όπως μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί, για την αναπαράσταση των μετασχηματισμών 
χρησιμοποιούνται μητρώα διαστάσεων 4x4, δηλαδή μητρώα μεγαλύτερα κατά μία διάσταση, 
σε σχέση με την διάσταση του διανύσματος που επαρκεί για την περιγραφή ενός σημείου στο 
χώρο. Ο λόγος που  χρησιμοποιούνται μητρώα διάστασης 4x4 οφείλεται στην ανάγκη της 
αναπαράστασης των σύνθετων μητρώων μετασχηματισμού υπό τη μορφή γινομένου 
μητρώων στοιχειωδών μετασχηματισμών. 
Εάν ένας σύνθετος μετασχηματισμός περιλαμβάνει στοιχειώδεις μετασχηματισμούς 
μετατόπισης, τότε τα αντίστοιχα μητρώα μετατόπισης είναι αδύνατον να ενοποιηθούν με το 
σύνθετο μητρώο με τη μορφή γινομένου με τη χρήση μητρώων 3x3. Λόγω του περιορισμού 
αυτού, επιλέγουμε την επέκταση της διάστασης των μητρώων και την αναπαράσταση πλέον 
των σημείων με τη μορφή τετραδιάστατων  διανυσμάτων. Συγκεκριμένα ένα σημείο με 
τρισδιάστατο διάνυσμα (x,y,z) αναπαρίσταται με τη μορφή ομογενών συντεταγμένων  

),',','( hzyx  ),,,(),',','( h
h
z

h
y

h
xhzyxό =που  

 
Στην περίπτωσή μας η παράμετρος h λαμβάνει την τιμή 1, οπότε αναγόμαστε στην 
αναπαράσταση της μορφής (x,y,z,1).  
Έτσι π.χ., για να εφαρμόσουμε πρώτα έναν μετασχηματισμό περιστροφής ορίζουμε το 
μητρώο περιστροφής R:  
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Κατόπιν, για να εφαρμόσουμε ένα μετασχηματισμό μετατόπισης ορίζουμε το μητρώο 
μετατόπισης T:  
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εντολές γραμμικών μετασχηματισμών που προαναφέρθηκαν 
δεν αντικαθιστούν το τρέχον μητρώο μετασχηματισμού με το δηλούμενο στοιχειώδες μητρώο 
μετασχηματισμού. Αντίθετα, το μητρώο του στοιχειώδους μετασχηματισμού πολλαπλασιάζει 
το τρέχον μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου από δεξιά. Συνεπώς μετά τη δήλωση ενός 
στοιχειώδους μετασχηματισμού, το νέο μητρώο μετασχηματισμού μοντέλου θα είναι:  
 

MCC .'=  
 

Δεδομένου ότι στον πολλαπλασιασμό μητρώων δεν ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα, έχει 
μεγάλη σημασία η διαδοχή με την οποία επιβάλλονται οι στοιχειώδεις μετασχηματισμοί. 
Επιπλέον, το γεγονός ότι οι νέοι μετασχηματισμοί πολλαπλασιάζουν το τρέχον μητρώο από 
δεξιά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συντεταγμένες των σημείων εκφράζονται στην 
OpenGL με τη μορφή διανυσμάτων στηλών, σημαίνει ότι οι πίνακες μετασχηματισμού θα 
πρέπει να δηλωθούν στον κώδικα με την αντίστροφη διαδοχή από αυτή με την οποία 
επιδρούν στις συντεταγμένες   (x,y,z). 
Επομένως, αν θεωρήσουμε δύο μητρώα μετασχηματισμού Μ1, Μ2 και θέλουμε πρώτα να 
επιβάλλουμε στις συντεταγμένες (x,y,z) το μετασχηματισμό που εκφράζεται με το μητρώο 
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M1 και κατόπιν το μετασχηματισμό που εκφράζεται με το μητρώο M2, ο σύνθετος 
μετασχηματισμός περιγράφεται ως εξής:  
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δηλαδή το σύνθετο μητρώο μετασχηματισμού είναι το εξής:  
 

12.MMC =  
 

Επομένως στον κώδικα του προγράμματος, πρώτα θα δηλωθεί ο μετασχηματισμός που 
εκφράζεται με το μητρώο M1 και κατόπιν ο μετασχηματισμός που εκφράζεται με το μητρώο 
M2. 

4.12 Απευθείας ορισμός μητρώων μετασχηματισμού  

 
Στην OpenGL o προγραμματιστής έχει την ευχέρεια, αντί να χρησιμοποιήσει, να παρακάμψει 
τις παραπάνω συναρτήσεις δήλωσης μετασχηματισμών και να τροποποιήσει απευθείας τις 
τιμές του τρέχοντος μητρώου μετασχηματισμού. Έτσι έχει τη δυνατότητα να συνθέσει 
μετασχηματισμούς που δε μπορούν να εκφραστούν από το συνδυασμό των ανωτέρω εντολών 
. 

4.12.1 Αντικατάσταση του τρέχοντος μητρώου μετασχηματισμού  

 
Στην περίπτωση αυτή αναθέτουμε απευθείας τις τιμές από ένα προκαθορισμένο μητρώο στο 
μητρώο μετασχηματισμού. Η αντικατάσταση γίνεται με την εντολή:  
void glLoadMatrixf(GLfloat *elem16);  
ή  
void glLoadMatrixd(GLdouble *elem16 );  
όπου elem16 μητρώο 4x4 που περιέχει τις προς ανάθεση τιμές σε μορφή ομογενών 
συντεταγμένων. Οι τιμές δηλώνονται στήλη προς στήλη. Δηλαδή:  
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4.12.2 Πολλαπλασιασμός τρέχοντος μητρώου μετασχηματισμού με αυθαίρετο 
μητρώο  

 
Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το τρέχον μητρώο μετασχηματισμού 
από το μητρώο elem16, αλλά επιθυμούμε να πολλαπλασιάσουμε το τελευταίο με το μητρώο 
elem16 χρησιμοποιούμε την εντολή glMultMatrix*:  
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glMultMatrixf (float *elem16);  
ή  
glMultMatrixd (double *elem16);  
οπου elem16 μητρώο μετασχηματισμού δοσμένο υπό τη μορφή ομογενών συντεταγμένων.  
Επισημαίνουμε ότι η εντολή glMultMatrix* πολλαπλασιάζει το μητρώο elem16 με το μητρώο 
μετασχηματισμού C από δεξιά. Δηλαδή, το μητρώο μετασχηματισμού C΄ που προκύπτει μετά 
τη διαδικασία, είναι το εξής:  
 

16.' elemCC =  
 

4.13 Στοίβες μητρώων μετασχηματισμού  

 
Για κάθε κατηγορία μητρώου μετασχηματισμού (μοντέλου και προβολής) η μηχανή της 
OpenGL προβλέπει την ύπαρξη μιας στοίβας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα 
αποθήκευσης διαφορετικών τιμών για κάθε μητρώο μετασχηματισμού με σκοπό τη 
μελλοντική τους χρήση.  
Κατά την έναρξη εκτέλεσης ενός προγράμματος, στη στοίβα κάθε μητρώου 
μετασχηματισμού ορίζεται μόνο ένα μητρώο στην κορυφή της. Το μητρώο αυτό αναφέρεται 
ως το ενεργό μητρώο μετασχηματισμού και είναι αυτό που βρίσκεται σε ισχύ την εκάστοτε 
χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση εκτελούμε με τη δήλωση εντολών στοιχειωδών 
μετασχηματισμών επιδρά στο ενεργό μητρώο μετασχηματισμού που και όσα μητρώα 
βρίσκονται χαμηλότερα στη στοίβα μένουν ανεπηρέαστα. Η αποθήκευση μητρώων 
μετασχηματισμού συνίσταται στην τροποποίηση του ενεργού μητρώου και στην προώθησή 
του προς της χαμηλότερες θέσεις της στοίβας μητρώου. Η προώθηση του ενεργού μητρώου 
προς τα κάτω στρώματα της στοίβας εκτελείται με την εντολή glPushMatrix  
void glPushMatrix ( );  
η οποία μεταφέρει το ενεργό μητρώο ένα επίπεδο προς τα κάτω στη  στοίβα. Μετά την 
εκτέλεση της εντολής το ενεργό μητρώο και το αμέσως επόμενο μητρώο στη στοίβα έχουν τις 
ίδιες τιμές. Ωστόσο εντολές τροποποίησης επιδρούν στο ενεργό μητρώο αφήνοντας τα 
υπόλοιπα μητρώα της στοίβας άθικτα. Επανεκτέλεση της εντολής glPushMatrix μεταθέτει 
κατά μία θέση παρακάτω στη στοίβα το ενεργό μητρώο μετασχηματισμού καθώς και όλα τα 
μητρώα που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως.  
Η ανάκληση των μητρώων από τη στοίβα γίνεται βάσει της λογικής last in first out. Με την 
εντολή glPopMatrix.  
void glPopMatrix ( );  
Εκτέλεση της glPopMatrix μεταθέτει κάθε μητρώο κατά μία θέση παραπάνω στη στοίβα. 
Επομένως το μητρώο που βρισκόταν στην πρώτη θέση κάτω από το ενεργό μητρώο, 
αναλαμβάνει πλέον το ρόλο του ενεργού μητρώου. Το προηγούμενο ενεργό μητρώο 
διαγράφεται. Στο σχήμα 4.8 παριστάνεται η πιο πάνω διαδικασία.   
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    Στοίβα μητρώων         Στοίβα μητρώων 
   μετασχηματισμού   προβολής 
         μοντέλου 
 

Σχήμα 4.8 Στοίβες μητρώων μετασχηματισμού. 
 

