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3B KONUMSAL VERİLERİN MODELLENMESİ VE GÖRSELLENMESİ 

ZÜMRA KAVAFOĞLU 

ÖZ 

Bu çalışma, 108G036 numaralı,  “Madencilik Otomasyon Tasarım ve Yazılımı 

Geliştirme” TÜBİTAK projesi desteğiyle hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, proje 

çıktısı olan yazılımın bir takım önemli özelliklerini geliştirmek için kullanılan belli 

başlı algoritmaları ve VTK yazılım sisteminin bu algoritmalar için özelleştirilmiş 

sınıflarını incelemektir. Bahsedilen bu özellikler, proje çıktısının en büyük 

işlevlerinden biri olan arazi ve cevher yataklarının etkin ve verimli bir biçimde 3 

boyutlu olarak modellenebilmesi ve cevher kesitleri arasında 3 boyutlu hacim 

oluşturulup, bu hacmin görüntülenebilmesidir. Bu amaç doğrultusunda Delaunay 

üçgenleştirme ve dörtyüzlüleştirme algoritmaları ile yürüyen kareler algoritması 

incelenmiştir. Ayrıca yürüyen kareler algoritmasının üç boyutlu karşılığı 

niteliğindeki, tıbbi görüntüleme uygulamalarında kullanılan başlıca algoritmalardan 

biri olan yürüyen küpler algoritmasının incelemesi de çalışmada yer almaktadır. 

Giriş bölümünde ilk olarak, görselleştirme ve modelleme hakkında genel bir bilgi 

verilmiş, bu genel bilginin ardından, çeşitli Delaunay üçgenleştirme ve 

dörtyüzlüleştirme algoritmalarına kısaca değinilmiştir. Bu bölümde ayrıca yürüyen 

kareler ve yürüyen küpler algoritması hakkında kısa bir bilgi verilmiş ve bu 

algoritmaların uygulama alanlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde çalışmada 

kullanılacak ön bilgiler ve genel kavramlar yer almaktadır. Üçüncü bölümde, biri 

vtkDelaunay2D sınıfında kullanılan, iki farklı 2 boyutlu Delaunay üçgenleştirme 

algoritması ve Delaunay üçgenleştirmesinin diğer üçgenleştirmelerden farklılık 

gösteren özellikleri incelenmiş ve iki boyutlu Delaunay üçgenleştirmesinin, üç 

boyutlu noktaların üçgenleştirmesi için kullanımı gösterilmiştir. Bu bölümde ayrıca, 

verilen bir nokta kümesinden 3 boyutlu hacim elde etmek için vtkDelaunay3D 

sınıfında kullanılan Delaunay dörtyüzlüleştirme algoritması incelenmiştir. Dördüncü 

bölümde, vtkMarchingSquares ve vtkMarchingCubes sınıflarının kullandığı 

yürüyen kareler ve yürüyen küpler algoritmaları ayrıntılarıyla incelenmiştir. Ek A’da 

VTK yazılım sistemi hakkında genel bir bilgi verilmiştir. 
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3D SPATIAL DATA MODELLING AND VISUALIZATION 

ZÜMRA KAVAFOĞLU 

ABSTRACT 

This study has been prepared with the support of TÜBİTAK Project, named 

“Madencilik Otomasyon Tasarım ve Yazılımı Geliştirme”, with code number 

108G036. The aim of the study is, to examine some fundamental algorithms, 

which are used to develop some important features of output software of the 

project, and to inspect the classes of VTK that are specialized for these 

algorithms. These important features are, 3D modelling of terrains and ore 

deposits in an efficient manner and generation of 3D volumes between ore strings 

and visualization of this volume,  which are in the most important functions of 

output of the project. For this aim, Delaunay triangulation, Delaunay 

tetrahedralization and marching squares algorithms are examined. Also, the 

inspection of marching cubes algorithm, the 3D analogy of marching squares 

algorithm, which is one of the fundamental algorithms that are used for medical 

applications, is contained in the study. In the introduction part, firstly, a general 

information about visualization and modelling is given, and after that, various 

Delaunay triangulation and tetrahedralization algorithms are mentioned. In this 

part, some brief information about marching squares and marching cubes 

algorithms and their application areas is also given. In the second part of the 

study, some general information and fundamental notions used in the study are 

given. In the third part, two different algorithms for Delaunay triangulation, one of 

which is used in vtkDelaunay2D class, and the features of Delaunay 

triangulation differing from other triangulations is given and the usage of Delaunay 

triangulation algorithm for triangulating 3 dimensional points is showed. Also, the 

Delaunay tetrahedralization algorithm, which is used in vtkDelaunay3D class to 

gain a volume from a 3D set of points is examined in this part. In the fourth part, 

marching squares and marching cubes algorithms, used in 

vtkMarchingSquares and vtkMarchingCubes classes are examined in detail. 

In Appendix-A some general information about VTK software system is given. 
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1. GİRİŞ 

108G036 numaralı “Madencilik Otomasyon Tasarım ve Yazılımı Geliştirme” isimli 

TÜBİTAK projesi tarafından desteklenen tez çalışmamda, projenin çıktısı olan 

yazılımın geliştirilmesi planlanan bir takım özellikleri için çeşitli algoritmaların 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu özellikleri genel olarak, 3B konumsal verilerin 

modellenmesi ve görselleştirilmesi başlığı altında toplayabiliriz. 

Schroeder et al. [24]’ın da belirttiği gibi, verilerin, incelenme, dönüştürme ve 

haklarında daha derin bilgiye sahip olabilmek için görüntülenmesi sürecine, 

görselleştirme denir. Geometrik modelleme ise, Bill ve Fritsch [5] tarafından, 

“analitik ya da yaklaşım yöntemleri kullanarak konumsal nesnelerin geometrik 

özelliklerini tanımlama, işleme ve saklama süreci” olarak tanımlanmıştır. Nesne 

sınıflarına ve işlemlere göre çeşitli modelleme teknikleri tanımlanmıştır. Çok 

karmaşık olan ve farklı kaynaklardan gelen veriler arasındaki ilişkileri kurmak ve 

analiz etmek gittikçe artan bir ihtiyaç haline gelmektedir. Araştırmalar sonucu elde 

edilen, özellikle madencilikle ilişkili artan miktardaki verinin ve bilginin analizi ve 

yorumlanması için bazı hesaplamalı tekniklere gerek vardır. Bu tekniklerin 

yardımıyla yapılan görselleştirme, veriler hakkında daha hızlı ve daha ayrıntılı bilgi 

edinilmesine olanak sağlar. Sonuç olarak modelleme ve görselleştirme 

matematiğin diğer alanlara önemli birer uygulaması ve madencilik sektöründeki en 

önemli öğelerdendir. Orijinal veriden sonuç imgeye dek veri görselleştirme süreci 

Şekil 1.1’de gösterilmiştir. 

                          

Şekil 1.1. Veri görselleştirme süreci. 

Arazi modelleme için diğer tüm üçgenleştirme algoritmaları arasında, oluşturduğu 

üçgenler eşkenar üçgene en yakın olan Delaunay üçgenleştirme algoritması 

kullanılmaktadır. İlk kez Delaunay[8] tarafından tanımlanan Delaunay 
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üçgenleştirmesi, yerel eş açılılık ve genel eş açılılık gibi birçok avantajlı özelliğinin 

olması sebebiyle, diğer üçgenleştirmelere göre tercih edilen bir üçgenleştirmedir. 

Literatürde, Delaunay üçgenleştirmesini pratik ya da teorik olarak ele almış 

oldukça fazla çalışma vardır. Bu çalışmalar sonucu ortaya yine oldukça fazla 

Delaunay üçgenleştirme algoritması çıkmıştır. Nielson et al. [21] ‘ın da belirttiği 

gibi, bu algoritmalar arasında sadece bir tane en iyi algoritma yoktur. Bir 

algoritmanın iyiliği, mevcut kaynaklara ve hangi uygulama alanında kullanılacağına 

göre değişir. En bilindik algoritmalara kısaca göz atalım. Lawson [15]’ın 1972’de 

ortaya koyduğu köşegen değiştirme algoritması, veri noktalarından başlangıç bir 

üçgenleştirme oluşturup, bu üçgenleştirmede bulunan dışbükey dörtgenlerin yerel 

eş açılılık özelliğini sağlayıp sağlamamasına göre köşegenini değiştirerek, nokta 

kümesinin Delaunay üçgenleştirmesini elde etme esasına dayanır. Green ve 

Sibson [12], 1978’de Delaunay üçgenleştirmesi için bir veri yapısı geliştirmiş ve bu 

veri yapısını kullanarak bir Delaunay üçgenleştirme algoritması ortaya koymuştur.  

Bowyer [6] ve Watson [31] tarafından birbirlerinden bağımsız olarak 1981’de n-

boyutta bir noktalar kümesi için ortaya konulan Delaunay üçgenleştirme 

algoritması ise, mevcut Delaunay üçgenleştirmesine nokta ekleyerek, 

üçgenleştirmeyi geliştirme esasına dayanır. Üçüncü bölümde, ayrıntılı bir biçimde 

anlatılan vtkDelaunay2D sınıfı, Bowyer[6] ve Watson[31] tarafından ortaya 

koyulan bu algoritmanın iki boyuta indirgenmiş halini esas alır. 

Şekil 1.2. Kesitlerden hacim oluşturma 

Delaunay dörtyüzlüleştirmesi ise, Şekil 1.2’de gösterildiği gibi, cevher kesitleri 

arasında katı hacim oluşturmak için kullanılır. Delaunay dörtyüzlüleştirmesi, 

Delaunay üçgenleştirmesi kadar optimal özelliklere sahip değildir. Ancak yine de 

diğer dörtyüzlüleştirmelerden ayrılmasını sağlayan özellikleri tespit edilmiştir. Bu 

özelliklerden en bilineni, Rajan[22] tarafından ortaya koyulan, her boyuttaki 

Delaunay üçgenleştirmelerinin, diğer tüm üçgenleştirmeler arasında üçgenlerin en 
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büyük minimum kapsama küresini en küçüğe indirgeyen üçgenleştirme olmasıdır. 

İki boyutta yapılan Delaunay üçgenleştirme algoritmaları kadar çok olmasa da 

literatürde birçok Delaunay dörtyüzlüleştirme algoritması vardır. Nielson et al. 

[21]’ın da belirttiği gibi bu algoritmalardan belli başlıları, yukarıda verilen Delaunay 

üçgenleştirme algoritmalarının üç boyut için geliştirilmiş halleridir. 

vtkDelaunay3D sınıfı da vtkDelaunay2D sınıfı gibi, Bowyer[6] ve Watson[31] 

tarafından n-boyuttta ele alınan Delaunay üçgenleştirme algoritmasının, üç boyut 

için olan halini esas almaktadır. 

