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Што претставува Вороновиот дијаграм?



Вороновиот дијаграм во природата
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1. Вороновиот дијаграм во Евклидската рамнина 
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• Множество од генераторни точки
• Нека произволна точка                лежи во ќелијата на генераторот 

ако и само ако важи 
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• Ќелијата на генераторот претставува 
конвексен полигон 
• Гранична точка на Вороновиот дијаграм 
е  точка подеднакво оддалечена од два 
генератори 
• Теме на Вороновиот дијаграм е точка 
подеднакво оддалечена од три или повеќе 
генератори
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2. Историски развој на Вороновиот дијаграм  

• Рене Декарт -„Принципи на филозофијата“ (XVII в.)
• Дирихле (1805-1859г.) – Воронов дијаграм со Евклидска метрика 
во две и три димензии (Dirichlet Tesselations)
• Георги Вороној (1868-1908г.) –најопшт случај на Воронов 
дијаграм во n-димензии



3. Примени на Вороновиот дијаграм

• Откривање на причината за избувнување на колера во 
Лондон, 1854 г.

Џон Сноу открил дека во областа во која се ширела заразата, 
најголем дел од смртните случаи биле сконцентрирани во 
близина на чешмата на улицата Броуд  (Broad Street). Ова ја 
потврдило претпоставката дека заразата се шири преку водата 
од таа чешма.



• Роботика – определување на траекторија на движење во 
однос на дадени препреки
• Метеорологија – процена на количество врнежи во 
дадена област (Тисенови полигони)
• Екологија и шумарство - натпревар на растенијата за 
ресурси, достапна површина за растење
• Наоѓање на најголем празен круг (Largest Empty Circle 
Problem)
• Антропологија и археологија
• Картографија
• Физиологија 



4. Алгоритми за конструкција на Воронов дијаграм

• Конструкција со додавање на точки 







• Конструкција со алгоритмот со лизгачка права на Fortune

• Конструкција со алгоритмот раздели па владеј (divide and 
conquer)



5.  Реонализација на основните училишта во 
општина Кисела Вода

• Цел на реонализацијата - определување на најблиското 
училиште до секое место на живеење
• Поделбата на територијата на општина Кисела Вода е 
направена со Воронов дијаграм конструиран во Python со 
библиотеките Geopandas и Geovoronoi
• За генератори се земени координатните точки на 
местоположба на 11-те основни училишта во општина Кисела 
Вода 

*Податоците се земени од ГИС порталот на општина Кисела Вода и 
Google Maps



Воронов дијаграм за сите  основни 
училишта во општина Кисела Вода

Воронов дијаграм без ПОУ „Круме 
Кепески“ и ПОУ „Кузман Јосифовски-Питу“



5.1. Корекција на Вороновиот дијаграм со тежински 
Воронов дијаграм  

• Тежинскиот Воронов дијаграм зема во предвид 
индивидуални карактеристики на генераторите.
• На секој генератор му се задава тежина (неименуван број)
• Генератор со поголема тежина добива поголема ќелија
• Формула за растојание кај мултипликативен Воронов 
дијаграм од генератор X со тежина w до точка A:

• Предлог-тежина за корекција на реонализацијата на 
општина Кисела Вода:
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Ви благодарам за вниманието!


