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Resumo

Neste trabalho, investigamos o problema de cobrir conjuntos de poĺıgonos convexos
usando ćırculos de mesmo raio mı́nimo. Utilizamos uma abordagem de otimização não-
linear, definindo as restrições de viabilidade como diferenças entre áreas de poĺıgonos
curvilineares. Utilizando um particionamento baseado em Diagramas de Voronoi, apre-
sentamos algoritmos para o cálculo exato das funções de restrição, além de suas primeiras
derivadas. São expostos também os métodos usados nesse processo para o cálculo de
Diagramas de Voronoi, interseções entre poliedros, poĺıgonos e poĺıgonos curvilineares,
além do cálculo de áreas e comprimentos de interesse.

Palavras-chave: Cobertura com ćırculos, Diagramas de Voronoi, Algoritmo de For-
tune, Algoritmo de Sutherland-Hodgman

Abstract

In this work, we investigate the problem of covering sets of convex polygons using circles
of the same, minimal, radius. We utilize a nonlinear optimization approach, defining the
feasibility constraints as differences between areas of curvilinear polygons. By utilizing a
partition based on Voronoi Diagrams, we present algorithms for the exact computation
of the constraint functions and its first derivatives. Methods used in the process are also
shown, for the computation of the Voronoi Diagrams, intersections between polyhedra,
polygons and curvilinear polygons, and calculation of areas and lengths of interest.

Keywords: Covering with circles, Voronoi Diagrams, Fortune’s Algorithm, Sutherland-
Hodgman Algorithm
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3.2 Intersecção de Poĺıgono Convexo com Ćırculo . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Cálculo da Área Coberta 19
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1 Introdução

Neste trabalho, investigamos o problema de cobrir uma figura, formada por poĺıgonos
convexos, usando ćırculos de mesmo raio mı́nimo. O problema é ilustrado pela Figura 1.

Figura 1: Cobrindo um conjunto de poĺıgonos convexos com 50 ćırculos de raio mı́nimo.

Este problema é naturalmente descrito como um problema de otimização não-linear.
Definimos as restrições de viabilidade através de áreas e operações de conjuntos, e des-
crevemos, com a utilização de Diagramas de Voronoi, uma forma eficiente de calcular
algebricamente as derivadas exatas dessas restrições. Isso nos permite utilizar um método
iterativo de otimização não-linear para encontrarmos soluções ótimas aproximadas. Para
contornar a não convexidade do problema, utilizamos um método simples de multistart.

O problema de cobrir uma região bidimensional com ćırculos de raio idêntico já foi
considerado na literatura. Coberturas para triângulos e quadrados foram consideradas
em [17] e [18], respectivamente, enquanto coberturas da união e diferença de poĺıgonos
foi considerada em [21]. Coberturas de retângulos, triângulos, quadrados e regiões ar-
bitrárias foram considerada em [12], [14], [15] e [23], respectivamente. No entanto, o
problema tratado em [23] consiste, na realidade, da cobertura de um conjunto arbitrário
de pontos, o que é bastante diferente do problema de cobrir uma região inteira. Todos
esses artigos tratam o problema como um problema de otimização. Em [12, 14, 15], é
considerada uma abordagem de simulated annealing com busca local, em que os centros
dos ćırculos são escolhidos como pontos em um reticulado adaptativo. Em [17, 18], uma
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regra discreta é utilizada para definir o raio, enquanto um método BFGS é usado para
resolver os subproblemas em que o raio é fixo. Um método de direção viável que requer
solucionar um problema de otimização linear a cada iteração foi proposto em [21]. Ne-
nhum dos trabalhos mencionados trata o problema de forma unificada como problema
de otimização cont́ınua, nem apresenta derivadas das funções de restrição. Em [6], o pro-
blema de cobrir uma região arbitrária é modelado como um problema de programação
não-linear semi-definida, usando ferramentas de geometria algébrica convexa. O modelo
introduzido descreve o problema de cobertura sem utilizar discretizações, mas a solução
depende de polinômios de grau desconhecido, cujos coeficientes são dif́ıceis de calcular,
limitando a aplicabilidade do método.

O presente estudo foi feito como parte de um projeto que resultou nos artigos [3]
e [4]. Em [3], o problema foi modelado como um problema geral de otimização não-
linear e técnicas de otimização de forma foram utilizadas para calcular as derivadas das
funções de restrição. As integrais resultantes foram calculadas utilizando uma discre-
tização em reticulado. Essa discretização trouxe problemas de precisão e convergência
para o algoritmo de otimização, e por isso uma abordagem com cálculos exatos das de-
rivadas foi procurada, resultando em [4] e no presente trabalho. Em [4], também foram
desenvolvidas expressões e algoritmos para o cálculo exato das segundas derivadas.

Seguimos agora para a definição formal do problema.
Sejam A uma figura no R2 definida por um conjunto de poĺıgonos convexos sem

sobreposição e m ∈ N, m ≥ 2. Queremos encontrar um raio mı́nimo r e um conjunto de
centros {xi}mi=1 ∈ R2 tais que os m ćırculos de raio r e centros xi cubram A. Ou seja,
queremos resolver o seguinte problema de otimização:

min
(x,r) ∈ R2m×R>0

r (1a)

s.a A ⊆
m⋃
i=1

B̄r(xi), (1b)

onde R>0 é o conjunto dos números reais estritamente positivos e Br(xi) é a bola aberta
de centro xi e raio r.

Para resolvermos o problema com métodos de otimização não-linear que utilizem
derivadas, temos que reescrever (1b) na forma g(x) = 0, h(x) ≤ 0, onde g e h são funções
diferenciáveis com derivadas computáveis [16].

Isso pode ser feito calculando a área da diferença entre A e a união dos ćırculos:

min
(x,r) ∈ R2m×R>0

f(x, r) = r (2a)

s.a g(x, r) = µ
(
A \

m⋃
i=1

Br(xi)
)

= 0, (2b)

onde µ(X) representa a área de uma certa região X.
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Utilizando propriedades básicas de conjuntos e medidas, podemos reescrever g como

min
(x,r) ∈ R2m×R>0

f(x, r) = r (3a)

s.a g(x, r) = µ(A) − µ(A ∩
m⋃
i=1

Br(xi)) = 0. (3b)

Qualquer solver não-linear pode ser utilizado para encontrar a solução do problema,
se um algoritmo para computar g e suas derividas for conhecido. Apresentamos um tal
algoritmo nas próximas páginas.

A ideia principal é particionar A utilizando um diagrama de Voronoi gerado pelos
centros dos ćırculos, de forma que seja posśıvel calcular µ(A ∩

⋃m
i=1Br(xi)) eficiente e

exatamente. O diagrama de Voronoi é calculado utilizando o algoritmo de Fortune [10].
Diagramas de Voronoi, sua construção e propriedades relevantes são descritos na Seção 2.