                              

Şekil 1.3. Yürüyen kareler algoritmasıyla çizdirilen eş yükselti eğrileri(Angel [1]) 

Şimdi, noktaları çeşitli veri değerlerine sahip ve bu değerlere göre renklendirilmiş 

bir yüzey düşünelim. Gözümüz çoğunlukla yakın renkli bölgeleri birbirinden ayırt 

edebilir. Bir veriyi, eş yükselti eğrileriyle gösterdiğimiz zaman böyle bölgelerin 

sınırı belirlenmiş olur. Bir yüzeyin yükseklik değerine göre eş yükselti eğrilerini 

belirlemek çok genel olarak kullanılan bir uygulamadır. Yürüyen kareler 

algoritması, dikdörtgensel bir ızgaranın köşelerindeki değeri bilinen noktalardan 

oluşan yüzeylerin eş yükselti eğrilerini belirlemek için kullanılan en yaygın 

algoritmalardan biridir. Bu algoritmada her bir dikdörtgen ayrı ayrı işleme 

sokularak, oluşması gereken eş yükselti eğrisinin parçalı doğrusal bir yaklaşımı 

elde edilir. Şekil 1.3’de bir yüzeyin yürüyen kareler algoritmasıyla oluşturulan eş 

yükselti eğrileri gösterilmektedir. vtkMarchingSquares sınıfı yukarıda 
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bahsedilen yürüyen kareler algoritmasıyla eş yükselti eğrileri çizdirmek için 

özelleştirilmiş VTK sınıfıdır.  

Yürüyen küpler algoritması ise, üç boyutlu uzayda tanımlı ve küpsel bir ızgaranın 

köşelerinde değeri bilinen bir fonksiyonun eş yükselti yüzeylerini bulmak için, 

Lorensen ve Cline [18] tarafından 1987’de geliştirilmiş bir algoritmadır. Yürüyen 

küpler algoritması genel olarak, tıbbi donanımlarla yapılan CT ve MR gibi 

uygulamalar sonucu, birbirine paralel kesitler halinde elde edilen veriyi kullanarak, 

orijinal verinin belirli özelliklere sahip yüzeylerini görüntülemek için, tıbbi 

görüntüleme uygulamalarında kullanılırlar. Şekil 1.4’de bir insan kafasının CT 

uygulaması sonucu elde edilen verinin yürüyen küpler algoritması altında işleme 

sokulmasıyla oluşturulan kemik yüzeyi görülmektedir. vtkMarchingCubes sınıfı, 

Lorensen ve Cline[18] tarafından geliştirilen algoritmayı esas alan, yürüyen küpler 

algoritmasıyla eş yükselti yüzeyleri çizdirmek için özelleştirilmiş VTK sınıfıdır. 

                                   

Şekil 1.4. Yürüyen küpler algoritmasının tıbbi görüntüleme alanında uygulaması 
(Lorensen ve Cline [18]). 
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2. ÖNBİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR 

Bu bölümde ilerideki bölümlerde kullanılacak bazı tanımlar, teoremler ve 

gösterimler verilecektir. 

Tanım 2.1 Matematikte, bazı çiftleri bağlantılı olan bir nesneler kümesinin soyut 

gösterimine çizge denir. Birbiri ile bağlantılı nesneler, köşe adı verilen 

matematiksel kavramlarla temsil edilir. Köşe çiftlerini bağlayan bağlantılara ise, 

kenar adı verilir. Bir çizge alışılmış olarak, köşeler için noktaların, kenarlar için ise, 

bağlantılı köşeler arasına çizilen doğru veya eğrilerin yer aldığı bir diyagram 

şeklinde çizilir. Şekil 2.1’de iki çizge örneği gösterilmiştir.  

                

(a)                                   (b) 

Şekil 2.1. (a) Düzlemsel çizge (b) Düzlemsel olmayan çizge([34]) 

Tanım 2.2 [4] İki kenarı, ortak köşeleri dışında kesişmeyecek biçimde düzlemde 

betimlenebilen çizgeye düzlemsel çizge denir (bkz. Şekil 2.1(a)). 

Tanım 2.3 [13] İki düzlemsel çizge 퐺 ve 퐹 olsun. Eğer 퐺 çizgesinin her bir yüzü 

퐹 çizgesinin bir köşesini ve 퐺 çizgesinin ortak bir kenara sahip herhangi iki yüzü 

퐹 çizgesinin bir kenarını temsil ediyorsa 퐹 çizgesine 퐺 çizgesinin çifteşi denir. 

Tanım 2.4 [27] Öğelerini ℝ  den alan bir noktalar kümesi 푉 ve 푥, 푦 ∈ 푉 olsun. Eğer 

푉 kümesi 퐸ş. 2.1. ile tanımlanan [xy] doğru parçasını kapsıyorsa, V kümesine 

dışbükey küme denir. 

[푥푦] = {(1 − 푎)푥 + 푎푦 ∶ 0 ≤ 푎 ≤ 1, 푎 휖 ℝ}                                                           (퐸ş. 2.1. ) 
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Şekil 2.2 (a)’da düzlemde dışbükey bir küme, Şekil 2.2 (b)’de ise, düzlemde 

dışbükey olmayan bir küme gösterilmiştir.  

Tanım 2.5 [27] Öğelerini ℝ  den alan bir noktalar kümesi 푆 olsun. 푆 kümesini 

kapsayan en küçük dışbükey kümeye 푆 kümesinin dışbükey kabuğu denir ve 

퐷퐾(푆) ile gösterilir. 

 

(a)                                                               (b)  

Şekil 2.2. (a) ℝ  de dışbükey bir küme (b) ℝ  de dışbükey olmayan bir küme. 

Tanım 2.6 [27] Öğelerini ℝ den alan sonlu bir noktalar kümesi 푉 olsun. 

 푎푓푓(푉) = {∑ 푎 푥  | 푥  휖 푉, 푎  휖 ℝ, ∑ 푎 = 1, n = 1,2, … } 

kümesine 푉 kümesinin afin kabuğu denir.  

Bu tanımda özel olarak  훼  ≥ 0 ise, afin kabuğa dışbükey kabuk da denir. 

Örneğin, ℝ  uzayında, birbirinden farklı iki noktanın afin kabuğu, bu iki noktadan 

geçen bir doğru gösterirken,  hepsi doğrusal olmayan üç noktanın afin kabuğu bu 

üç noktanın oluşturduğu düzlemi gösterir. Ayrıca hepsi düzlemsel olmayan dört 

noktanın afin kabuğu ℝ  uzayının kendisidir.  

Tanım 2.7 [27] Öğelerini ℝ  den alan bir noktalar kümesi                                    

푉 =  {푣  | 푖 =  0,1, … , 푘, 푣  휖  ℝ } olsun. Eğer ∑ λ = 0 koşulunu sağlayan her   

λ  휖 ℝ için ∑ λ 푣  = 0 denkleminin tek çözümü λ  =  λ = ⋯ =  λ = 0  ise, 푉 

kümesine afin bağımsız küme denir. 

Tanım 2.8 [27] Öğelerini ℝ  den alan 푘 + 1 elemanlı, afin bağımsız bir noktalar 

kümesi 푉 olsun. 푉 kümesinin dış bükey kabuğuna ℝ  de geometrik 풌-simpleks 
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denir. Bu 푘-simpleksi 휎 ile sembolize edelim. O halde 푉 kümesinin öğelerine 휎      

푘-simpleksinin köşeleri adı verilir. 휎 푘-simpleksinin boyutu 푘 sayısıdır ve   

푑푖푚(휎) =  푘 ile gösterilir.  

Örneğin, ℝ  uzayında 0-simpleks bir nokta, 1-simpleks bir doğru parçası, 2-

simpleks bir üçgen ve 3-simpleks bir dörtyüzlüdür. 

Tanım 2.9 [27] ℝ  de tanımlı bir 푘-simpleks 휎 olsun. 휎 푘-simpleksinin köşelerinin 

bir alt kümesinin dışbükey kabuğuna, 휎 풌-simpleksinin yüzü denir. Açıkça 

görülmektedir ki, 휎 푘-simpleksinin her bir yüzü yine simplekstir.  휎 푘-simpleksinin 

iki aşikar yüzü Ø ve 휎 푘-simpleksinin kendisidir. 휎 푘-simpleksinin diğer yüzlerine 

uygun yüz adı verilir. 휎  푘-simpleksinin bir yüzü 퐹 ise, 퐹 ≤  휎 gösterimi kullanılır. 

휎 푘-simpleksinin uygun yüzü 퐹 ise, 퐹 <  휎 gösterimi kullanılır. Şekil 2.3’de 

gösterilen 퐴퐵퐶퐷 dörtyüzlüsü ℝ  de bir 3-simplekstir. 퐴퐵퐶퐷 dörtyüzlüsünün uygun 

yüzleri 퐴퐵퐶, 퐵퐶퐷, 퐴퐶퐷 , 퐴퐵퐷 üçgenleri, 퐴퐵, 퐴퐶, 퐴퐷, 퐵퐶, 퐵퐷, 퐶퐷 kenarları ve 퐴, 퐵, 

퐶, 퐷 köşeleridir. 퐴퐵퐶퐷 dörtyüzlüsünün aşikar yüzleri ise, 퐴퐵퐶퐷 dörtyüzlüsünün 

kendisi ve boş kümedir. 

                           

Şekil 2.3. ℝ  de 퐴퐵퐶퐷 dörtyüzlüsü. 
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Tanım 2.10 [27] ℝ  de tanımlı bir 푘-simpleks 휎 olsun. 휎 푘-simpleksinin tüm uygun 

yüzlerinin birleşimine 휎 풌-simpleksinin sınırı adı verilir ve bu sınır 푏푑(휎) ile 

gösterilir.  푖푛푡(휎) = 휎 –  푏푑(휎) kümesine ise, 휎 geometrik 풌-simpleksinin içi denir. 

Şekil 2.4’de bir 2-simpleks yani bir üçgen, bu üçgenin sınırı ve bu üçgenin içi 

gösterilmiştir.  

      

                         (a)                                   (b)                                   (c)  

Şekil 2.4. (a) 퐴퐵퐶 üçgeni (b) 퐴퐵퐶 üçgeninin sınırı (c) 퐴퐵퐶 üçgeninin içi  

Tanım 2.11 [27] Köşelerini ℝ  den alan 0 ≤ 푘 ≤ 푑 olmak üzere geometrik                  

푘-simplekslerin sonlu bir koleksiyonu 퐾 olsun. Bu koleksiyon aşağıdaki koşulları 

sağlıyorsa, 퐾 koleksiyonuna ℝ  de bir simpleksler karmaşığı (simplicial complex) 

adı verilir.  