Η επιλογή της στοίβας μητρώων στην οποία επενεργούν οι εντολές glPushMatrix και 
glPopMatrix καθορίζεται μέσω της προαναφερθείσας εντολής glMatrixMode.  
 

4.14 Μετασχηματισμοί συστήματος συντεταγμένων  

 
Οι παραπάνω εντολές δήλωσης γραμμικών μετασχηματισμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και για την αλλαγή συστήματος συντεταγμένων. Αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη εάν 
θέλουμε να αναγάγουμε την περιγραφή της σκηνής ως προς σύστημα συντεταγμένων που 
προκύπτει από το αρχικά καθορισμένο σύστημα με διαδικασίες γραμμικών 
μετασχηματισμών.  
 
 

4.14.1 Μετατόπιση συστήματος συντεταγμένων  

 
Έστω ότι θέλουμε να αναπαραστήσουμε μια σκηνή ως προς σύστημα συντεταγμένων που η 
αρχή των αξόνων του βρίσκεται στο σημείο xtr,ytr,ztr και vw ως προς το αρχικά καθορισμένο 
σύστημα συντεταγμένων σκηνής και οι άξονές του έχουν την ίδια διεύθυνση με το αρχικό.  
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Σχήμα  4.9 Μετατόπιση συστήματος συντεταγμένων. 
 

Είναι προφανές ότι η περιγραφή της σκηνής ως προς το μετατοπισμένο σύστημα 
συντεταγμένων ισοδυναμεί με μετατόπιση όλων των σημείων της σκηνής κατά ( -xtr, -ytr, -ztr) 
(Σχήμα 4.9). Προκειμένου λοιπόν να εξάγουμε αυτή την αναπαράσταση, αρκεί να 
μετατοπίσουμε όλη τη σκηνή, ούτως ώστε το νέο σύστημα συντεταγμένων να συμπέσει με το 
αρχικό. Συνεπώς ο μετασχηματισμός συστήματος συντεταγμένων είναι. 
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Στην OpenGL η μετατόπιση του συστήματος συντεταγμένων εκτελείται με μια απλή εντολή 
μετατόπισης:  
glTranslate{fd}(-xtr,-ytr,-ztr);  
 

4.14.2 Περιστροφή συστήματος συντεταγμένων  

 
Έστω σύστημα συντεταγμένων που οι άξονές του προέρχεται από τους άξονες του αρχικού 
συστήματος συντεταγμένων με περιστροφή.(Σχήμα 4.10) 
 

 
 

Σχήμα 4.10 Περιστροφή συστήματος συντεταγμένων. 
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Στην περίπτωση περιστροφής συστήματος συντεταγμένων μπορούμε να προσδιορίσουμε τον 
προσανατολισμό του νέου συστήματος ως προς το αρχικό, με τη διανυσματική περιγραφή 
των αξόνων του νέου συστήματος συντεταγμένων.  
Όπως και στην περίπτωση του μετατοπισμένου συστήματος συντεταγμένων, προκειμένου να 
αναγάγουμε την περιγραφή της σκηνής ως προς το περιστραμμένο σύστημα συντεταγμένων 
αρκεί να βρούμε την αλληλουχία των μετασχηματισμών περιστροφής που ταυτίζουν το νέο 
σύστημα συντεταγμένων με το αρχικό.  
Στο παράδειγμά μας θα επιλέξουμε να ταυτίσουμε τον άξονα Oy΄ με τον άξονα Oy . Εάν η 
διεύθυνση του άξονα περιγράφεται με τις συνιστώσες του διανύσματος uy = ( uyx, uyy, uyz ) 
μπορούμε να υπολογίσουμε τις γωνίες θx, θy κατά τις οποίες πρέπει να περιστρέψουμε τον 
άξονα Oy΄  στο χώρο ούτως ώστε να συμπέσει με τον άξονα Oy.  
 

 
Σχήμα 4.11 Καθορισμός γωνιών μεταξύ των αξόνων του αρχικού και περιστραμμένου 

συστήματος συντεταγμένων. 
 

Από την προβολή του άξονα Oy΄ στο επίπεδο XZ, βρίσκουμε τη γωνία θx κατά την οποία ο 
άξονας Oy΄ αποκλίνει από το επίπεδο ΧΥ. 
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Επομένως ο άξονας εντάσσεται πάνω στο επίπεδο XY εάν περιστραφεί κατά γωνία - θx  ως 
προς τον άξονα Oy, βάσει του μητρώου περιστροφής:  
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Κατόπιν, υπολογίζουμε τη γωνία κατά θy την οποία ο άξονας Oy΄ αποκλίνει από τον άξονα 
Oy  
 

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

++
=

222
arccos

yzyyyx

yy
y

uuu

u
θ  

 
 



  75

Επομένως ο άξονας Oy΄ ταυτίζεται με τον άξονα Oy, εάν περιστραφεί κατά γωνία – θy ως 
προς τον άξονα περιστροφής Oz βάσει του μητρώου περιστροφής. 
 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−−
−−−

1000
0100
00)cos()sin(
00)sin()cos(

xx

xx

θθ
θθ

 

 
Επομένως η αναγωγή της περιγραφής της σκηνής ως προς το νέο σύστημα συντεταγμένων 
επιτυγχάνεται με το συνδυασμένη επίδραση των δύο παραπάνω μητρώων:  
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Στην OpenGL, η περιγραφή της σκηνής ως προς το περιστραμμένο σύστημα συντεταγμένων 
προκύπτει με την αλληλουχία εντολών που σχηματίζουν το παραπάνω σύνθετο μητρώο 
μετασχηματισμού μοντέλου. Δεδομένου ότι στον κώδικα της OpenGL τα μητρώα δηλώνονται 
με την αντίστροφη σειρά από αυτή με την οποία επενεργούν στα σημεία της σκηνής, το 
μητρώο   1−

zR  θα δηλωθεί πρώτο και το μητρώο  1−
yR θα δηλωθεί δεύτερο:  

 
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);  
glLoadIdentity( );  
glRotate*( -thetaY, 0, 0, 1 );  
glRotate*( -thetaX, 0, 1, 0 );  
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5 
 
" Η φιλοσοφία γράφεται σε αυτό το μεγάλο βιβλίο - εννοώ τον κόσμο- ο όποιος στέκεται 
συνεχώς ανοιχτός στο βλέμμα μας αλλά που δεν μπορεί να είναι κατανοητός εκτός αν  
κάποιος μάθει πρώτα να κατανοεί τη γλώσσα στην οποία γράφεται. Γράφεται στη γλώσσα 
των μαθηματικών, και οι χαρακτήρες του είναι τρίγωνα, κύκλοι και άλλα γεωμετρικά 
σχήματα, και είναι ανθρώπινα αδύνατο να καταλάβει μια μεμονωμένη λέξη από αυτόν χωρίς 
αυτά. Χωρίς αυτά κάποιος μοιάζει να περιπλανιέται σε έναν σκοτεινό λαβύρινθο. " 

Galileo 1623 
 

Μέθοδος  
 
H μέθοδος κατασκευής του fractal μοντέλου του αγγειακού δικτύου καρκινικού όγκου 
τυχαίου σχήματος βασίστηκε στην προϋπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο κεφάλαιο αυτό θα 
παρουσιάσουμε αρχικά την μέθοδο κατασκευής του fractal μοντέλου σφαιρικού καρκινικού 
όγκου και στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε την γενίκευση του μοντέλου αυτού, σε μοντέλο 
κατασκευής καρκινικού όγκου τυχαίου σχήματος.  
 
