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Abstract

This paper about Voronoi diagrams begins with a brief historical context and actu-
al applications. After introducing previous and necessary concepts, the properties
of Voronoi diagrams are described, including different algorithms for its construc-
tion. In the main part of the paper, it is developed the distinction of a partition
of the two-dimensional space as a Voronoi diagram, from the necessary and base
conditions. Afterwards, different methods are proposed for the resolution of reverse
problem of Voronoi, both for Voronoi diagrams and for partitions of two-dimensional
space which do not satisfy the conditions set previously. In the final part, didactic
applications are proposed for elementary and high school students.

Resum

El present treball tracta els diagrames de Voronoi i parteix d’un breu context històric
i d’aplicacions actuals. Després d’introduir els conceptes previs i necessaris, es tre-
ballen les propietats dels diagrames de Voronoi, aix́ı com diferents algorismes per a
la seva construcció. En la part principal del treball, es desenvolupa la distinció d’una
partició del pla com a diagrama de Voronoi, a partir de les condicions necessàries
i suficients. A continuació, es revisen diferents mètodes per a la resolució del pro-
blema invers de Voronoi, tant per a diagrames de Voronoi com per a particions del
pla que no compleixen les condicions establertes anteriorment. A la part final es
proposen aplicacions didàctiques per alumnes de Primària i de Batxillerat.
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2 Objectius 2

3 Marc històric 3
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6.1.1 Implementació de l’activitat al Col·legi Sant Josep . . . . . . . 42
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1 Introducció

.... El treball que es presenta a continuació es planteja al voltant dels Diagrames de
Voronoi i s’aprofundeix en l’estudi del seu problema invers. Aquestes particions del
pla, generades a partir d’un conjunt de punts, distribueixen la superf́ıcie equitativa-
ment a partir de la distància euclidiana entre els punts.

Aquest sistema de distribució del pla ha trobat un gran nombre d’aplicacions en
l’actualitat, sent un sistema utilitzat en telecomunicacions, transports, distribucions
geogràfiques i altres. Per exemple, en el processament d’imatges digitals s’utilitzen
un nombre finit de ṕıxels, que és la unitat mı́nima que forma una imatge digital
gràfica, i que, en el camp dels diagrames de Voronoi són els generadors d’aquest.

Com a cas alternatiu al Voronoi clàssic, es planteja el problema de Voronoi in-
vers, d’on a partir d’una partició del pla donada, es pretén trobar el conjunt de
punts generadors d’aquesta. De fet, l’interès fonamental radica en la recerca d’un
conjunt minimal tal que satisfà les propietats de Voronoi. Per altra banda, existeix
també la versió del problema invers de Voronoi generalitzat, en el qual no es limita
a un únic generador necessari per a cada regió.

El full de ruta del present treball parteix de l’estudi matemàtic dels diagrames
de Voronoi fent un petit inćıs en la història i context del problema original. Tot se-
guit, s’aprofundeix i s’analitza el problema de Voronoi invers plantejant una solució
pràctica. Finalment, es proposa un seguit d’activitats per apropar Voronoi i el seu
problema invers a les aules de les escoles de manera didàctica i divulgativa. En la
part final del treball, s’han plantejat dues activitats diferents, la primera dirigida a
alumnes de Primària i l’altra per a alumnes de Batxillerat, podent-se realitzar en
altres etapes escolars.

Aquesta vessant didàctica del present treball ve motivada per la Doctora i di-
vulgadora Clara Grima, actual presidenta de Reial Societat Matemàtica Espanyola
i professora de Matemàtica Aplicada a la Universitat de Sevilla. També es conegu-
da com l’autora del Blog, famós entre els amants de les matemàtiques, Mati y sus
mateaventuras.

Finalment, les activitats didàctiques proposades en aquest treball han estat por-
tades en pràctica al Col.legi Sant Josep de Sant Sadurńı d’Anoia, el que va ser la
meva escola des de ben petita fins a Batxillerat. Ha estat una experiència gratifi-
cant i he pogut confirmar que la meva vocació és fer de professora, especialment de
Matemàtiques. Per això l’elecció de la vessant d’aquest treball: la didàctica.
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2 Objectius

El present treball persegueix els següents objectius:

• Donar a conèixer diferents recursos i algorismes per tal de dibuixar el diagrama
de Voronoi.

• Analitzar de manera prèvia i comprovar les condicions necessàries i suficients
per tal que una partició del pla sigui un diagrama de Voronoi.

• Resoldre de manera experimental el problema invers del diagrama de Voronoi.

• Apropar els diferents recursos matemàtics, com ara el GeoGebra, als estudi-
ants.

• Introduir conceptes avançats a alumnes de Batxillerat o Primària i definir
activitats per treballar-los a diferents edats i coneixements.
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3 Marc històric

3.1 Origen dels diagrames de Voronoi

Hi ha autors que consideren que el primer esment dels diagrames de Voronoi va ser
per mà de René Descartes a principis del 1644, quan va publicar el llibre Principis
de Filosofia ja que els usava per aplicar a la teoria del vòrtex al funcionament de
l’Univers, on les estrelles eren el centre del vòrtexs celestes i a la vegada el Sol era
un d’ells que arrastrava els planetes a través d’un fluid invisible.

Figura 1: La disposició de la matèria en el Sistema Solar segons René Descartes a
l’any 1644, on S és el Sol, ε és una estrella, RQD representa el camı́ d’un cometa i
les àrees poligonals representen els cels. Font: Referència [1]

Anys després, cap a l’any 1850, van ser usats pel matemàtic alemany Johann Pe-
ter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) quan investigava les formes quadràtiques
positives.

Més endavant, va succeir el que es coneix com un exemple clàssic d’un diagrama
de Voronoi: l’anàlisi de l’epidèmia de Còlera de 1854 al centre de Londres, on va
morir molta gent en pocs dies. El metge i investigador John Snow va marcar en un
mapa la localització de les cases de les persones que havien mort (usant un punt)
i també dels pous d’aigua (amb una creu). Realitzant uns gràfics sobre el mapa,
va descobrir l’origen de l’epidèmia: una bomba d’aigua particular recollia aigua
contaminada del riu Thamesis. El Dr.Snow va pressionar a les autoritats perquè es
clausurés el pou suposadament infectat, i aleshores el brot de còlera va remetre.
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Figura 2: Mapa de Londres de l’any 1854 on John Snow va marcar la localització de
les cases de les persones que havien mort (usant un punt) i també dels pous d’aigua
(amb una creu) i en taronja el diagrama de Voronoi corresponent.
Font: Referència [2]

Finalment, els diagrames de Voronoi van ser estudiats per Georgy Voronoi cap
a l’any 1907, quan va ampliar l’estudi dels diagrames a dimensions superiors, motiu
pel qual, porten el seu nom.

Més endavant cap a l’any 1911, el meteoròleg nord-americà Alfred Henry Thi-
essen (1872-1956) va innovar en camp de la meteorologia usant els diagrames de
Voronoi per a la predicció del temps atmosfèric i la interpolació de dades. Per això,
també són coneguts com a Poĺıgons de Thiessen.
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3.2 Biografia de Georgy Voronoi

Figura 3: Georgy
Voronoi.
Font: Referència [3]

Georgy Theodosiyovych Voronoi (1868-1908) va ser un ma-
temàtic rus descendent d’una famı́lia de matemàtics ucräıne-
sos, el seu pare, que era professor d’institut, li va encomanar
la passió per les matemàtiques.

Ja destacava en les ciències i especialment en les ma-
temàtiques quan anava a l’escola de secundària a Pry-
luky. En aquella època, va resoldre el problema plante-
jat pel professor Ermakov de la Universitat de Kiev sobre
la factorització de polinomis en la revista Elemental Mat-
hematics. L’any 1885, Voronoi va presentar la seva solu-
ció en l’article ”Decomposition of the polynomials on fac-
tors based on the properties of the roots of quadratic equa-
tion”.

L’any 1885 va entrar a la Facultat de Matemàtiques i F́ısica de la Universitat
de Sant Petersburg, que en aquella època era la millor Universitat de Rússia pel
que fa a les matemàtiques. Voronoi hi va estudiar aquesta carrera entre els anys
1885 i 1889 i es va especialitzar en la Teoria dels Nombres. El famós matemàtic rus
Andrey Markov va ser el seu mentor. La seva tesi sobre els Nombres de Bernoulli
va ser publicada a Communications of the Kharkov Mathematical Society, l’any 1889.

Després de graduar-se, va fer un Màster sobre els nombres irracionals associats
a les arrels d’una equació cúbica irreductible. Va escriure dos grans estudis sobre
aquest tema, un va formar la base del Màster i l’altre es va desenvolupar a la seva
Tesi Doctoral, pels quals va ser guardonat per l’Acadèmia de Ciències de Sant Pe-
tersburg. L’any 1894 va començar a treballar de professor de Matemàtiques pures a
la Universitat de Varsòvia combinant-ho amb la recerca en la seva Tesi Doctoral. A
la tardor de 1898, Voronoi també es va convertir en professor a l’Institut Politècnic
de Varsòvia, on també va ser el degà de la Facultat de Mecànica. El 1898 Voronoi
va ser escollit membre de la Societat Matemàtica de Moscou.

Va morir als 40 anys degut a còlics biliars, tot i que això no el va impedir seguir
investigant fins al final sobre les particions del pla. El seu cos va ser embalsamat i
traslladat a la cripta familiar, però el terrorisme de l’estat de Stalin l’any 1932 va
fer que les restes de Georgy i el seu pare acabessin llançats a una fossa comuna.

Els sis fills de Georgy Voronoi van transferir els seus documents a la Biblioteca
Nacional d’Ucräına, on actualment es mantenen. Entre els anys 1952 i 1953, van ser
publicats per The Complete Works of G.Voronoi per l’Institut de Matemàtiques d’U-
cräına amb els comentaris detallats d’altres matemàtics. Juntament amb Minkowski,
Voronoi va ser un dels fundadors de la Geometria de Nombres. En el nostre temps,
segueix sent la font d’inspiració per a una gran diversitat d’aplicacions.
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3.3 Aplicacions del diagrama de Voronoi

Com s’ha esmentat anteriorment, aquesta distribució del pla ha tingut gran recor-
regut i utilitat tant en l’actualitat com en el passat. A continuació s’enumeraran
diverses aplicacions del diagrama de Voronoi en camps tant diversos com l’arquitec-
tura, la biologia, l’esport, el transport o la planificació.

• Disseny arquitectònic: en l’arquitectura actual, les tendències de disseny i
construcció s’han relacionat estretament amb les matemàtiques i les disposi-
cions geomètriques. Com es pot veure en la figura a continuació i en altres
dissenys contemporanis, la disposició de les façanes i elements arquitectònics
parteixen en un gran nombre de casos de diagrames de Voronoi.

Figura 4: Diferents imatges de la seu d’Alibaba a Hangzhou (Xina). Els arquitectes
de Esc-studio van usar el diagrama de Voronoi per crear impressionants matisos per
a elevacions i pati. Referència [5]

• Biomedicina: Els diagrames de Voronoi també s’utilitzen en la investiga-
ció biomèdica, ja que hi ha moltes estructures biològiques, com ara òrgans
i teixits, que segueixen el patró del diagrama de Voronoi, per exemple en el
creixement tumoral, l’organització cel·lular o l’estudi de connexions neuronals,
entre d’altres. En aquest cas és interesant trobar els generadors del diagrama
de Voronoi, és a dir, les cèl·lules, i això és precisament desenvolupar el dia-
grama de Voronoi invers. Aix́ı doncs els diagrames de Voronoi s’utilitzen per
modelar les estructures biològiques.

Figura 5: d’esquerra a dreta: secció transversal de teixit muscular estriat, ós esponjós
i una fulla. Font: Referència [6]
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• Renderització: Usant el diagrama de Voronoi es pot obtenir el dibuix d’un
patró. Considerant que els ṕıxels són punts generadors del diagrama de Voro-
noi i a cada un se li associa un color diferent. Aleshores, cada regió de Voronoi
s’omple amb el color corresponent, convertint-se en una rajola. El resultat
final es conegut com a mosaic de Voronoi.

Una de les utilitzats d’un mosaic d’aquest tipus és que es pot comprimir la
informació de la imatge determinada de mapa de bits tot aprofitant que està
completament determinada pel conjunt de generadors i el corresponent color,
es podria emmagatzemar la informació i després fer la reconstrucció de la
imatge d’una manera aproximada.

• En el futbol o altres esports: El diagrama de Voronoi determina l’àrea que
ha de cobrir cada jugador per tal de saber qui és el jugador més proper a la
pilota. El diagrama anirà canviant a mesura que els jugadors es vagin movent
al llarg del camp durant el partit.

Figura 6: Diagrama de Voronoi sobre un camp de futbol en un partit. L’equip
vermell, que és el que està atacant en aquest moment, ocupa més terreny del camp
que l’equip blau.