(1) 휎 ∈  퐾 ve 퐹 ≤  휎 ise 퐹 ∈  퐾 dır. 

(2) 휎, т ∈  퐾 ise 휎 ∩  т ≤  휎, т olur. 

Koşul (1) den Ø Є 퐾 olduğu açıkça görülmektedir. Koşul (2) den ise, 퐾 simpleksler 

karmaşığına ait iki simpleksin sadece sınırlarında kesişebilecekleri görülmektedir. 

Yani  휎, т Є 퐾 ise, 푖푛푡(휎)  ∩  푖푛푡(т)  =  Ø  olur. Bir 퐾 simpleksler karmaşığının 

boyutu, 퐾 simpleksler karmaşığının en büyük boyuta sahip simpleksinin 

boyutudur ve 푑푖푚(퐾) ile gösterilir. 퐾 simpleksler karmaşığını oluşturan 

simplekslerin köşelerinin birleşimi, 퐾 simpleksler karmaşığının köşeler kümesini 

oluşturur ve bu küme 푣푒푟푡(퐾) ile gösterilir. 퐾 simpleksler karmaşığının tüm 

simplekslerinin birleşimine 퐾 simpleksler karmaşığının esas uzayı(underlying 

space) denir ve |퐾| ile gösterilir. Bu durumda |퐾| =  ⋃ 휎 Є  olur. Şekil 2.5’de iki 

boyutlu bir simpleksler karmaşığı ve bu karmaşığın esas uzayı gösterilmiştir. 
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                                    (a)                                                 (b) 

Şekil 2.5. (a) Elemanları 8 üçgen, 15 kenar, 8 köşe ve boş küme olan iki boyutlu 
퐷 simpleksler karmaşığı. (b) 퐷 simpleksler karmaşığının |퐷| esas uzayı. (Si [27]’ 
den değiştirilerek)  

Tanım 2.12 [10] Öğelerini ℝ   den alan sonlu noktalar kümesi 푆 olsun. ℝ  de 

tanımlı, 0-simpleksleri kümesi 푆 noktalar kümesi ve esas uzayı 퐷퐾(푆) olan bir      

푘-simpleksler karmaşığına 푆 noktalar kümesinin bir üçgenleştirmesi denir. Şekil 

2.5 (a)’da gösterilen 퐷 simpleksler karmaşığı, 푣푒푟푡(퐷) köşeler kümesinin ℝ  de bir 

üçgenleştirmesidir. 

Önerme 2.1 [32] Euclid düzleminde tanımlı sonlu noktalar kümesinin her 

üçgenleştirmesi düzlemsel bir çizgedir. 

Teorem 2.1 [14]  Euclid düzleminde tanımlı n öğeli sonlu noktalar kümesi 푃 olsun 

Bu kümenin 푖 adet öğesi 퐷퐾(푃) dışbükey kabuğunun içinde yer alsın. Bu durumda 

푃 noktalar kümesinin her üçgenleştirmesinin üçgen sayısı eşittir ve oluşan 

üçgenlerin sayısı 푛 + 푖 − 2 olmaktadır. 

Tanım 2.13 [27] ℝ de sonlu adet kapalı yarı uzayın kesişimine ℝ de bir dışbükey 

çokyüzlü denir. Bir 푃 dışbükey çokyüzlüsünün boyutunu 푑푖푚(푃) ile gösterirsek  

푑푖푚(푃)  =  푑푖푚(푎푓푓(푃)) olur. Örneğin, 0 boyutlu dışbükey çokyüzlü bir noktadır, 1 

boyutlu dışbükey çokyüzlü bir kenardır.  ℝ  de iki boyutlu dışbükey çokyüzlüye ise, 

dışbükey poligon denir. Şekil 2.6 (a)’da  ℝ  de bir dışbükey poligon gösterilmiştir. 

Tanım 2.14 [27] ℝ  de bir dışbükey çokyüzlü 푃 olsun. 푎 Є ℝ   ve 푧 Є 푅 olmak üzere 

< 푎, 푥 > ≤  푧 eşitsizliği her 푥 Є 푃 noktası için sağlanıyorsa, 푃 çokyüzlüsünün 
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 퐹 =  푃 ∩ {푥 ∈  ℝ  |   < 푎, 푥 > =  푧 }  

alt kümesine, 푃 dışbükey çokyüzlüsünün yüzü denir. Açıkça görülmektedir ki, 푃 

çokyüzlüsünün her yüzü yine bir çokyüzlüdür ve 퐹 yüzünün boyutunu 푑푖푚(퐹) ile 

gösterirsek  푑푖푚(퐹)  =  푑푖푚(푎푓푓(퐹)) dir. Ø ve 푃 çokyüzlüsünün kendisi de 푃 

çokyüzlüsünün birer yüzüdür. 푃 çokyüzlüsünün Ø ve kendinden farklı yüzlerine 푃 

çokyüzlüsünün uygun yüzleri denir. Eğer 퐹 yüzü 푃 çokyüzlüsünün bir yüzü ise, 

퐹 ≤  푃 gösterimi, 퐹 yüzü 푃 çokyüzlüsünün bir uygun yüzü ise, 퐹 <  푃 gösterimi 

kullanılır. Şekil 2.6 (a)’da gösterilen dışbükey poligonun uygun yüzleri 퐴퐵, 퐵퐶, 퐶퐷, 

퐷퐸, 퐸퐹, 퐹퐴 kenarları ve 퐴, 퐵, 퐶, 퐷, 퐸 ve 퐹 köşeleridir. 

Tanım 2.15 [27] ℝ  de bir dışbükey çokyüzlü 푃 olsun. 푃 çokyüzlüsünün bütün 

uygun yüzlerinin birleşimine 푃 dışbükey çokyüzlüsünün sınırı denir ve bu sınır 

푏푑(푃) ile gösterilir. Şekil 2.6 (b)’de, Şekil 2.6 (a)’da gösterilen dışbükey poligonun 

sınırı gösterilmiştir. 푖푛푡(푃)  =  푃 –  푏푑(푃) kümesine ise, P dışbükey 
çokyüzlüsünün içi denir. Şekil 2.6 (c)’de, Şekil 2.6 (a)’da gösterilen dışbükey 

poligonun içi gösterilmiştir. 

 

    (a)                                  (b)                                     (c) 

Şekil 2.6. İki boyutlu dışbükey çokyüzlü bir dışbükey poligondur. (a) 퐴퐵퐶퐷퐸퐹 
dışbükey poligonu. (b) 퐴퐵퐶퐷퐸퐹 dışbükey poligonunun sınırı. (c) 퐴퐵퐶퐷퐸퐹 dışbükey 
poligonunun içi. 

Tanım 2.16 [27] ℝ  de yer alan dışbükey çokyüzlülerin sonlu bir koleksiyonu 퐶 

olsun. 퐶 koleksiyonu aşağıdaki koşulları sağlıyorsa bu koleksiyona ℝ  de bir 

çokyüzlüler karmaşığı (polytopal complex) denir. 

(1) 푃 ∈  퐶 ve 퐹 ≤  푃 ise 퐹 ∈  퐶 dir. 

(2) 푃, 푄 ∈  퐶 ise 푃 ∩  푄 ≤  푃, 푄 dur. 
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Bir 퐶 çokyüzlüler karmaşığının boyutu, 퐶 çokyüzlüler karmaşığının en büyük 

boyuta sahip dışbükey çokyüzlüsünün boyutudur ve 푑푖푚(퐶) ile gösterilir. 

Şekil 2.7’de 8 dışbükey poligondan oluşan bir çokyüzlüler karmaşığı gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.7. Sekiz dışbükey poligondan oluşan bir çokyüzlüler karmaşığı (Si [27]) 

Tanım 2.17 [20] Boyutu 푑 olan bir çokyüzlüler karmaşığı 푃 olsun. Her bir köşesi 푃 

çokyüzlüler karmaşığının 푑-boyutlu bir yüzüyle ilişkili olan ve iki köşesi, kendileriyle 

ilişkili yüzlerin ortak bir (푑 − 1) yüze sahip olması durumunda bir kenarla bağlanan 

çizgeye, 푃 çokyüzlüler karmaşığının çifteş çizgesi denir. 
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3. EUCLID DÜZLEMİNDE VE EUCLID UZAYINDA VORONOI ÇİZGESİ VE 

DELAUNAY ÜÇGENLEŞTİRMESİ 

3.1. EUCLID DÜZLEMİNDE VORONOI ÇİZGESİ VE DELAUNAY 
ÜÇGENLEŞTİRMESİ 

Yabancı olduğunuz bir A şehrinde arkadaşınızla birlikte aracınızla yol alırken 

arkadaşınızın aniden rahatsızlandığını düşünün. Bu durumda en yakın hastaneye 

ulaşmak istersiniz. Eğer aracınızda en yakın hastanenin yerini gösteren bir harita 

olsaydı, işiniz çok kolaylaşırdı. Böyle bir haritanın şekli kabataslak aşağıdaki gibi 

olmalıdır. 

                                

Şekil 3.1. Şehir Haritası 

Şehrin Şekil 3.1’de gösterilen haritası bir Voronoi çizgesi oluşturmaktadır. Şimdi 

konuya ilişkin bazı kavramları ve tanımlamaları verelim. 

Euclid düzleminde tanımlı, öğe sayısı üçten küçük olmayan ve bütün öğeleri 

doğrusal olmayan bir noktalar kümesi 푆 olsun. Düzlemin herhangi iki  푝 = (푝 , 푝 ) 

ve 푞 = (푞 , 푞 ) noktası arasındaki Euclid uzaklığını 퐸ş. 3.1. ile tanımlayalım . 

    푑(푝, 푞) =   (푝 − 푞 ) + (푝 − 푞 )                                                                                 (3.1)   

Bu noktalar arasındaki doğru parçasını [푝푞] ile ve düzlemde tanımlı herhangi bir 퐴 

kümesinin kapanışını 퐴̅ ile gösterelim. 

푆 noktalar kümesinin iki öğesi 푝 ve 푞 olsun. Bitim noktaları 푝 ve 푞 noktası olan 

[푝푞]  doğru parçasını tam merkezinden dik kesen doğruyu 퐵(푝, 푞)  ile gösterelim. 
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Açıkça, 퐵(푝, 푞) doğrusu aynı zamanda 푝 ve 푞 noktalarına eşit uzaklıkta olan 

noktaların kümesi olarak da tanımlanabilir. Yani 퐸ş. 3.2. doğrudur. 

 퐵(푝, 푞)  =  {푥   ℝ  | 푑(푝, 푥)  =  푑(푞, 푥)}                                                                             (3.2)   

Düzlemde 푝 noktasına olan Euclid uzaklığı, 푞 noktasına olan Euclid uzaklığından 

küçük olan noktaların kümesini ise 퐸ş. 3.3. ile tanımlayalım. 