 

5.1.Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου σφαιρικών καρκινικών 
όγκων. 

 

5.1.1 Το μοντέλο  

 

Το μοντέλο των N.Tsafnat, et al αναπτύσσεται  μέσα στην περιφέρεια  ενός σφαιρικού όγκου. 
Η κατασκευή του μοντέλου  ξεκινά με ένα κύλινδρο, ο οποίος  αντιπροσωπεύει το αρχικό 
τμήμα των  αρτηριών του δικτύου, και στην συνέχεια αυτό το αρχικό τμήμα διακλαδίζεται σε 
μικρότερα τμήματα (κλαδιά), που στην συνέχεια και αυτά θα διακλαδιστούν σε άλλα 
μικρότερα και ούτω καθεξής, ώστε τελικά  να διαμορφωθεί το αγγειακό δίκτυο. Η 
διακλάδωση ολοκληρώνεται όταν η διάμετρος του τμήματος είναι μικρότερη από ένα 
δεδομένο κατώτατο όριο. Οι κλάδοι σε κάθε τμήματος γονέων κλάδων καθορίζονται από 
στατιστικούς κανόνες οι οποίοι θα περιγράφούν παρακάτω. 
Οι μεγάλοι όγκοι τείνουν να έχουν έναν νεκρωτικό, χωρίς αγγεία, πυρήνα και μια πυκνή 
αγγειακή περιφέρεια. Για να προσομοιώσουν αυτό το χαρακτηριστικό, οι N.Tsafnat et al 
περιορίσαν  το μοντέλο τους σε ένα σφαιρικό κέλυφος. Το αρχικό τμήμα κατασκευής του 
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αγγειακού δικτύου βρίσκεται κάθετο στον όγκο, φτάνοντας μέχρι την μέση του  κελύφους, 
και οι κλάδοι που δημιουργούνται από αυτό είναι μέσα στο κέλυφος. 
Στην υγιή αγγειογένεση, τα περισσότερα  αιμοφόρα αγγεία (98%) διακλαδίζονται σε δύο 
κλάδους, ενώ ένας μικρός αριθμός (2%) διακλαδίζεται σε τρεις κλάδους [Kassab et al 1993].  
Η αγγειογένεση στους όγκους διαφέρει από ότι στους  υγιούς ιστούς,  δεδομένου ότι 
επιδεικνύει χαοτική συμπεριφορά. Η διαφορετικότητα που επιδεικνύουν έγκειται στα  
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αγγειακού δικτύου του όγκου όπως είναι τα σπειροειδή 
αγγεία και ο μεγαλύτερος αριθμός διακλαδώσεων σε τρία κλαδιά. Οι N.Tsafnat, et al 
διαμορφώσαν αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα με την εισαγωγή μιας πιθανότητας σε 
καθεμία από τις τρεις περιπτώσεις διακλάδωσης. Τις πιθανότητες διακλαδώσεις τις 
διαμόρφωσαν ως εξής. Τα περισσότερα από τα αγγεία 80% διακλαδίζονται σε δύο τμήματα, 
ενώ 15% σε τρία τμήματα και ένα 5% δεν διακλαδίζονται, αλλά συνεχίζουν για ένα άλλο 
μήκος τμήματος σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Οι N.Tsafnat, et al  διαπιστώσαν ότι με 
αυτές τις  πιθανότητες, παράγεται ένα μοντέλο που προσεγγίζει καλύτερα το αγγειακό δίκτυο 
των όγκων. 
Σε κάθε διακλάδωση, τα τμήματα των κλαδιών τείνουν να είναι   μικρότερα σε διάμετρο και  
σε μήκος από το τμήμα του γονέα τους. Το μήκος ενός τμήματος κλάδων  υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τον παράγοντα μήκους k = Li/Lo, όπου  Lo δείχνει το μήκος του τμήματος 
των γονέων και iε[1,2,3] αντιπροσωπεύει τα  τρία τμήματα. Ο παράγοντας μήκους k 
επιλέγεται τυχαία από ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των τιμών 0.8 και 1.0, βάση των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου που ανάπτυξαν οι Karshafian et al [Karshafian et al 2003]. 
Επιπλέον σε μια διακλάδωση, η αναλογία των διαμέτρων d1 και d2 των αγγειακών κλάδων  
δίνεται από τον δείκτη διακλάδωσης  α=d1/d2 όπου d2<=d1. Στις περισσότερες περιπτώσεις  
το α επιλέγεται ομοιόμορφα μεταξύ 0 και 1, εκτός από τα μικρά αγγεία (λιγότερο από 40μm 
στη διάμετρο) όπου 0.25 <α<1.0. Αυτοί οι παράμετροι είναι βασισμένες στις μετρήσεις των 
ανθρώπινων στεφανιαίων αρτηριών που έγινα από τον Zamir [Zamir 1999].  

 
    Σχήμα 5.1 Γωνία διακλάδωσης.     Σχήμα  5.2  Γωνία περιστροφής.  

 
Στα σχήματα 5.1 και 5.2 φαίνονται οι γωνίες που χρησιμοποιούνται στη διακλάδωση. Η  
γωνία διακλάδωσης θi είναι η γωνία μεταξύ των κλάδων γονέων και παιδιών (Σχήμα 5.1) και 
η γωνία φι είναι η γωνία της περιστροφής γύρω από τον άξονα του κλάδου του γονέα (Σχήμα 
5.2). Ο δείκτης  της  δύναμης γ είναι ένα μέτρο της σχέσης μεταξύ της  αγγειακής διαμέτρου 
του  γονέα και του παιδιού έτσι ώστε: 

γγγ
210 ddd +=  

 
Ο τετραγωνικός  νόμος, όπου γ = 2,  ισχύει στην περίπτωση που δεν  υπάρχει αλλαγή στη 
συνολική διατομική περιοχή, ενώ ο νόμος των κύβων, γ = 3, αντιστοιχεί στην περίπτωση που 
ζητούμε το ελάχιστο δαπανώμενο ενεργειακό ποσοστό στη ροή του αίματος. Βάση των 
φυσιολογικών δεδομένων δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αποφασίσουμε ποιος νόμος 
περιγράφει καλύτερα το αγγειακό σύστημα [Zamir 1999]. 
Οι N.Tsafnat et al υπολόγισαν της απαιτούμενες παραμέτρους βάση των προηγούμενων 
ορισμών όπως φαίνεται πιο κάτω. 
Έτσι  για  μια διακλάδωση όρισαν:    
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Επομένως η σχέση για το  γ και το β θα δίνεται από την εξίσωση:  
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Άρα οι  διάμετροι των κλάδων σε μια διακλάδωση των δύο,  d1 και d2, θα υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τις σχέσεις: 
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Σε περίπτωση που έχουμε διακλάδωση σε τρεις κλάδους, η εύρεση των διαμέτρων γίνεται σε 
δύο βήματα. Πρώτα δημιουργούν τη διακλάδωση σε δύο, που χρησιμοποιεί τις  πιο πάνω 
τιμές  για το d1 και το d2 και στην συνέχεια  διακλαδίζουν  το μεγαλύτερο των αγγείων (έστω 
το κλάδο με διάμετρο d1) στο d11 και στο d12, όπου για την διακλάδωση αυτή ακολουθούν 
τους κανόνες για μια διακλάδωση όπως προηγουμένως. Οι διάμετροι κλάδων σε μια 
τριχοτόμηση είναι d11, d12 και d2 που ικανοποιούν το νόμο της γ δύναμης ως εξής: 
 