El futbol és més que controlar una pilota, s’ha de tenir visió global del camp
de joc. Per això s’utilitza la triangulació de Delaunay, que s’obté connectant
els jugadors usant segments i el seu dual, el diagrama de Voronoi, en el qual
es pot veure l’espai controlat per a cada jugador. Mostrar-ho sobreimprès a
les pantalles milloraria l’anàlisi del partit. I és que el futbol cada dia està més
lligat amb les matemàtiques. Aix́ı ho explicava l’article [8] en Pep Guardi-
ola, quan era l’entrenador del Futbol Club Barcelona, potser de manera no
intencionada, plantejava les posicions dels jugadors satisfent els diagrames de
Voronoi. Dividia el camp en tantes regions com jugadors del seu equip i els
col·locava de tal forma que cada un tenia una regió la qual estava formada per
tot el que tenia més a prop que cap altre jugador barcelonista. A més però,
s’havien de passar la pilota ràpidament i seguint la triangulació de Delaunay
als jugadors de les regions més properes i aix́ı sorgia el conegut tiki-taka.
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Finalment, com a aplicació històrica del diagrama de Voronoi es destaca:

• Atac a la base americana de Pearl Harbor: tal i com s’explica al llibre
de l’estad́ıstic i escriptor nord-americà Nate Silver El senyal i el soroll: Com
navegar per l’embolic de dades que ens inunda, localitzar els que són rellevants
i utilitzar-los per elaborar prediccions infal·libles la flota japonesa en l’atac a
la base americana de Pearl Harbor, que va marcar l’entrada dels Estats Units,
a la Segona Guerra Mundial, tenia la intenció d’evitar la detecció per part dels
americans. En la imatge de la ruta seguida, tot i semblar una mica estranya,
ja que no van seguir una ĺınia recta, es pot observar un patró que pròximament
serà conegut, el diagrama de Voronoi:

Figura 7: Bases navals de EEUU (en vermell Pearl Harbor i la resta en groc), i el
corresponent diagrama de Voronoi de les bases i ruta que van seguir, respectivament.
Font: Referència [9].

La flota japonesa va escollir el punt més allunyat a les bases americanes per
sortir a l’atac i va seguir una ruta precisa, procurant estar el més allunyat
possible de les bases enemigues, és a dir, seguint el diagrama de Voronoi.
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4 Matemàtiques

4.1 Definicions prèvies

Definició 4.1. Donats dos punts p = (p1, p2, ..., pn) ∈ Rn i q = (q1, q2, ..., qn) ∈ Rn

la distància euclidiana entre aquests dos punts és

dist(p, q) =
√

(p1 − q1)2 + ...+ (pn − qn)2

Definició 4.2. Donat un conjunt finit de punts P = {p1, ..., pn} en el pla, s’anomena
diagrama de Voronoi, i es denota per V or(P ), a la subdivisió del pla en subregions
tals que cada regió està formada pel conjunt de punts més propers a pi que qualsevol
dels pj amb j 6= i. A més, aquests punts pi s’anomenen generadors del diagrama
de Voronoi.

Definició 4.3. Donat un conjunt de punts P = {p1, ..., pn} s’anomena regió de
voronoi del punt pi,

V (pi) = {q ∈ R2 | ‖piq‖ ≤ ‖pjq‖ ∀j 6= i}

on ‖pq‖ denota la distància euclidiana entre els punts p i q, definida anteriorment.

Per tant, la regió de Voronoi associada al punt pi ∈ P , V (pi), conté els punts
del pla que estan més a prop de punt pi que de la resta de punts de P . Aquestes
regions són regions sense acotar, o poĺıgons convexos quan tots els angles interiors
són menors o iguals a 180o, com es veurà més endavant. A més, hi ha tantes regions
com punts generadors.

Figura 8: Diagrama de Voronoi en dues dimensions. En aquest cas, V (P ) és un
poĺıgon connex.

El conjunt de les regions de Voronoi formen el diagrama de Voronoi, és a dir,
V or(P ) = {V (p1), ..., V (pn)} = {V (pi), i ∈ {1, ..., n}, pi ∈ P} i satisfà

∪ni=1V (pi) = R2,

on
[V (pi)\∂V (pi)] ∩ [V (pj)\∂V (pj)] = ∅, per i, j ∈ {1, 2, ..., n} i 6= j,

on ∂V (pi) és la frontera de la regió de Voronoi V (pi).
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Definició 4.4. Les arestes de V (pi), a, són porcions de mediatrius de parells de
punts, en altres paraules, si V (pi)∩ V (pj) 6= ∅ ⇒ V (pi)∩ V (pj) = a(pi, pj), és a dir,
les arestes defineixen la frontera entre dues o més regions de Voronoi.

Poden ser de tres tipus:

• a) Rectes, si els punts de P estan alienats, és a dir, si formen una recta.

• b) Semirectes, si dos punts que determinen l’aresta són consecutius en la en-
volvent connexa de P i no estan alienats.

• c) Segments, si almenys un dels punts que determinen l’aresta es troba a
l’interior de l’envolvent connexa de P .

Figura 9: cas a), cas b) i cas c) respectivament

Observació: si V (pi) ∩ V (pj) = a(pi, pj) està buida o és un punt, es diu que les
regions de Voronoi V (pi) i V (pj) són regions no adjacents.

Definició 4.5. Un vèrtex de Voronoi és la intersecció d’almenys tres arestes del
diagrama. Es denota per W = {v1, v2, ..., vn} al conjunt de vèrtexs del diagrama de
Voronoi. El nombre de arestes incidents en el vèrtex indica el seu grau.

Per altra banda, el vèrtex també representa el centre d’un cercle definit a partir
de tres punts, si el diagrama de Voronoi és no degenerat.

Quan almenys un vèrtex del diagrama pertany a quatre o més regions diferents,
és a dir, té quatre o més arestes incidents en ell, es diu que el diagrama de Voronoi és
degenerat. Per tant, un diagrama de Voronoi serà no degenerat quan tot vèrtex
tingui exactament tres arestes incidents en ell.

Figura 10: Diagrama de Voronoi degenerat ja que el vèrtex pertany a set regions.
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4.2 Recursos per a dibuixar el diagrama de Voronoi

Per realitzar les figures següents s’ha usat un programari de geometria dinàmica,
anomenat GeoGebra, que es troba al link https://www.geogebra.org/classic.
És un programa lliure i interactiu que combina geometria, àlgebra i càlcul i té un ús
principalment educatiu. Per la seva versatilitat, s’usarà GeoGebra en aquest treball.

El GeoGebra inclou una comanda espećıfica per generar el gràfic del diagrama
de Voronoi en el pla, anomenada Voronoi[llista de punts]. Cal esmentar que aquesta
comanda requereix un mı́nim de 3 punts diferents.

També es podria haver usat una altra eina, una miniaplicació (applet en anglès)
de Java o per exemple el Matemàtica: tenint el paquet de Computacional Geometry,
definint un conjunt de punts i usant la comanda DiagramPlot[refpoints].

Exemples de diagrames de Voronoi fent inducció sobre el nombre de punts, n:

• n = 1 punt: el diagrama de Voronoi d’un únic punt és tot el pla.

• n = 2 punts: siguin A i B els punts, es traça el segment entre cada parella de
punts i es fa la mediatriu corresponent. El pla queda partit en dues regions.

Figura 11: Diagrama de Voronoi de dos punts on g és la mediatriu.

• n = 3 punts: siguin els punts A,B i C, es tracen les mediatrius entre dos parells
de punts i s’obté: g=mediatriu(A,C), h=mediatriu(A,B), i=mediatriu(B,C).
Aquestes mediatrius es tallen en el circumcentre del triangle de vèrtexs A,B
i C. Altrament, usant la comanda Voronoi(A,B,C) s’obté el mateix resultat.

Figura 12: A l’esquerra, les mediatrius entre les parelles de punts i a la dreta, el
diagrama de Voronoi de 3 punts a partir de les mediatrius anteriors seleccionant-ne
la semirecta de la mediatriu més propera als dos punts i amb origen la intersecció.

.
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• n = 4 punts: siguin els punts A,B,C i D es tracen les mediatrius dels segments
entre els anteriors punts, que es denoten per:

Figura 13: Llistat de mediatrius

Es marquen les interseccions de les mediatrius anteriors i s’obtenen els punts
següents:

Figura 14: Llistat de punts d’intersecció

Seleccionant la part de la mediatriu que és més propera als dos punts corres-
ponents fins que aquesta talla amb una altra recta, és a dir, una mediatriu
d’un altre parell de punts, s’obtenen les arestes del diagrama de Voronoi.

Figura 15: Diagrama de Voronoi amb 4 punts generadors donades les mediatrius
anteriors.

i aix́ı iterativament per a qualsevol valor de n.
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4.3 Propietats dels diagrames de Voronoi

A continuació s’enumeraran diverses propietats del diagrama de Voronoi, que poste-
riorment seran utilitzades en la realització del diagrama i en la deducció i aplicació
del mètode invers.

Propietat 4.6. ∀p ∈ a(pi, pj)⇒ dist(pi, p) = dist(pj, p) on pi i pj són els punts
més propers a p, és a dir, tot punt que pertany a una aresta de Voronoi
del conjunt de punts P es equidistant als punts més propers de P

Figura 16: Diagrama de Voronoi on es pot veure que l’aresta marcada és equidistant
entre els dos punts més propers, pi i pj.

A més, els punts pi i pj s’anomenen vëıns propers, ja que dos punts són vëıns
propers respecte el conjunt de punts P si les regions definides per a cada un d’ells en
el diagrama de Voronoi comparteixen una aresta del diagrama de Voronoi definida
per la mediatriu entre els punts pi i pj.

Propietat 4.7. ∀v ∈ W ∃pi, pj, pk ∈ P tal que dist(pi, v) = dist(pj, v) =
dist(pk, v) = r però @pl ∈ P amb dist(pl, v) ≤ r.

D’aquesta propietat es deduir que com que un cercle està definit per tres punts,
considerant pi, pj i pk es pot definir el cercle de centre v i que passa pels tres punts,
i que no conté cap altre punt generador, i es denota per Cr(v).

Figura 17: Gràfic on es veu la circumferència circumscrita de centre un vèrtex del
diagrama, passa per només tres punts generadors i no conté cap altre punt a dins.
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Proposició 4.8. Un punt v és un vèrtex de V or(P ) ⇔ el cercle buit més
gran, CP (v), conté tres o més punts a la seva frontera ∂CP (v).

Demostració: ⇐) Es suposa que existeix un punt v tal que CP (v) conté tres
o més punts a la seva frontera. Siguin pi, pj, pk tres d’aquests punts del conjunt
P . Com que l’interior de CP (v) és buit, v ha de pertànyer a la frontera de cada
V (pi), V (pj) i V (pk) i per tant v ha de ser vèrtex de V or(P ).

⇒) Cada vèrtex v de V or(P ) incideix com a mı́nim en tres arestes i tres regions
de Voronoi V (pi),V (pj) i V (pk). El vèrtex v ha de ser equidistant a pi, pj i pk i no pot
haver-hi cap altre lloc més proper per definició, sinó les regions no es trobarien en el
punt v. Per això, l’interior del cercle amb pi, pj i pk en la seva frontera no conté cap
altre punt. �

Corol·lari 4.9. En el cas de diagrama de Voronoi no degenerat, el cercle
buit més gran, CP (v), conté exactament tres punts a la seva frontera
∂CP (v).

Figura 18: Diagrama de Voronoi (en ĺınies discont́ınues) i circumferències (en ĺınia
cont́ınua) de centre un vèrtex del diagrama, les quals passen per exactament 3 punts
generadors i no contenen cap altre punt.

De fet, aquest cercle és el major cercle buit de centre el vèrtex v.
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Reescrivint la propietat anterior, en lloc des del punt de vista del vèrtex, respecte
la mediatriu s’obté la següent propietat:

Proposició 4.10. La mediatriu entre els punts pi i pj defineix una aresta
de V or(P ) ⇔ ∀ un punt q ∈ mediatriu de pi i pj tal que Cp(q) contingui
ambdós, pi i pj, en la seva frontera però a cap altre punt.

Demostració: ⇐) Es suposa que existeix un punt q amb la propietat anterior.
Com que Cp(q) no conté a cap punt en el seu interior i pi i pj estan a la frontera
per definició, s’obté dist(q, pi) = dist(q, pj) ≤ dist(q, pk) ∀k tq 1 ≤ k ≤ n. D’aqúı es
dedueix que q està en una aresta o vèrtex de V or(P ). Per la proposició anterior, q
no pot ser un vèrtex de V or(P ), aleshores q està en una aresta de V or(P ), definida
per la mediatriu entre pi i pj.

⇒) Per altra banda, es considera que la mediatriu de pi i pj defineix una aresta de
Voronoi. El cercle buit més gran de qualsevol punt q en l’interior d’aquesta aresta ha
de contenir pi i pj en la seva frontera i a cap altre punt �

Figura 19: Gràfic on el centre de la circumferència és un punt de la mediatriu dels
dos punts vëıns tal que el cercle només passa dos punts generadors del diagrama.

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/

classic/uzrkjfqz

En conclusió, si el cercle té per centre un vèrtex de Voronoi, aquest passa per
exactament tres punts del conjunt de generadors de Voronoi P . En canvi, si el centre
d’aquest cercle és un punt de l’aresta, diferent d’un vèrtex v ∈ W , passa per dos
punts generadors en lloc de tres.
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Teorema 4.11. Sigui P un conjunt de n punts en el pla. Aleshores,
a) si tots els punts són col·lineals V or(P ) està format per n − 1 rectes
paral·leles.
b) si no tots els punts són col·lineals, V or(P ) és un graf connex i les
seves arestes són segments de recta i/o semirectes.

(a) (b)

Demostració:

a) Com que els punts són col·lineals, estan sobre la mateixa recta i per tant, les
mediatrius entre dos punts seran rectes paral·leles. Hi ha exactament n − 1 rectes
ja que hi ha n− 1 parells de punts.

b) Es suposa que els punts no són col·lineals entre ells i es vol veure les arestes
de V or(P ) són segments de recta. Per definició, una aresta és una part d’una recta
ja que és una part d’una mediatriu entre dos punts diferents.

Per veure la implicació cap a la dreta, se suposa el contrari amb l’objectiu d’arri-
bar a una contradicció, és a dir, se suposa que existeix una aresta a de V or(P ) que és
una recta completa. Sigui a part de la frontera de V (pi) i V (pj) i sigui pk el punt que
no és col·lineal amb pi i pj. La mediatriu de pj i pk talla l’aresta a. Aleshores, la part
de a que estigui a l’interior de h(pk, pj) no pot estar a l’interior de V (pj) ja que està
més a prop de pk que de pj, contradicció. Per tant, les arestes són segments de rectes.