 퐷(푝, 푞)  =  { 푥 ℝ  | 푑(푝, 푥)  <  푑(푞, 푥)}                                                                            (3.3) 

 Tanımından da anlaşıldığı üzere 퐷(푝, 푞) kümesi, 푝 noktasını içeren bir yarı 

düzlemdir ve 퐵(푝, 푞) doğrusu, 퐷(푝, 푞) yarı düzlemini 퐷(푞, 푝) yarı düzleminden 

ayıran doğrudur.  

Tanım 3.1 [2] 푉퐵(푝, 푆) =  ⋂ 퐷(푝, 푞)∈ ,  kümesine 푝 noktasının 푆 kümesine göre 

Voronoi Bölgesi denir. 

 푉(푆) =  ⋃ 푉퐵(푝, 푆), ∈ , ∩  푉퐵(푞, 푆) kümesine ise, S kümesinin Voronoi 

Çizgesi denir. Şekil 3.2’de düzlemde sonlu bir noktalar kümesinin Voronoi çizgesi 

gösterilmiştir. 

                                   

Şekil.3.2. Sonlu noktalar kümesinin Voronoi Çizgesi                                                                                                                     

Tanımdan da anlaşıldığı üzere 푆 kümesine ait bir 푝 noktasının 푉퐵(푝, 푆) Voronoi 

bölgesi, düzlemde 푝 noktasına 푆 kümesinin diğer tüm noktalarından daha yakın 

olan düzlem noktalarından oluşmaktadır. Dolayısıyla 푝 noktasının 푆 kümesine göre 

Voronoi bölgesi, 퐸ş. 3.4. ile de tanımlanabilir. 
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푉퐵(푝, 푆)  =  { 푥ℝ   | 푑(푝, 푥)  <  푑(푞, 푥),  푞   푆, 푝 푞}                                                (3.4) 

Ortak bir sınıra sahip iki Voronoi bölgesine komşu Voronoi bölgeleri denir. 

Komşu iki Voronoi bölgesinin ortak sınırı bir noktadan fazla noktaya sahipse, bu 

sınıra bu iki bölgeyi ayıran Voronoi kenarı adı verilir. Voronoi kenarlarının bitim 

noktaları ise, Voronoi köşesi olarak adlandırılır. Voronoi köşeleri üç veya daha 

fazla Voronoi bölgesinin ortak sınırlarının kesişim noktasıdır. Şekil 3.3’de bir 

Voronoi köşesi, bir Voronoi kenarı ve komşu iki Voronoi bölgesi gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.3. Voronoi köşesi, Voronoi kenarı ve komşu iki Voronoi bölgesi 

Tanım 3.1’de, düzlem üzerindeki noktalar için tanımlanan Voronoi çizgesi 

kavramını ilk olarak Dirichlet [9] ve Voronoi[29][30]  ortaya koymuştur. Bu nedenle 

Voronoi çizgesi bazı kaynaklarda Dirichlet döşemesi olarak da geçmektedir. 

Voronoi çizgesinin tanımından çıkarılabilecek birkaç özellik aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

Özellik 3.1 [13] Euclid düzleminde tanımlı bir Voronoi çizgesi, düzlemsel bir 

çizgedir. 
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Özellik 3.2 [13] Euclid düzleminde tanımlı 푆 noktalar kümesinin öğe sayısı 푛 є 푍 

olsun. Bu durumda, 푉퐵(푝, 푆)  Voronoi bölgesi, 푝 noktasını içeren 푛 − 1 adet açık 

yarı düzlemin kesişimidir. Dolayısıyla, 푉퐵(푝, 푆) Voronoi bölgesi, açık ve 

dışbükeydir.  

Özellik 3.3 [2]  Eğer 푒 kenarı 푉퐵(푝, 푆) ile 푉퐵(푞, 푆) Voronoi bölgelerinin ortak sınırı 

ise 푒 kenarını oluşturan noktalar, her iki bölgeye de eşit uzaklıktadır. Dolayısıyla 푒 

kenarı, 퐵(푝, 푞) doğrusunun bir parçasıdır. Açıkça görülmektedir ki, 푒 kenarı 퐵(푝, 푞) 

doğrusunun 푉퐵(푝, 푆) ∪ 푉퐵(푞, 푆) kümesi içinde kalan parçasıdır. Yani 푒 kenarı, 

푉퐵(푝, 푆) ∩ 푉퐵(푞, 푆)  doğru parçasıdır. 

Özellik 3.4 [13]  Her 푝, 푞 ∈ 푆 için 푉퐵(푝, 푆) ∩ 푉퐵(푞, 푆) =  ∅  olur. 

Özellik 3.5 [2] 푆 noktalar kümesinin 퐷퐾(푆) dışbükey kabuğunun sınırındaki 

noktalara ait Voronoi bölgeleri sonsuza doğru genişler, diğer bölgeler sınırlıdır. 

Tanım 3.2 [26] İçinde 푆 noktalar kümesinin hiçbir öğesini bulundurmayan 

çemberlere, 푆 kümesine göre boş çemberler adını verelim. 푆 kümesine ait 푝 ve 푞 

noktalarının her ikisini de sınırında barındıran sonsuz sayıda çember vardır. Bu 

çemberlerin her birine 푝푞 kenarının çevrel çemberi adı verilir. 푝푞 kenarının 푆 

kümesine göre boş olan herhangi bir çevrel çemberi varsa 푝푞 kenarına Delaunay 

kenarı adı verilir. 푆 kümesi üzerinde tanımlı ve bütün kenarları Delaunay kenarı 

olan üçgenleştirmeye ise, 푆 kümesinin Delaunay üçgenleştirmesi adı verilir. S 

noktalar kümesinin Delaunay üçgenleştirmesi 퐷(푆) ile gösterilir. 

Yukarıda tanımı verilen Delaunay üçgenleştirmesi ilk kez Delaunay[8] tarafından 

ortaya konmuştur.  

Delaunay kenarının tanımından çıkarılabilecek birkaç özellik aşağıdaki gibi 

sıralanabilir. 

Özellik 3.6 [26] Eğer 푆 noktalar kümesinin bir 푝 öğesine en yakın öğesi 푞 noktası 

ise 푝푞 kenarının bu kenarı çap kabul eden çevrel çemberi, 푆 kümesine göre 

boştur. Dolayısıyla Delaunay kenarı tanımına göre 푆 kümesinin herhangi bir 

öğesini en yakınındaki öğeye birleştiren kenar bir Delaunay kenarıdır.(Ancak bir 

noktadan çıkan her Delaunay kenarı o noktayı en yakın noktasına birleştirmez.) 



16 
 

Özelik 3.7 [26] Eğer 푒 kenarı 푆 noktalar kümesinin dışbükey kabuğunun sınırına 

ait bir kenar ise, Şekil 3.4’de gösterildiği gibi 푒 kenarının 푆 noktalar kümesinin diğer 

öğelerinin tersi yönünde büyüyen ve 푆 kümesine göre noktadan bağımsız bir 

çevrel çemberi her zaman vardır. Dolayısıyla 푆 noktalar kümesinin dışbükey 

kabuğunun her sınır kenarı bir Delaunay kenarıdır. 

 

Şekil 3.4. Noktalar kümesinin dışbükey kabuğunun her sınır kenarı bir Delaunay                   
kenarıdır (Shewchuck [26]). 

Tanım 3.3 [26] Euclid düzleminde, bir üçgenin bütün köşelerinden geçen yalnız bir 

adet çember vardır ve bu çembere o üçgenin çevrel çemberi adı verilir. Euclid 

düzleminde tanımlı 푆 noktalar kümesinin üç öğesinden oluşan bir üçgenin çevrel 

çemberi, 푆 kümesine göre boş ise bu üçgene Delaunay üçgeni denir. Delaunay 

üçgenlerinin sağladığı bu ölçüte ise, çember ölçütü denir.  

 

(a)                                                        (b) 

Şekil 3.5. (a) Çember ölçütünü sağlayan bir üçgen (b) Çember ölçütünü 
sağlamayan bir üçgen  



17 
 

Şekil 3.5 (a)’da çember ölçütünü sağlayan bir üçgen, Şekil 3.5 (b)’de ise, çember 

ölçütünü sağlamayan bir üçgen gösterilmiştir. 

Teorem 3.1[26] Euclid düzleminde tanımlı 푆 noktalar kümesi üzerinde bir 푇 

üçgenleştirmesinin tüm kenarlarının Delaunay kenarı olması için 

푇 üçgenleştirmesinin bütün üçgenlerinin Delaunay üçgeni olması gerekli ve yeterli 

koşuldur. 

Kanıt Noktalar kümesi 푆 üzerinde tanımlı 푇 üçgenleştirmesinin bütün üçgenleri 

Delaunay üçgeni olsun. Bu durumda 푇 üçgenleştirmesinin her bir üçgeninin çevrel 

çemberi 푆 kümesine göre boştur. 푇 üçgenleştirmesinin her kenarı bir üçgene ait 

olacağından, kenarın ait olduğu üçgenin 푆 kümesine göre boş çevrel çemberi, aynı 

zamanda kenarın da 푆 kümesine göre boş bir çevrel çemberidir. Dolayısıyla 푇 

üçgenleştirmesinin her kenarı bir Delaunay kenarıdır. 

Şimdi 푆 noktalar kümesi üzerinde tanımlı 푇 üçgenleştirmesinin her kenarının bir 

Delaunay kenarı olduğunu kabul edelim. 푇 üçgenleştirmesine ait bir 푡 üçgeninin 

Delaunay üçgeni olmadığını varsayalım. O halde 푡 üçgeninin çevrel çemberi 푆 

kümesine göre boş değildir. Bu durumda 푆 kümesinin en az bir öğesi 푡 üçgeninin 

çevrel çemberinin içindedir. Bu öğeye 푝 diyelim. 푇 bir üçgenleştirme olduğundan 푝 

noktası 푡 üçgeninin içinde olamaz. O halde 푝 noktası, 푡 üçgeninin dışında ama 푡  

üçgeninin çevrel çemberinin içinde bir konumda bulunur. 푡 üçgeninin iç bölgesini 푝 

noktasından ayıran kenara 푒 diyelim. Bu kenarın tam karşısında bulunan 푡 

üçgeninin köşesini ise, 푞 ile adlandıralım. Bu durumda 푒 kenarının ne 푝 köşesi ne 

de 푞 köşesi içinde kalmayacak şekilde bir çevrel çemberini bulmak olanaksızdır. 

