
Voronoi Diagram and 
Delaunay Triangulation



Motivação



Parâmetro
● p,q,r,x,y são pontos que pertencem a S.

● S é um conjunto de n≥3 pontos no plano euclidiano.

● B(p,q) é a bissetriz que separa os pontos p e q.

● D(p,q)/D(q,p) é o semi espaço mais perto de p/q.



Diagrama de Voronoi
● VR(p,S) será a região de Voronoi.

Definida como a interseção de n-1 semi espaços D(p,q).

● Arestas de Voronoi é será definida como a fronteira em 
comum entre duas regiões de Voronoi.



● V(S) será chamado de diagrama de Voronoi e é definido 
como a união de todas as arestas e regiões de Voronoi.

● Os fins das arestas que pertencem a 3 ou mais regiões de 
Voronoi vizinhas, é chamado de vértices de Voronoi (e). 





Um olhar diferente
Podemos imaginar um ponto x arbitrário no plano, podemos 
centrar um círculo nesse ponto que tem inicialmente raio 0 e 
crescerá uniformemente com o tempo até esse círculo passar 
por 1 ou mais pontos pertencente a S.

Esse círculo será representado pela letra C.

Podemos ter 3 casos.



1. Se C se expandindo de x passar por apenas 1 ponto p. Ele 
pertence ao interior de uma região de Voronoi VR(p,S).

2. Se C passar por 2 pontos p e q simultaneamente, então x 
será uma aresta de Voronoi que separa o ponto p de q.

3. Se C passar por 3 ou mais pontos simultaneamente, x será 
um vértice de Voronoi.





ALgumas propriedades
● Se todos os pontos de V(S) são colineares, V(S) é dito 

desconectado(unbounded).





● Vamos denominar 𝚪 uma curva fechada em uma parte de 
interesse do diagrama de Voronoi.

● 𝚪 é grande o suficiente para interceptar somente as 
arestas infinitas do diagrama.

● Se percorrermos 𝚪 contando os vértices da casca convexa 
de S, retirando as semi retas infinitas de 𝚪, teremos um 
gráfico planar com n faces.





Triangulação de Delaunay
● A triangulação de S é um gráfico formado pelos pontos 

pertencentes a S que serão os vértices que são 
interligados por arestas retas.

● Nenhuma aresta pode ser adicionada no gráfico cruzando 
cruzando as já existentes.



● DT(S) será chamado de mosaico de Delaunay.

● Um jeito de obter o DT(S) é conectando dois pontos (p e 
q) por uma reta em que um círculo passa pelos dois pontos 
só contenha os mesmos.

● DT(S) é todas as faces poligonais medidas de S onde os 
circuncirculos não contém pontos de S.





● Cada ponto de S conterá pelo menos duas arestas de 
Delaunay.

● Duas bordas de Delaunay só se encontraram em seus pontos 
finais.



Por convexidade duas regiões de Voronoi só podem 
compartilhar no máximo uma aresta de Delaunay(Voronoi?).



VOronoi vs Delaunay



ALgumas Propriedades
● h será denominado os pontos extremos de S.

● Se h=n, a casca convexa será um n-gon(polígono de n 
lados) e DT(S) será dado por n-2 triângulos.

● Os vértices de tier altos são causados pelas VR(p,S) que 
podem ser vizinhas de todas as outras regiões de V(S).



Algoritmos



Incremental COnstruction





Incremental Construction in Delaunay
● DTi=DT({p1,...,pi-1,pi}).

● Criamos DTi adicionando pi em DTi-1.

Exemplo:

1. DT3 = triângulo.
2. DTn = resultado final.



● Adicionando pi a DTi, se pi pertencer a mais de um 
circuncírculo DTi-1 será quebrada e refeita.

● Logo DTi terá novos triângulos  onde seus circuncirculos 
não terão pontos interiores.

● O processo de trocas de arestas é chamado de Edge Flip.





Observação
● Os triângulos da rede de Delaunay que contém uma aresta 

que tem um semi plano H fora de S é chamado de triângulos 
infinitos.



DIvide & conquer
● O conjunto de dados S será divididos em duas regiões L e 

R.

● L e R tem aproximadamente o mesmo tamanho.

● Os diagramas V(L) e V(R) serão calculados recursivamente.



● Aparte essencial é achar a linha que separa L de R que 
será chamada de B(L,R).

● Chamaremos as os diagramas a esquerda da linha de V(L) e 
a direita de V(R).

● V(S) é obtido colocando B(L,R) com V(L) a esquerda e V(R) 
a direita e juntando eles.



COnstrução de B(L,R)
● V(L) e V(R) serão sempre escaneados simultaneamentes de 

forma cíclicas e em sentido anti horário.

● Para traçar B(L,R) primeiro precisamos supor uma aresta 
(b) entrando em alguma região de VR(l,L) em um ponto v 
indo em direção à VR(r,R).



● Em seguida determina-se os pontos vL e vR que são os 
pontos em que b deixaria as regiões r e l 
respectivamente.

● Se vR for mais perto de v do que vL então vR será um ponto 
limite da aresta b.

● Assim do ponto vR, B(L,R) continuará com uma aresta b2 
separando l de r2.



Agora teremos que determinar os pontos vL,2 e vR,2, onde b2 
pode bater na fronteira das regiões l e r2.

Esse processo será repetido até não termos mais fronteiras, 
assim bn se tornará a outra aresta infinita de B.





Tempo de calculo



Plane Sweep
● O plane Sweep algoritmo computa as interseções de n 

segmentos de retas no plano por uma linha vertical móvel 
(H).

● Será chamado de frente de ondas a fronteira das regiões 
de Voronoi de H conectada a uma cadeia de segmentos 
parabólicos que as arestas mais ao topo e a baixo tendem 
a infinito. Essa cadeia é chamada de frente de onda (W).



Sendo p um ponto a esquerda de H, B(p,H) será a que envolve 
esse ponto.

Quando a linha de varredura (H) se move para a direita, as 
ondas devem segui-las. Pois B(p,H) crescerá.

Cada aresta de Voronoi  a esquerda de W que separam regiões 
de dois pontos (pi,pj) vão ser as arestas de V(S).



Eventos de mudança
● Site event(evento local): Acontece quando uma nova frente de 

onda aparece em W.

● Acontecerá quando a linha de varredura (H) passar por um novo 
ponto.

● Neste momento surge uma reta horizontal em p.

● Momentos depois a semi reta a esquerda se transformará em uma 
parábola que será inserida na frente de onda (W).



● Spike event: Acontece quando uma onda some.

● Seja dois pontos locais p e q que têm ondas vizinhas em 
W. Suas bissetriz darão nascimento a uma aresta a 
esquerda de W. A continuação dessa aresta a direita de H 
é chamada de Spike.

● A onda desaparecerá de W quando dois Spikes se 
interceptam.





● Assim que todos os pontos locais forem detectados e todas 
as interseções de Spikes forem processadas obteremos 
V(S).

● V(S) será formado removendo a frente de onda e estendendo 
todos os Spikes para infinito.



Comentários finais
● Os diagramas de Voronoi e Delaunay são muito úteis em  

classificar, separar e analisar pontos de interesses.

● Exemplo de aplicações

● Recomendar o livro.
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