Ara es vol veure que V or(P ) està connectat: se suposa el contrari, és a dir, que
el diagrama de Voronoi de P no està connectat, això implica que hi ha una regió de
Voronoi V (pi) que separa el pla en dos. Com que les regions de Voronoi són conve-
xes, llavors V (pi) tindria dues rectes paral·leles, però s’ha provat en el paràgraf que
el diagrama no pot tenir rectes completes, i per tant s’arriba a contradicció. Aix́ı
doncs, no hi ha una regió de Voronoi que separa el pla en dos i per tant, V or(P )
està connectat �
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4.4 Altres particions del pla. Triangulació de Delaunay

Els diagrames de Voronoi també són coneguts com a poĺıgons de Thiessen, tal com
s’ha explicat abans, en honor al meteoròleg nord-americà Alfred Henry Thiessen. Per
altra banda també són coneguts com a teselació de Dirichlet, en honor al matemàtic
alemany Gustav Lejeune Dirichlet, que també els va estudiar. Tots aquests noms,
tot i ser diferents, parteixen el pla de la mateixa manera, però de maneres de partir
el pla n’hi ha d’altres. A continuació, després de la definició formal de partició, es
mostra un exemple d’una altra partició del pla: la triangulació de Delaunay que, tot
i no ser el diagrama de Voronoi, té una relació directa que es veurà a continuació.

Definició 4.12. Una col·lecció de subconjunts A d’un conjunt X és un recobri-
ment de X, si la unió dels elements de la col·lecció A conté a X, és a dir, si
∪i∈IAi ⊃ X. A més, si els subconjunts de X d’aquesta col·lecció A satisfan la
condició de ser disjunts dos a dos, A s’anomena partició de X.

Definició 4.13. Una partició d’un conjunt és una subdivisió en diversos subcon-
junts no buits tal que cada element del conjunt pertany a només un dels subconjunts,
és a dir, donat un conjunt A, una partició de A és un conjunt {Ai|i ∈ I} de parts
de A tal que:

• Els Ai són conjunts no buits

• ∪i∈IAi = A

• Si Ai ∩ Aj 6= ∅ ⇒ Ai = Aj

Triangulació de Delaunay
Un dels mètodes de partició del pla és fer una triangulació. De totes les possibles,
la triangulació de Delaunay, en honor al matemàtic rus Boris Nikoláievich Delaunay
(1890-1980), és la que té els angles menys aguts i per això és la més utilitzada.

Definició 4.14. Una triangulació de Delaunay és un conjunt de triangles con-
nexos i convexos que satisfan la condició de Delaunay, és a dir, que la circumferència
circumscrita de cada triangle no ha de contenir cap vèrtex d’un altre triangle del
conjunt. Matemàticament, sigui V or(P ) el diagrama de Voronoi generat a partir
d’un conjunt P = {p1, ..., pn} ∈ R2 tals que

Ti = {x | x =

ki∑
j=1

λjxij, on

ki∑
j=1

λj = 1, λj ≥ 0}

on es considera Q = {qi, ...qnv} el conjunt de vèrtexs del diagrama de Voronoi
i xi1, ..., xiki els vectors els quals les regions de Voronoi tenen el mateix vèrtex qi.
Aleshores es defineix la triangulació de Delaunay com D = {T1, ..., Tnv}.
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Figura 21: En el gràfic de l’esquerra, no es compleix la condició de Delaunay, ja que
el quart vèrtex està dins de la circumferència, en canvi en el gràfic de la dreta śı que
es satisfà ja que el vèrtex està fora d’ella.

Aquesta definició està pensada per espais bidimensionals però es pot ampliar a
dimensions superiors, per exemple en el cas tridimensional, utilitzant l’esfera cir-
cumscrita en lloc de la circumferència circumscrita.

Cal destacar la següent propietat de la triangulació de Delaunay:

Propietat 4.15. La triangulació de Delaunay i el diagrama de Voronoi d’un conjunt
de punts són grafs duals, i per tant, la construcció d’un és trivial a partir de l’altre.

Figura 22: Donada la triangulació de Delaunay (esquerra), unint els circumcentres
dels triangles s’obté el diagrama de Voronoi (dreta).

Figura 23: Donat el diagrama de Voronoi (esquerra), unint tots els parells de gene-
radors de les regions adjacents, s’obté la triangulació de Delaunay (dreta).

Aleshores, a partir de la propietat dels diagrames de Voronoi (4.9) es dedueix
que totes les circumferències de triangles de Delaunay són cercles buits.
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4.5 Recopliació de diferents algorismes per a la construcció

Existeixen diferents algorismes que construeixen el diagrama de Voronoi donat un
conjunt de n punts del pla. A continuació es farà una revisió d’alguns d’aquests:
Intersecció de plans, Incremental, Divideix i guanyaràs i Circumferències de radi
lliscant.

• Intersecció de semiplans o bé força bruta: és l’algorisme trivial que
construeix V (pi) usant la intersecció de n−1 semiplans h(pi, pj) per i ≤ j ≤ k
i que per tant necessiten un ordre de n2logn operacions.
Pasos de l’algorisme: Per a cada punt pi ∈ P construir la seva regió de Voronoi
mitjançant el càlcul expĺıcit dels n − 1 semiplans i posteriorment calcular la
intersecció d’aquests n− 1 semiplans que donen lloc a V (pi).

• Algorisme incremental: es basa en construccions incrementals i s’usa un
nombre d’operacions de l’ordre de n2. Tot i la seva complexitat quadràtica,
aquest ha sigut el mètode més popular per construir el diagrama. L’algorisme
consisteix en, donat un diagrama de Voronoi per a k − 1 punts diferents,
V or(P ), genera la construcció del diagrama V or(P ′) on P ′ = P ∪ {pk}.

Figura 24: Diagrama de Voronoi per a un conjunt P de k − 1 punts i s’afegeix un
punt pk a la regió V or(pi). També estan indicats els vèrtexs del conjunt W .

L’algorisme per obtenir V or(P ′) on P ′ = {p1, ..., pk−1, pk} comença amb k = 2
o bé k = 3 i es va modificant incrementalment a mesura que es van afegint els
punts un a un. El procediment és el següent:

PAS 1. Constrüıt V or(P ) on P = {p1, ..., pk−1}, s’agrega un nou punt, pk

PAS 2. Trobar el punt pi la regió del qual V (pi) contingui a pk

PAS 3. Dibuixar la mediatriu entre pi i pk, es denota per h(pi, pk). Aquesta
talla la frontera de V (pi) en dos punts: x1 i x2. El segment entre els punts
x1 i x2 divideix la regió convexa V (pi) en dues parts que es denoten V (pi1) i
V (pi2) i la mediatriu x1x2 és una aresta de la nova regió V (pi2).
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PAS 4. Finalment, es fa la intersecció de les mediatrius anteriors que seran els
nous vèrtexs del diagrama V or(P ′) i alguns dels anteriors, deixaran de ser-ho.

Figura 25: Pas 3 i 4 de l’algorisme.

Anàlogament es repeteixen els passos anteriors pels punts generadors que es
veuen afectats pel pk. Aix́ı doncs, les arestes de la nova regió de Voronoi V (pk)
són les mediatrius entre el punt pk i els punts afectats per aquest.

Figura 26: Aqúı els vèrtexs v11 i v12 han estat substitüıts per v13, v14, v15, v16 i v17.

Figura 27: El diagrama de Voronoi resultant V or(P ′).

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/
classic/xy7jaaqc
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• Algorisme de divideix i guanyaràs: basat en el mètode de divideix i gua-
nyaràs, desenvolupats per Shamos i Hoey cap a l’any 1975, usava un nombre
d’operacions de l’ordre de nlogn. El problema està basat en la resolució recur-
siva d’un problema dividint-lo en subproblemes similars. El procés continua
fins que aquests són suficientment senzills per tal de poder-los resoldre direc-
tament. Finalment, les solucions a cada un dels subproblemes es combinen
per donar una solució al problema original.

Procediment:

Pas 1. Partir el conjunt P en dos subconjunts P1 i P2, d’aproximament el
mateix nombre de punts.

Pas 2. Construir V or(P1) i V or(P2), recursivament.

Pas 3. Construir la cadena poligonal A separant P1 i P2 on A(P1, P2) és el
conjunt d’arestes de Voronoi que són compartides per dues regions de Voronoi.

Pas 4. Descartar totes les arestes de V or(P2) que estiguin a l’esquerra de A.

El resultat és el diagrama de Voronoi del conjunt P .

Figura 28: Pas 1 i Pas 2 del procés

Figura 29: Pas 3 i resultat final, el diagrama de Voronoi sencer

El principal inconvenient d’aquest mètode és la lentitud en la repetició del
procés recursiu i la dificultat per implementar aquest algorisme.
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• Algorisme de circumferències de radi lliscant:

Seguint el v́ıdeo de Markus Hohenwarter [17], es defineixen els passos:
PAS 0. Donat un conjunt de punts P = {p1, ...pn}.
PAS 1. Per a cada punt generador, dibuixar circumferència de radi màxim
r tal que inclogui la resta de punts generadors amb centre el punt generador
considerat. Es denota per CPi(r) on pi és un punt generador. Pintar cada
circumferència d’un color diferent.

Figura 30: Pas 0 i Pas 1 del procés.

PAS 2. Fer el radi de les circumferències lliscant, des del radi màxim fins a 0.
PAS 3. Activar el traç de cada circumferència i finalment s’obté el diagrama
de Voronoi.

Figura 31: Diferents moments de la seqüència per a diferents valors del radi lliscant.

Figura 32: Resultat final de l’algorisme i a la dreta el diagrama de Voronoi, es pot
comprovar que, efectivament, s’obté el mateix.

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/
classic/mjsh8a5g
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5 Desenvolupament del problema invers de Voro-

noi

5.1 Motivació

Els diagrames de Voronoi s’utilitzen en la investigació biomèdica, ja que hi ha moltes
estructures biològiques com ara òrgans i teixits, que segueixen el patró del diagrama
de Voronoi, per exemple en el creixement tumoral, l’organització cel·lular o l’estudi
de connexions neuronals, entre d’altres. En aquest àmbit és interesant trobar els
generadors del diagrama de Voronoi, és a dir, les cèl·lules generadores, i això és
precisament desenvolupar el diagrama de Voronoi invers.

Per altra banda, en el processament d’imatges digitals s’utilitzen un nombre finit
de ṕıxels, que és la unitat mı́nima que forma una imatge digital gràfica, i que, en el
camp dels diagrames de Voronoi són els generadors d’aquest.

Donat un graf del diagrama de Voronoi que defineix el pla en regions, podem
suposar que és acotat i convex, sense perdre generalitat. Aix́ı doncs, el problema
invers de Voronoi consisteix en trobar el conjunt de generadors P , també anomenats
centroides de Voronoi, i comprovar que el graf donat i el diagrama de Voronoi de
P coincideixen. En altres paraules, el problema invers de Voronoi consisteix en,
donat el diagrama de Voronoi d’un conjunt de punts P , V or(P ), trobar el conjunt
de punts generadors P , és a dir, V or−1(V or(P )) = P . A més, si la partició inicial
és un diagrama de Voronoi, el conjunt de punts P serà minimal.

També hi ha la versió del Problema Invers de Voronoi Generalitzat, en el qual no
es limita a un únic generador per a cada regió. Aquest mètode s’utilitza quan la par-
tició donada no és un diagrama de Voronoi ja que permet trobar un conjunt de punts
generadors P , format pels punts donats i els que ha trobat, tals que aquests formin
un digrama de Voronoi que contingui la partició donada, és a dir, com que s’hauran
afegit més punts, la solució final conté la partició inicial. De fet, l’interès fonamental
radica en la recerca d’un conjunt P minimal, és a dir, el conjunt V or(V or−1(P ))
més petit que satisfà les propietats de Voronoi.
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5.2 Condicions necessàries i suficients

No totes les particions del pla són diagrames de Voronoi, per tal que una partició ho
sigui ha de complir unes condicions que depenen del nombre d’arestes que interse-
quen en cada vèrtex de la partició. Per aquesta secció s’ha seguit el document [18]
sobre diagrames de Voronoi i topologia digital sota el projecte Aspectos categoriales
y topológicos en Informática Teórica dels autors A. Francés, L.Lambán, A.L. Rubio
i J.Rubio de la Universitat de la Rioja.

Es considera que θ1 és l’amplitud del primer sector i θ2, ..., θm les següents am-
plituds segons el sentit antihorari. Per altra banda, s’anomena semirecta origen
aquella a partir de la qual es comença a mesurar l’amplitud del primer sector. Els
resultats que venen a continuació, no depenen de l’elecció del sector inicial.

En el cas que hi hagi només un vèrtex de la partició, que s’anomena origen,
segons el nombre de semirectes o segments m, on m ∈ N, que intersequen en ell, les
condicions necessàries i suficients perquè la partició donada sigui de Voronoi són:

Proposició 5.1. Si m és senar, és a dir, m = 2n+ 1 on n ∈ N: Un graf és
un diagrama de Voronoi de m punts del pla ⇔

Dp+1 =
n−1∑
i=0

θmodm(p+2i)+1<π ∀p = 0, 1, 2, ..., 2n

A més, el raig solució en el primer sector estarà definit per l’amplitud
α = π −

∑n
j=1 θ2j respecte la semirecta origen considerada.

Aquesta proposició el que diu és que si m és senar, un graf és un diagrama de
Voronoi de m punts del pla ⇔ la suma de m−1

2
angles alternats < 180o.