Dolayısıyla böyle bir durumda 푒 kenarı bir Delaunay kenarı değildir. Bu da 

kabulümüzle çelişir. ■ 

Sonuç 3.1 푆 noktalar kümesi üzerinde tüm üçgenleri Delaunay üçgeni olan bir 

üçgenleştirme, 푆 noktalar kümesinin Delaunay üçgenleştirmesidir. Şekil 3.6’da bir 

Delaunay üçgenleştirmesi, üçgenlerin çevrel çemberleriyle birlikte gösterilmiştir. 

Şimdi Voronoi çizgesiyle Delaunay üçgenleştirmesi arasındaki ilişkiyi inceleyelim.  

Önerme 3.1 [2] Merkezi, düzlemin herhangi bir 푥 noktası olan ve yarıçapının 

sıfırdan başlayarak sabit bir hızla artmasıyla genişleyen bir çember 퐶 olsun. 
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Düzlemde 푝 ve 푞 noktaları da 푆 noktalar kümesinin öğeleri olsun. Eğer 퐶 çemberi 

genişlerken, 푆 kümesinin öğeleri arasından ilk olarak sadece 푝 noktasına 

dokunuyorsa 푥 noktası 푉퐵(푝, 푆) bölgesine aittir. Eğer 퐶 çemberi genişlerken 푆 

kümesinin öğeleri arasından ilk ve eş zamanlı olarak sadece 푝 ve 푞 noktalarına 

dokunuyorsa 푥 noktası 푉퐵(푝, 푆) bölgesini, 푉퐵(푞, 푆) bölgesinden ayıran Voronoi 

kenarının bir iç noktasıdır. Eğer 퐶 çemberi ilk ve eş zamanlı olarak 푆 noktalar 

kümesinin üç veya daha fazla öğesine dokunuyorsa 푥 noktası bu öğelerin ait 

olduğu Voronoi bölgelerinin ortak Voronoi köşesidir. 

 

Şekil 3.6. Delaunay Üçgenleştirmesi ve Üçgenlerin Çevrel çemberleri ([33]) 

Kanıt Merkezi 푥 noktası olan 퐶 çemberinin genişlerken 푆 kümesinin noktaları 

arasından ilk dokunduğu nokta, Şekil 3.7 (b)’de gösterildiği gibi sadece 푝 noktası 

olsun. Bu durumda 푥 noktası, 푝 noktasına 푆 noktalar kümesinin diğer tüm 

öğelerinden daha yakındır. Yani 푟 ≠  푝 koşulunu sağlayan ∀푟 ∈ 푆 için 푥 ∈ 퐷(푝, 푟) 

sağlanır. Dolayısıyla 푥 noktası 푉퐵(푝, 푆) Voronoi bölgesine aittir. Şimdi 퐶 

çemberinin genişlerken 푆 kümesinin öğeleri arasından, Şekil 3.7 (c)’de gösterildiği 

gibi, ilk ve eş zamanlı olarak 푝 ve 푞 noktalarına dokunduğunu kabul edelim. Bu 

durumda 푟 ≠  푝 ve 푟 ≠  푞  koşullarını sağlayan  ∀푟 ∈ 푆 için 푥 ∈ 퐷(푝, 푟) ve            

푥 ∈ 퐷(푞, 푟) olur. Aynı zamanda 푑(푝, 푥)  =  푑(푞, 푥) olduğundan 푥 ∈ 퐵(푝, 푞) olur. 

Dolayısıyla Tanım 3.1 ve Özellik 3.3’ den 푥 noktasının 푉퐵(푝, 푆) ile 푉퐵(푞, 푆) 

bölgelerini ayıran Voronoi kenarının bir noktası olduğu açıktır. Şimdi 푥 noktasının 

bu kenarın bir köşe noktası olduğunu varsayalım. Bu durumda 푥 noktası bir 
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Voronoi köşesi olur. Yani 푟 ≠ 푝 ve 푟 ≠ 푞 olacak biçimde ∃푟 ∈ 푆 için          

푑(푝, 푥)  =  푑(푟, 푥) ve 푑(푞, 푥)  =  푑(푟, 푥) olur. Bu da 푥 merkezli çemberin genişlerken 

푆 kümesinin noktaları arasından ilk ve eş zamanlı olarak sadece 푝 ve 푞 noktalarına 

dokunduğu kabulüyle çelişir. Yani 푥 noktası 푉퐵(푝, 푆) ile 푉퐵(푞, 푆) bölgelerinin ortak 

sınırını oluşturan kenarın bir iç noktasıdır. Şimdi 퐶 çemberinin ilk ve eş zamanlı 

olarak 푆 kümesinin üç veya daha fazla öğesine dokunduğunu kabul edelim. Şekil 

3.7 (d)’de çemberin ilk ve eş zamanlı olarak üç noktaya dokunduğu durum 

gösterilmiştir. Bu durumda 푥 noktası 푆 kümesinin bu öğelerinin içinde bulunduğu 

Voronoi bölgelerinin ikişerli olarak sahip oldukları ortak sınırların kesişim 

noktasıdır. Dolayısıyla Tanım 3.1’den 푥 noktası bu öğelerin ait olduğu Voronoi 

bölgelerinin ortak Voronoi köşesidir. ■ 

  

(a)                                                  (b) 

  

(c)                                (d) 

Şekil 3.7. (a) Düzlemde üç öğeli bir noktalar kümesinin Voronoi çizgesi (b) 푋 
noktasının 푉퐵(푃) Voronoi bölgesinde bulunması durumu (c) 푋 noktasının 푉퐵(푃) 
ile 푉퐵(푄) bölgesinin ortak sınırında bulunması durumu (d) 푋 noktasının 
푉퐵(푃), 푉퐵(푄) ve 푉퐵(푅) bölgelerinin ortak sınırında bulunması durumu 

Önerme 3.1’den aşağıdaki sonuç çıkarılmıştır: 
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Sonuç 3.2 [2]Düzlemde tanımlı 푆 noktalar kümesinin iki öğesini birleştiren kenarın 

bir Delaunay kenarı olması için gerekli ve yeterli koşul bu iki noktanın Voronoi 

bölgelerinin komşu olmasıdır. 

Teorem 3.2 [2] Euclid düzleminde tanımlı 푆 noktalar kümesinin öğe sayısı üçten 

fazla hiçbir alt kümesinin noktaları çembersel olmasın. Bu durumda 푆 kümesinin 

푉(푆) Voronoi çizgesinin çifteşi 푆 kümesinin 퐷(푆) ile gösterdiğimiz Delaunay 

üçgenleştirmesidir. 

                                                

Şekil 3.8. Düzlemde noktalar kümesinin Voronoi Çizgesi ve Delaunay 
Üçgenleştirmesi (Sibson [28] ). 

Kanıt Düzlemde tanımlı 푆 noktalar kümesinin her bir öğesi için sadece bir Voronoi 

bölgesi olduğu, Voronoi bölgesi tanımından açıkça görülmektedir. Aynı zamanda 푆 

noktalar kümesinin öğeleri 퐷(푆) Delaunay üçgenleştirmesinin köşeleri olduğundan, 

퐷(푆) üçgenleştirmesinin her bir köşesini o köşenin 푆 kümesine göre Voronoi 

bölgesiyle temsil edebiliriz. Sonuç 3.2’den komşu iki Voronoi bölgesinin 

푆 kümesine ait noktalarının bir Delaunay kenarı oluşturduğunu biliyoruz. Voronoi 

bölgeleri dışbükey olduğundan her komşu Voronoi bölgesi çiftinin ortak yalnızca 

bir kenarı olabilir. Dolayısıyla 푉(푆) Voronoi çizgesinin çifteşi noktalar kümesi 푆 olan 

ve kenarları Delaunay kenarı olan düzlemsel bir çizgedir. Şimdi 푆 noktalar 

kümesinin 푛 >  3 adet öğesinin çembersel olduğunu varsayalım. Bu durumda bu 

noktaları içeren Voronoi bölgeleri birbirleriyle komşudur. Dolayısıyla bu noktaların 
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ikişerli birleşimleri birer Delaunay kenarıdır ancak oluşturdukları poligon bir üçgen 

değil 푛 kenarlı bir poligondur. Bu da üçgenleştirme tanımıyla çelişir. Dolayısıyla 

öğe sayısı üçten fazla hiçbir alt kümesinin noktaları çembersel olmayan 푆 noktalar 

kümesinin 푉(푆) Voronoi çizgesinin çifteşi, 퐷(푆) Delaunay üçgenleştirmesidir. ■ 

Şekil 3.8’de düzlemde tanımlı bir noktalar kümesinin Voronoi çizgesi ve bu 

çizgenin çifteşi Delaunay üçgenleştirmesi gösterilmiştir.  

 

3.1.1. Delaunay Üçgenleştirmesinin Açısal Özellikleri 

Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesinin birden fazla 

üçgenleştirmesinin olabileceğini ve Teorem 2.1’den bu üçgenleştirmelerin hepsinin 

aynı sayıda üçgene sahip olduğunu biliyoruz.  Şimdi bu üçgenleştirmeler 

arasından hangisinin ideal bir üçgenleştirme olduğuna nasıl karar verildiğini 

inceleyelim. Bir nokta kümesini üçgenleştirmenin amaçlarından biri, bu nokta 

kümesinin öğelerini birbirleriyle ilişkilendirmek ve bu ilişkiler doğrultusunda 

noktalar kümesini iç değerleme gibi bir takım işlemlere tabi tutmaktır. İç değerleme 

gibi bazı işlemler yapılırken Şekil 3.9 (b)’de gösterildiği gibi çok küçük ya da çok 

büyük açılara sahip yetersiz üçgen olarak adlandırılan üçgenlere sahip 

üçgenleştirmeler tercih edilmez. Bu düşünceye göre bir üçgenleştirmenin 

üçgenleri, eş açılı üçgene ne kadar çok benziyorsa, bu üçgenleştirme o kadar 

idealdir. Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesi üzerindeki 

üçgenleştirmelerden hangisinin ideal üçgenleştirme olduğunu belirlemek için en 

büyük – en küçük açı ölçütü fikri Lawson [16] tarafından ortaya koyulmuştur.  

Biliyoruz ki, dışbükey bir dörtgenin iki farklı köşegeni vardır ve bu köşegenlerden 

her biri dörtgenin farklı bir üçgenleştirmesini oluşturur. En büyük – en küçük açı 

ölçütünün temel prensibi üçgenleştirmede yer alan dışbükey bir dörtgenin 

köşegenini, oluşacak her iki üçgen de eş açılı üçgene mümkün olduğunca yakın 

olacak biçimde seçmektir. Şekil 3.10’da dışbükey bir dörtgenin iki köşegeniyle 

oluşan iki farklı üçgenleştirme görülmektedir. En büyük – en küçük açı ölçütünün 

düzgün bir ifadesi Sibson[28] tarafından şu şekilde verilmiştir:  
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    “Euclid düzleminde tanımlı bir noktalar kümesinin en büyük – en küçük açı 

ölçütünü sağlayan üçgenleştirmesine ait iki üçgen, ortak bir kenara sahipse bu iki 

üçgen bir dörtgen oluştururlar. Bu durumda eğer bu dörtgen dışbükey ise 

dörtgenin mevcut köşegeninin diğer köşegenle değiştirilmesi sonucu oluşacak iki 

üçgenin altı açısının en küçük değerinin, mevcut iki üçgenin altı açısının en küçük 

değerinden daha büyük olmaması gerekir.” 