Cada região no diagrama de Voronoi é intersectada com A utilizando o algoritmo de
Sutherland-Hodgman [22], descrito na Seção 3, e subsequentemente intersectado com o
ćırculo correspondente, usando uma variação do mesmo algoritmo. Então, é aplicado
o Teorema de Green para calcular a área das regiões resultantes, que são definidas por
segmentos de reta e arcos de ćırculo, como visto na Seção 4.

A Seção 5 desenvolve as fórmulas para o cálculo dos gradientes das restrições.
No resto deste trabalho, assumiremos que A é convexo. A Seção 6 generaliza o

método para conjuntos de poĺıgonos quaisquer.

2 Diagramas de Voronoi

O método proposto é baseado em um particionamento de A de acordo com o Diagrama
de Voronoi gerado pelos centros dos ćırculos. Na Seção 2.1, introduzimos o conceito
de Diagrama de Voronoi e apresentamos as suas principais propriedades geométricas.
Na Seção 2.2, descrevemos as estruturas de dados necessárias para sua determinação e
mostramos um algoritmo eficiente para a sua construção.

2.1 Caracterização Geométrica

A Figura 2 mostra um Diagrama de Voronoi, que definimos a seguir:

Definição 1 (Diagrama de Voronoi). Dados um conjunto aberto Ω ⊆ Rn e um conjunto
de pontos não coincidentes X = {xi}mi=1 em Ω, a região de Voronoi associada ao ponto
gerador xi é definida como o conjunto

Vi(X) = {y ∈ Ω | ∥y − xi∥ < ∥y − xj∥, ∀j ̸= i}.

Chamamos o conjunto V (X) = {Vi(X)}mi=1 de diagrama de Voronoi.
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Figura 2: Um diagrama de Voronoi em R2, com 14 pontos geradores, escolhidos alea-
toriamente. Os conjuntos mais externos se estendem para fora da figura e vários são
ilimitados.

Dados dois pontos geradores xi e xj , o hiperplano dos pontos em Rn equidistantes a
xi e xj divide Ω em dois conjuntos: um contendo xi e outro contendo xj . Seguindo [2],
denotemos o primeiro por h(xi, xj):

h(xi, xj) := {y ∈ Ω | ∥y − xi∥ < ∥y − xj∥}

Podemos, então, descrever a região de Voronoi associada a xi na forma de uma
intersecção de conjuntos:

Vi(X) =

m⋂
j=1
j ̸=i

h(xi, xj) (4)

Quando Ω é convexo, cada h(xi, xj) é um conjunto convexo. Portanto, segue imedi-
atamente de (4) que as regiões de Voronoi são conjuntos convexos.

Consideremos agora apenas diagramas no R2. Dadas duas regiões de Voronoi Vi(X) e
Vj(X) adjacentes, a aresta que separa Vi(X) e Vj(X) está contida na reta {y | ∥y−xi∥ =
∥y − xj∥}.

Analogamente, um vértice v que separa três ou mais regiões {Vk(X)}k∈K tem a
propriedade de que, para algum r > 0, ∥v− xk∥ = r, ∀k ∈ K. Em outras palavras, v é o
centro da circunferência que contém os pontos geradores {xk}k∈K .

Para formalizarmos as afirmações acima, é necessário definirmos dois conceitos:
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Definição 2 (Ćırculo vazio). Um ćırculo que não contém nenhum ponto gerador em seu
interior é chamado ćırculo vazio.

Definição 3 (Reta bissetora). O conjunto dos pontos equidistantes entre dois pontos
geradores xi e xj é chamado reta bissetora entre xi e xj.

Essas duas definições nos permitem determinar de forma necessária e suficiente os
vértices e arestas de V (X), pelo teorema a seguir:

Teorema 1 (Caracterização de vértices e arestas). Seja V (X) um diagrama de Voronoi.
Então, valem:

1. Um ponto p é um vértice de V (X) se e somente se o maior ćırculo vazio com
centro em p contém três ou mais pontos geradores em sua borda.

2. A reta bissetora r entre dois pontos geradores xi e xj define uma aresta em V se
e somente se existe um ponto p em r tal que o maior ćırculo vazio com centro em
p contém xi e xj, mas nenhum outro ponto gerador, em sua borda.

Demonstração. [2, página 150].

2.2 O Algoritmo de Fortune

A expressão (4) sugere um algoritmo natural para a construção de um diagrama de
Voronoi: para cada ponto gerador xi, calculamos iterativamente a intersecção entre os
semiplanos h(xi, xj). Apesar de simples e intuitivo, este algoritmo possui complexidade
em tempo da ordem de m2 logm [2], o que pode ser insatisfatório.

Nesta seção, apresentaremos um algoritmo para a construção de diagramas de Voro-
noi no R2, publicado por Steven Fortune em 1986 [10], cuja complexidade é O(m logm).
Diversas fontes apresentam demonstrações de que não é posśıvel atingir complexidade
inferior a esta, por exemplo [8]. Nosso tratamento será fortemente baseado no livro [2].

O algoritmo de Fortune é um algoritmo de linha de varredura, ou seja, utiliza o
artif́ıcio teórico de uma linha reta que se move pelo domı́nio, fazendo paradas em um
número finito de pontos de interesse. Convencionaremos daqui em diante que a linha de
varredura é horizontal, e se movimenta de cima pra baixo.

Para cada ponto gerador que está acima da linha de varredura, é determinada uma
parábola: o conjunto dos pontos equidistantes entre a linha de varredura e o ponto.
Chamamos a borda da intersecção dos conjuntos acima de tais parábolas de linha da
praia. A linha da praia é o objeto matemático central do algoritmo de Fortune. Sua
utilidade se dá principalmente a partir de duas propriedades. Em primeiro lugar, é fácil
verificar que nenhum ponto acima da linha da praia pode estar mais próximo de um
ponto gerador abaixo da linha de varredura que de todos os pontos geradores acima da
linha de varredura. Isso significa que, acima da linha da praia, o diagrama de Voronoi
está determinado apenas pelos pontos geradores que já foram visitados pela linha de
varredura. Em segundo lugar, as intersecções entre duas parábolas adjacentes equidistam
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Figura 3: Uma iteração do algoritmo de Fortune. Em amarelo, temos a linha de varre-
dura. Em azul, a linha da praia. O ponto gerador que está sobre a linha de varredura
define uma parábola degenerada, que corresponde a um segmento de reta. As arestas
do diagrama estão em negrito, sendo constrúıdas pelas intersecções entre as parábolas.
Estas arestas são exibidas apenas para fins didáticos; no algoritmo real, as coordenadas
só são calculadas quando um vértice é determinado.

dos dois pontos geradores relacionados. Por isso, essas intersecções desenham as arestas
do diagrama de Voronoi. A Figura 3 descreve uma iteração do algoritmo.