Observació: En el cas que aquesta suma sigui d’exactament 180o es té:

Figura 33: A sobre m = 3 i a sota m = 5. A l’esquerra, el diagrama de Voronoi
en el qual els angles són menors de 180 i a la dreta, amb angles de 180o en el qual
s’observa que els punts A i B es solapen entre ells, motiu pel qual no es consideren.
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Proposició 5.2. Si m és parell, és a dir, ∃n ∈ N tq m = 2n: Un graf és un
diagrama de Voronoi de m punts ⇔ es compleixen les dues condicions:
(a)

∑n
j=1 θ2j−1 = π

(b) mı́nim{Cp,q; p, q = 1, ..., n}>0. considerant I1 = 0 i

Cp,q = Sq − Ip =

2q−1∑
j=1

(−1)j+1θj −
2(p−1)∑
j=1

(−1)j+1θj

A més, si les condicions es compleixen i el mı́nim de la condició (b)
s’assoleix en p = p0 i q = q0 llavors els raigs solució en el primer sector
defineixen el subsector comprès entre les amplituds Ip0 i Sq0, a partir de
la recta origen.

Pel que fa a Ip =
∑2(p−1)

j=1 (−1)j+1θj,
I1 = 0
I2 = θ1 − θ2
I3 = θ1 − θ2 + θ3 − θ4
I4 = θ1 − θ2 + θ3 − θ4 + θ5 − θ6

En general, Ip = Ip−1 + (θ2p − θ2p−1)

Pel que fa a Sq =
∑2q−1

j=1 (−1)j+1θj,
S1 = θ1
S2 = θ1 − θ2 + θ3
S3 = θ1 − θ2 + θ3 − θ4 + θ5
S4 = θ1 − θ2 + θ3 − θ4 + θ5 − θ6 + θ7

Sq = Sq−1 + (θ2q−1 − θ2q−2)

Aleshores, Cp,q = Sq − Ip. A continuació, es calculen alguns casos particulars:

m=2 i n=1: p=1 i q=1: C1,1 = S1 − I1 = θ1>0

m=4 i n=2: p=1,2 i q=1,2:
C1,1 = S1 − I1 = θ1>0
C1,2 = S2 − I1 = θ1 − θ2 + θ3>0

C2,1 = S1 − I2 = θ2>0
C2,2 = S2 − I2 = θ3>0

m=6 i n=3: p=1,2,3 i q=1,2,3:
C1,2 = S2 − I1 = θ1 − θ2 + θ3>0
C2,1 = S1 − I2 = θ2>0
C2,2 = S2 − I2 = θ3>0

C1,1 = S1 − I1 = θ1>0
C1,3 = S3− I1 = θ1− θ2 + θ3− θ4 + θ5>0
C2,3 = S3 − I2 = θ3 − θ4 + θ5>0
C3,3 = S3 − I3 = θ5>0

Aquesta proposició diu que (a) la suma dels angles alternats ha de ser exacta-
ment 180o i (b) els angles han de ser positius i estar compensats, és a dir, que entre
dos parells d’angles alternats, la suma d’aquests dos ha de ser major que l’angle del
sector contingut entre els dos, en altres paraules, s’ha de tenir un equilibri d’angles.
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5.3 Mètodes basats en la experimentació

A continuació es proposen dos mètodes per tal de resoldre el problema invers de
Voronoi, la idea d’aquesta resolució ve donada pel professor de Didàctica de les ma-
temàtiques i tutor d’aquest treball, Jordi Font. El concepte clau d’aquest mètode
és la simetria ja que el que es busca és el conjunt de punts que estan a la mateixa
distància de l’aresta donada que el seu punt véı, és a dir, els punts que comparteixen
una mediatriu donada.

PAS 0. Donada una partició del pla Part(P ) formada per segments i semirectes
i els seus respectius vèrtexs v1, ..., vn que són la intersecció dels elements anteriors.
L’objectiu del mètode és trobar els conjunts de punts P que generen aquesta partició.

PAS 1. Comprovar que la partició donada Part(P ) és de Voronoi usant les
condicions de la pàgina anterior. Aleshores, si la partició és de Voronoi, seguir amb
el mètode, sinó és aix́ı utilitzar el mètode generalitzat desenvolupat més endavant.

Una altra opció és suposar que la partició és de Voronoi i per tant, seguir el
procediment i si, finalment no és possible trobar els punts generadors, és a dir, que
s’ha arribat a contradicció, és que la partició inicial no era de Voronoi.

A continuació es distingeixen dos casos i per tant dos camins diferents: si el
vèrtex a tractar és de grau parell o bé és de grau senar. Es fa aquesta diferenciació
ja que la solució que s’obté en cada mètode és distint degut a que la paritat en
la simetria condueix a diversos resultats tal i com s’ha iniciat en el document [18].
De fet, una vegada trobat aquest document, s’ha treballat per buscar una forma
experimental per veure d’on surt aquesta proposta de construcció.

5.3.1 CAS: VÈRTEX DE GRAU SENAR

PAS 2. Traçar una recta qualsevol r del pla.

PAS 3. Fer rectes simètriques si1, s
i
2, ...s

i
n de la recta dibuixada r que té per eix

de simetria una aresta de la partició donada V or(P ). Les simetries es poden fer
girant al voltant d’un vèrtex vi en sentit horari al voltant d’un vèrtex de la partició
o bé en sentit antihorari, s’obté el mateix resultat.

Per començar, es considera i = 1 per treballar amb el primer vèrtex v1 i s’obtin-
dran les rectes simètriques s11, s

1
2, ...s

1
n .

Per aquest pas s’utilitzarà l’eina simetria axial de la barra d’eines de GeoGebra.

PAS 4. Marcar el punt d’intersecció entre la recta inicial r i l’última recta
simètrica corresponent, Ai = r∩sin. Aquest punt obtingut i el vèrtex són invariants,
aleshores el vector definit per aquests dos, és invariant i en conseqüència, la semirecta
definida per aquests dos punts també és invariant.
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PAS 5. Unir el punt d’intersecció trobat Ai i el vèrtex de gir Vi, per obtenir un
nou segment ti = AiVi . De fet, aquest segment es pot estendre a una semirecta ii,
la qual però només es considera la part que està dins la regió de Voronoi.

Figura 34: A l’esquerra, el diagrama de Voronoi donat V or(P ) i a la dreta, el que
s’ha obtingut després del pas 5.

PAS 6. Fer el mateix per la resta de vèrtexs vj, ..., vn per i 6= j de la partició
Part(P ). Cal que, com a mı́nim hi hagi dos vèrtexs de grau senar a la partició per
poder seguir amb el mètode. En aquest exemple, hi ha dos vèrtexs i per tant, es re-
peteixen els passos 3,4 i 5 pel vèrtex v2, s’obtenen les rectes simètriques s21, s

2
2, ..., s

2
n,

on la s2n talla amb la recta inicial r en A2 = r ∩ s2n i aleshores es traça el segment
t2 = A2v2

PAS 7. Fer la intersecció dels dos segments i s’obté el primer punt candidat a ser
generador del diagrama de Voronoi, B1 = t1 ∩ t2. Dos segments es tallaran sempre
que estiguin a la mateixa regió, és a dir, si els dos vèrtexs comparteixen aresta.

Figura 35: A l’esquerra, després del pas 6 i a la dreta, després del pas 7.

PAS 8. Per obtenir la resta de punts generadors de Voronoi, B2,..., Bn fer
simetries del punt generador trobat considerant que les arestes donades són l’eix en
cada cas.
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PAS 9. Comprovar, que efectivament, els punts Bi per i ∈ {1, ..., n} obtinguts
són els generadors de la partició donada Part(P ).

Figura 36: Els punts generadors B1, B2, B3 i B4 obtinguts en el pas 8, els quals,
efectivament generen el diagrama de Voronoi inicial.

Tornant a les condicions necessàries i suficients del document [18] es comprova
que la resposta al mètode de resolució proposat, efectivament, satisfà la condició pel
cas senar m = 2n+ 1, i en particular n = 1 i m = 3, de l’angle del raig de solució en
el primer sector és α = π −

∑n
j=1 θ2j respecte la semirecta origen, en aquest cas f .

Figura 37: Pel vèrtex de l’esquerra: α = π − 137, 42o = 42, 58o

Pel vèrtex de la dreta: α = π − 108, 68o = 71, 32o

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/

classic/rzvt8ewa
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5.3.2 CAS: VÈRTEX DE GRAU PARELL
A continuació es mostra un mètode experimental per tal de trobar els punts

generadors d’un diagrama de Voronoi el vèrtex del qual és de grau parell. La solu-
ció que s’espera és un subsector solució i per això es treballa amb simetria de sectors.

Es suposa donat una partició del pla i la comprovació de que efectivament és un
diagrama de Voronoi. Aleshores es segueix amb el mètode:

PAS 2. Fer la simetria del primer sector respecte l’aresta que comparteix amb
el segon sector al voltant del vèrtex vi. Les simetries es poden fer girant en sentit
horari o antihorari, s’obté el mateix resultat.

PAS 3. Fer la intersecció entre la simetria i el segon sector i s’obté un subsector.

Figura 38: A l’esquerra, la partició donada V or(P ) i a la dreta, el subsector que
s’ha obtingut després del pas 3 que en aquest cas coincideix amb el segon sector.

PAS 4. Fer el mateix per la resta de sectors fins arribar al primer sector.

Figura 39: Diferents simetries i interseccions i la dreta, el subsector solució.

29



PAS 5. Escollir un dels punts del subsector solució com a B1.

PAS 6. Per obtenir la resta de punts generadors de Voronoi, B2,..., Bn fer sime-
tries del generador trobat considerant que les arestes donades són l’eix en cada cas.

PAS 7. Comprovar, que efectivament, els punts Bi obtinguts són els generadors
de la partició donada V or(P ).

Figura 40: A l’esquerra, els punts generadors B1, B2, B3, B4, B5 i B6 obtinguts en
el pas 6, els quals, efectivament generen el diagrama de Voronoi inicial. A la dreta,
si s’escull un punt que no pertany al subsector solució, el diagrama de Voronoi
d’aquests punts no coincideix amb el diagrama inicial.

Tornant a les proposicions del document [18] es comprova que la resposta al
mètode de resolució proposat, efectivament, satisfà la condició pel cas parell m = 2n,
i en particular n = 3 i m = 6, aleshores p=1,2,3 i q=1,2,3:

Considerant θ1 = 70o, θ2 = 40o, θ3 = 10o, θ4 = 20o, θ5 = 100o i θ6 = 120o,
es calcula el subsector solució a partir dels valors de Cp,q per p=1,2,3 i q=1,2,3
definit abans: C1,1 = 70>0, C1,2 = 40>0, C2,1 = 40>0, C2,2 = 10>0, C1,3 = 120>0,
C2,3 = 90>0, C3,3 = 100>0. Per tant, el mı́nim és C2,2 = 30 i s’assoleix per p=2 i
q=1, on S2 = θ1 − θ2 + θ3 = 40o i I2 = θ1 − θ2 = 30o. Això implica que el subsector
solució té angle comprès entre 30o i 40o respecte la semirecta origen, d’aqúı s’obté
el subsector solució d’angle 10o, tal com s’havia obtingut amb l’anterior mètode
proposat.

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/

classic/dhgtqwtq
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5.4 Exemples sobre el mètode

Exemple 5.3. ESTRELLA (DIAGRAMA DE VORONOI DEGENERAT)
Sigui un diagrama de Voronoi en forma d’estrella, és a dir, generat per un vèrtex,
v1, amb m = 5 ≥ 3 i per tant, és un diagrama degenerat:

Figura 41: A l’esquerra, el diagrama de Voronoi inicial. A la dreta, el resultat
després d’aplicar el mètode anterior, abans de trobar els punts generadors Bi.

La solució del problema invers de Voronoi en aquest cas no és única ja que
qualsevol punt del segment t = A1v1 és un dels punts generadors del diagrama de
Voronoi donat. La resta de punts es troben fent simetries del punt respecte les
arestes donades. Aix́ı doncs, triant un punt qualsevol B1 del segment t s’obté:

Figura 42: Triant un punt qualsevol B1 del segment t s’obté el conjunt de punts
generadors B2, B3, B4 i B5 i s’observa que tots estan sobre la mateixa circumferència.

Si es mou la recta inicial, es pot comprovar que el segment t és invariant a aquests
canvis ja que de fet es tracta d’una semirecta invariant. Aix́ı doncs, la solució no
depèn de l’elecció de la recta inicial.

Finalment, es dedueix que per a cada valor del radi (la distància entre el punt
central v1 i el punt escollit sobre el segment t, anomenat B1) s’obté un conjunt de
punts generadors diferents del mateix diagrama de Voronoi. Aix́ı doncs, la solució
del problema invers de Voronoi no és única en aquest cas.

Per altra banda, es comprova l’angle entre la semirecta origen i el raig solució és
α = π − 72o − 72o = 36o tal com diu la proposició 5.1 extreta del document [18].
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Exemple 5.4. DIAGRAMA DE VORONOI AMB UN VÈRTEX PARELL:
Donat el diagrama de Voronoi amb un vèrtex el qual té m=4 semirectes concurrents:

Figura 43: A l’esquerra, la partició donada amb els angles entre un parell d’arestes
indicats i a la dreta, el resultat del mètode proposat pel cas parell.

Figura 44: A l’esquerra, una solució i a la dreta, si el primer generador no pertany
al subsector solució, el conjunt de punts no generen el diagrama de Voronoi inicial.

