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1 Εισαγωγή

Στην διάλεξη έγινε παρουσίαση της Τριγωνοποίησης Delaunay και του δυϊκού της, του Διαγράμματος Voronoi .
Αναλύθηκαν ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους.

2 Διάγραμμα Voronoi

Το Διάγραμμα Voronoi ορίζεται ως εξής:

Εστίες: P := {p1, ..., pn} ⊂ R2

Κελί Voronoi: q ∈ V (pi)⇔ dist(q, pi) ≤ dist(q, pj),∀pj ∈ P, j 6= i

Οι ακμές Voronoi αποτελούν το κοινό σύνορο δυο γειτονικών κελιών ενώ οι κορυφές Voronoi το κοινό σύνορο
τριών γειτονικών κελιών. Κάθε κελί Voronoi είναι ένα ΚΠ που ορίζεται από τις τομές όλων των ακμών του.

3 Τριγωνοποίηση Delaunay

Η Τριγωνοποίηση Delaunay αποτελεί το δυϊκό του Διαγράμματος Voronoi, αντιστοιχίζοντας στα κελιά του Δια-
γράμματος Voronoi τις κορυφές των τριγώνων Delaunay. Ακμές δημιουργούνται μόνο ανάμεσα σε γειτονικές
περιοχές, οι οποίες μάλιστα είναι κάθετες στις ακμές Voronoi. Η ένωση όλων των τριγώνων της Τριγωνοποίησης
δημιουργεί ένα ΚΠ.

Μια σημαντική ιδιότητα της Τριγωνοποίησης είναι ότι ο περιγεγραμμένος κύκλος είναι κενός εστιών. Αυτό ση-

μαίνει ότι όλες οι εστίες ανήκουν στον άνωθεν ημιχώρο του επιπέδου στήριξης. Πράγματι, έστω κύκλος (p1, p2, p3)
ο οποίος δεν περιέχει κάποιο pi στο εσωτερικό του, τότε το επίπεδο των ανυψωμένων p

′
1, p

′
2, p

′
3 θα έχει όλα τα

ανυψωμένα p′i στον ίδιο ημιχώρο, δηλαδή το κατηγόρημα CCW (p′1, p
′
2, p

′
3, p

′
i) θα έχει το ίδιο πρόσημο ∀i.
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Μια ακόμη χρήσιμη ιδιότητα είναι ότι η Τριγωνοποίηση Delaunay έχει ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της
ελάχιστης γωνίας των δημιουργηθέντων τριγώνων.

Η υπολογιστική πολυπλοκότητα της Τριγωνοποίησης Delaunay δίνεται από τον παρακάτω τύπο (όπου d η
διάσταση του προβλήματος):

DELd ≤ KP (d + 1) = Θ(Nb
d+1
2 c + NlogN) (1)

4 Τρόπος Υπολογισμού

4.1 Σε μια διάσταση

Για την τριγωνοποίηση Delaunay, υψώνουμε όλα τα σημεία p = (x) ∈ R στο p′ = (x, x2) ∈ R2
, δημιουργούμε το

ΚΠ αυτών και παίρνουμε την κάτω προβολή του. Ο υπολογισμός γίνεται σε χρόνο Θ(NlogN), ενώ η όλη διαδικασία
αντιστοιχεί στο σορτάρισμα των ευθύγραμμων τμημάτων. Σε κάθε ευθύγραμμο τμήμα που δημιουργείται μεταξύ

δυο εστιών δεν περιέχεται καμία άλλη εστία.

Για το Διάγραμμα Voronoi, παίρνουμε ανάλογα τις εφαπτόμενες στην παραβολή. Η τομή αυτών δίνει ΚΠ του
οποίου η προβολή των κορυφών του δίνει τις κορυφές του Διαγράμματος Voronoi.

4.2 Σε δυο διαστάσεις

Υψώνουμε όλα τα σημεία p = (x, y) ∈ R2
στο p′ = (x, y, x2 +y2) ∈ R3

, δημιουργούμε το ΚΠ αυτών και παίρνουμε

την προβολή του στο R2
. Ο υπολογισμός γίνεται σε χρόνο Θ(NlogN). Στα τρίγωνα που δημιουργούνται, ο κύκλος

ο οποίος περιέχει τις 3 εστίες ενός τριγώνου δεν περιέχει καμία άλλη εστία.
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