γγγγ
212110 dddd ++=  

 
Τέλος, στην υπολογισμένη διάμετρο κάθε κλάδου γίνεται κανονικοποίηση βάση 
ομοιόμορφης  κατανομής, η  οποία έχει ως αποτέλεσμα η τελική διάμετρος να είναι  το 90% -
110% της υπολογιζόμενης τιμής. Όταν ένας κλάδος έχει διάμετρο μικρότερη  από 32μm τότε 
δεν θα διακλαδιστεί περαιτέρω.  
Η κατεύθυνση κάθε κλάδου καθορίζεται από δύο γωνίες: θi και φi (σχήμα 5.1 και σχήμα 5.2). 
Η γωνία θi είναι η γωνία μεταξύ του κλάδου του γονέα και του παιδιού. Η γωνία αυτή 
επιλέγετε ομοιόμορφα μεταξύ 25ο και 140ο, όπως έδειξαν οι μελέτες των Karshafian et al. Η 
γωνία φi είναι η γωνία της περιστροφής των παιδιών γύρω από τον άξονα του κλάδου των 
γονέων. Επιλέγεται ομοιόμορφα μεταξύ 0ο και 360ο [Karshafian et al 2003]. 
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα αγγειακό δέντρο, το οποίο να βρίσκεται μέσα στο 
σφαιρικό κέλυφος που περιβάλλει τον όγκο. Μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι και τέσσερα 
δέντρα στο κέλυφος, σε διαφορετικές θέσεις, για να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη από το 
αγγειακό δίκτυο τις περιοχής του όγκου. 
Οι  N.Tsafnat et al  θεώρησαν ότι ο όγκος (σφαίρα) έχει διάμετρο  10cm.  Την υπόθεση τους 
αυτήν την στηρίζουν στο γεγονός ότι οι όγκοι ήπατος  στους ανθρώπους είναι κατά 
προσέγγιση σφαιρικοί και συχνά μεγάλοι. Μια πρόσφατη μελέτη σε 94 ασθενείς με στο 
ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα βρήκαν ένα μεσαίο μέγεθος  10,7 cm [Wu et  al 2004]. Οι 
Campbell et al  μέτρησαν επίσης διάμετρο 8cm  σε ανθρώπινο όγκο ήπατος, τον νεκρωτικό 
πυρήνα να είναι κατά προσέγγιση 6,8cm  και την ενεργή  περιφέρεια να παρουσιάζει 
ιδιαίτερη πυκνότητα σε περίπου 6mm [Campbell et al 2000]. Με βάση τις αναλογίες που 
βρέθηκαν σε αυτή την μελέτη, οι N.Tsafnat, et al  διαμόρφωσαν την περιφέρεια του όγκου ως 
σφαιρικό κέλυφος με ένα πάχος 0,75cm. Στο μοντέλο  τους, το συκώτι έχει μια διάμετρο 
15,1cm, η οποία δίνει ένα συνολικό όγκο 1800cm3, που αντιστοιχεί στον όγκο ενός 
κανονικού ενήλικου συκωτιού. Στην προσομοίωση διαμορφώσαν μόνο το ένα όγδοο της 
σφαίρας.  

5.1.2 Τα αποτελέσματα του fractal μοντέλου των σφαιρικών όγκων. 
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Η εικόνα 5.1 παρουσιάζει το αγγειακό μοντέλο  των N.Tsafnat et al, δημιουργώντας ένα 
fractal δέντρο και η εικόνα 5.2 παρουσιάζει το ίδιο μοντέλο δημιουργώντας τέσσερα fractal 
δέντρα. Όπως φαίνεται από το σχήμα το αγγειακό δίκτυο είναι περιορισμένο στην 
προβλεπόμενη από τον αλγόριθμο σφαιρική περιοχή. Ακολουθούν τα σχήματα με τις 
παραμέτρους τους. 
 

 
Εικόνα  5.1 Ένα δέντρο χρησιμοποιώντας τον κυβικό νόμο. 

 
Στην εικόνα 5.1 παριστάνετε ένα δέντρο μέσα στην περιφέρεια του  όγκου, χρησιμοποιώντας 
τον κυβικό νόμο δύναμης   με γ = 3. Το αρχικό τμήμα του δέντρου έχει διάμετρο  0,5mm και 
μήκος   1cm το πολύ. Ο όγκος (σφαίρα) έχει διάμετρο 10 cm και το κέλυφος έχει ακτίνα 
0,75cm.  
 

 
Εικόνα  5.2 Τέσσερα δέντρα χρησιμοποιώντας τον κυβικό νόμο. 

 
Στην εικόνα 5.2 παριστάνονται τέσσερα δέντρα που καταλαμβάνουν το κέλυφος του  όγκου 
με τις ίδιες παραμέτρους  του δέντρου της εικόνας 5.1. 
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Λόγω αδυναμίας της μεθόδους των N.Tsafnat et al να προσδιορίσει επ΄ ακριβώς το χαοτικό 
μέτρο, για την   αγγειογένεση στους   όγκους, η σύγκριση του προτύπου τους έγινε και  με  
εμπειρικό τρόπο. Η κρίση της ορθότητας έγινε συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του μοντέλου 
με εικόνες από  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανίχνευσης αγγειακού δικτύου όγκων. Όπως  
φαίνεται από την εικόνα 5.3 τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου παρουσιάζουν 
γενική συμφωνία με το μοντέλο των N.Tsafnat, et al. 
 

 
Εικόνα  5.3 

Εικόνες αγγειακού δικτύου καρκινικού όγκου από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
 

Στην εικόνα 5.3  παρουσιάζονται εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανίχνευσης αγγείων 
των όγκων. Από την εικόνα φαίνεται η χαοτική, η μπλεγμένη εμφάνιση του αγγειακού 
δικτύου στην ενεργή περιοχή του όγκου. Οι εικόνα είναι παρμένη από καρκίνο ήπατος  
[Konerding et al 1992] . 
 

 
Εικόνα  5.4 Ένα δέντρο χρησιμοποιώντας τον τετραγωνικό νόμο. 

 
Στην εικόνα 5.4 παρουσιάζεται  ένα αγγειακό δέντρο το οποίο δημιουργήθηκε με τη 
χρησιμοποίηση του τετραγωνικού νόμου δύναμης  γ = 2. Όλες οι άλλες παράμετροι είναι ίδιες 
με το δέντρο που παρουσιάζεται  στο εικόνα 5.1. 
 
Ο δείκτης γ του  νόμου δύναμης φαίνεται να αποτελεί τον καθοριστικό  παράγοντα στην 
αλλαγή της  συνολικής διατομικής περιοχής σε μια διακλάδωση. Ο νόμος των κύβων παράγει 
ένα πυκνότερο, περισσότερο αληθοφανές αγγειακό δέντρο (εικόνα 5.1) από ότι  ο 
τετραγωνικός νόμος (εικόνα 5.4). 
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Η φράκταλ διάσταση της μικροαγγειογένεσης  (Μicrovessel Fractal Dimension,MFD) των 
όγκων διαφέρει από αυτήν των υγιών ιστών. Διαφορετικοί τύποι όγκων έχουν  και 
διαφορετικές fractal διαστάσεις [Kikuchi et al 2002]. Δεδομένου ότι οι πειραματικές 
μετρήσεις της MFD λαμβάνονται από τις δισδιάστατες προβολές, για την σύγκριση των 
αποτελεσμάτων του μοντέλου οι N.Tsafnat et al μέτρησαν τη fractal διάσταση του μοντέλου 
από τέτοιες προβολές. Η προσέγγιση  της  fractal διάσταση του αγγειακού δικτύου 
υπολογίστηκε με την μέθοδο των κύβων [Bunde and Havlin 1994]. Οι τιμές MFD για το 
πρότυπό τους  είναι  1.62±0.01 για τον τετραγωνικό νόμο και 1.81±0.01 για την περίπτωση 
του νόμου των κύβων (για  τους μέσους όρους δέκα τυχαίων προβολών των δέντρων). Αυτή η 
διαφορά ήταν αναμενόμενη  δεδομένου ότι το MFD αυξάνεται με την αύξηση της αγγειακής  
πολυπλοκότητα. Τα αποτελέσματά τους  για το νόμο των κύβων είναι παρόμοια με τις 
μετρήσεις που έγιναν από τους Gazit et al οι οποίοι βρήκαν την MFD 1.88 ± 0.04 μέσα σε 
ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα  (LS174T στα ποντίκια) [Gazit et al 1995]. Επίσης τα 
αποτελέσματα του μοντέλου τους σε MFD είναι σημαντικά υψηλότερα από τις τιμές που 
μετρήθηκαν από τους Sabo et al. Οι μετρήσεις των  Sabo et al για τα  ανθρώπινα νεφρικά 
καρκινώματα  είναι περίπου  1.45±0.15 και 1.56±0.11 [Sabo et al 2001]. 
  

5.2 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου τυχαίου σχήματος.   