A continuació es comprova que aquest exemple satisfà la proposició del document
[18]: considerant θ1 = 30o, θ2 = 70o, θ3 = 150o i θ4 = 110o, es comprova fàcilment
la condició (a) ja que 30+150=180=70+110. Pel que fa a la (b) partint de m=4 i
n=2: p=1,2 i q=1,2, es calculen els valors de Cp,q definit anteriorment:

C1,1 = S1 − I1 = θ1 = 30
C1,2 = S2 − I1 = θ1 − θ2 + θ3 = 110

C2,1 = S1 − I2 = θ2 = 70
C2,2 = S2 − I2 = θ3 = 150

Aix́ı doncs, el mı́nim de Cp,q és C1,1 = 30 en aquest cas i s’assoleix per p=1 i
q=1, on S1 = 30 i I1 = 0. Això implica que el subsector solució té angle 30o res-
pecte la semirecta origen considerada, tal com s’ha obtingut amb el mètode proposat.

Per tant, el primer punt generador B1 pot ser qualsevol punt del primer sector
d’angle 30o, excepte els punts que formen les arestes de la partició.

Observació: no s’ha considerat el cas en el que els 4 angles siguin de 90o ja que
qualsevol punt i els corresponents simètrics serien solució del problema invers.

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/

classic/wvmbnkjj

32

https://www.geogebra.org/classic/wvmbnkjj
https://www.geogebra.org/classic/wvmbnkjj


Exemple 5.5. DIAGRAMA DE VORONOI GENERAT PER 3 VÈRTEXS:
2 DE GRAU PARELL AMB m1 = m2 = 4 I UN DE SENAR AMB m3 = 3:

Donat un diagrama de Voronoi amb dos vèrtexs de grau parell i un de senar:

Figura 45: La partició donada amb els angles entre un parell d’arestes indicats.

Seguint els mètodes proposats, s’obtenen dues subregions i semirecta solució:

Figura 46: A l’esquerra, el subsector obtingut en el primer vèrtex. Al mig el del
segon. A la dreta, la semirecta i3 obtinguda respecte el vèrtex de grau senar v3. Totes
les solucions coincideixen amb les proposicions anteriors extretes del document [18].

Figura 47: A l’esquerra, els dos subsectors i la semirecta i3. A la dreta, considerant
que el primer punt generador ha d’estar en la intersecció dels tres elements, els dos
subsectors i la semirecta i3, s’obté una solució de generadors B1, B2, B3, B4, B5 i B6

els quals el seu diagrama de Voronoi coincideix amb la partició donada inicialment.

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/

classic/v9qjc3ny
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Exemple 5.6. DIAGRAMA DE VORONOI GENERAT PER DOS VÈRTEXS:
UN PARELL AMB m1=4 I UN SENAR AMB m2=3:
Donat un diagrama de Voronoi generat per dos vèrtexs, un de grau parell i l’altre
senar, s’estudia la solució del problema invers, és a dir, la disposició dels generadors:

Figura 48: A l’esquerra, el diagrama de Voronoi donat. A la dreta, les rectes
simètriques al voltant de v2, el punt d’intersecció A2 i la semirecta i2 amb origen v2.

Seguint el mètode proposat pel cas de vèrtex de grau parell, s’obté el subsector:

Figura 49: A l’esquerra, el subsector obtingut i la intersecció amb i2, la semirecta g i
també una solució de generadors Bi, els quals el seu diagrama de Voronoi coincideix
amb la partició donada inicialment. A la dreta, si es tria un punt que no pertany a
g, s’obtenen problemes de punts no simètrics.

Aix́ı doncs, el punt generador B1 pot ser qualsevol punt del segment g que és la
intersecció entre el subsector obtingut i la semirecta i2.

Per altra banda, es comprova que la solució coincideix amb les proposicions ex-
tretes del document [18]: considerant θ1 = 117o, θ2 = 92o, θ3 = 63o i θ4 = 88o,
m=4 i n=2: p=1,2 i q=1,2 i es calculen els valors de Cp,q: C1,1 = 117, C1,2 = 88,
C2,1 = 92 i C2,2 = 63. Per tant, el mı́nim és C2,2 = 63 i s’assoleix per p=q=2, on
S2 = θ1 − θ2 + θ3 = 88 i I2 = θ1 − θ2 = 25. Això implica que el subsector solució té
angle comprès entre 25o i 88o respecte la semirecta origen, d’aqúı s’obté el subsector
solució d’angle 63o, tal com s’ha obtingut amb el mètode experimental.

Es poden fer exploracions en aquest GeoGebra: https://www.geogebra.org/

classic/snzbdjns
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5.5 Conclusions de l’experimentació

Les propietats comentades a l’inici es compleixen localment i per tant es pot estendre
a un diagrama amb més d’un vèrtex de manera progressiva, en el qual les solucions
es van propagant, sempre que els punts solució es trobin a l’interior de les regions
corresponents. Si almenys hi ha un vèrtex que no satisfà les condicions de manera
local, la partició no serà de Voronoi. Aix́ı doncs, cal que tots els vèrtexs compleixin
les condicions anteriors per què la partició sigui de Voronoi.

En el cas senar, si existeix una solució, n’hi ha infinites ja que en cada sector
hi ha un raig solució, el qual però no depèn de la recta escollida inicialment pel
mètode. Una vegada triat un dels possibles punts solució, la resta de punts de cada
sector estan a la mateixa distància del vèrtex i, per tant, formen una circumferència.

En el cas parell, si existeix una solució, en cada sector hi ha un subsector de
raigs solució. Per això, seguint el document [18] s’ha treballat fent simetries de sec-
tors i interseccions amb el següent sector fins a obtenir el subsector solució. A més,
l’angle d’aquest subsector final no depèn de l’ordre dels angles sinó que és el mı́nim
del conjunt Cp,q, que en alguns casos coincideix amb l’angle més petit, tal com es
defineix en la condició (b) de la proposició 5.2 extreta del document esmentat. El
primer punt generador és qualsevol punt del subsector definit, la resta s’obtenen fent
simetries respecte les arestes de la partició.

S’ha vist que amb un sol vèrtex, no hi ha unicitat. Per tal de tenir unicitat, la
condició d’almenys dos vèrtexs és necessària, però no suficient. Per exemple, amb
dos vèrtexs de grau senar, es té unicitat ja que s’obté la intersecció de dos semirectes,
però amb un vèrtex de grau parell i un de senar, no n’hi ha ja que la intersecció
d’un subsector i una semirecta és un segment o una semirecta, no un sol punt. Per
altra banda, tampoc hi ha unicitat amb dos vèrtexs parells ja que la intersecció de
dos subsectors és un altre subsector. Aix́ı doncs, definir quan hi haurà unicitat en
aquests tipus de problemes és complex.

Pel que fa a l’existència dels punts generadors, si una partició és un diagrama de
Voronoi, sempre serà possible trobar un conjunt de punts generadors P del diagra-
ma. El nombre de punts generadors estarà determinat però això no implica unicitat.

Finalment es pot concloure que les condicions del document [18] coincideixen
amb el mètode experimental proposat, tot i que les condicions tractaven amb els
angles entre un parell d’arestes del diagrama de Voronoi i el mètode plantejat usava
fortament el concepte de simetria.
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5.6 Mètode generalitzat

En el problema invers de Voronoi, el conjunt P està limitat per un punt generador
per regió, en canvi en el cas del problema invers de Voronoi generalitzat, permet
l’existència de més d’un generador per regió. Aix́ı doncs, s’obtindran nous vèrtexs
i arestes que s’inclouran a la partició donada, sense perdre els originals. L’objectiu
es trobar el conjunt P minimal que satisfaci les condicions, ja que l’existència està
sempre assegurada en aquesta situació.

Aquest mètode s’utilitza quan la partició donada no és un diagrama de Voronoi
ja que permet trobar un conjunt de punts generadors P , format pels punts donats
i els que manquen i són necessaris, tal que aquest nou conjunt de punts generi un
digrama de Voronoi que contingui la partició donada, és a dir, és possible que, com
que s’hauran afegit més punts, la partició inicial estigui continguda en la resultant.

De fet, l’interès fonamental radica en la recerca d’un conjunt P minimal, és a
dir, el conjunt V or(V or−1(P )) més petit que satisfà les propietats.

Abans d’entrar a descriure l’algorisme, es defineix un concepte claus.

Definició 5.7. Sigui G un graf del pla i a una aresta de G. Siguin p i q un parell
de punts del conjunt P , s’anomenen sentinelles o guardians si són vëıns propers
respecte el conjunt P i e(p, q) és un subsegment de l’aresta a. En aquest cas, es diu
que e(p, q) està protegit per p i q, és a dir, asseguren e(p, q).

Figura 50: Ampliació d’una part d’un diagrama de Voronoi on s’hi ha dibuixat un
cercle amb diàmetre epq i s’han marcat les sentinelles p i q.

Seguint el document [19] els passos a realitzar són:

PAS 0. Considerant donada una partició del pla que no és un diagrama de
Voronoi ja que un dels angles entre dues arestes no satisfà la condició necessària i
suficient 5.1 per tal que sigui de Voronoi.

PAS 1. Construir cercles centrats en cada vèrtex del graf de radi la meitat de
la longitud de la menor aresta de G incident en el vèrtex. En altres paraules, si es
denota per v un vèrtex de G i per α la longitud de la menor aresta de G incident
en v, llavors el seu cercle inicial és C(v, α/2). Aquest cercle no talla cap aresta de
G no incident en v per definició.
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PAS 2. Escollir un ε adequat que serà la distància respecte les arestes de la parti-
ció donada de manera que sigui ε>0 però que dos parelles de sentinelles de diferents
arestes no s’interfereixin. En el document esmentat es proposa ε = min{ρvsin(α/2),
v ∈ V } on ρv és el radi del cercle inicial centrat en v, α el menor dels angles formats
per dos arestes incidents en v. Trobar el valor d’ε més adequat no és objecte d’estudi
en aquest treball, per tant es considerarà aquesta expressió donada. Amb aquesta
elecció es pot assegurar que les dues sentinelles no es solaparan i això garanteix la
no interferència de sentinelles d’una aresta a una altra.

Figura 51: A l’esquerra, un dels angles entre dues arestes incidents en el vèrtex v1 és
de 185, 82>180o i per això no és un diagrama de Voronoi. A la dreta, els vèrtexs del
diagrama vi i els punts mitjos de cada aresta de tipus segment Mi i el corresponent
cercle inicial Cvi . Pas 2. En l’exemple α= 106,73o és l’angle mı́nim i llavors ρv =
1,02.
Per tant, ε = ρvsin(α/2) = 1, 02sin(106, 73/2) = 0, 82.

PAS 3. Fer rectes paral·leles a totes les arestes donades, a distància ε.

Figura 52: A l’esquerra, les rectes paral·leles de les arestes de tipus segment i a la
dreta, les rectes paral·leles de les arestes de tipus semirecta.

PAS 4. Cobrir la part de l’aresta descoberta usant cercles. Es pot fer de diver-
ses maneres: amb cercles de radi petit o bé un de radi màxim, per altra banda, es
poden fer tangencials o que els cercles adjacents es solapin i aix́ı reduir el nombre
de sentinelles.
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PAS 5. Marcar els punts sentinelles p i q, per a cada intersecció entre els cercles
i les rectes paral·leles i afegir-los al conjunt de punts generadors donat, és a dir,
P = P ∪ {p, q}

Figura 53: A l’esquerra, els punts sentinelles p i q que corresponen a la regió interior
i a la dreta, els que corresponent a l’exterior.

PAS 6. Fer el diagrama de Voronoi del nou conjunt de punts P i comprovar que
conté a la partició donada inicialment.

Figura 54: A l’esquerra, el resultat del mètode generalitzat i a la dreta, la partició
inicial.

La partició del pla obtinguda a partir del mètode generalitzat és un diagrama de
Voronoi i a més, conté la partició inicial, que no era un diagrama de Voronoi.
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Exemple 5.8. Exemple anàleg a l’anterior però partint d’una partició del pla que
śı és un diagrama de Voronoi:

Figura 55: A l’esquerra, la partició de Voronoi inicial. Al mig, el pas 1. A la dreta,
el pas 2: escollir ε adequat. En l’exemple ρv = 1,51 i α= 58,66o ⇒ ε = ρvsin(α/2) =
1, 51sin(58, 66/2) = 0, 74.

Figura 56: Pasos 3, 4 i 5. A l’esquerra punts sentinelles p i q que corresponen a la
regió interior i a la dreta, els que corresponent a l’exterior.

Figura 57: A l’esquerra, la partició donada i a la dreta, el resultat del mètode
generalitzat, es pot comprovar que la solució conté la partició donada inicialment.

En els casos que la partició donada sigui un diagrama de Voronoi i es seguei-
xi el mètode generalitzat, el que s’obtindrà no serà el conjunt minimal de punts
generadors P ja que en aquest mètode s’afegeixen punts.
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6 Aplicacions didàctiques

6.1 Aplicació didàctica per a alumnes de Primària

A continuació es presenta una proposta d’aplicació didàctica adreçada especialment
per a alumnes de primària, tot i que s’ha pensat en el 5è curs, es pot estendre a
qualsevol nivell. L’objectiu és introduir el concepte de diagrama de Voronoi als
alumnes de Primària amb una sessió d’una hora de durada.

En aquest cas, pel nivell de dificultat del problema invers de Voronoi, s’ha decidit
només treballar el cas clàssic de Voronoi. Per altra banda, cal tenir en compte les
diferents parts de l’aprenentatge: l’experimentació, el descobriment i la conceptua-
ció.

Descripció de l’activitat:

L’activitat consta de diverses parts: en la primera, es fa una introducció tot
mostrant un exemple d’un diagrama de Voronoi i es pregunta als alumnes què creuen
que signifiquen les regions marcades de diferents colors. Aleshores, ja es pot passar
a la part més teòrica de la pràctica, la conceptuació dels diagrames de Voronoi.
Completant aquesta part amb exemples d’aplicacions actuals com per estudiar quin
és l’aeroport més proper i també en la investigació biomèdica, ja que hi ha moltes
estructures biològiques, com ara òrgans i teixits, que segueixen el patró del diagrama
de Voronoi, per exemple en el creixement tumoral, l’organització cel·lular o l’estudi
de connexions neuronals, entre d’altres.