O algoritmo de Fortune consiste, em linhas gerais, em calcular as mudanças da
estrutura da linha da praia à medida que a linha de varredura avança. Quando um novo
ponto é encontrado, uma nova parábola é adicionada à linha da praia, definindo uma
nova aresta do diagrama. Chamaremos este caso de evento ponto. A outra situação de
interesse é quando uma parábola passa a estar estritamente acima da linha da praia.
Isso ocorre quando a linha da praia chega no centro de algum ćırculo vazio que contenha
três ou mais pontos geradores em sua borda, definindo um vértice do diagrama. A este
caso damos o nome de evento ćırculo.

Detalharemos o algoritmo mais adiante. Antes disso, é conveniente entendermos
como os dados ficarão armazenados na memória.

2.2.1 Estruturas de Dados

Para que o algoritmo tenha a eficiência desejada, utiliza-se algumas estruturas de dados
espećıficas. As arestas do diagrama são guardadas em uma estrutura tradicional em
Geometria Computacional, chamada Doubly-Connected Edge List, ou DCEL, descrita
na Seção 2.2.1.1. Além disso, uma fila de prioridade é utilizada para ordenar os eventos
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ponto e eventos ćırculo que são encontrados à medida que a linha de varredura se move.
Isto aparece na Seção 2.2.1.2. Finalmente, a linha da praia é representada por uma
árvore binária balanceada, de forma que seja posśıvel encontrar, em tempo O(logm),
abaixo de qual parábola está um ponto que acabou de ser encontrado pela linha de
varredura. Essa estrutura e sua relação com as parábolas é descrita na Seção 2.2.1.3.

2.2.1.1 Doubly-Connected Edge List

Uma DCEL é uma representação conveniente de uma tesselação poligonal do plano, que
consiste em diversas listas duplamente ligadas de objetos que chamamos de meia aresta.
Cada lista percorre as arestas que definem uma região, na direção anti-horária. Como
cada aresta é adjacente a duas regiões, temos duas meias arestas associadas a cada
aresta. Duas meias arestas associadas à mesma aresta são chamadas arestas gêmeas.
Como Diagramas de Voronoi são conexos e convexos, omitimos aqui alguns detalhes
que seriam necessários para o caso mais geral. A Figura 4 mostra uma DCEL para um
Diagrama de Voronoi.

Figura 4: Representação de uma DCEL de um diagrama de Voronoi. Neste caso, os
conjuntos {e1, e9}, {e5, e13} e {e2, e8} são pares de arestas gêmeas.

2.2.1.2 Fila de Eventos

Para a fila de eventos, basta utilizarmos uma fila de prioridade que permita a remoção
do elemento mais prioritário em O(logm). Seria suficiente, por exemplo, um heap.
A fila armazenará elementos de dois tipos diferentes, representando eventos pontos e
eventos ćırculo. Para eventos ponto, serão guardadas as coordenadas do ponto a ser
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adicionado. Para eventos ćırculo, serão guardadas as coordenadas do ponto mais baixo
do circunćırculo, pois quando a linha de varredura atravessa esse ponto, a distância entre
a linha de varredura e o centro é igual à distância entre o centro e três pontos geradores
de parábolas adjacentes, definindo assim um vértice do diagrama. O objetivo da fila de
eventos é obter os pontos na ordem em que estes são encontrados pela linha de varredura.
Por isso, o critério de ordenação será a coordenada y de cada ponto. No caso de empate,
qualquer escolha de ordenação constrói o diagrama corretamente.

2.2.1.3 Linha da Praia

Para a linha da praia, utilizaremos uma árvore binária balanceada, ordenada pela coor-
denada x dos pontos, com uma estrutura especial: teremos os dados referentes a cada
parábola nas folhas da árvore, enquanto os outros nós representarão pontos de quebra.
Por exemplo, se a linha de varredura atravessou apenas dois pontos, a árvore terá três
nós: um para cada ponto e um representando o ponto onde as duas parábolas se inter-
sectam. Quando um novo ponto for encontrado, teremos um novo ponto de quebra, que
terá como sub-árvores filhas a árvore anterior e o novo ponto.

Para os pontos de quebra, são armazenadas as coordenadas dos focos que definem as
parábolas adjacentes. Em relação à estrutura de dados, essas parábolas correspondem
ao nó mais à direita da sub-árvore esquerda e ao nó mais à esquerda da sub-árvore
direita. Não seria suficiente calcular uma única coordenada x do ponto de quebra, pois
esse valor varia de acordo com a posição da linha de varredura. A Figura 5 mostra
a árvore binária que representa uma linha da praia, além do efeito na estrutura que é
causado pela inserção de uma nova parábola.

Quando um evento ćırculo for avaliado, uma parábola será removida da linha da
praia. O processo é semelhante à inserção, revertida. Porém, há mais um detalhe: em
alguns casos, é necessário corrigir os valores armazenados nos pontos de quebra acima
do nó removido. Isso pode ser feito, por exemplo, com uma construção recursiva ou com
ponteiros adicionais, sem nenhuma penalidade à ordem de complexidade da remoção da
árvore binária.

Finalmente, é fácil notar que rotações não alteram as propriedades até aqui dis-
cutidas. Por isso, podemos manter a árvore balanceada (utilizando, por exemplo, uma
estrutura red-black ou AVL), de forma a garantir altura de ordem logaŕıtmica no número
de pontos geradores.

2.2.2 Algoritmo Completo

Podemos, finalmente, listar o algoritmo, de forma simplificada:
Nos parágrafos a seguir, trazemos uma descrição informal dos tratamentos dos even-

tos ponto e ćırculo.
De forma simplificada, podemos dizer que o tratamento de um evento ponto consiste

em três tarefas: atualizar a linha da praia com a nova parábola, atualizar o diagrama
com a nova aresta, entre os pontos de quebra que foram criados, e procurar por posśıveis
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Figura 5: Inserção de um novo elemento na árvore, ocorrendo num evento ponto.

eventos ćırculo, que podem ter aparecido quando o novo ponto foi atravessado pela linha
de varredura. A Figura 6 mostra um evento ponto.

O tratamento de um evento ćırculo tem estrutura similar: é necessário atualizar a
linha da praia removendo a parábola que foi ultrapassada, atualizar o diagrama com o
novo vértice que foi definido, no centro da circunferência que contém os três pontos que
definem o evento ćırculo, e procurar por posśıveis novos eventos ćırculo, que podem ter
aparecido porque alguns arcos de parábola passaram a ser adjacentes com a remoção de
um arco da linha da praia. A Figura 7 mostra um evento ćırculo.

Vimos anteriormente que as arestas são definidas pelos pontos de quebra entre os
arcos de parábola da linha da praia. Por isso, o lema seguinte garante que o algoritmo
encontra todas as arestas do diagrama:

Lema 1. Novos arcos de parábola podem aparecer na linha da praia apenas através de
eventos ponto.