 
Η αρχική ιδέα του μοντέλου που αναπτύξαμε ήταν η γενίκευση του μοντέλου των N.Tsafnat 
et al. Το μοντέλο των N.Tsafnat et al αναφέρετε στην ειδική περίπτωση του καρκίνου στο 
ήπαρ γι΄ αυτό και η ανάπτυξη του μοντέλου γίνεται στο γεωμετρικό τόπο δύο ομόκεντρων 
σφαιρών. Το δικό μας μοντέλο είναι γενικότερο, δηλαδή ο γεωμετρικός τόπος ανάπτυξης του 
fractal μοντέλου είναι οποιοδήποτε σχήμα καθορίσει ο χειριστής  από ένα πλήθος  
τομογραφικών εικόνων. Ο χειριστής εισάγει τον αριθμό των τομών που θα χρησιμοποιήσει 
και στην συνέχεια για κάθε τομογραφική εικόνα επιλέγει την περιοχή του όγκου. Αφού 
περάσει αυτό το στάδιο αρχικοποίησης  ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να ανακατασκευάσει τον 
όγκο από τις επιλεγμένες περιοχές και να αναπτύξει το fractal δίκτυο στην περιφέρεια της 
επιλεγμένης περιοχής, περιοχής του όγκου. Επίσης το λογισμικό που αναπτύξαμε δίνει την 
δυνατότητα στο χειριστή να μεταβάλει όλες τις παραμέτρους δημιουργίας του δέντρου. Οι 
κανόνες ανάπτυξης του fractal μοντέλου καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την 
λογισμική του υλοποίηση δίνονται στην συνέχεια.  
 

5.2.1 Το μοντέλο. 

 
Οι κανόνες δημιουργίας του fractal μοντέλου στηρίχτηκαν στο μοντέλο των Tsafnat et al. 
Ουσιαστικά υιοθετήσαμε όλες τις παραμέτρους δημιουργίας του fractal μοντέλου των Tsafnat 
et al. Το μοντέλο που έχουμε δημιουργήσει είναι τρισδιάστατο και το  fractal δέντρο του 
αγγειακού δικτύου αναπτύσσεται μέσα σε τυχαία περιοχή. Το αγγειακό δέντρο δημιουργείται 
αναδρομικά. Αρχικά κατασκευάζουμε ένα  κύλινδρο, ο οποίος αντιπροσωπεύει το αρχικό 
τμήμα των αγγείων. Στην συνέχεια αυτό το  αρχικό τμήμα του κυλίνδρου διακλαδίζεται σε 
μικρότερα τμήματα (κλαδιά), που και αυτά με την σειρά τους θα διακλαδιστούν σε άλλα 
μικρότερα και ούτω καθεξής, έτσι ώστε τελικά  να διαμορφωθεί ένα  fractal δέντρο, το 
αγγειακό δίκτυο. Η λήξη της αναδρομής, και λήξη της διακλάδωσης  ολοκληρώνει όταν η 
διάμετρος του τελικού τμήματος είναι μικρότερη από ένα δεδομένο κατώτατο όριο. Οι κλάδοι 
κάθε τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με στατιστικούς  κανόνες όπως θα περιγράφούν 
παρακάτω. 
Επειδή οι μεγάλοι όγκοι τείνουν να έχουν ακαθόριστου σχήματος εσωτερική νεκρωτική 
περιοχή και μια χαοτικής δομής πυκνή αγγειακή περιφέρεια, η περιοχή του όγκου 
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καθορίζεται από τον χειριστή. Η ενεργή περιοχή του όγκου, είναι η περιοχή  όπου θα 
αναπτυχθεί και το fractal δέντρο. Ο χειριστής επιλέγει  την εξωτερική περιοχή της ενεργής  
περιοχή, με την βοήθεια εργαλείων του προγράμματος εισάγοντας ακολουθιακά τις 
τομογραφικές εικόνες του όγκου. Ο χειριστής καθορίζει επίσης τον συνολικό αριθμό των 
εικόνων που θα εισάγει καθώς και κάθε φορά τον αριθμό της εικόνας. Στην συνέχεια ο  
αλγόριθμος κατασκευής του fractal δέντρου αναλαμβάνει την ανάπτυξη του fractal αγγειακού 
δικτύου στην περιφέρεια της επιλεγμένης περιοχής. Το μέγεθος του όγκου καθορίζεται 
αφενός από την επιλεγμένη περιοχή, από τον αριθμό των εικόνων και την απόσταση μεταξύ 
των τομών που εισάγει ως παράμετρο ο χειριστής. Στην συνέχεια βάση των παραμέτρων που 
καθόρισε ο χειριστής, δηλαδή της φυσιολογίας των δεδομένων, ο αλγόριθμος κατασκευής  
του μοντέλου αναλαμβάνει την δημιουργία του αγγειακού δικτύου του καρκινικού όγκου 
μέχρι και σε 6mm  από την περιφέρεια της νεκρωτικής περιοχής [Campbell et al 2000].  
Το αρχικό τμήμα δημιουργίας του fractal δέντρου καθορίζεται από τον χρήστη με ένα 
αριστερό κλικ του ποντικιού στην περιοχή που θέλουμε να αναπτυχθεί το αγγειακό δίκτυο.  
Υπάρχει δυνατότητα για την δημιουργία μέχρι και τριών  δέντρων καθορίζοντας κάθε φορά ο 
χρήστης το αρχικό τους σημείο.  
Για την δημιουργία των διακλαδώσεων του fractal δέντρου βασιστήκαμε στις ιδέες των 
N.Tsafnat et al. Εισάγαμε  και εμείς μιας πιθανότητας διακλάδωσης σε κάθε μια από τις τρεις 
περιπτώσεις. Οι πιθανότητα σε κάθε μια από τις περιπτώσεις μπορεί να επιλεγεί από τον 
χειριστή. Εξ ορισμού στο πρόγραμμα έχουμε επιλέξει τις πιθανότητες διακλάδωση που 
χρησιμοποιήσαν οι N.Tsafnat et al στο δικό τους μοντέλο. Δηλαδή:   
• Το 80% να διακλαδίζονται σε δύο τμήματα κλάδους. 
• Το 15% να διακλαδίζονται σε τρεις κλάδους. 
• Το 5% δεν διακλαδίζονται, αλλά συνεχίζουν για ένα άλλο μήκος τμήματος σε μια 

διαφορετική κατεύθυνση. 
Όπως και στο μοντέλο των N.Tsafnat et al έτσι και στο μοντέλο μας σε κάθε  σύνδεση  
διακλάδωσης τα τμήματα των κλαδιών τείνουν να είναι  μικρότερα σε διάμετρο και  σε μήκος 
από το τμήμα του γονέα τους. Το μήκος κάθε κλάδου  υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον 
παράγοντας μήκους k = Li/Lo, όπου  Lo δείχνει το μήκος του τμήματος γονέων και i ε[1,2,3] 
αντιπροσωπεύει τα  τρία τμήματα κλάδων. Ο παράγοντας μήκους k επιλέγεται τυχαία από 
ομοιόμορφη κατανομή και λαμβάνει τιμές μεταξύ 0,8 και 1.0. Η επιλογή των τιμών αυτών 
έγινε βάση του μοντέλου που ανάπτυξαν οι Karshafian et al [Karshafian et al 2003]. 
Σε μια διακλάδωση, η αναλογία των διαμέτρων d1 και d2 των αγγειακών κλάδων  δίνεται από 
τον δείκτης διακλάδωσης α που ορίζετε ως  α = d1/d2 όπου d2 <= d1. Η επιλογή του α 
γίνεται βάση ομοιόμορφης κατανομής μεταξύ 0 και 1, εκτός από τα μικρά αγγεία  (αγγεία με 
διάμετρο μικρότερη από 40μm) όπου τότε το α επιλέγεται μεταξύ 0.25 < α < 1.0. Οι 
παράμετροι αυτοί είναι βασισμένες στις μετρήσεις των ανθρώπινων στεφανιαίων αρτηριών 
που έγιναν από τον Zamir [Zamir 1999]. 
 

 
  Σχήμα 5.3 Γωνία διακλάδωσης.     Σχήμα  5.4  Γωνία περιστροφής. 
 