Alternativament es pot proposar que siguin els alumnes els que donin exemples
on s’utilitzin els diagrames de Voronoi.

Seguidament, es farà la part més motivadora de l’activitat, la construcció de
diagrames de Voronoi usant Lacasitos, en la qual es treballaran l’experimentació i
el descobriment a partir de grups de 4 o 5 alumnes. La pràctica consisteix en deixar
reposar aigua en un plat pla i col·locar-hi Lacasitos, tot veient com el colorant es
va dissolvent i formant el diagrama de Voronoi. Inclús es pot proposar de que una
vegada col·locats els Lacasitos a l’aigua els alumnes intentin pintar com quedaran
les regions abans de veure la distribució final, és a dir, fer una conjectura.

Figura 58: Diagrama de Voronoi amb 4, 3, 6 i 6 generadors respectivament.
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Per altra banda, i després d’haver fet unes quantes distribucions, es pot plantejar
un exemple del problema de Voronoi invers tot demanant als alumnes que intueixin
on estarien els punts generadors dels diagrames proposats.

Figura 59: Exemples de propostes del problema de Voronoi invers.

Finalment, s’aplica Voronoi sobre un mapa d’una ciutat amb una història, com
per exemple que s’han de repartir uns papers i cada repartidor ho farà a la zona més
propera a casa seva que la resta dels seus companys.

Es reparteix una còpia del mapa a cada grup o alumne i se’ls demana pintar la
seva proposta de distribució del repartiment, és a dir, l’àrea d’influència de cada
repartidor amb el color corresponent.

Figura 60: Mapa de Sant Sadurńı d’Anoia amb les cases dels repartidors marcades
a l’esquerra i la resposta correcta amb les àrees dels repartidors marcades i pintades
a la dreta. Font: Google Maps.

Comparar i comentar les propostes dels alumnes amb la resposta correcta que es
pot projectar a la pantalla de la classe.

Documents adjunts a l’Annex 1 d’aquest treball:
-Fitxa del professor
-Fitxa de l’alumne
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6.1.1 Implementació de l’activitat al Col·legi Sant Josep

El 22 de maig es va realitzar la pràctica a les tres classes de 5è de Primària del
Col·legi Sant Josep de Sant Sadurńı d’Anoia. Els grups-classes eren de 25 a 30
alumnes. Pel que fa al temps, en funció de la dinàmica del grup és va ser possible
realitzar el total de l’activitat més o menys presses.

Inicialment se’ls va mostrar un diagrama de Voronoi sense context i el que veien
els alumnes eren figures geomètriques, punts, ĺınies, colors... però consideraven que
les ĺınies només estaven allà perquè no traspassessin els colors.

Després al mostrar el mapa amb les farmàcies marcades i el diagrama de Voronoi
corresponent, entenien que, en funció d’on estigui la persona, tenia una farmàcia més
a prop que la resta, la que pertanyia a la seva regió. Per les reaccions dels alumnes,
es dedueix que la conceptuació és més fàcil sobre d’un mapa, que en una imatge
sense context. Un parell d’alumnes en cada grup es van adonar que els punts que
estaven sobre l’aresta estaven a la mateixa distància de les dues regions, la resta
d’alumnes pensaven que només ho estava una de les dues regions. Finalment, un
alumne va preguntar com havia fet el diagrama.

A continuació se’ls va introduir el concepte de diagrama de Voronoi, els alumnes
van estar tots molt atents, fet que va fer que entenguessin la teoria, tot i no haver
treballat prèviament el concepte de mediatriu. Pel que fa a les aplicacions, no han
estat capaços de donar altres exemples d’aplicacions a part dels que se’ls van mostrar.

Aleshores va arribar la part divertida de la pràctica, la construcció dels diagrames
de Voronoi usant Lacasitos. Primer de tot, els va sorprendre que es treballés amb els
Lacasitos per fer un experiment matemàtic i no per menjar-ne. Després els sobtava
molt que, mentre el colorant s’anava dissolvent, no es barregessin els colors i que
a més quedessin unes ĺınies, exactament rectes, que feien de frontera entre les dues
regions, alguns s’atrevien a dir que era màgia! No superada aquesta estupefacció,
al final movien o bufaven el plat per tal que els colors es mesclessin. Un grup inclús
va dir, que hi havia una ratlla transparent de exactament dos mil·ĺımetres entre les
fronteres de dues regions, és a dir, que els colors no s’acabaven de tocar del tot.
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Tots els grups van tenir paciència per esperar a que es dissolvés el colorant, inclús
entre els membres del grup comentaven quin creien que seria el resultat final. Cal
destacar un exemple curiós: després de posar uns quants Lacasitos en ĺınia recta, el
alumnes esperaven que es dibuixés un arc de Sant Mart́ı, és a dir, corbes de diferents
colors i no les rectes que van obtenir al final. Potser perquè la varietat de colors els
va recordar a un arc de Sant Mart́ı?

Finalment, algun grup va definir la pràctica com a “esperiment interesant”i van
entendre que el Lacasito era un punt generador i van anomenar el diagrama com la
”tinta”. Alguns també van anotar que hi havia algun color que no destenyia igual
de ràpid que la resta i que per tant, l’àrea que havia creat era més petita.

Tot i que no saben fer conclusions, han estat capaços de resoldre, intüıtivament,
els dos problemes de Voronoi invers proposats a la pissarra.

Pel que fa a la part final de la pràctica, la de dibuixar el diagrama de Voronoi
donats quatre punts sobre un mapa, es pot dir que la majoria han pintat les regions
més o menys bé. Han tingut problemes quan s’ajuntaven més d’un parell de regi-
ons, no sabien com ajuntar-ho. Hi ha hagut algun grup que ha agafat un regle per
mesurar el punt mig entre dos punts. Alguns han agafat el regle per només fer ĺınies
rectes. Aquestes fitxes van ser recollides i són presents a l’Annex 2 d’aquest treball.

Figura 61: A l’esquerra, un grup usant un color per fer ĺınies rectes. Al mig un grup
que ha agafat el regle per comprovar que la recta passava pel punt mig. A la dreta,
un grup comprovant a la pissarra si ho havien fet correctament.

La conclusió d’un grup va ser: ”Hem aprés jugant i que no cal un llibre per
aprendre, és una altra manera de veure les matemàtiques a partir d’experiments”.
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6.2 Aplicació didàctica per a alumnes de Batxillerat

A continuació es presenta una proposta d’aplicació per a alumnes de primer de bat-
xillerat, tot i que també es podria portar a altres cursos, tenint en compte però el
nivell de formalització de la pràctica.

Els grups de treball poden ser de dues o tres persones o bé individuals, segons la
disponibilitat d’ordinadors i del funcionament del grup classe. El temps aproximat
de la pràctica és d’una hora de durada.

Per portar a terme aquesta pràctica s’usarà el programari tractat anteriorment,
el GeoGebra. Abans de començar però, es fa una breu explicació formal del què és
un diagrama de Voronoi i les possibles aplicacions en la vida quotidiana. Seguida-
ment, es parla del problema del diagrama de Voronoi invers.

La pràctica consta de quatre parts, en la primera es treballa com dibuixar un
diagrama de Voronoi a partir d’uns punts aleatoris calculant les mediatrius entre
cada parell de punts. En la següent part es dóna a conèixer la comanda de Voronoi
que genera directament la partició d’un conjunt de punts donat. Un exemple pràctic
d’això es pot fer afegint un mapa a l’espai de treball, marcant els punts generadors
i usant a comanda Voronoi(llista de punts) del GeoGebra.

En la última part es treballa el diagrama de Voronoi invers a partir d’uns dia-
grames de Voronoi ordenats per ordre de dificultat sense els generadors i es tracta
de trobar-los. L’objectiu és que l’alumne trobi els generadors per poder aconseguir
el mateix diagrama de Voronoi, és a dir, resoldre el problema del diagrama de Vo-
ronoi invers. A més també es demana reconèixer quins dels casos tenen solució única.

Durant la pràctica s’han anat fent qüestions per tal de que els alumnes reflexi-
onin tot aprofitant que el GeoGebra tracta la geometria de manera dinàmica, és a
dir, un cop fet un gràfic es poden moure els elements i observar com es modifiquen
els objectes.

Documents adjunts a l’Annex 1 d’aquest treball:
-Fitxa del professor
-Fitxa de l’alumne
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6.2.1 Implementació de l’activitat al Col·legi Sant Josep

El dia 3 de juny es va realitzar l’aplicació didàctica als alumnes de les tres classes de
1r de Batxillerat del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurńı d’Anoia. Els grups classe
eren de 20-25 alumnes, el primer i el segon grup de Matemàtiques Cient́ıfiques i el
tercer, de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. Segons els professors de
cada classe, el nivell de matemàtiques, i especialment de la geometria, d’aquesta
promoció és una mica més baix de l’habitual. Els grups de treball van ser de dos
o tres persones. Es va disposar d’una hora per fer la pràctica per a cada classe.
Els alumnes coneixien el programari de geometria dinàmica GeoGebra, ja que en
algunes ocasions l’havien utilitzat a classe, però no gaire.

Inicialment es va introduir el concepte de diagrama de Voronoi, recordant la
definició de mediatriu que van veure a classe els de Matemàtiques Cient́ıfiques, en
canvi pels del darrer grup era un concepte nou. A continuació, es van mostrar exem-
ples d’aplicacions dels diagrames de Voronoi amb l’objectiu de buscar la motivació
dels alumnes per encarar la pràctica. Alguns dels exemples van ser: el fet històric
de l’epidèmia de Còlera a Londres al segle XIX, com evitaven els enemics a Pearl
Harbor, la investigació biomèdica i per saber quin aeroport està més proper per un
avió que ha de fer un aterratge d’emergència.

A continuació se’ls va repartir unes fitxes a cada grup en les quals hi havia els
passos a seguir per realitzar la pràctica usant el GeoGebra i algunes preguntes re-
lacionades per respondre a mà. Aquestes fitxes van ser recollides i són presents a
l’Annex 2 d’aquest treball.

La primera part de la pràctica consistia en la construcció del diagrama de Voro-
noi usant mediatrius. Un cop dibuixades les mediatrius, seleccionaven les semirectes
que corresponien al diagrama de Voronoi. Després de moure els generadors, se’ls
preguntava quina distància hi havia entre el vèrtex i cada punt generador. La ma-
joria van saber calcular aquesta distància i es van adonar que era la mateixa, alguns
però ja sabien que els donaria el mateix i van respondre que era la mateixa direc-
tament. A continuació se’ls demanava si eren capaços de veure que si l’aresta era
la mediatriu, els punts generadors d’aquesta eren simètrics entre ells i aix́ı doncs, la
mediatriu era l’eix de simetria. Els va costar fer aquest raonament. En particular,
el tercer grup els va costar molt fer tota aquesta part ja que no havien treballat el
concepte de mediatriu abans.

Pel que fa a la segona part, se’ls mostrava que el GeoGebra ja té una comanda
que, donat un conjunt de punts, genera el diagrama de Voronoi. Per a respondre
a les següents preguntes, se’ls demanava dibuixar una circumferència, marcar uns
quants punts a sobre i fer el diagrama de Voronoi d’aquests punts. Després de moure
els punts generadors, se’ls preguntava quina relació veien entre els punts i les àrees
de les regions. La resposta a aquesta pregunta era oberta, algunes de les respostes
van ser “l’àrea no varia”, “l’àrea varia ja que varia l’angle entre arestes”, “les me-
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diatrius s’adapten i deformen les altres àrees”i ”mai poden haver-hi dos punts dins
la mateixa regió”. A continuació se’ls proposava moure els punts per tal d’obtenir
l’angle màxim entre dues arestes: aquesta pregunta va ser la que més grups van
respondre correctament, ja que van veure que si apropaven els punts generadors
s’obtenia un angle d’uns 180o. Un grup va donar l’explicació que la circumferència
ha de ser tallada per una recta i per això l’angle ha de ser de 180o.

En la tercera part s’introdüıa la imatge d’un mapa i es feia el diagrama de
Voronoi sobre d’aquest per tal de veure un exemple més quotidià. Per a aquesta
activitat no es va disposar del temps necessari per fer-la en cap dels tres grups, aix́ı
doncs es va passar a treballar sobre l’exemple imprès a les fitxes.

En aquest exemple anterior es podien veure les farmàcies de Vilafranca del Pe-
nedès i en el qual havien de marcar a on posarien una nova farmàcia i quina de
les existents traurien. Pel que fa a la primera pregunta, la majoria tenien clara
quina era la zona adequada per posar una nova farmàcia, aquella que hi ha poques
farmàcies, però pocs van marcar el punt més allunyat de la resta de farmàcies, el
vèrtex del diagrama de Voronoi. La segona pregunta va ser més fàcil de respondre
pels alumnes, ja que entenien que la farmàcia que s’havia de treure era una de les
zones centrals del mapa, ja que n’hi havia moltes o bé altres raonaments van ser
”per què hi ha poca distància entre elles”o bé ”perquè hi ha moltes farmàcies en
poca àrea”.

En la darrera part de la pràctica, es treballava de manera intüıtiva i a mà el
problema invers de Voronoi, donat un diagrama de Voronoi, es demana als alumnes
marcar els punts generadors d’aquests i a més, quin d’aquests conjunts de punts
generadors era únic. Pràcticament tots els grups van saber marcar els punts però
va resultar més dif́ıcil dir quines situacions tenien solució única. Cal destacar que el
grup que fa l’assignatura de Dibuix Tècnic van usar el compàs per tal de trobar les
mediatrius de manera precisa i a partir d’aquestes, els punts generadors. Alguns han
entès que no només alguns casos no tenien més d’una solució sinó que eren infinites.
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6.3 Altres activitats didàctiques

6.3.1 El trencaclosques del MMCA

En la exposició itinerant “Experiències Matemàtiques” del MMCA (Museu de Ma-
temàtiques de Catalunya) que es va fer durant el mes de febrer del 2019 a la Capella
de Sant Joan de Vilafranca del Penedès, actualment sala d’exposicions, un dels jocs
era fer un trencaclosques sobre el diagrama de Voronoi.

