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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μελέτη των συστημάτων συντεταγμένων ή πλαισίων (frames) τα οποία
ορίζονται πάνω σε μία χωροκαμπύλη αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονι-

κό πεδίο έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, ενδιαφερόμαστε για εκείνα τα πλαίσια τα

οποία είναι ορθοκανονικά και στα οποία το ένα από τρία διανύσματα συμπίπτει

με το εφαπτόμενο διάνυσμα της καμπύλης, σε κάθε σημείο της. Τέτοια πλαίσια

τα ονομάζουμε προσαρμοσμένα πλαίσια και μεταξύ αυτών ενδιαφερόμαστε ιδιαι-

τέρως για τα πλαίσια ελάχιστης περιστροφής (RMF) τα οποία έχουν εξαιρετικά
σημαντικές εφαρμογές, αφού εκτελούν την ελάχιστη περιστροφή κατα μήκος

της καμπύλης. Ρητές αναπαραστάσεις των RMF ειναι επιθυμητές στις εφαρ-
μογές, και έτσι οι τελευταίες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη τέτοιων

πλαισίων- που καλούνται RRMF - και κυρίως στον προσδιορισμό, χαρακτηρι-
σμό και κατασκευή καμπυλών στα οποία μπορούν να οριστούν RRMF πλαίσια.
Αυτές οι καμπύλες πρέπει απαραιτήτως να είναι καμπύλες με ρητό εφαπτομενικό

μοναδιαίο διάνυσμα, οι οποίες είναι γνωστές ως καμπύλες με πυθαγόρεια οδο-

γραφήματα (PH καμπύλες). Χρησιμοποιώντας τα πολυώνυμα με συντελεστές
τετραδικούς αριθμούς (quaternions) ή εναλλακτικά την απεικόνιση Hopf μπο-
ρούμε να αναπαραστήσουμε τις PH καμπύλες. ΄Ομως, ακόμα και στις PH καμ-
πύλες ένα RMF, δεν είναι πάντοτε ρητό. Το Euler–Rodrigues πλαίσιο (ERF)
που ορίζεται σε κάθε PH καμπύλη και είναι εκ κατασκευής ρητό, αποτελεί μία
καλή αναφορά για τον προσδιορισμό RRMF στις PH καμπύλες. Το ERF δεν
είναι εν γένει RMF. Οι μικρότερου βαθμού μη επίπεδες καμπύλες για τις οποίες
το ERF μπορεί να είναι RMF είναι οι καμπύλες 7ου βαθμού.
Στην παρούσα διατριβή δίνουμε ένα χαρακτηρισμό των PH καμπυλών 7ου

βαθμού στις οποίες το ERF είναι ένα RMF, χρησιμοποιώντας και τις δύο ι-
σοδύναμες μορφές αναπαράστασης των. Επιπλέον, ασχολούμαστε με τις PH
καμπύλες 5ου βαθμού και ερευνούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μία τέ-

τοια καμπύλη είναι RRMF συγκεκριμένης κατηγορίας. Επίσης, μελετάμε τα
πολυώνυμα με συντελεστές τετραδικούς αριθμούς, αφού μέσω αυτών των πο-

λυωνύμων εκφράζουμε το οδογράφημα των PH καμπυλών και παρουσιάζουμε
σχετικά αποτελέσματα που μας βοηθούν στην μελέτη των RRMF καμπυλών.
Ακόμα παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο που υπολογίζει τις ρίζες των πολυωνύ-

μων 2ου βαθμού με συντελεστές τετραδικούς αριθμούς και ο οποίος χρησιμο-

ποιείται στην μελέτη των RRMF καμπυλών 5ου βαθμού. Τέλος, αποδεικνύουμε
ότι οι PH καμπύλες με μη πρωτογενή οδογραφήματα είναι αυτές στις οποίες το
αντίστοιχο πολυώνυμο με συντελεστές τετραδικούς αριθμούς μέσω του οποί-

ου εκφράζεται, έχει μιγαδική ρίζα και παρατηρούμε ότι αυτές οι καμπύλες είναι

ομαλές καμπύλες. Επιπλέον, δίνουμε μία ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα
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τέτοιο πολυώνυμο να έχει μία τουλάχιστον μιγαδική ρίζα. Επιπλέον, δια μέσου

αυτής της μελέτης προσδιορίζουμε και χαρακτηρίζουμε κάποιες συγκεκριμένες

κατηγορίες καμπυλών που “παράγονται” από άλλες μικρότερου βαθμού.
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