Demonstração. [2, página 153].
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Algoritmo 1 Algoritmo de Fortune

Entrada: Conjunto X de pontos geradores
Sáıda: Conjunto V de células de Voronoi
V ← DCEL vazia
Q← Fila de eventos vazia
T ← Árvore binária balanceada vazia

para cada xi ∈ X faça
Insira xi como evento ponto em Q

enquanto Q não está vazia faça
Remova o evento qi mais prioritário de Q
se qi for um evento ponto então

EventoPonto(V , T , Q, qi)

senão
EventoĆırculo(V , T , Q, qi)

retorna V

Figura 6: Evento ponto. As arestas do diagrama são criadas com pontas nos pontos
de quebra entre a nova parábola e a parábola adjacente, que está logo acima do ponto
visitado.

Analogamente, os dois lemas a seguir garantem que o algoritmo encontra todos os
vértices do diagrama:

Lema 2. Arcos de parábola podem ser removidos da linha da praia apenas através de
eventos ćırculo.

Demonstração. [2, página 155].
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Figura 7: Evento ćırculo. O ponto armazenado na fila de eventos, em vermelho, é o
ponto mais baixo do ćırculo que contém na borda os pontos geradores das regiões que se
encontram em seu centro (exibido em magenta), onde haverá um vértice do diagrama.

Lema 3. Todo vértice do diagrama de Voronoi é detectado por um evento ćırculo.

Demonstração. [2, página 157].

3 Intersecções

Tendo já calculado o Diagrama de Voronoi {Vi}mi=1 gerado pelos centros xi dos ćırculos,
podemos calcular as interseções Wi = A ∩ Vi. Isto é feito através do Algoritmo de
Sutherland-Hodgman, detalhado na Seção 3.1. Podemos então calcular, para cada Wi,
Si = Wi ∩ B(xi, r). Este cálculo é feito com uma variação do mesmo algoritmo, que é
descrita na Seção 3.2.

Como o diagrama de Voronoi é uma tesselação do plano, o fecho da união dos con-
juntos Wi é uma partição de A, a menos das bordas, que formam um conjunto de medida
0. O conjunto dos Si é, por sua vez, uma partição da região de A que está coberta pelos
ćırculos, a menos das bordas.

Tendo isso em vista, podemos reescrever (3b) como

g(x, r) = µ(A) −
m∑
i=1

µ(Si). (5)

Vale notar que é neste passo que a separação pelas células de Voronoi se mostra
crucial, pois podemos calcular a intersecção de cada Wi com um único ćırculo, sem nos
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preocuparmos com as demais. Isso ocorre porque

Vi ∩B(xi, r) = Vi ∩
m⋃
j=1

B(xj , r), (6)

por construção.

3.1 Algoritmo de Sutherland-Hodgman

No contexto de computação gráfica, clipping é a operação de limitar uma certa figura
geométrica a uma região fixa, chamada janela de clipping.

O algoritmo de Sutherland-Hodgman [22] é um método tradicional para clipping de
poĺıgonos e consiste em uma série de intersecções entre o poĺıgono a ser ajustado e os
semi-planos que definem a janela de clipping (que deve ser convexa), como mostrado na
Figura 8.

Figura 8: Uma instância do algoritmo de Sutherland-Hodgman, intersectando um
poĺıgono convexo e um não-convexo. Imagem por Wojciech Mu la (domı́nio público).

Note que é posśıvel que a região resultante seja desconexa, mas isso não pode ocorrer
quando aplicamos o método um poĺıgono convexo. Além disso, a janela de clipping não
precisa ser limitada; o algoritmo funciona para qualquer região que possa ser escrita
como uma interseção de semi-planos, ou seja, um poliedro. Para o caso particular de
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calcular a intersecção entre A e uma região de Voronoi, que, seguindo (4), podemos

representar por Vi =
⋂|Vi|

k=1Hk, temos:

A ∩ (

|Vi|⋂
k=1

Hk) = ((. . . ((A ∩H1) ∩H2) ∩ . . . ) ∩H|Vi|)

Cada intersecção com um semi-plano é encontrada ao caminhar, em sentido anti-
horário, pelas arestas de A, encurtando os segmentos até os limites do semi-plano. Além
disso, quando um segmento começa fora do semi-plano e termina dentro, um segmento
adicional precisa ser adicionado, começando do último ponto onde o um segmento saiu do
semi-plano e terminando na intercção do segmento avaliado com a borda do semi-plano.
Estas operações são detalhadas na Figura 9.

Não adiciona ares-
tas

Adiciona aresta
terminada em Q

Adiciona aresta
terminada em I

Adiciona aresta
terminada em I
e, em sequência,
aresta terminada
em Q

Figura 9: Casos posśıveis para uma iteração interna do algoritmo de Sutherland-
Hodgman. A área interna do poĺıgono (janela de clipping) é representada em amarelo.

Apesar de A ser descrito somente por uma sequência de vértices, o fato de que estes
são ordenados em sentido anti-horário torna trivial determinar que lado de cada aresta
está dentro do poĺıgono: a região interna está sempre à esquerda do vetor ordenado, ou
seja, apontado pelo vetor obtido ao rotácioná-lo em 90° em sentido anti-horário.

O processo completo, descrito pelo Algoritmo 2, tem complexidade, para intersecção
entre poĺıgonos de a e b lados, O(ab), como determinado em [13].
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Algoritmo 2 Algoritmo de Sutherland-Hodgman

Entrada: Poĺıgono A, dado por uma sequência de vértices ai, ordenada em sentido
anti-horário, e poliedro Vi, dado por uma sequência de semiplanos Vij .

Sáıda: Poĺıgono W = A ∩ Vi.
Seja L · l a lista gerada ao adicionar o elemento l ao fim da lista L.
para cada Vij faça

Inicialize B ← () e ξ ← |A|
para i ∈ {1, . . . , ξ} faça

se a(i−1 mod ξ) ∈ Vij então

se ai ∈ Vij então
B ← B · ai

senão

B ← B · ((a(i−1 mod ξ), ai) ∩ ∂Vij)

senão
se ai ∈ Vij então

B ← B · ((a(i−1 mod ξ), ai) ∩ ∂Vij)
B ← B · ai

A← B
retorna A
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3.2 Intersecção de Poĺıgono Convexo com Ćırculo

Após calcularmos cada Wi, precisamos então calcular Si = Wi ∩B(xi, r). Isso pode ser
feito com uma pequena modificação a uma única iteração do algoritmo de Sutherland-
Hodgman. Novamente caminhamos pelas arestas do poĺıgono, desta vez Wi, cortando as
partes das arestas que estão fora de B(xi, r). Além disso, cada vez que uma aresta sai
da região externa e termina na região interna do ćırculo, unimos as arestas resultantes
por um arco de ćırculo, subconjunto de B̄(xi, r), do fim da aresta resultante que saiu
da região até o começo da que entrou. Um cuidado especial tem que ser tomado com o
caso em que uma aresta começa e termina fora de B(xi, r), pois ainda assim pode haver
uma parte da aresta dentro da região. Esse processo está ilustrado pela Figura 10.