 

(a)       (b) 

Şekil 3.9. (a) Noktalar kümesinin Delaunay üçgenleştirmesi (b) Noktalar kümesinin 
herhangi bir üçgenleştirmesi (Laszlo [14]’dan değiştirilerek) 

 

Şekil 3.10. Dışbükey bir dörtgenin iki farklı üçgenleştirmesi 

Sibson[28], en büyük – en küçük açı ölçütünü sağlayan üçgenleştirmelere yerel eş 
açılı üçgenleştirme adını vermiştir. 

Teorem 3.2 için verilen kanıtta, S noktalar kümesinin öğe sayısı üçten fazla bir alt 

kümesinin noktalarının çembersel olduğu durumda, bu noktaların ikişerli olarak 

birleştirilerek bir üçgen değil de kenar sayısı üçten fazla bir poligon 

oluşturacağından bahsedilmişti. Böyle bir durumda V(S) Voronoi çizgesinin çifteşi 
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bir üçgenleştirme olamaz. Bu durumlar göz önüne alınarak aşağıdaki tanımlar 

Sibson[28] tarafından verilmiştir. 

Tanım 3.4 Euclid düzleminde tanımlı bir 푆 noktalar kümesinin oluşturduğu 

푉(푆) Voronoi çizgesinin komşu iki bölgesini tanımlayan noktaların birleştirilmesiyle 

oluşan ve 푉(푆)  çizgesinin çifteşi olan çizgeye Delaunay ön-üçgenleştirmesi adı 

verilir. Delaunay ön-üçgenleştirmesine yeni kenarlar eklenerek,  üçten fazla kenara 

sahip poligonların üst üste gelmeyen üçgenlere bölünmesiyle oluşturulan 

üçgenleştirmeye Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir tamamlaması adı verilir. 

Delaunay ön-üçgenleştirmesinin 푛푍 ve 푛 ≥ 3 olacak biçimdeki 푛 kenarlı bir                                                                                                                  

poligonuna 푛 –  3 adet kenar eklenerek, 푛 kenarlı poligon 푛 –  2 adet üçgene 

bölünmüş olur. Şekil 3.11 ’de S noktalar kümesinin Delaunay ön-üçgenleştirmesi 

ve Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir tamamlaması gösterilmektedir. 

 

(a)                                                 (b) 

Şekil 3.11. (a) S noktalar kümesinin Voronoi çizgesi ve onun çifteşi olan Delaunay 
ön-üçgenleştirmesi. Görüldüğü gibi 푝, 푞, 푟  ve 푠 köşeleri bir dörtgen oluşturuyor 
(Aurenhammer ve Cline [2]’dan değiştirilerek). (b) Delaunay ön-üçgenleştirmesinin 
bir tamamlaması: dörtgen 푠 ve 푞 köşelerinin birleştirilmesiyle iki üçgene bölünüyor. 

Teorem 3.3 [28] Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesinin bir 

üçgenleştirmesinin yerel eş açılı üçgenleştirme olması için gerekli ve yeterli koşul 

bu üçgenleştirmenin noktalar kümesinin Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir 

tamamlaması olmasıdır. 

Teorem 3.3 ün kanıtı için Sibson[28] tarafından aşağıda verilen Önerme 3.2, 

Sonuç 3.3 ve Önerme 3.3 verilmiştir. 
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Önerme 3.2 Euclid düzleminde tanımlı bir noktalar kümesinin bir üçgenleştirmesi 

푇 olsun. Noktalar kümesine ait dört nokta 퐴, 퐵, 퐶 ve 푋 olmak üzere 퐴퐵퐶 üçgeni 푇 

üçgenleştirmesine ait bir üçgen ve 푋 noktası 퐵퐶 kenarının 퐴 noktasının tersi 

tarafında kalan bir nokta olsun. En büyük – en küçük açı ölçütüne göre 퐴퐵푋퐶 

dörtgeninin 퐵퐶 köşegeninin seçilmesi için gerekli ve yeterli koşul 푋 noktasının 퐴퐵퐶 

üçgeninin çevrel çemberinin dışında kalmasıdır. En büyük – en küçük açı ölçütüne 

göre 퐴퐵푋퐶 dörtgeninin 퐴푋 köşegeninin seçilmesi için gerekli ve yeterli koşul ise, 푋 

noktasının 퐴퐵퐶 üçgeninin çevrel çemberinin içinde kalmasıdır. Ölçütün 퐵퐶 

köşegeninin ya da 퐴푋 köşegeninin seçilmesine izin vermesi için gerekli ve yeterli 

koşul ise, 푋 noktasının 퐴퐵퐶 üçgeninin çevrel çemberinin üzerinde bulunmasıdır. 

Kanıt İlk önce 푋 noktasının 퐴퐵퐶 üçgeninin çevrel çemberinin dışında olduğunu 

varsayalım. Bu durumda 퐴퐵퐶푋 dörtgeni ya içbükey ya da dışbükeydir.  

Dörtgen içbükey poligon ise, Şekil 3.12 (a)’da gösterildiği gibi dörtgenin bir 

üçgenleştirme yaratabilmesi için BC köşegeninin seçilmesi gerekmektedir. Eğer 

dörtgen dışbükey ise, Şekil 3.12 (b)’de gösterilen durum ortaya çıkar. Temel 

geometrik kurallar kullanılarak Şekil 3.12 (b)’de gösterilen açılar için 푏’ <  푏, 

푐’ <  푐, 푝’ <  푝 ve 푞’ <  푞 eşitsizlikleri sağlanır. Bu durumda 퐵퐶 köşegeniyle 

oluşturulan üçgenlerin açılarının en küçüğü, 퐴푋 köşegeniyle oluşturulan üçgenlerin 

açılarının en küçüğünden daha büyüktür. Yani en büyük – en küçük açı ölçütüne 

göre 퐵퐶 köşegeni seçilir. Şimdi 푋 noktasının 퐴퐵퐶 üçgeninin çevrel çemberinin 

içinde yer aldığını kabul edelim. Bu durumda Şekil 3.12 (c)’de gösterildiği gibi 

퐴퐵퐶푋 dörtgeni kesinlikle dışbükeydir. Şekil 3.12 (c)’de gösterilen açılar için ise, 

푏’ >  푏, 푐’ >  푐, 푝’ >  푝 ve 푞’ >  푞 eşitsizlikleri sağlanır. Bu durumda 퐴푋 

köşegeniyle oluşturulan üçgenlerin açılarının en küçüğü, 퐵퐶 köşegeniyle 

oluşturulan üçgenlerin açılarının en küçüğünden daha büyüktür. Yani en büyük – 

en küçük açı ölçütüne göre 퐴푋 köşegeni seçilir. Şimdi de 푋 noktasının 퐴퐵퐶 

üçgeninin çevrel çemberinin üzerinde yer aldığını kabul edelim. Bu durumda Şekil 

3.12 (d)’de gösterilen açılar için 푏’ =  푏, 푐’ =  푐, 푝’ =  푝 ve 푞’ =  푞 eşitlikleri 

sağlanır. Dolayısıyla 퐴푋 köşegeniyle oluşturulan üçgenlerin açılarının en küçüğü 

ile 퐵퐶 köşegeniyle oluşturulan üçgenlerin açılarının en küçüğü eşittir. Yani çember 

ölçütüne göre iki köşegen de seçilebilir. Önermenin tersi de benzer şekilde 

kanıtlanır. ■ 
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(a)                                                                 (b) 

 

                       (c)                                                                 (d)           

Şekil 3.12. Düzlemde iki üçgenin birbirine göre durumu 

Önerme 3.2 ve Tanım 3.4’den aşağıdaki sonuç çıkarılmıştır. 

Sonuç 3.3 Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesinin Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin her tamamlaması, yerel eş açılı üçgenleştirmedir. 

Önerme 3.3 Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesinin her yerel eş 

açılı üçgenleştirmesi, bu noktalar kümesinin Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir 

tamamlamasıdır.  
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Kanıt Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesi 푆 olsun. Tanım 2.12’de 

verilen üçgenleştirme tanımından 퐷퐾(푆) dışbükey kabuğunun sınırında yer alan 

kenarların 푆 noktalar kümesinin her üçgenleştirmesinde yer alacağını biliyoruz. 

Kanıt bir kenardan başlayarak yerel eş açılı bir üçgenleştirme oluşturmak için, 

eklenecek yeni kenarların mutlaka 푆 noktalar kümesinin Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin kenarları olması gerektiğini göstererek yapılmıştır. 푝 , 푝  ∈ 푆 

olmak üzere, 푆 noktalar kümesinin bir 푇 yerel eş açılı üçgenleştirmesinin bir kenarı 

푝 푝   olsun. Bu kenarın aynı zamanda 푆 noktalar kümesinin Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin bir kenarı olduğunu kabul edelim. Bu kenarın yeni bir üçgen 

oluşturacağımız tarafına kenarın pozitif tarafı, diğer tarafına da kenarın negatif 

tarafı diyelim. Eğer bu kenar 퐷퐾(푆) dışbükey kabuğuna aitse kenarın pozitif tarafı 

diğer bütün noktaların bulunduğu taraf olacaktır. 푝 푝  kenarının pozitif tarafında 푆 

kümesine ait sonlu sayıda nokta bulunacaktır. Bu noktalardan her biri, 

푝 푝  kenarıyla bir üçgen oluşturur. Bu üçgenlerin çevrel çemberlerinin merkezleri 

de 퐵(푝 , 푝 ) doğrusunun üzerinde yer alır. Bu çemberlerden merkezi diğerlerine 

göre daha fazla negatif tarafa doğru olan bir çember vardır. İşte 푝 푝  kenarının 

pozitif tarafında kalan ve bu çemberin üzerinde yer alan noktalar, 푝 푝  kenarıyla 

oluşturduğu üçgen 푆 kümesinin Delaunay ön-üçgenleştirmesin tamamlamasında 

yer almaya aday olan noktalardır. Şimdi 푝 푝  kenarıyla bir üçgen oluşturması için 

seçilen üçüncü nokta, bahsettiğimiz bu çember üzerinde yer almayan bir 푝  푆 

noktası olsun. Bahsedilen çember üzerinde yer alan 푆 kümesine ait bir noktaya 

ise, 푅 noktası diyelim. 