Στα σχήματα 5.3 και 5.4 φαίνονται οι γωνίες που χρησιμοποιούνται στη διακλάδωση και 
στην περιστροφή. Η  γωνία διακλάδωσης θi είναι η γωνία μεταξύ των κλάδων γονέων και 



  83

παιδιών (Σχήμα 5.3) και η γωνία φi είναι η γωνία της περιστροφής γύρω από τον άξονα του 
κλάδου του γονέα (Σχήμα 5.4). 
Ο δείκτης  της  δύναμης γ είναι ένα μέτρο της σχέσης μεταξύ της  αγγειακής διαμέτρου του  
γονέα και του παιδιού έτσι ώστε: 

γγγ
210 ddd +=  

 
Ο τετραγωνικός  νόμος, όπου γ = 2,  ισχύει στην περίπτωση που δεν  υπάρχει αλλαγή στη 
συνολική διατομική περιοχή, ενώ ο νόμος των κύβων, γ = 3, αντιστοιχεί στην περίπτωση που 
ζητούμε το ελάχιστο δαπανώμενο ενεργειακό ποσοστό στη ροή του αίματος. Βάση των 
φυσιολογικών δεδομένων δεν είμαστε ακόμα σε θέση να αποφασίσουμε ποιος νόμος 
περιγράφει καλύτερα το αγγειακό σύστημα [Zamir 1999]. 
Βάση του μοντέλου των N.Tsafnat et al υπολογίσαμε τις απαιτούμενες παραμέτρους για την 
δημιουργία του μοντέλου όπως φαίνεται πιο κάτω. 
Έτσι  για  μια διακλάδωση ορίζουμε:    

2
0

2
2

2
1 /)( ddd +=β  

 
Επομένως η σχέση για το  γ και το β θα δίνεται από την εξίσωση:  
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Άρα οι  διάμετροι των κλάδων σε μια διακλάδωση των δύο,  d1 και d2, θα υπολογίζεται 
χρησιμοποιώντας τις σχέσεις:  
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2
0
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β
+

=
dd  

12 add =  
 

Σε περίπτωση που έχουμε διακλάδωση σε τρεις κλάδους, η εύρεση των διαμέτρων γίνεται σε 
δύο βήματα. Πρώτα δημιουργούμε τη διακλάδωση σε δύο, που χρησιμοποιεί τις  πιο πάνω 
σχέσεις για το d1 και το d2, και  στην συνέχεια  ο κλάδος με την μεγαλύτερη διάμετρο (έστω 
ο κλάδος με την διάμετρο d1) διακλαδίζεται στο d11 και στο d12 βάση των πιο πάνω 
κανόνων για την περίπτωση της μιας διακλάδωσης. Οι διάμετροι των κλάδων σε μια 
τριχοτόμηση θα είναι d11, d12 και d2 που ικανοποιούν το νόμο γ δύναμης: 
 

γγγγ
212110 dddd ++=  

 
Τέλος, στην υπολογισμένη διάμετρο κάθε κλάδου γίνεται κανονικοποίηση βάση 
ομοιόμορφης  κατανομής, η  οποία έχει ως αποτέλεσμα η τελική διάμετρος να είναι  το 90% -
110% της υπολογιζόμενης τιμής.   
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η αναδρομή, δηλαδή η δημιουργία του fractal δέντρου,  
τερματίζετε όταν ένας κλάδος έχει διάμετρο μικρότερη από 32μm. 
Η κατεύθυνση του κλάδου καθορίζεται από δύο γωνίες: θi και φi όπως φαίνεται στο σχήμα 
5.3 και στο σχήμα 5.4. Η γωνία θi είναι η γωνία μεταξύ των κλάδων του γονέα και των 
τέκνων. Η γωνία αυτή μπορεί να επιλεγεί από τον χρήστη, ορίζοντας το διάστημα τιμών της 
γωνίας. Εξ ορισμού  επιλέξαμε η γωνία θi να παίρνει τιμές ομοιόμορφα στο διάστημα 
25ο<θi<140ο. Η επιλογή αυτή της γωνίας έγινε βάση των μελετών των Karshafian et al. Η 
γωνία φi είναι η γωνία της περιστροφής γύρω από τον άξονα του κλάδου των γονέων. Και γι 
αυτή την παράμετρο υπάρχει δυνατότητα καθορισμού του εύρους τιμών της. Εξ ορισμού 
επιλέγεται ομοιόμορφα στο διάστημα 0ο<φi<360ο βάση των μελετών των Karshafian et al 
[Karshafian et al 2003]. 
Για να εξασφαλίσει ότι το δέντρο που δημιουργείται  εσωκλείεται μέσα στην ενεργή περιοχή 
του όγκου, ο έλεγχος γίνεται με την χρήση τεχνικής masking. Δηλαδή ο αλγόριθμος 
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κατασκευάζει ένα πίνακα μεγέθους matrix[200][200][200] όπου σε κάθε θέση του καταχωρεί  
δύο τιμές. Την τιμή 1 και την τιμή 0. Ο πίνακας αυτός αρχικοποιείται ως εξής: Ο χειριστής 
σχεδιάζει την περιοχή του όγκου. Αφού διαβάσουμε τα pixel της εικόνας καθορίζουμε τις 
τιμές ymin, ymax, xmin και xmax όπως φαίνεται στο σχήμα 5.5. 
 

 
Σχήμα 5.5 Όρια του όγκου. 

 
Στην συνέχεια υπολογίζουμε το κέντρο του όγκου και αρχικοποιούμε τον πίνακά μας (0 ή 1) 
με βάση τη σχετική απόσταση από την αρχή του πίνακα (σημείο (0,0) του πίνακα). Για την 
αρχικοποίηση του πίνακα διαβάζουμε τα pixel της εικόνας, με βάση τις συντεταγμένες από 
την  αρχή του πίνακα, και καταχωρούμε στην  αντίστοιχη θέση του πίνακα την τιμή 0 σε 
περίπτωση που διαβάσουμε pixel με κόκκινο χρώμα. Η σχετική θέση του πίνακα φαίνεται 
στο σχήμα 5.6. 

 
Σχήμα 5.6 Masking matrix. 

 
Αφού αρχικοποιήσουμε τον πίνακα, ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να δημιουργήσει το fractal 
δέντρο στην επιλεγμένη περιοχή. Να ξανά αναφέρουμε ότι ο αρχικοποιημένος πίνακας 
(matrix) θα έχει την τιμή 0 στην θέση του πίνακα matrix[x][y][z], όπου x,y,z είναι οι 
συντεταγμένες του σημείου (pixel) με κόκκινο χρώμα, σε περίπτωση που είμαστε μέσα στην 
ενεργεί περιοχή του όγκου, και την τιμή 1 όταν είμαστε εκτός της ενεργής περιοχής του 
όγκου. Μετά την αρχικοποίηση του πίνακα γίνεται μια κανονικοποίηση σε αυτόν έτσι ώστε 
το πλάτος της περιοχής του πίνακα που θα έχει την τιμή 0 να αντιστοιχεί σε 6mm. Τα 6mm 
αντιστοιχούν σε έξι pixel. Στην συνέχεια ο αλγόριθμος κατασκευής του δέντρου είναι σε 
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θέση να δημιουργήσει το αγγειακό δίκτυο. Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αλγόριθμος 
εργάζεται με βάση το μήκος και όχι τα pixel. Ουσιαστικά μετατρέπει τα pixel σε απόσταση 
από το σύστημα συντεταγμένων που δημιουργεί, υπολογίζει τους  συντελεστές  k και α, και 
τις γωνίες θi και φi  και στην συνέχεια ελέγχει αν τα νέα κλαδιά θα βρίσκονται στην ενεργή 
περιοχή του όγκου μετατρέποντας τις νέες τιμές που προκύπτουν σε θέσεις pixel της εικόνας. 
Σε περίπτωση που απορριφθούν οι τιμές ο αλγόριθμος δεν τερματίζει αλλά επαναλαμβάνει 
την ίδια διαδικασία υπολογίζοντας εκ νέου τον συντελεστή k και α και τις γωνίες θi και φi. Ο 
αλγόριθμος τερματίζει μόνο όταν η διάμετρος των κλαδιών γίνει μικρότερη από 32μm. 
Πρέπει να πούμε ότι ο χειριστής έχει την δυνατότητα να μεταβάλει όλες τις παραμέτρους 
κατασκευής του fractal δέντρου μέσω τις διαπροσωπείας της εφαρμογής. 
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα fractal αγγειακό δέντρο που θα βρίσκεται μέσα 
στην επιλεγμένη περιοχή, και άρα την ενεργή περιοχή του όγκου.  
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6 
 
Αποτελέσματα  
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του μοντέλου προσομοίωσης που 
κατασκευάσαμε. Εφαρμόσαμε το μοντέλο σε πραγματικά ιατρικά δεδομένα που λήφθηκαν 
από τομογραφία PET/CT κάμερας. Το καρκινικό αγγειακό δίκτυο που προσομοιώσαμε 
προερχόταν από  καρκινικό όγκο στους πνεύμονες. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα 
κλινικά δεδομένα καθώς και τα αποτελέσματα του fractal μοντέλου για διαφορετικές 
παραμετρικές τιμές.  
 