Não adiciona
arestas ou ar-
cos

Adiciona arco
terminado
em I e, em
sequência,
aresta termi-
nada em J

Adiciona aresta
terminada em
Q

Adiciona aresta
terminada em
I

Adiciona arco
terminado
em I e, em
sequência,
aresta termi-
nada em Q

Figura 10: Casos posśıveis para uma iteração interna do algoritmo de Sutherland-
Hodgman adaptado para janelas de clipping circulares. A área interna da janela é
representada em amarelo.

O algoritmo 3 descreve o procedimento completo. Note que descrevemos cada vértice
do poĺıgono curvilinear com uma dupla (a, b), onde b é um número igual a 0, quando o
próximo trecho, começando em a, é uma aresta e 1, quando é um arco de ćırculo.
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Algoritmo 3 Intersecção entre um poĺıgono convexo W e um ćırculo B(x, r)

Entrada: Ćırculo dado por raio r and centro x. Poĺıgono convexo W , dado por uma
lista de vértices {wi}ζi=1, em order anti-horária.

Sáıda: Poĺıgono curvilinear S, dado por uma lista de tuplas {(si, ai)}ξi=1 ∈ {R2 ×
{0, 1}}ξ, tais que (si, s(i mod ξ)+1) são os pontos extremos, em ordem anti-horária,
de um segmento de reta, se ai = 0, ou de um arco com centro x, se ai = 1. Se
B(x, r) ⊂W , então S = B(x, r) é representada por {

(
(x1, x2 + r), 1

)
}.

Inicialize S0 ← () e seja L · l a lista dada ao adicionar o elemento l ao fim da lista L.
para i = 1, . . . , ζ faça

Faça P ← wi e Q← w(i mod ζ)+1. se P ∈ B(x, r) e Q ∈ B(x, r) então
Faça Si ← Si−1 · (P, 0).

se P ∈ B(x, r) e Q /∈ B(x, r) então

Seja a = PQ ∩ ∂B(x, r) Faça Si ← Si−1 · (P, 0) · (a, 1).

se P /∈ B(x, r) e Q ∈ B(x, r) então

Seja a = PQ ∩ ∂B(x, r) Faça Si ← Si−1 · (a, 0).

se P /∈ B(x, r) e Q /∈ B(x, r) então

Seja I = PQ ∩ ∂B(x, r) se |I| = 2 então

Seja {a, b} = I, ordenada na direção de
−−→
PQ. Faça Si ← Si−1 · (a, 0) · (b, 1).

se |Sξ| = 0 então
Faça Sξ ← {

(
(x1, x2 + r), 1

)
}.

retorna Sξ
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4 Cálculo da Área Coberta

Por construção, a soma das áreas dos Si’s é igual a área coberta de A, ou seja, é o
valor complementar à área total de A para a função de restrição g. Logo, falta apenas
sabermos calcular a área de cada Si. Mas, como tratam-se de poĺıgonos curvilineares
convexos, cada Si é definido por uma curva simples e fechada. Vale, portanto, o Teorema
de Green e, considerando cada Si parametrizado por uma curva (xi(t), yi(t)), temos:

µ(Si) =

∫
∂Si

xi(t)dyi(t)

Separando a integral em uma expressão para as arestas e outra para os arcos, temos:

µ(Si) =
∑

E∈E(Si)

∫ 1

0
xE(t)dyE(t) +

∑
A∈A(Si)

∫ θ2(A)

θ1(A)
xA(θ) dyA(θ), (7)

onde E(Si) é o conjunto da arestas de Si, dadas por vértices (v, w) ordenados em sen-
tido horário; A(Si) é o conjunto dos arcos de Si, dados por centro xi e ângulos (θ1, θ2),
ordenados em sentido horário; (xE(t), yE(t)) e (xA(θ), yA(θ)) são parametrizações, res-
pectivamente das arestas e dos arcos, dadas por:

(xE(t), yE(t)) = v + t(w − v), t ∈ [0, 1] (8)

(xA(θ), yA(θ)) = xi + r

[
cos θ
sin θ

]
, θ ∈ [θ1, θ2] (9)

Derivando, em t, ambos os lados de (8) e (9), temos:(
dxE , dyE

)
=

(
(w1 − v1) dt, (w2 − v2) dt

)
(
dxA, dyA

)
=

(
− r sin θ dθ, r cos θ dθ

)
Desenvolvendo a integral das arestas em (7):∫ 1

0
xE(t) dyE(t) = (w2 − v2)

∫ 1

0
v1 + (w1 − v1) t dt = (w2 − v2)

[
v1t + (w1 − v1)

t2

2

]1
0

=

(w2 − v1)
[
v1 +

w1

2
− v1

2

]
=

(w2 − v2)(v1 + w1)

2

Por outro lado, desenvolvendo a integral dos arcos em (7):∫ θ2

θ1

xA(θ) dyA(θ) =

∫ θ2

θ1

(
xi1 + r cos θ

)
r cos θ dθ =

xi1r

∫ θ2

θ1

cos θ dθ + r2
∫ θ2

θ1

cos2 θ dθ = xi1r
[

sin θ
]θ2
θ1

+
r2

2

[
θ + sin θ cos θ

]θ2
θ1

=
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xi1r
(

sin θ2 − sin θ1
)

+
r2

2

(
θ2 − θ1 + sin θ2 cos θ2 − sin θ1 cos θ1

)
Assim, substituindo ambas as expressões para as integrais em (7), temos:

µ(Si) =
∑

E∈E(Si)

(w2 − v2)(v1 + w1)

2
+

∑
A∈A(Si)

[
xi1r

(
sin θ2 − sin θ1

)
+

r2

2

(
θ2 − θ1 + sin θ2 cos θ2 − sin θ1 cos θ1

)] (10)

Algoritmo 4 Área de uma seção coberta

Entrada: Seção coberta S
Sáıda: Área de S
area = 0
para cada i ∈ {1, . . . ,m} faça

para cada edges (p, q) ∈ Si faça
area← area + 1

2(q2 − p2)(p1 + q1)

para cada arcs (θ1, θ2) ∈ Si faça
area← area + (xi)1[sin θ2 − sin θ1]

area← area + r2

2 (θ2 − θ1 + sin θ2 cos θ2 − sin θ1 cos θ1)

retorna area

5 Cálculo da Derivada da Restrição

Na Seção 4, calculamos a função de restrição g, definida em (5).
Podemos calcular ∇g utilizando a expressão (10). Porém, isso seria dif́ıcil, pois

envolve calcular derivadas dos pontos de quebra de cada Si em relação aos centros e ao
raio.

