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17. Extensii ale diagramei Voronoi 



Extensii ale diagramei Voronoi

• Diagrame Voronoi de ordin superior

• Diagrame Voronoi ponderate

• Diagrame Voronoi pentru segmente

• Diagrame Voronoi poligonale

• Diagrame Voronoi pentru figuri

• Diagrame Voronoi in dimensiuni superioare

▫ 3D

▫ n-dimensiuni



Diagrama Voronoi de ordin 2

V2(pi,pj): multima punctelor mai apropiate de 

fiecare din pi si pj decat oricare alt site



Furthest neighbor Voronoi Diagram (1)

FV(pi)  = {q | ||pi – q|| ≥ ||pj – q|| pentru orice i ≠ j}



Furthest neighbor Voronoi Diagram (2)

• Fiecare celula determinata de un site este locul geometric al 
punctelor mai indepartate de acel site decat oricare altul

• Corespunde unei diagrame Voronoi de ordin n-1 (maxim posibil)

• Numai siturile care formeaza infasuratoarea convexa
determina celule in diagrama

• Fiecare celula este nemarginita

• Muchiile diagramei formeaza un arbore in care unele muchii pot 
fi semi-infinite

• Diagrama Voronoi de ordin maxim a n puncte in plan 
poate fi construita in timp O(n log n). Daca toate
punctele se afla pe infasuratoarea convexa si sunt date 
in ordine, timpul necesar este O(n).



Inelul de grosime minima (1)
• Masurarea gradului de rotunjime al unui obiect se face de catre 

masini care determina puncte discrete de pe suprafata obiectului

• Masura rotunjimii unui set de puncte este data de grosimea celui mai 
mic inel care contine punctele (diferenta dintre raza exterioara si cea 
interioara)

• Daca stim centrul inelului, grosimea lui poate fi determinata in O(n).

rotund mai putin rotund

inelul minim



Inelul de grosime minima (2)
Cazul 1

• Cercul interior este determinat de (cel putin) 3 
puncte iar cel exterior de unul singur

▫ Inelul interior nu contine nici un alt punct

▫ Centrul inelului este un varf al diagramei 
Voronoi (de ordin intai) al punctelor

Cazul 2

• Cercul exterior este determinat de (cel putin) 3 
puncte iar cel interior de unul singur

▫ Inelul exterior este “plin”

▫ Centrul inelului este un varf al diagramei
Voronoi de ordin maxim al punctelor



Inelul de grosime minima (3)
Cazul 3

• Ambele cercuri trec prin 2 puncte

▫ Cele doua puncte din cercul interior determina 
cercuri “goale” cu centrul in muchia Voronoi (de 
ordin intai) definita de aceste doua puncte

▫ Cele doua puncte din cercul exterior determina 
cercuri “pline” cu centrul in muchia Voronoi  de 
ordin maxim definita de aceste doua puncte

▫ Centrul inelului se afla intr-o intersectie a 
unei muchii din diagrama Voronoi de 
ordin intai si a uneia din diagrama Voronoi 
de ordin maxim.

Teorema

• Inelul de grosime minima pentru un set de 

puncte poate fi gasit in O(n²)



Diagrame Voronoi ponderate



Convex Polygon Voronoi Diagram



Area Voronoi Diagram (1)

• Fiind date o multime de figuri non-intersectabile in 

plan G = {g1,…gn} si d(p, gi) distanta euclidina intre un 

punct p si figura gi  definita prin:

unde q este un punct din gi se pot defini reginea 

Voronoi V(gi ) si diagrama Voronoi de arii V(G) ca 

fiind:

V(gi)  = {p | d(p, gi) ≤ d(p, gj), pentru orice i ≠ j}

V(G) = {V(g1), V(g2), .. , V(gn)}



• Se poate obţine astfel:
▫ se construieşte 

diagrama Voronoi
pentru puncte din 
conturul entităţilor

▫ sunt şterse toate 
muchile obţinute dintr-
o pereche de puncte din 
aceaşi componentă 
conexă

• Folosita la segmentarea
textelor scanate in 
unitati structurale

Area Voronoi Diagram (2)



Area Voronoi Diagram (3)



Lower convex hull and triangulation (1)



Lower convex hull and triangulation (2)