Figura 62: Un jove visitant intentant resoldre el trencaclosques proposat. A la dreta,
el trencaclosques acabat.

Cal esmentar que tot i semblar un exercici fàcil i de baix nivell, sense aplicar
certes bases matemàtiques i d’intüıció, aquest trencaclosques adquireix més dificultat
de la que es podria pressuposar. A tall de comentari, en la figura anterior es pot
observar un assistent a l’exposició que després de un temps va desistir de resoldre
el trencaclosques donada la dificultat.

6.3.2 Joc de rol

Tal i com es va fer en un Betacamp, una trobada en una casa de colònies amb
persones que ensenyen Matemàtiques i volen potenciar idees i projectes, es poden
treballar els diagrames de Voronoi a partir d’un joc de rol.

Un joc de rol és un tipus de joc de simulació en el qual els jugadors interpreten
uns personatges en una situació fict́ıcia dirigida per un narrador.

En aquest cas, tractava els diagrames de Voronoi de la següent manera: hi havia
tres persones que feien d’antenes, cada persona d’un color diferent per exemple,
un blau, un groc i un vermell (simulaven els punts generadors del diagrama de
Voronoi). A la resta de participants se’ls donava un paper de cada color, és a dir,
cada persona tenia tres papers, un blau, un groc i un vermell. Els participants
s’anaven movent i quan tocava el xiulet s’havien de parar i ensenyar el color de
l’antena que els quedava més propera i d’aquesta manera es dibuixaven les diferents
regions de Voronoi. Finalment, es demana que tots els participants es posessin a la
mateixa distància de les dues antenes més properes i es dibuixava el diagrama de
Voronoi.
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6.3.3 A partir de dos vidres i pintures

Yoshio Huukei, va publicar un v́ıdeo a Youtube explicant una nova manera d’obtenir
manualment un diagrama de Voronoi, en lloc de Lacasitos i aigua, usant pintura
acŕılica i dos vidres.

Figura 63: Material necessari. Font: Referència [23]

Primer de tot, sobre un vidre pla, posar una mica de pintura de diferents colors
en diferents punts del vidre. A continuació, agafar l’altre vidre i col·locar-lo sobre
de l’anterior, de tal forma que rebi la mateixa pressió a tot el vidre. Finalment,
s’obté el diagrama de Voronoi dels punts marcats amb pintura. Per a comprovar
que el resultat, efectivament és el diagrama de Voronoi, usant un paper transparent,
es marquen els punts generadors i el diagrama de Voronoi corresponent i es dibuixen
sobre del vidre superior i es mira si coincideix amb el diagrama esperat, tenint en
compte els possibles errors de precisió.

Figura 64: Passos a seguir. Font: Referència [23]
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7 Conclusions

Es pot concloure que els objectius marcats a l’inici d’aquest treball s’han complert.

Com s’ha vist en els primers apartats, el diagrama de Voronoi ha tingut un re-
corregut al llarg de la història però també consta d’un gran present i futur gràcies
a les seves aplicacions com en la seva possibilitat de programació computacional.

Partint dels conceptes bàsics i propis del diagrama de Voronoi, s’ha creat una
ruta amb la finalitat de resoldre el seu problema invers. S’han fixat les condicions
necessàries i suficients per distingir un diagrama de Voronoi respecte una partició
per a finalment proposar mètodes de resolució del problema invers de Voronoi, tant
per diagrames de Voronoi com per a particions que no ho són.

Per altra banda, també s’ha distingit entre el cas de vèrtex de grau senar i el cas
parell en el qual s’obtenen diferents tipus de solucions i per això s’han proposat dife-
rents mètodes de resolució del problema invers de Voronoi. S’han estudiat també les
combinacions dels casos anteriors i comentat els resultats obtinguts, parlant també
de la unicitat i l’existència. Finalment es pot concloure que les propietats enunci-
ades al document [18] coincideixen amb els resultats obtinguts a partir del mètode
experimental proposat.

Pel que fa a la part de didàctica, s’han realitzat dues activitats dirigides a un
públic de diferent edat, en el primer cas, per alumnes de Primària i l’altre, per
alumnes de Batxillerat. En els dos casos l’activitat ha sigut rebuda d’una manera
proactiva i de col·laboració. Tot i això, es pot observar la diferència entre ambdues
edats, mentre que els alumnes més joves, hi havia una part de misteri i màgia, en
els més grans s’observava un pensament lògic i d’aportació a casos reals.

Després de portar les aplicacions didàctiques a les aules, es pot concloure que,
tot i que els diagrames de Voronoi no estan inclosos al Curŕıculum Escolar vigent a
Catalunya, seria útil donar-lo a conèixer per tal de veure la utilitat de la mediatriu
i les distàncies. Per tant, una proposta seria portar-lo a les aules, almenys fer una
pinzellada, en el moment que es treballés la mediatriu, que és entre 1r i 2n d’ESO,
per tal de veure una aplicació real i visual d’aquesta.

Durant la realització d’aquest treball, s’ha utilitzat ı́ntegrament el GeoGebra.
Ha demostrat ser molt útil i intüıtiu per treballar la geometria, tant en el desenvo-
lupament del treball com en la seva aplicació a l’aula, ja que treballa la geometria
de manera dinàmica. Hi ha tingut una gran acceptació entre els alumnes i ràpid
aprenentatge. No obstant, presenta certes limitacions en casos on es necessita una
major potència de càlcul i de processament. Si es volgués realitzar operacions de
major carrega de processament s’hauria de cercar una altra eina.
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i les matemàtiques (diagrames de Voronoi). https://www.geogebra.org/m/

hmyvvkjb TEORIA

[10] Wolfram Research Inc. Wolfram MathWorld. Dins: Voronoi Diagram
http://mathworld.wolfram.com/VoronoiDiagram.html

[11] Apunts de l’assignatura Computació Geomètrica del Curs 2008-2009 a la
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A Annex: Aplicacions didàctiques

A.1 Aplicació didàctica per a alumnes de Primària

A.1.1 Fitxa professor

A continuació es presenta una proposta d’aplicació didàctica adreçada especialment
per a alumnes de primària, tot i que s’ha pensat en el 5è curs, es pot estendre a
qualsevol nivell. L’objectiu és introduir el concepte de diagrama de Voronoi als
alumnes de Primària amb una sessió d’una hora de durada.

En aquest cas, pel nivell de dificultat del problema invers de Voronoi, s’ha decidit
només treballar el cas clàssic de Voronoi. Per altra banda, cal tenir en compte les
diferents parts de l’aprenentatge: l’experimentació, el descobriment i la conceptua-
ció.

Descripció de l’activitat:

PART 0: INTRODUCCIÓ
Mostrar un exemple inicial d’un diagrama de Voronoi que tingui els punts generadors
marcats i preguntar-los que creuen que representen aquestes regions pintades de
diferents colors i els punts marcats.

Figura 65: exemple a mostrar inicialment

Preguntes que es poden fer per donar indicacions que serviran de guia:
- què creieu que representen els punts?
- perquè creieu que hi ha diferents colors?
- les ĺınies que hi ha són unes qualsevols o satisfan alguna propietat?
- què representen aquestes ĺınies en el mapa de la ciutat?
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PART 1: DEFINICIÓ I EXEMPLES DEL DIAGRAMA DE VORO-
NOI
En aquesta part es pretén treballar la conceptuació de l’objecte a estudi.

Donats uns punts que s’anomenen generadors, un diagrama de Voronoi és
una distribució del pla en diferents regions de manera que la regió de cada punt
generador està formada per tots aquells punts (no generadors) que estan més a prop
d’aquest que de cap altre punt generador.

La semirecta o segment que divideix dues regions és la mediatriu dels dos punts
generadors més propers per la meitat de la distància entre ells.

Figura 66: Exemple d’un diagrama de Voronoi

Els diagrames de Voronoi s’utilitzen en diversos àmbits, com per exemple: si un
avió ha d’aterrar d’emergència, consulta el diagrama de Voronoi (el qual els punts
generadors són els aeroports) i en ell marca on es troba l’avió en aquell moment,
el diagrama indicarà a quina regió està i per tant, quin és l’aeroport més proper o
bé en la investigació biomèdica, ja que hi ha moltes estructures biològiques com ara
òrgans i teixits, que segueixen el patró del diagrama de Voronoi, per exemple en el
creixement tumoral, l’organització cel·lular o l’estudi de connexions neuronals, entre
d’altres.

Demanar als alumnes que proposin més exemples d’aplicació dels diagrames de
Voronoi.
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PART 2: CONTRUCCIÓ DEL DIAGRAMA DE VORONOI USANT
LACASITOS

En aquesta primera part es treballaran l’experimentació i el descobriment durant
aproximadament 30 minuts.

Dividir el grup classe en petits grups de 4 o 5 alumnes. A cada grup donar un
plat pla i un grapat de Lacasitos. El professor/a repartirà l’aigua en una gerra a
cada grup que utilitzaran per omplir el plat, ha d’estar ben quieta. Els alumnes
posaran els Lacasitos en la distribució que vulguin i esperaran uns instants mentre
s’observa que el colorant es disolveix a l’aigua i fa una taca de color al voltant de
cada una. Les molècules es mouen des d’on hi ha més concentració cap a on n’hi
ha menys. Quan es troben dues taques la difusió s’atura ja que hi ha la mateixa
concentració a les dues bandes de la frontera. Finalment s’obté un diagrama de
Voronoi amb els generadors, les llaminadures col·locades. Hi ha petits errors ja que
el colorant de totes elles no està format per les mateixes molècules i les llaminadures
no són suficientment petites per considerar-les puntuals, però és molt fàcil per poder
treballar els diagrames de Voronoi amb nens i nenes. Repartir tantes vegades com
es vulgui, amb diferents distribucions.

Seria recomanable que una vegada col·locats els Lacasitos a l’aigua intentin pin-
tar com quedaran les regions abans de veure la distribució final, és a dir, fer una
conjectura.

Figura 67: Diagrama de Voronoi amb 4, 3, 6 i 6 generadors respectivament

Per altra banda, i després d’haver fet unes quantes distribucions, es pot proposar
un diagrama de Voronoi fàcil per veure si són capaços de proposar una disposició
de Lacasitos que a l’aigua generi aquella partició, és a dir, plantejar una idea del
problema de Voronoi invers.

Figura 68: Exemples de propostes Voronoi invers
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PART 3: DIAGRAMA DE VORONOI SOBRE UN MAPA
Exercici per treballar amb els grups anteriors o de manera individual. El professor/a
presenta un mapa amb un conjunt de cases de nens i nenes els quals han de repartir
uns papers de manera que la distribució de l’àrea segueixi un diagrama de Voronoi,
és a dir, que cada nen vagi a aquelles cases que ell està més a prop que la resta dels
seus companys.

Figura 69: Mapa de Sant Sadurńı d’Anoia amb les cases dels repartidors marcades.
Font: Google Maps.

Es reparteix una còpia del mapa a cada grup o alumne i se’ls demana pintar la
seva proposta de distribució del repartiment, és a dir, l’àrea d’influència de cada
repartidor amb color corresponent.

Figura 70: Mapa de Sant Sadurńı d’Anoia amb les àrees dels repartidors marcades
i pintades. Font: Google Maps

Comparar i comentar les propostes dels alumnes amb la resposta correcta que es
pot projectar a la pantalla de la classe.
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A.1.2 Fitxa de l’alumne

PART 1: LACASITOS
A dins de cada casella, pinteu una distribució que hàgiu fet:

Què us ha sorprès d’aquestes distribucions?

Quines conclusions en traieu?
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PART 2: MAPA CIUTAT
Pinteu en el mapa la zona que ha de repartir cada nen o nena:

Figura 71: Mapa de Sant Sadurńı d’Anoia amb les cases dels repartidors marcades.
Font: Google maps.

Després de veure la resposta correcta, creieu que la vostra proposta s’assembla?
Per què?

Us ha agradat l’activitat? Què és el que més us ha agradat o desagradat?
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A.2 Aplicació didàctica per a alumnes de Batxillerat

A.2.1 Fitxa professor

Donat un conjunt de punts diferents en el pla, el diagrama de Voronoi és la
subdivisió d’aquest pla en subregions tals que cada regió està formada pel conjunt
de punts més propers al punt generador. A continuació es mostra un exemple:

L’any 1854 va morir molta gent en pocs dies al centre de Londres a causa d’una
epidèmia de Còlera. El metge i investigador John Snow va marcar en un mapa la
localització de les cases de les persones que havien mort (usant un punt) i també
dels pous d’aigua (amb una creu). Realitzant uns gràfics sobre el mapa, va descobrir
l’origen de l’epidèmia: una bomba d’aigua particular recollia aigua contaminada del
riu Thamesis. El Dr.Snow va pressionar a les autoritats perquè es clausurés el pou
suposadament infectat, i aleshores el brot de còlera va remetre.

Aquests diagrames s’utilitzen sovint en la vida quotidiana, encara que no ens
adonem. Per exemple, si en un mapa es marquen els aeroports i un avió ha d’a-
terrar d’emergència, les regions de Voronoi indicaran quin és l’aeroport més proper.
També succeeix una cosa semblant en el servei postal, en el futbol i en la biomedicina.

Un altre cas històric especial es l’atac de Pearl Harbour, quan la flota japonesa
va atacar aquesta base militar americana, va marcar la seva ruta fins al seu objectiu
de tal manera que fos el màxim llunyana de les altres bases i vaixells americans. En
aquest cas, els generadors eren les posicions enemigues i la ruta a seguir les arestes
del diagrama de Voronoi.