Outro caminho posśıvel seria derivar a expressão em (5). Uma estratégia tradicional
para derivar expressões com integrais, em variáveis que fazem parte dos limites de inte-
gração, é utilizar a fórmula de Leibniz [9], generalizada para o Rn, n ≤ 3, pelo Teorema
de Transporte de Reynolds [20]. Este problema, porém, não satisfaz as hipóteses de
regularidade necessárias para a aplicação direta do teorema [11].

[3] demonstra, utilizando técnicas de otimização de forma, que as expressões pre-
vistas pelo Teorema de Transporte de Reynolds são válidas, sob condições geométricas
detalhadas também em [3]. Essa demonstração foge ao escopo deste trabalho e portanto
nos limitamos a apresentar as expressões encontradas:

∂rg(x, r) = −
∫
∪m
i=1Ai

dz, (11)
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Figura 11: Os arcos em vermelho, que correspondem a ∪mi=1Ai, são o domı́nio de in-
tegração na fórmula para ∂rg. No caso de ∂xig, apenas os arcos do i-ésimo ćırculo
contribuem para a derivada.

∂xig(x, r) = −
∫
Ai

νi(z)dz, (12)

onde νi(z) é o vetor de norma 1, normal à circunferência B(xi, r), no ponto z, apontando
para fora de B(xi, r). Os domı́nios de integração de ambas as expressões são ilustrados
na Figura 11.

Desenvolvendo 11 e 12, temos:

∂rg(x, r) = −
∫
∪m
i=1Ai

dz = −
∑

(v,w)∈∪m
i=1Ai

∫ θw

θv

rdθ = r
∑

(v,w)∈∪m
i=1Ai

θv − θw

∂xig(x, r) = −
∫
Ai

νi(z)dz = −
∑

(v,w)∈Ai

∫ θw

θv

r(cos θ, sin θ)Tdθ =

∑
(v,w)∈Ai

r(sin θv − sin θw, cos θw − cos θv)T

Em [4], são apresentadas expressões para as segundas derivadas, que também podem
ser encontradas exatamente, mas não foram estudadas ou implementadas neste trabalho.

É importante notar que existem casos singulares, em que as derivadas não existem.
Apesar disso, derivadas direcionais existem e podem ser calculadas. Um exemplo, pre-
sente em [3], é o caso em que A é a união de dois ćırculos idênticos tangentes.

Esses casos singulares podem ser estudados com técnicas de análise assintótica. Di-
versos experimentos numéricos presentes em [3, 4] demonstram que, mesmo nestes casos,
o processo de otimização com as fórmulas acima converge corretamente e sem perda de
eficiência.
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Algoritmo 5 Gradiente da área de uma seção coberta

Entrada: Seção coberta S
Sáıda: Gradiente da parcela de g referente a S
gr = 0 para cada i ∈ {1, . . . ,m} faça

gxi = (0, 0)

para cada Si ∈ S faça
para cada arcs (θ1, θ2) ∈ Si faça

gr ← gr − r(θ2 − θ1)
(gxi)1 ← (gxi)1 + r(sin θ1 − sin θ2)
(gxi)2 ← (gxi)2 + r(cos θ2 − cos θ1)

retorna gr, gc

6 Generalização para Poĺıgonos Não Convexos

Existem vários algoritmos conhecidos para particionar um poĺıgono qualquer em um co-
junto finito de poĺıgonos convexos [19]. Em particular, Chazelle e Dobkin [7] mostraram
um algoritmo que, sendo m o número de arestas do poĺıgono a ser particionado, encontra
a partição mı́nima, que tem O(m) arestas, em tempo O(m3).

Tendo isso em vista, ao modificarmos o nosso método para receber como entrada um
conjunto de poĺıgonos convexos {Ai}mi=1, contemplamos o caso geral: nosso método passa
a ser aplicável a qualquer poĺıgono. Como o particionamento pode ser feito uma única
vez, no ińıcio do processo, não há custo para a eficiência de cada iteração do processo de
otimização, além do aumento no número total de arestas, que não muda a complexidade.

As modificações nas equações e nos cálculos são triviais. Por exemplo, reescrevemos 3
como:

min
(x,r) ∈ R2m×R>0

f(x, r) = r (13a)

s.a g(x, r) =
m∑
j=1

µ(Aj) − µ(Aj ∩
m⋃
i=1

Br(xi)). (13b)

Todas as outras equações que referenciam A passam a ser escritas como somatórias
sobre as partes Aj , como na restrição acima. Por isso, todos os algoritmos descritos são
executados para cada um dos Aj , e os resultados são finalmente somados.

7 Complexidade

Podemos agora analisar o tempo total necessário para o cálculo da restrição e seu gra-
diente.

A construção do diagrama de Voronoi, com células {Vi}mi=1, gerado pelos centros dos
ćırculos x1, . . . , xm, leva tempo O(m logm) [2].

Definamos agora {eAj}
p
j=1 como o número de arestas de cada Aj , eA =

∑p
j=1 eAj e

{eVi}mi=1 o número de arestas de cada Vi.
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Em [13], mostra-se que a intersecção entre um poĺıgono de a lados e um poĺıgono con-
vexo de b lados pode ser calculada em tempo O(ab), usando o algoritmo de Sutherland-
Hodgman. Então, uma célula de Voronoi Vi pode ser intersectada com um poĺıgono
convexo Aj em tempo O(eVi eAj ). Todas tais intersecções podem, então, ser calculadas
em tempo O(

∑m
i=1

∑p
j=1eVi eAj ).

Além disso, é sabido [2] que um diagrama de Voronoi gerado por m ≥ 3 pontos tem
no máximo 3m − 6 arestas. Como cada aresta faz parte de exatamente duas células,
temos que

m∑
i=1

p∑
j=1

eVi eAj = eA

m∑
i=1

eVi ≤ eA(6m− 12)

Logo, o passo de intersectar cada Vi com cada Aj leva tempo O(m eA). Já que cada
aresta da sáıda é copiada de um Vi ou calculada, esse valor também é um limitante
superior para o número de arestas dos poĺıgonos resultantes, ou seja,

∑m
i=1 |Ei|.

A intersecção seguinte, entre cada poĺıgono convexo resultante e um ćırculo, é cal-
culada ao avaliar cada aresta exatamente uma vez e criando no máximo um arco por
aresta, como detalhado no Algoritmo 3. Por isso, o tempo necessário para este passo
também é limitado por O(m eA), assim como o número total de arcos,

∑m
i=1 |Ai|.

Os cálculos da área e das derivadas tem também complexidadeO(
∑m

i=1 |Ei|+
∑m

i=1 |Ai|),
o que é trivialmente verificado analisando os laços mais internos dos algoritmos 4 e 5.