 
 

6.1 Ιατρικά δεδομένα 

  

Τα ιατρικά δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε τα  λάβαμε  από το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής 
του ιδιωτικού νοσοκομείου Υγεία. Πρόκειται για τομογραφικές εικόνες, σε μορφή Dicom,   
που λήφθηκαν  από PET/CT κάμερα Biograph 2 του οίκου SIEMENS. Ο πίνακα 6.1 
περιλαμβάνει τις παραμέτρους των Dicom εικόνων που χρησιμοποιήσαμε για την εφαρμογή 
του μοντέλου.   
 

Παράμετρος (Dicom εικόνας) Τιμή 
Rows  128 
Columns 128 
Pixel Spacing  5,3067274 
Slice Thickness 3,375001 
Modality PΕT 
Manufacture  SIEMENS 

Πίνακας 6.1 Ιατρικά δεδομένα εικόνας. 
 

Από τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τα dicom αρχεία συμπεραίνουμε ότι αφού η 
απόσταση μεταξύ των τομών είναι 3,375mm και  αφού ο όγκος εκτεινόταν σε 10 τομές το 
ύψος  του θα ήταν  περίπου 3,375cm. Η μέγιστη διάμετρος του όγκου (μετρήθηκε με 
εργαλείο επεξεργασίας ιατρικών εικόνων του προγράμματος DicomWorks) είναι περίπου 
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3,5cm. Οι PET τομές που χρησιμοποιήσαμε για την προσομοίωση του αγγειακού δικτύου 
φαίνονται στις εικόνες 6.1 και 6.2.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  Τομή 1η.      Τομή 2η. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τομή 3η.      Τομή 4η. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τομή 5η.      Τομή 6η. 
 
 
 

Εικόνα 6.1 Τομές 1-6. 
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Τομή 7η.      Τομή 8η. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

             Τομή 9η.      Τομή 10η. 
 

Εικόνα 6.2 Τομές 7-10. 
 
 
 

6.2 Επεξεργασία Δεδομένων 

 

Η επιλογή του περιγράμματος του όγκου έγινε χειροκίνητα, με την χρήση του ποντικιού, 
μέσο της διαπροσωπείας του προγράμματος. Στις εικόνες 6.11 – 6.20 φαίνεται με κόκκινο 
χρώμα η επιλεγμένη περιοχή του όγκου. Τα αποτελέσματα που θα ακολουθήσουν καθώς και 
η παραμετρική εφαρμογή του μοντέλου έγιναν με βάση αυτή την επιλεγμένη περιοχή. Πρέπει 
να πούμε ότι η περιοχή του όγκου διακρίνεται από την υγιή περιοχή στην PET τομογραφία 
λόγω της χρωματικής της διαφοράς. Η φωτεινότητα στην PET τομογραφία εκφράζει 
λειτουργική δραστηριότητα στην περιοχή. Στην περίπτωση του όγκου, επειδή ο όγκος 
παρουσιάζει έντονη αιματική ροή στην περιφέρεια του, το αγγειακό του δίκτυο, η περιοχή 
του όγκου είναι περισσότερο φωτεινή από τις άλλες υγιείς περιοχές. 
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        Τομή 1η.                 Τομή 2η. 
      
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

        Τομή 3η.                 Τομή 4η. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Τομή 5η.                 Τομή 6η. 
 
 

Εικόνα 6.3 Τομές 1-6. 
Με κόκκινο φαίνεται η επιλεγμένη περιοχή του όγκου.  
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       Τομή 7η.              Τομή 8η.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Τομή 9η.              Τομή 10η. 
 

 
Εικόνα 6.4 Τομές 7-10. 

Με κόκκινο φαίνεται η επιλεγμένη περιοχή του όγκου. 

 

 

6.3 Αποτελέσματα μοντέλου 

 

Οι εικόνες 6.5 και 6.6 είναι οι εικόνες ανακατασκευής του όγκου όπως των βλέπουμε από 
διαφορετικά επίπεδα. Ο όγκος ανακατασκευάστηκε βάση των επιλεγμένων περιοχών των 
τομών. Όπως φαίνεται και από τις εικόνες 6.5 και 6.6 η ανακατασκευή του όγκου έγινε με 
χονδροειδή τρόπο γιατί  λεπτομερέστερη προσέγγιση της ανακατασκευής του όγκου δεν 
αποτελούσε σκοπό της εργασία.    
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Εικόνα 6.5 Όγκος από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 



  92

 
Εικόνα 6.6 Όγκος από την όψη του επιπέδου ΧΥ. 

 
Οι εικόνες 6.7 – 6.9 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τις εξ ορισμού 
παραμετρικές  τιμές του μοντέλου που δίνονται στον πίνακα 6.2. Αυτές οι παραμετρικές τιμές  
χρησιμοποιούν και οι Tsafnat et al στο μοντέλο σφαιρικών όγκων. 
 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 75% 
Trifurcation 20% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.2 Τιμές  παραμέτρων. 
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Εικόνα 6.7 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
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Εικόνα 6.8 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου από την όψη του επιπέδου ΥΖ. 
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Εικόνα 6.9 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου από την όψη του επιπέδου ΧΥ. 
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6.3 Παραμετρική μελέτη μοντέλου 

 

Έχει μεγάλη σημασία για την φυσιολογία οι παράμετροι που χρησιμοποιήσαμε για την 
κατασκευή το μοντέλου. Το ποσοστό των κλάδων, που δεν θα διακλαδιστεί αλλά θα 
συνεχίσει για ακόμη ένα μήκος κλάδου (unifurcation), που θα διακλαδιστεί σε δύο κλάδους 
(bifurcation) και που θα διακλαδιστεί σε τρεις κλάδους  (trifurcation) στο αγγειακό δίκτυο 
δείχνει και την δυνατότητα του όγκου να εξελίσσεται, και μέσα από αυτό μπορεί να 
προβλεφθεί το στάδιο του καρκίνου, καθώς επίσης τα ποσοστά αυτά προσφέρουν και 
στοιχεία για τις προοπτικές ανάπτυξης του όγκου. Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η 
εξονυχιστικά  παραμετρική μελέτη του μοντέλου αλλά η κατασκευή του. Στην συνέχεια 
παρουσιάζουμε δειγματικά μερικές ενδεικτικές παραμετρικές εφαρμογές του μοντέλου. Όπως 
προαναφέραμε η παραμετρική εφαρμογή έγινε με βάση τα προηγούμενα ιατρικά δεδομένα. 
 

6.3.1 Περίπτωση 1    

 

Ο πίνακας 6.3 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 1. Στην 
περίπτωση αυτή παρουσιάζουμε  την συμπεριφορά του μοντέλου στην μεταβολή των 
παραμέτρων trifurcation και bifurcation. 
 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 75% 
Trifurcation 20% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.3 Μεταβολή Trifurcation και Bifurcation. 
 

Η Εικόνα 6.10 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 1. 
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Εικόνα 6.10 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 1η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 
 

6.3.2 Περίπτωση 2   

 

Ο πίνακας 6.4 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 2. Στην 
περίπτωση αυτή μεταβάλουμε την παράμετρο unifurcation και την παράμετρο bifurcation. 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 10% 
Bifurcation 75% 
Trifurcation 15% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.4 Mεταβολή Unifurcation και Bifurcation. 
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Η Εικόνα 6.11 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 2. 
 

 
Εικόνα 6.11 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 2η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 
 

6.3.3 Περίπτωση 3   

Ο πίνακας 6.5 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 3. Στην 
περίπτωση αυτή μεταβάλουμε την παράμετρο bifuractation και την παράμετρο trifurcation. 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 90% 
Trifurcation 5% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.5 Μεταβολή bifurcation και Trifurcation. 
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Η Εικόνα 6.12 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 3. 
 

 
Εικόνα 6.12 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 3η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 

6.3.4 Περίπτωση 4   

Ο πίνακας 6.6 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 4. Οι 
παράμετροι αυτοί αποτελούν τις παραμέτρους υγιούς αγγειογένεσης όσο αφορά τις 
πιθανότητες διακλάδωσης [Kassab et al 1993]. 
 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 0% 
Bifurcation 98% 
Trifurcation 2% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.6 Παράμετροι υγιούς ιστού. 
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Η Εικόνα 6.13 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 4. 
 