Figura 72: Bases navals de EEUU (en vermell Pearl Harbor i la resta en groc) i el
corresponent diagrama de Voronoi de les bases i ruta que van seguir, respectivament.
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En l’actualitat, a part del diagrama de Voronoi, s’està utilitzant cada cop més el
diagrama invers de Voronoi, en el qual donada la partició del pla, es vol trobar els
generadors. És molt utilitzat en processament de imatges, computació i la inverti-
gació biomèdica.

DEFINICIONS PRÈVIES

Definició A.1. Donat un conjunt de punts P = {p1, ..., pn} s’anomena regió de
voronoi del punt pi, que es denota per V (pi), a la regió del pla més propera a pi que
qualsevol altre punt de P , és a dir, V (pi) = {q ∈ R2 | dist(pi, q) ≤ dist(pj, q) ∀j 6= i}.
A més, aquests punts s’anomenen generadors del diagrama de Voronoi.

El conjunt de les regions de Voronoi formen el diagrama de Voronoi, és a dir,
V or(P ) = {V (p1), ..., V (pn)} = {V (pi), i ∈ {1, ..., n}, pi ∈ P}.

Definició A.2. Les arestes de V (pi), que denotarem per a, són porcions de me-
diatrius de parells de punts, és a dir, les arestes defineixen la frontera entre dues o
més regions de Voronoi. Poden ser de tres tipus: rectes, semirectes o segments.

Recorda que la mediatriu entre dos punts és la recta perpendicular al segment
que formen i que passa pel punt mitjà d’aquest.

Definició A.3. Un vèrtex de Voronoi és la intersecció d’almenys tres arestes del
diagrama.

Per aquesta pràctica s’usarà un programari de geometria dinàmica, anomenat
GeoGebra, que es troba al link https://www.geogebra.org/classic. És un pro-
grama lliure i interactiu que combina geometria, àlgebra i càlcul.
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PART 1: DIAGRAMA DE VORONOI USANT MEDIATRIUS
Obre el GeoGebra, en la seva versió clàssica, que es troba al link https://www.

geogebra.org/classic i marca tres punts aleatoris en l’espai de treball usant la
comanda punt, que és la segona icona de la barra de comandes:

Usant la comanda mediatriu, dibuixar la mediatriu entre cada parell de punts.

D’aquestes mediatrius, seleccionar la semirecta que correspon al diagrama de
Voronoi, que és la que està més propera als dos punts. Per fer-ho usa la comanda
semirecta i marca el vèrtex i un altre punt de la semirecta que vols dibuixar. Per
amagar la mediatriu anterior, fes clic al “botó”esquerre del nom de la mediatriu
situat a la finestra algebraica.

Ara mou els punts usant la comanda Mou i observa què passa.

Quina distància hi ha entre el vèrtex i cada punt generador? observació: definint
un segment entre dos punts, el GeoGebra ja et dóna el valor de la distància entre
ells. La mateixa, ja que els punts formen una circumferència de centre el vèrtex.

Quina relació hi ha entre un parell de punts i l’aresta que comparteixen?
La simetria ja que els punts entre ells són simètrics respecte les arestes que fan d’eix
de simetria.
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PART 2: DIAGRAMA DE VORONOI
El GeoGebra ja té una comanda definida que calcula el diagrama de Voronoi

donat un conjunt de punts. Anem-ho a veure: obre un nou espai de treball selec-
cionant la icona de tres barres de l’extrem superior de la dreta i després +Nou i
marca uns punts aleatoris en l’espai de treball, usant la comanda punt, seguidament
escriure a l’entrada Voronoi[llista de punts] (has de donar la llista de punts que has
definit) per tal que el programa et doni el diagrama de Voronoi dels punts que has
dibuixat. Observació: cal donar una llista d’almenys tres punts diferents.

Figura 73: Primer es dibuixa el conjunt de punts i després s’aplica la comanda
Voronoi(A,B,C,D,E,F,G) i s’obté la partició taronja. A la dreta, les entrades de les
comandes per aquest exemple.

Obre un espai nou de treball, dibuixa una circumferència usant la comanda
circumferència i marca 5 punts a sobre. Fes el diagrama de Voronoi d’aquests punts
(el punt del centre no)

Mou els punts, què passa? Quina relació hi ha entre els punts i les àrees?

(resposta oberta)

Quin és l’angle màxim que es pot assolir entre dues arestes? Com ho has acon-
seguit?

180o ja que: si el nombre d’arestes incidents en el vèrtex és parell, la suma dels
angles alternats és exactament 180. En canvi, si el nombre d’arestes incidents en
el vèrtex és senar, la suma dels angles alternats és menor que 180. Al assolir els
180o es solapen els punts. De fet, si l’angle és major de 180o, no és un diagrama de
Voronoi.
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PART 3: DIAGRAMA DE VORONOI SOBRE UN MAPA
Pas 1: Buscar a Google un mapa d’una ciutat amb restaurants, farmàcies o

botigues marcats.
Pas 2: Insertar el mapa anterior a l’espai de treball del GeoGebra usant la co-

manda imatge dins la icona del punt lliscant de la barra de comandes o bé arrastrant
la imatge a l’espai de treball.

Pas 3: Dibuixar un punt en cada marca del mapa trobat usant la comanda punt
treballada anteriorment.

Pas 4: Fer el diagrama de Voronoi dels punts marcats, usant la comanda Voro-
noi[llista de punts].

Figura 74: A l’esquerra, el mapa obtingut al cercador i a la dreta el resultat final:
el diagrama de Voronoi dels punts marcats anteriorment.

A on posaries en aquest exemple una nova farmàcia? Per què?
En una regió d’àrea gran, concretament al vèrtex proper a l’estació de tren de

Vilafranca del Penedès perquè és el punt més allunyat de les farmàcies actuals, sense
tenir en compte la població.

Quina farmàcia eliminaries? Per què?
Alguna que estigui en una regió d’àrea petita, en aquest exemple alguna del centre.
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PART 4: DIAGRAMA DE VORONOI INVERS
Resol intüıtivament i a mà el problema del diagrama de Voronoi invers aconseguint
els punts generadors que facin que el teu diagrama de Voronoi et quedin com els
següents. A més, indica quins d’aquests casos la solució és única, és a dir, quan
només hi ha una solució correcta:

a)Rectes paral·leles b)Lambda c)Creu

d)Estrella e)Pentàgon f)Variat

a) ∞ solucions, b) ∞ solucions, c) ∞ solucions d) ∞ solucions,
e) Solució única, f) Solució única.
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A.2.2 Fitxa alumne

Donat un conjunt de punts diferents en el pla, el diagrama de Voronoi és la
subdivisió d’aquest pla en subregions tals que cada regió està formada pel conjunt
de punts més propers al punt generador. A continuació es mostra un exemple:

L’any 1854 va morir molta gent en pocs dies al centre de Londres a causa d’una
epidèmia de Còlera. El metge i investigador John Snow va marcar en un mapa la
localització de les cases de les persones que havien mort (usant un punt) i també
dels pous d’aigua (amb una creu). Realitzant uns gràfics sobre el mapa, va descobrir
l’origen de l’epidèmia: una bomba d’aigua particular recollia aigua contaminada del
riu Thamesis. El Dr.Snow va pressionar a les autoritats perquè es clausurés el pou
suposadament infectat, i aleshores el brot de còlera va remetre.

Aquests diagrames s’utilitzen sovint en la vida quotidiana, encara que no ens
adonem. Per exemple, si en un mapa es marquen els aeroports i un avió ha d’a-
terrar d’emergència, les regions de Voronoi indicaran quin és l’aeroport més proper.
També succeeix una cosa semblant en el servei postal, en el futbol i en la biomedicina.

Un altre cas històric especial es l’atac de Pearl Harbour, quan la flota japonesa
va atacar aquesta base militar americana, va marcar la seva ruta fins al seu objectiu
de tal manera que fos el màxim llunyana de les altres bases i vaixells americans. En
aquest cas, els generadors eren les posicions enemigues i la ruta a seguir les arestes
del diagrama de Voronoi.

Figura 75: Bases navals de EEUU (en vermell Pearl Harbor i la resta en groc) i el
corresponent diagrama de Voronoi de les bases i ruta que van seguir, respectivament.
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En l’actualitat, a part del diagrama de Voronoi, s’està utilitzant cada cop més el
diagrama invers de Voronoi, en el qual donada la partició del pla, es vol trobar els
generadors. És molt utilitzat en processament de imatges, computació i la inverti-
gació biomèdica.

DEFINICIONS PRÈVIES

Definició A.4. Donat un conjunt de punts P = {p1, ..., pn} s’anomena regió de
voronoi del punt pi, es denota per V (pi), a la regió del pla més propera a pi que
qualsevol altre punt de P , és a dir, V (pi) = {q ∈ R2 | dist(pi, q) ≤ dist(pj, q) ∀j 6= i}.
A més, aquests punts s’anomenen generadors del diagrama de Voronoi.

El conjunt de les regions de Voronoi formen el diagrama de Voronoi, és a dir,
V or(P ) = {V (p1), ..., V (pn)} = {V (pi), i ∈ {1, ..., n}, pi ∈ P}.

Definició A.5. Les arestes de V (pi), que denotarem per a, són porcions de me-
diatrius de parells de punts, és a dir, les arestes defineixen la frontera entre dues o
més regions de Voronoi. Poden ser de tres tipus: rectes, semirectes o segments.

Recorda que la mediatriu entre dos punts és la recta perpendicular al segment
que formen i que passa pel punt mitjà d’aquest.

Definició A.6. Un vèrtex de Voronoi és la intersecció d’almenys tres arestes del
diagrama.

Per aquesta pràctica s’usarà un programari de geometria dinàmica, anomenat
GeoGebra, que es troba al link https://www.geogebra.org/classic. És un pro-
grama lliure i interactiu que combina geometria, àlgebra i càlcul.
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PART 1: DIAGRAMA DE VORONOI USANT MEDIATRIUS
Obre el GeoGebra, en la seva versió clàssica, que es troba al link https://www.

geogebra.org/classic i marca tres punts aleatoris en l’espai de treball usant la
comanda punt, que és la segona icona de la barra de comandes:

Usant la comanda mediatriu, dibuixar la mediatriu entre cada parell de punts.

D’aquestes mediatrius, seleccionar la semirecta que correspon al diagrama de
Voronoi, que és la que està més propera als dos punts. Per fer-ho usa la comanda
semirecta i marca el vèrtex i un altre punt de la semirecta que vols dibuixar. Per
amagar la mediatriu anterior, fes clic al “botó”esquerre del nom de la mediatriu
situat a la finestra algebraica.

Ara mou els punts usant la comanda Mou (icona del ratoĺı) i observa què passa.

Quina distància hi ha entre el vèrtex i cada punt generador?
observació: definint un segment entre dos punts, el GeoGebra ja et dóna el valor de
la distància entre ells.

Quina relació hi ha entre un parell de punts i l’aresta que comparteixen?
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PART 2: DIAGRAMA DE VORONOI
El GeoGebra ja té una comanda definida que calcula el diagrama de Voronoi

donat un conjunt de punts. Anem-ho a veure: obre un nou espai de treball selec-
cionant la icona de tres barres de l’extrem superior de la dreta i després +Nou i
marca uns punts aleatoris en l’espai de treball, usant la comanda punt, seguidament
escriure a l’entrada Voronoi[llista de punts] (has de donar la llista de punts que has
definit) per tal que el programa et doni el diagrama de Voronoi dels punts que has
dibuixat. Observació: cal donar una llista d’almenys tres punts diferents.

Figura 76: Primer es dibuixa el conjunt de punts i després s’aplica la comanda
Voronoi(A,B,C,D,E,F,G) i s’obté la partició taronja. A la dreta, les entrades de les
comandes per aquest exemple.

Obre un espai nou de treball, dibuixa una circumferència usant la comanda
circumferència i marca 5 punts a sobre. Fes el diagrama de Voronoi d’aquests punts
(el punt del centre no)

Mou els punts, què passa? Quina relació hi ha entre els punts i les àrees?

Quin és l’angle màxim que es pot assolir entre dues arestes? Com ho has acon-
seguit?
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PART 3: DIAGRAMA DE VORONOI SOBRE UN MAPA
Pas 1: Buscar a Google un mapa d’una ciutat amb restaurants, farmàcies o

botigues marcats.
Pas 2: Insertar el mapa anterior a l’espai de treball del GeoGebra usant la co-

manda imatge dins la icona del punt lliscant de la barra de comandes o bé arrastrant
la imatge a l’espai de treball.

Pas 3: Dibuixar un punt en cada marca del mapa trobat usant la comanda punt
treballada anteriorment.

Pas 4: Fer el diagrama de Voronoi dels punts marcats, usant la comanda Voro-
noi[llista de punts].

Figura 77: A l’esquerra, el mapa obtingut al cercador i a la dreta el resultat final:
el diagrama de Voronoi dels punts marcats anteriorment.

A on posaries en aquest exemple una nova farmàcia? Per què?

Quina farmàcia eliminaries? Per què?

68



PART 4: DIAGRAMA DE VORONOI INVERS
Resol intüıtivament a mà el problema del diagrama de Voronoi invers aconseguint
els punts generadors que facin que el teu diagrama de Voronoi et quedin com els
següents. (si vols, pots comprovar-ho amb el GeoGebra donant els punts generadors
i veient si el dóna el resultat esperat). A més, indica quins d’aquests casos la solució
és única, és a dir, quan només hi ha una solució correcta:

(a) 3 Rectes paral·leles (b) Lambda

(c) Creu (d) Estrella

(e) Pentàgon (f) Variat
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