Logo, ambos algoritmos levarão, no máximo, tempo O(m eA).
Portanto, o processo completo de calcular g e seu gradiente em um único ponto do

espaço de busca tem complexidade de tempo O(m logm + m eA).

8 Implementação

Implementamos, em Julia, todos os algoritmos necessários para o método descrito neste
documento: o algoritmo de Fortune, o algoritmo de Sutherland-Hodgman, o algoritmo
de Sutherland-Hodgman modificado para intersecção com um ćırculo e os cálculos da
função de restrição e sua primeira derivada, dada uma partição de A nos poĺıgonos
curvilineares descritos na Seção 3.

Não implementamos nenhum algoritmo de partição do poĺıgono de entrada em poĺıgonos
convexos, assumindo em vez disso que a entrada já seja composta por um conjunto de
poĺıgonos convexos com intersecção vazia (ou de medida 0).

Todo o código fonte, incluindo as rotinas de teste, está dispońıvel no endereço https:

//github.com/arthursantana/coveringWithCircles.
O método de otimização não-linear utilizado foi o ALGENCAN [5], versão 3.1.1.

Trata-se de um método de Lagrangeano Aumentado, que resolve, a cada iteração, um
subproblema com restrições de caixas. Como, para o problema presente, somente as
primeiras derivadas foram utilizadas, os subproblemas, definidos por restrições ativas,
são resolvidos com o método do gradiente.
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Havendo sucesso, o ALGENCAN encontra uma solução (x⋆, r⋆, λ⋆), com r⋆ > 0, que
satisfaz

∥∇f(x⋆, r⋆) + λ⋆∇G(x⋆, r⋆)∥∞ ≤ εopt e ∥G(x⋆, r⋆)∥∞ ≤ εfeas, (14)

onde εopt > 0 e εfeas > 0 são as tolerâncias de, respectivamente, otimalidade e
viabilidade dadas, ou seja, encontra um ponto que aproximadamente satisfaz as condições
de Karush-Kuhn-Tucker para o problema 3.

Como a biblioteca não está dispońıvel em Julia, escrevemos também um pequeno
wrapper da versão em C do ALGENCAN 3.1.1 para Julia. Este wrapper está dispońıvel
em https://github.com/arthursantana/AlgencanWrapper. Este código é bastante
rudimentar e não contempla todos os casos de usos da biblioteca, mas é facilmente
extenśıvel.

A biblioteca ALGENCAN, compilada para Linux x86 64, já está disponilizada junto
ao código feito neste trabalho, com a permissão do desenvolvedor. Ela está dispońıvel
também, juntamente ao seu código fonte, em https://www.ime.usp.br/~egbirgin/

tango/.
Como é de se esperar de um método iterativo baseado em informações locais, pode

ocorrer que uma execução termine em um ponto estacionário que não seja um mı́nimo
global e nem mesmo um mı́nimo local. Por este motivo, escolhemos uma estratégia
de multistart, ou seja, para cada instância do problema, são feitas várias execuções,
começando de pontos e raio diferentes, escolhidos aleatoriamente, com o resultado de
melhor valor objetivo sendo selecionado ao final. Para isto, sorteamos um ponto no
menor retângulo que contem toda a figura a ser coberta, com distribuição de probabili-
dade uniforme. Depois disso, testamos se o ponto está contido na figura. Caso esteja,
prosseguimos; caso contrário, sorteamos um novo ponto. Mesmo que a área da figura
correponda a uma parcela pequena da área do retângulo, a probabilidade de que ne-
nhum ponto nos sorteios sucessivos esteja na figura diminui exponencialmente; logo, não
é necessário haver preocupação com perda de desempenho devida a este passo.

O r inicial foi sorteado para cada uma dessas execuções, com probabilidade uniforme
no intervalo {0.5m , 1.5m }.

8.1 Testes Numéricos

Os testes expostos a seguir foram realizados em um computador com processador Intel
Core i5-7600K, 3.8GHz, com Manjaro Linux 5.4.159-1 e Julia 1.6.3.

Consideramos quatro conjuntos de teste, ilustrados pelas Figuras 12, 13, 14 e 15.
Cada conjunto foi escolhido por representar um caso de interesse: poĺıgono convexo,
poĺıgono não-convexo, conjunto desconexo e poĺıgono com buraco, respectivamente. A
descrição precisa de cada conjunto está no arquivo bateria.jl, no código fonte.
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Figura 12: Conjunto de teste número 1.

Figura 13: Conjunto de teste número 2.
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Figura 14: Conjunto de teste número 3.

Figura 15: Conjunto de teste número 4.
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Tabela 1: Resultados dos testes numéricos para o Conjunto de Teste número 1

m r∗ Tempo total de execução (100 tentativas)

2 0.44690427333916 0m8,348s

3 0.4029271595168834 0m52,247s

4 0.2825990602708041 0m8,021s

5 0.260692719889955 0m21,125s

6 0.23881424382288052 1m3,435s

7 0.21925993032357738 1m23,041s

8 0.20828375430193283 0m26,294s

9 0.18441718653574313 0m20,104s

10 0.17445565544090672 1m43,685s

15 0.14364500686671366 1m7,817s

20 0.12633314951997365 0m20,041s

25 0.12826909822336746 0m14,263s

30 0.10229796030703976 3m34,452s

35 0.09461772992015191 20m18,156s

40 0.08802809021881075 1m37,824s

45 0.0846372912958237 18m0,869s

50 0.07743874664163791 18m21,135s

75 0.0634427482143342 167m33,968

100 0.05463693611849536 139m17,829s

Para cada conjunto de teste, executamos o procedimento descrito neste trabalho,
variando o número de ćırculos m. Para cada combinação entre conjunto de teste e m,
utilizamos o método de multistart descrito na Seção 8, fazendo 100 execuções.

O ALGENCAN foi executado com εopt = 10−6, εfeas = 10−6 e com a opção PENALTY-
PARAMETER-INITIAL-VALUE, que define o multiplicador inicial da penalidade de
inviabilidade, com valor 1000.

As Tabelas 1, 2, 3 e 4 e as Figuras 16, 17, 18 e 19 mostram os resultados desses
experimentos. A coluna r∗ indica o raio mı́nimo encontrado no total das 100 tentativas,
excluindo aquelas cujo ponto final foi considerado inviável.