 
Εικόνα 6.13 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 4η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 

6.3.5 Περίπτωση 5  

Ο πίνακας 6.7 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 5. Στην  
περίπτωση αυτή μεταβάλουμε όλες τις παραμέτρους. 
 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 15% 
Bifurcation 70% 
Trifurcation 15% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.7 Μεταβολή όλων των παραμέτρων. 
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Η Εικόνα 6.14 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 5. 
 

 
Εικόνα 6.14 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 5η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 

6.3.6 Περίπτωση 6  

Ο πίνακας 6.8 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 6. Στην  
περίπτωση αυτή μεταβάλουμε την παράμετρο Trifurcation και την παράμετρο bifurcation. 
 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 70% 
Trifurcation 25% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.8 Μεταβολή Trifurcation και Bifurcation. 
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Η Εικόνα 6.15 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 6. 
 

 
Εικόνα 6.15 Fractal Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  
για την 6η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 

 

6.3.7 Περίπτωση 7  

Ο πίνακας 6.9 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 7. Σε αυτή την 
περίπτωση η παράμετροι παραμένουν οι εξ ορισμού με την διαφορά ότι έχουμε δύο δέντρα 
που φτιάχνουν το αγγειακό δίκτυο.  
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 80% 
Trifurcation 15% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.9 Παραμετρική περίπτωση με δύο δένδρα. 
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Η Εικόνα 6.16 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 7. 
 

 
Εικόνα 6.16 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 7η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
. 

6.3.8 Περίπτωση 8  

Ο πίνακας 6.10 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 8. Στην 
περίπτωση αυτή μεταβάλαμε όλες τις παραμέτρους.  
 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 20% 
Bifurcation 60% 
Trifurcation 20% 
Branching angle  250-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.10 Μεταβολή όλων των παραμέτρων. 
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Η Εικόνα 6.17 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 8. 
 

 
Εικόνα 6.17 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 8η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 

6.3.9 Περίπτωση 9  

Ο πίνακας 6.11 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 9. Σε αυτή 
την περίπτωση χρησιμοποιούμε τις εξορισμού τιμές του μοντέλου με την διαφορά ότι 
τροποποιούμε την γωνία διακλάδωσης (Branching angle).  
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 80% 
Trifurcation 15% 
Branching angle  00-1400 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.11 Μεταβολή γωνίας διακλάδωσης.  
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Η Εικόνα 6.18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 9. 
 

 
Εικόνα 6.18 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 9η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 

6.3.10 Περίπτωση 10  

Ο πίνακας 6.12 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 10. Σε αυτή 
την περίπτωση χρησιμοποιούμε τις εξορισμού τιμές του μοντέλου με την διαφορά ότι 
τροποποιούμε την γωνία διακλάδωσης (Branching angle) όπως και προηγουμένως.  
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 80% 
Trifurcation 15% 
Branching angle  250-1600 

Rotation angel  00-3600 

Πίνακας 6.12  Μεταβολή γωνίας διακλάδωσης. 
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Η Εικόνα 6.19 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 10. 
 

 
Εικόνα 6.19 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

για την 10η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
 

6.3.11 Περίπτωση 11  

Ο πίνακας 6.13 περιλαμβάνει τις παραμέτρους του μοντέλου για την περίπτωση 11. Σε αυτή 
την περίπτωση χρησιμοποιούμε τις εξορισμού τιμές του μοντέλου με την διαφορά ότι 
τροποποιούμε την γωνία περιστροφής (Rotation angle) και την γωνία διακλάδωσης. 
 

Παράμετρος  Τιμή  
Unifurcation 5% 
Bifurcation 80% 
Trifurcation 15% 
Branching angle  250-1600 

Rotation angel  1800-3600 

Πίνακας 6.13 Μεταβολή γωνίας διακλάδωσης και γωνίας περιστροφής. 
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Η Εικόνα 6.20 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του μοντέλου για την περίπτωση 11. 
 

 
Εικόνα 6.20 Fractal μοντέλο αγγειακού δικτύου  

Για την 11η περίπτωση  από την όψη του επιπέδου ΧΖ. 
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7 
 
“ Εκεί που ο κόσμος παύει να είναι η σκηνή για τις προσωπικές ελπίδες και επιθυμίες , εκεί 
που εμείς σαν ελεύθερα όντα, τον παρατηρούμε με απορία, αναρωτιόμαστε για αυτόν και 
μελετάμε, εκεί είναι η είσοδος στο βασίλειο της τέχνης και της επιστήμης.”  

Α.Einstein 
 

Συμπεράσματα  
 
 
Κατασκευάσαμε ένα τρισδιάστατο  μοντέλου αγγειακού δικτύου καρκινικού όγκου, που 
εφαρμόζεται σε όγκο τυχαίου σχήματος. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το 
λογισμικό που αναπτύξαμε για την υλοποίηση του μοντέλου αυτού ικανοποιεί σε αρκετά 
καλό βαθμό τον αρχικό μας στόχο. Εξετάζοντας ποιοτικά  τα αποτελέσματα του μοντέλου, 
(Εικόνα 7.2)  παρατηρούμε ότι έχουν αρκετά μεγάλη ομοιότητα με τα πραγματικά δεδομένα 
από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Εικόνα 7.1). 
 

 
Εικόνα 7.1                       Εικόνα 7.2 

       Εικόνα αγγειογένεσης  από  ηλεκτρονικό                   Αποτελέσματα του μοντέλου 
          μικροσκόπιο.                                            προσομοίωσης για καρκινικό όγκο     

πνευμόνων.  
  

Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι το μοντέλο μας εμφανίζει χαοτική συμπεριφορά και 
πεπλεγμένη δομή όπως και η πραγματική εικόνα από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  
Επιπλέον το μοντέλο που κατασκευάσαμε έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με το 
μοντέλο των Tsafnat et al. Έχουμε την δυνατότητα πλέον να εισάγουμε πραγματικά δεδομένα  
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από εικόνες PET ή PET/CT τομογραφίας στο μοντέλο. Με τον τρόπο αυτό, για την 
κατασκευή του μοντέλου, λαμβάνουμε υπόψιν και τους φυσιολογικούς παράγοντες του όγκου  
όπως είναι η γεωμετρία του και το όργανο που προσβλήθηκε. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται 
να επηρεάζουν την fractal διάσταση του όγκου όπως παρατήρησαν οι Kikuchi et al 
μελετώντας την fractal συμπεριφορά διαφορετικών καρκινικών όγκων [Kikuchi et al 2002]. 
Επιπλέον το μοντέλο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη μελέτη της 
αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών μεθόδων, όπως είναι η χημειοθεραπεία, η 
ακτινοθεραπεία και η φερομαγνητική υπερθερμία, στο αγγειακό δίκτυο των όγκων. 
Επιπρόσθετα,  το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει in vivo εργαλείο για την  παραμετρική 
μελέτη των fractal χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων όγκων.    
 
 

7.1 Μελλοντικοί στόχοι 

 
Στην συνέχεια παρουσιάζουμε μερικές ιδέες και  στόχους που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για επέκταση του μοντέλου και για περισσότερη έρευνα. 

• Αυτοματοποίηση. Ένας μελλοντικός στόχος θα περιελάμβανε την εισαγωγή 
αλγορίθμου στο μοντέλο για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής της 
περιοχής του όγκου.   

• Ανακατασκευή. Η ανακατασκευή του όγκου θα μπορούσε να γίνει με διαδικασία 
γραμμικής παρεμβολής  μεταξύ των τομών με αποτέλεσμα το οπτικό αποτέλεσμα 
να είναι καλύτερο και η ποιοτική αντιπαραβολή των εικόνων να δίνει καλύτερα 
αποτελέσματα. 

• Εισαγωγή Dicom αρχείων. Θα μπορούσε το λογισμικό να έχει την δυνατότητα 
να διαβάζει dicom αρχεία και να καταχωρεί αυτόματα τα φυσιολογικά δεδομένα 
της ιατρικής εικόνας στις παραμέτρους των αλγορίθμων ανακατασκευής.  

• Μελέτη fractal διάστασης. Μια βασική λειτουργία που θα μπορούσε να 
προστεθεί είναι αυτοματοποιημένος αλγόριθμος για την εύρεση της fractal 
διάστασης του αποτελέσματος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος 
καταμέτρησης κύβων (box counting) που συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις 
[Tsafnat et al 2005].    
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