         

Şekil 3.13. Önerme 3.3 ün kanıtı (Sibson [28]). 
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Üçgenleştirme tanımından 푅 noktası ∆푝 푝 푝   üçgeninin dışında ancak biraz önce 

bahsettiğimiz ○푝 푝 푅 çemberinin seçiliş sebebinden dolayı ○푝 푝 푝  çemberinin 

içinde yer alır. Genelliği bozmadan bu 푅 noktasının Şekil 3.13’de gösterildiği gibi 

푝 푝  kenarının pozitif tarafında olduğunu düşünebiliriz. 푅 noktasının konumu 푝 푝  

kenarının DK(S) dışbükey kabuğunun sınır kenarı olmasını engellemektedir. 

Dolayısıyla 푝 푝  kenarının 푝  noktasının tam tersi tarafında, üçüncü bir nokta vardır 

ve bu nokta ile 푝 푝  kenarının oluşturacağı bir üçgen bulunacaktır. Bu üçüncü 

nokta 푝  ∈ 푆 olsun. 푇 bir yerel eş açılı üçgenleştirme olduğundan, Önerme 3.2’den 

푝  noktası ○푝 푝 푝  çemberinin ya dışında ya da üzerinde olmalıdır. Dolayısıyla 푝  

noktası 푅 noktasından farklı bir noktadır. Aynı şekilde 푇 bir üçgenleştirme 

olduğundan 푅 noktası ∆푝 푝 푝   üçgeninin içinde yer alamaz. 푅 noktası 

○푝 푝 푝  çemberinin içinde yer alır. Çünkü ○푝 푝 푝  çemberinin 푝 푝  kenarının 

푝  noktasının tam tersi tarafında kalan parçası, ○푝 푝 푝  çemberinin içinde yer alır. 

Şekil 3.13’de 푝  noktası olabilecek bir nokta gösterilmiştir.  

Şimdi aynı işlemleri 푝 푝  kenarı için uygulayalım. 푝 푝  kenarının 푅 noktasının 

bulunduğu tarafı pozitif tarafıdır. Bu tarafta 푅 noktası bulunduğu için 푝 푝  kenarı bir 

dışbükey kabuk kenarı olamaz. Dolayısıyla 푆 kümesine ait ve ○푝 푝 푝  çevrel 

çemberinin dışında kalan bir 푝  noktası ile 푝 푝  kenarı bir üçgen oluşturacaktır. 푝  

noktası 푅 noktası olamaz ve 푅 noktası ∆푝 푝 푝   üçgeninin içinde yer alamaz. 

Ancak 푅 noktası ○푝 푝 푝  çevrel çemberinin içinde yer alır. Tekrarlı bir şekilde bu 

işlemlere devam ederek 푝 , 푝 , 푝  vs. noktaları bulunabilir. Ancak 푝  푆 olacak 

biçimde hiçbir 푝  noktası 푅 noktasıyla aynı nokta olamaz ve 푅 noktası hiçbir        

∆푝 푝 푝   üçgeninin içinde yer alamaz. Ancak 푅 noktasının 푝 푝  kenarına olan 

uzaklığı monoton olarak azalmaktadır. Dolayısıyla sonsuz sayılabilir adet 푝  

noktası olmalıdır. Bu da 푆 noktalar kümesinin öğe sayısının sonlu olması 

kabulümüzle çelişir. Dolayısıyla 푇 bir yerel eş açılı üçgenleştirme ise, 푝 푝  kenarı 

için seçilen nokta ○푝 푝 푅 çemberinin üzerinde yer alan bir noktadır. ■  

Önerme 3.2 ve Önerme 3.3 ün kanıtlanmasıyla Teorem 3.3 de kanıtlanmış olur. 

Bu teoremden sonlu noktalar kümesinin en büyük – en küçük açı ölçütüne göre 

ideal üçgenleştirmesinin Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir tamamlaması olduğu 

söylenebilir. 
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Tanım 3.5 [11] Euclid düzleminde tanımlı sonlu noktalar kümesi 푆 ve 푆 noktalar 

kümesinin bir üçgenleştirmesi 푇 olsun. 푇 üçgenleştirmesinin üçgen sayısı 푚 >  0,  

푚 푍 olmak üzere 푚 olsun. 푇 üçgenleştirmesinin bütün üçgenlerinin iç açılarını 훼  

ile gösterelim ve bu açılar , 푖, 푗 = 1, . . . ,3푚 olmak üzere 푖 <  푗 ise 훼 <  훼  olacak 

biçimde damgalanmış olsun. 퐴(푇) =  { 훼 , 훼  , . . . , 훼  } kümesine 푇 

üçgenleştirmesinin eşaçılılık kümesi denir. 푆 noktalar kümesinin 푇 

üçgenleştirmesinden farklı bir üçgenleştirmesi 푈 olsun. Teorem 2.1’den 푈 

üçgenleştirmesine ait üçgen sayısının da 푚 olacağını biliyoruz. 푈 

üçgenleştirmesinin eş açılılık kümesi 퐴(푈)  =  {훽 , 훽  , . . . , 훽  } olsun. Eğer  

푗 =  1, . . . ,3푚  olmak üzere 1 ≤  푖 ≤  푗 için 훼  =  훽   ve 훽 ≤  훼  olacak biçimde bir 푗 

damgası varsa 퐴(푈)  <  퐴(푇) denir. 

Tanım 3.6 [11] Euclid düzleminde tanımlı sonlu noktalar kümesi 푆 olsun. 푆 

noktalar kümesinin her 푈 üçgenleştirmesi için 퐴(푈)  ≤  퐴(푇) koşulunu sağlayan, 푆 

noktalar kümesinin 푇 üçgenleştirmesine, 푆 noktalar kümesinin genel eşaçılı 
üçgenleştirmesi denir. 

Önerme 3.4 [11] Euclid düzleminde tanımlı sonlu 푆 noktalar kümesinin yerel eş 

açılı üçgenleştirmesi aynı zamanda bu noktalar kümesinin bir genel eş açılı 

üçgenleştirmesidir. 

Kanıt Euclid düzleminde tanımlı sonlu 푆 noktalar kümesinin herhangi bir 

üçgenleştirmesi 푇 olsun. Edelsbrunner [11]’ in de ifade ettiği gibi 푆 noktalar 

kümesinin herhangi bir üçgenleştirmesinden, 푆 noktalar kümesinin yerel eş açılı 

üçgenleştirmesine, komşu üçgenlerin oluşturdukları dışbükey dörtgenlerin 

köşegenlerini, yerel eş açılılık özelliğine uymuyorsa diğer köşegenle değiştirerek 

ulaşılabilir. 푇 üçgenleştirmesinin oluşturdukları dörtgen yerel eş açılılık özelliğine 

uymayan iki üçgeninin ortak kenarı 푒 kenarı olsun. 푒 kenarının köşegen olduğu 

dörtgenin diğer köşegeni ise, 푓 kenarı olsun. 푇 üçgenleştirmesinde 푒 kenarının 푓 

kenarıyla değiştirilmesiyle oluşan yeni üçgenleştirmeye 푈 üçgenleştirmesi diyelim. 

Eş açılılık kümesi tanımından, 퐴(푇)  ≤  퐴(푈) eşitsizliğinin sağlandığı açık bir 

şekilde görülmektedir. Dolayısıyla 푇 üçgenleştirmesinden 푆 noktalar kümesinin 

yerel eş açılı üçgenleştirmesine ulaşılana kadar yapılan her kenar değiştirme 

işlemi sonucu oluşan yeni üçgenleştirmenin eşaçılılık kümesi bir önceki 
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üçgenleştirmenin eş açılılık kümesinden daha büyük ya da bir önceki 

üçgenleştirmenin eş açılılık kümesine eşit olacaktır. O halde 푆 noktalar kümesinin 

yerel eş açılı bir üçgenleştirmesine 푌 üçgenleştirmesi dersek, 푆 noktalar kümesinin 

her bir 푇 üçgenleştirmesi için  퐴(푇)  ≤  퐴(푌) eşitsizliği sağlanacaktır. Dolayısıyla 

Tanım 3.6’dan 푆 noktalar kümesinin yerel eş açılı üçgenleştirmesi aynı zamanda 

genel eş açılı üçgenleştirmesidir. ■ 

Şimdi Edelsbrunner tarafından [11] de ifade edilen Teorem 3.4’ü inceleyelim. 

Teorem 3.4 Euclid düzleminde tanımlı sonlu noktalar kümesi 푆 olsun. 푆 noktalar 

kümesinin bir 푇 üçgenleştirmesi 푆 noktalar kümesinin Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin bir tamamlaması ise, 푆 noktalar kümesinin bir genel eş açılı 

üçgenleştirmesidir.  

Kanıt Teoremin doğruluğu Teorem 3.3 ve Önerme 3.4’den açıkça görülmektedir. ■ 

Bu bölümde verdiğimiz tanım ve teoremlerden anlaşılmaktadır ki, bir Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin her tamamlamasının üçgenlerinin açılarının en küçüğü 

birbirleriyle aynıdır. Bu durumda sonlu bir noktalar kümesinin bir Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin tamamlaması, noktalar kümesinin diğer tüm üçgenleştirmeleri 

arasında üçgenlerin en küçük açısını en büyüğe çıkaran üçgenleştirmedir.  

 

3.1.2. Delaunay Üçgenleştirmesi Algoritması 

Giriş bölümünde de bahsettiğimiz gibi düzlemde sonlu noktalar kümesinin bir 

Delaunay üçgenleştirmesini yapmak için geliştirilmiş birçok algoritma vardır. Ancak 

bu algoritmalardan hiç birine en iyi algoritma denilemez. Hangi algoritmanın tercih 

edileceğine hangi özel problem için kullanılacağına göre ve mevcut donanım ve 

kaynaklara bağlı olarak karar verilebilir (Nielson et al. [21]). 

Şimdi temeli Avis ve Bhattacharya [3] ve Lee ve Schachter[17] tarafından ortaya 

koyulan algoritmalara dayanan ve Laszlo[14] tarafından verilen, Euclid düzleminde 

sonlu bir noktalar kümesinin Delaunay üçgenleştirmesi algoritmasını inceleyelim. 

Bu algoritmayı incelerken, algoritmaya girdi olarak verilen sonlu noktalar 

kümesinin öğe sayısı üçten fazla olan hiçbir alt kümesinin çembersel olmadığını 
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kabul edeceğiz. Bu durumda algoritmada bahsedilen nokta kümesi için Delaunay 

ön-üçgenleştirmesi, aynı zamanda bir Delaunay üçgenleştirmesidir. Dolayısıyla bu 

bölümde sadece Delaunay üçgenleştirmesi ifadesini kullanacağız.   