27



Tabela 2: Resultados dos nestes numéricos para o Conjunto de Teste número 2

m r∗ Tempo total de execução (100 tentativas)

2 0.2845549619715965 0m15,912s

3 0.28207098263650743 0m36,768s

4 0.19954532406201622 3m33,680s

5 0.15358975069847863 0m42,035s

6 0.14245936435228593 1m34,558s

7 0.12857266795037597 3m7,333s

8 0.11089273210835764 13m24,701s

9 0.10286830496959973 8m35,221s

10 0.09967556837584855 2m33,362s

15 0.07768967528314691 1m52,552s

20 0.0654369005169134 26m4,225s

25 0.05895046307314082 4m6,169s

30 0.05197027531080667 34m37,481s

35 0.04884325673049227 7m26,928

40 0.04458033825919732 80m1,645s

45 0.04206483024401209 11m52,438s

50 0.03947530119334148 97m22,591s

75 0.0315910391534212 190m30,803s

100 0.027139835865629253 316m58,790s
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Tabela 3: Resultados dos nestes numéricos para o Conjunto de Teste número 3

m r∗ Tempo total de execução (100 tentativas)

2 0.4444186639919248 0m30,589s

3 0.32504963822018307 0m58,825s

4 0.2837664186673295 0m48,221s

5 0.23409197602378676 0m33,013s

6 0.21945929228831204 2m2,254s

7 0.17884766555125128 3m49,118s

8 0.17635915947359507 3m14,416s

9 0.153292271909246 2m3,586s

10 0.1462237545452089 6m5,846s

15 0.11646986002661629 1m16,884s

20 0.09447084511233236 17m29,585s

25 0.08325349559337301 2m7,028s

30 0.08325571428647117 0m22,172s

35 0.07879795636309016 0m30,863s

40 0.06536473455305745 7m46,866s

45 0.06392048391241771 7m4,273s

50 0.06088262753654775 1m29,082s

100 0.04000988251434063 12m53,658s
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Tabela 4: Resultados dos nestes numéricos para o Conjunto de Teste número 4

m r∗ Tempo total de execução (100 tentativas)

2 0.4469388961306373 0m11,446s

3 0.4029750676780015 2m0,066s

4 0.2825006717165386 0m41,352s

5 0.25377643251332954 1m27,989s

6 0.2192407553183674 0m12,637s

7 0.20582522089081517 2m27,275s

8 0.16551859945646363 0m27,848s

9 0.15749387126974965 2m57,779s

10 0.14465470863466065 3m55,046s

15 0.11154698613655054 0m43,012s

20 0.09382466534028888 0m14,113s

25 0.08054841018703467 1m36,576s

30 0.0705920251891891 23m40,254s

35 0.06687731570333068 3m56,442s

40 0.06491054123237552 1m20,482s

45 0.06130668898240323 15m41,689s

50 0.057362028310518155 44m47,811s

75 0.04338597623613503 104m35,770s

100 0.037192934668684195 477m24,659s
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(a) m = 2

(b) m = 3
(c) m = 4

(d) m = 5 (e) m = 6
(f) m = 7

(g) m = 8 (h) m = 9 (i) m = 10

(j) m = 20 (k) m = 30
(l) m = 40

(m) m = 50 (n) m = 75 (o) m = 100

Figura 16: Coberturas do conjunto de teste 1.
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(a) m = 2 (b) m = 3
(c) m = 4

(d) m = 5 (e) m = 6 (f) m = 7

(g) m = 8 (h) m = 9 (i) m = 10

(j) m = 20 (k) m = 30 (l) m = 40

(m) m = 50 (n) m = 75 (o) m = 100

Figura 17: Coberturas do conjunto de teste 2.
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(a) m = 2 (b) m = 3 (c) m = 4

(d) m = 5 (e) m = 6
(f) m = 7

(g) m = 8 (h) m = 9 (i) m = 10

(j) m = 20 (k) m = 30 (l) m = 40

(m) m = 50 (n) m = 75
(o) m = 100

Figura 18: Coberturas do conjunto de teste 3.
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(a) m = 2 (b) m = 3
(c) m = 4

(d) m = 5 (e) m = 6 (f) m = 7

(g) m = 8 (h) m = 9 (i) m = 10

(j) m = 20 (k) m = 30 (l) m = 40

(m) m = 50 (n) m = 75 (o) m = 100

Figura 19: Coberturas do conjunto de teste 4.
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9 Considerações Finais

Em [3], buscamos resolver o problema de cobertura com ćırculos usando uma estratégia
similar à que foi exposta nas seções anteriores. No entanto, as integrais (11) e (12), que
definem as derivadas da restrição, foram aproximadas usando amostragens em malhas
retangulares. Essa abordagem, além de ser simples de implementar, exibe grande ge-
neralidade, pois precisa apenas de uma função que, dado um ponto, determina se esse
está dentro da figura a ser coberta. Isso permite que, por exemplo, sejam consideradas
regiões descritas por polinômios.

Por outro lado, a própria natureza do método causa um aumento quadrático no
custo de cada iteração, quando tomamos a precisão como parâmetro da complexidade em
tempo. Em nossos testes, isso causou uma perda substancial de otimalidade nas soluções
encontradas, quando comparadas com os valores ótimos de problemas conhecidos com
soluções algebricamente determinadas.

Por este motivo, procuramos um método eficiente para calcular a derivada das res-
trições de forma exata, que detalhamos neste trabalho. Essa nova abordagem, em que
cada iteração custa tempoO(m logm+m eA), tem precisão limitada apenas pela precisão
da representação numérica.

Em [4], esse cálculo exato das primeiras derivadas foi somado ao cálculo adicional
das segundas derivadas da restrição, também feito de forma exata, utilizando as mesmas
estruturas que foram já constrúıdas para o cálculo das primeiras.

O cálculo teórico das primeiras e segundas derivadas da restrição requer condições
sobre a geometria da união das bolas e sobre o conjunto a cobrir. Por exemplo, duas bolas
não podem ser tangentes e não podem ter centros coincidentes. Porém, foi comprovado
em [3, 4] com vários experimentos numéricos que essas restrições não afetam o algoritmo
numérico, que sempre converge para um ponto estacionário.

Com essas melhorias, [4] teve um ganho substancial de velocidade sobre [3], da ordem
de 108, que, juntamente ao fato de que não há erro por aproximação, demonstra uma
grande vantagem na nova abordagem. É claro que, por outro lado, perde-se generalidade:
só podemos aplicar esse método a poĺıgonos.

O presente trabalho foi desenvolvido em conjunto e em paralelo com [3] e [4], e teve
como contribuição original o cálculo exato da função de restrição e sua primeira derivada,
utilizando Diagramas de Voronoi e outras técnicas de Geometria Computacional.

Extensões para outras figuras são posśıveis, mas precisam de revisões em vários
passos do método. Em particular, é necessário saber intersectar a figura com poliedros e
o resultado dessa intersecção com ćırculos, além de calcular integrais equivalentes a (11)
e (12), através do comprimento das bordas resultantes.

Outra extensão natural é permitir raios diferentes para cada ćırculo, minimizando
alguma outra função, como, por exemplo, a soma dos raios. Neste caso, o algoritmo
pode ser modificado para construir Diagramas de Potência [1] no lugar de Diagramas
de Voronoi. As propriedades fundamentais, como (6), continuam sendo verdadeiras e,
portanto, o algoritmo modificado continua funcionando, de forma bastante similar.
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