 

3.1.2.1. Algoritmanın Genel İşleyişi 

Euclid düzleminde tanımlı ve en az üç noktası doğrusal olmayan bir noktalar 

kümesi 푆 olsun. Algoritmamızın amacı mevcut Delaunay üçgenleştirmesine yeni 

Delaunay üçgenleri ekleyerek tüm nokta kümesini kapsayan Delaunay 

üçgenleştirmesini bulmaktır.  

Özellik 3.7’de belirtildiği gibi 푆 kümesinin dışbükey kabuğunun her bir sınır kenarı 

bir Delaunay kenarıdır. Algoritmada başlangıç için, 퐷퐾(푆) dışbükey kabuğunun 

sınır kenarları arasından, bitim noktalarından biri sözlük sıralamasına göre 푆 

kümesinin diğer tüm noktalarından daha küçük olan ve 푆 kümesinin diğer tüm 

noktaları sağında kalacak biçimde yönlenmiş olan kenar seçilir. Bu kenara 

başlangıç sınır kenarı adını verelim. Bilindiği gibi Delaunay üçgenleştirmesine ait 

bir kenar, noktalar kümesinin dışbükey kabuğunun sınırına ait değilse kenarın 

ayırdığı iki yüz vardır ve bu yüzler birer Delaunay üçgenidir. Eğer bu kenar 

noktalar kümesinin dışbükey kabuğunun sınırına aitse kenarın ayırdığı iki yüzden 

biri bir Delaunay üçgeni, diğeri ise, sınırsız yarı düzlemdir. Başlangıç sınır 

kenarının bir yüzünün bu kenarın solunda kalan sınırsız yarı düzlem olduğu 

bilinmektedir. Algoritmaya başlangıç sınır kenarının bir Delaunay üçgeni olması 

gereken bilinmeyen yüzünü bulmakla başlanır. Bulunan bu üçgen yüzün başlangıç 

sınır kenarı olmayan diğer iki kenarının da birer Delaunay üçgeni olması gereken 

bilinmeyen yüzleri bulunarak algoritmaya devam edilir. Bu şekilde bilinmeyen yüzü 

olan hiçbir kenar kalmayana dek algoritma devam ettirildiğinde, 푆 noktalar 

kümesinin Delaunay üçgenleştirmesi bulunur. 

Bir kenarın bilinmeyen yüzünün nasıl bulunacağına geçmeden önce 퐷(푆)  

Delaunay üçgenleştirmesinin kenarlarını durağan, canlı ve ölü olarak 

sınıflandıralım. Durağan kenarlar henüz algoritma tarafından işleme sokulmamış 

ve dolayısıyla her iki yüzü de bilinmeyen kenarlar, canlı kenarlar mevcut 

üçgenleştirmeye ait ve bir yüzü bilinmeyen kenarlar, ölü kenarlar ise, mevcut 
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üçgenleştirmeye ait ve her iki yüzü de bilinen kenarlardır. Bu sınıflandırmaya göre 

algoritmanın amacı durağan kenarları canlı, canlı kenarları ölü yapmaktır. Sonuçta 

tüm kenarlar ölü olduğunda algoritma sonlanacak ve 푆 noktalar kümesinin 퐷(푆) 

Delaunay üçgenleştirmesi elde edilecektir.  

      

Şekil 3.14. Delaunay üçgenleştirmesinin adım adım geliştirilmesi (Laszlo [14]). 

Mevcut üçgenleştirmenin canlı kenarlarının kümesine üçgenleştirmenin sınır 
kümesi adı verilmektedir. Sınır kümesinin bilinmeyen yüzü bulunan bir öğesi ölü 

duruma geçer ve sınır kümesinden silinir. Bulunan yeni yüzün kenarları ise, 

durağan durumdan canlı duruma geçer ve bu kenarlar sınır kümesine eklenir. 

Üçgenleştirmenin sınır kümesi boş olana kadar algoritma devam eder ve sınır 
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kümesinin öğelerinin bilinmeyen yüzlerini bulmak için bir dizi işlemler yapılır. 

Algoritmanın adım adım ortaya çıkardığı üçgenleştirme Şekil 3.14’de gösterilmiştir. 

 

3.1.2.2. Bir Kenarın Bilinmeyen Yüzünün Bulunması 

Mevcut üçgenleştirmenin sınır kümesine ait bir kenarı 푒 ile adlandıralım. Canlı olan 

푒 kenarının bilinmeyen yüzü ya 푒 kenarının bitim noktalarıyla, bu noktalardan 

farklı, 푆 kümesine ait bir noktanın oluşturduğu Delaunay üçgenidir ya da sınırsız 

yarı düzlemdir. Bilinmeyen yüz bir Delaunay üçgeniyse 푒 kenarıyla birlikte bu yüzü 

oluşturan 푆 kümesinin öğesine 푒 kenarının eşi adı verilir. 푆 noktalar kümesinde 

푒 kenarının eşi olabilecek bir nokta yoksa kenarın bilinmeyen yüzü sınırsız yarı 

düzlemdir.  

Eş kavramının tanımından da anlaşıldığı üzere, bir kenarın eşinin ne olduğunu 

bulmak, o kenarın bilinmeyen yüzünü bulmak demektir. 푆 noktalar kümesinde 

푒 kenarının eşi olabilecek bir nokta yoksa kenarın bilinmeyen yüzünün sınırsız yarı 

düzlem olduğunu söylemiştik. Tersine, 푆 noktalar kümesinde 푒 kenarının eşi 

olabilecek bir nokta varsa bu noktanın 푒 kenarıyla oluşturduğu üçgen bir Delaunay 

üçgenidir. Yani oluşan bu üçgenin çevrel çemberi 푆 kümesine göre boş olacaktır. 

Canlı 푒 kenarının bitim noktalarını 푝 ve 푞 ile adlandıralım. Düzlemde sınırında 푝 ve 

푞 noktalarını barındıran sonsuz sayıda çember vardır. Bu çemberler ailesine 

퐶(푝, 푞) adını verelim. 퐶(푝, 푞) ailesinin öğelerinin ortak özelliği hepsinin merkez 

noktasının 퐵(푝, 푞) doğrusunun üzerinde olmasıdır. Aynı merkez noktasına sahip 

ve sınırında 푝 ve 푞 noktalarını barındıran yalnızca bir tane çember olabileceğinden, 

퐵(푝, 푞) doğrusunun noktalarıyla 퐶(푝, 푞) ailesinin çemberleri arasında birebir bir 

eşleşme vardır. 퐶(푝, 푞) ailesinin öğesi olan her çemberin merkezi, 퐵(푝, 푞) 

doğrusunun parametrik denkleminde bir değer alır. Bu değerler 퐶(푝, 푞) ailesinin 

öğelerini karakterize etmekte kullanılır. Örneğin, 퐶(푝, 푞) ailesinin bir öğesi 퐵(푝, 푞) 

doğrusunun parametrik denkleminde 푟 değerini alıyorsa bu çember Şekil 3.15’de 

gösterildiği gibi 퐶  ile adlandırılır.  
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Şekil 3.15. 푝푞 kenarının çevrel çemberlerinin adlandırılması (Laszlo [14]’dan 
değiştirilerek) 

Algoritmada, canlı kenarlar 푆 kümesinin henüz üçgenleştirmeye dahil edilmemiş 

noktaları kenarın sağında kalacak biçimde yönlendirilir. Bu durumda canlı bir 

kenarın bilinen yüzü, kenarın her zaman solunda kalır. Algoritmada, 퐵(푝, 푞) 

doğrusunun 푥 yönünde artan bir parametrizasyonu yapılmaktadır. Canlı 푒 

kenarının bilinen yüzünün çevrel çemberi 퐶  olsun. Bilinen yüz sınırsız yarı 

düzlemse 푟 =  −∞ olduğu açıktır. Şimdi, 푒 kenarının bilinmeyen yüzünün çevrel 

çemberi 퐶  olsun. Bu durumda, hem  푡 >  푟 eşitsizliği sağlanmakta hem de 

푒 kenarının bilinmeyen yüzünün sınırsız yarı düzlem olduğu durumda 푡 =  ∞ 

olmaktadır. Şimdi 푒 kenarının bilinmeyen yüzünün bir üçgen olduğunu varsayalım. 

Bu durumda, 퐶  çemberi, 퐶(푝, 푞) ailesinin, 푆 kümesinin 푒 kenarının sağında kalan 

noktalarından birini sınırında barındıran ve 푆 kümesine göre boş olan öğesidir. 

İddia 푆 kümesinin 푒 kenarının sağında kalan noktalarından birini sınırında 

barındıran 퐶(푝, 푞 ) ailesine ait çemberler arasında, 푟 değerinden büyük en küçük 푡 

değeriyle karakterize edilen çember, 푆 kümesine göre boş olan tek çemberdir. 

Kanıt 푆 kümesinin 푒 kenarının sağında kalan noktalarından birini sınırında 

barındıran 퐶(푝, 푞) ailesine ait çemberlerin hepsinin merkezinin parametrik 

değerinin, 푟  değerinden büyük olduğu açıktır. Şimdi 푟 değerinden büyük en küçük 

değer olan 푡 değeriyle karakterize edilmiş bir 퐶  çemberini inceleyelim. Şekil 

3.16’da görüldüğü gibi 퐶  çemberinin 푒 kenarının solunda kalan kısmı, bilinen 

yüzün çevrel çemberi olan 퐶  çemberinin içinde kalmaktadır. 퐶  çemberi 

푆 kümesine göre boş olduğundan, 퐶  çemberinin 퐶  çemberinin içinde kalan bu 
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kısmı, 푆 kümesinin herhangi bir noktasını içermez. Şimdi 퐶  çemberinin 푒 kenarının 

sağında kalan kısmının içinde 푆 kümesine ait bir 푎 noktasının bulunduğunu 

varsayalım. Bu durumda 푎  noktası da 푒 kenarının sağında kalmaktadır ve 퐶(푝, 푞) 

ailesine ait, 푎 noktasını sınırında barındıran bir 퐶  çemberi vardır. Açıkça 

görülmektedir ki, 퐶  çemberini karakterize eden 푠 değeri 푟 değerinden büyük ve 푡 

değerinden küçüktür. Bu da başta belirttiğimiz, 푡 değerinin koşullarımızı sağlayan 푟 

değerinden büyük en küçük parametrik değer olması kabulümüzle çelişir. 

Dolayısıyla 퐶  çemberinin 푒 kenarının sağında kalan parçasında da 푆 kümesine ait 

hiçbir nokta bulunmaz. Dolayısıyla 퐶  çemberi 푆 kümesine göre boştur. Parametrik 

değer 푡 ile 퐶   çemberinden başka hiçbir çemberi karakterize edemeyeceğimizden, 

퐶   çemberi 퐶(푝, 푞) ailesinin 푆 kümesinin 푒 kenarının sağında kalan noktalarından 

birini sınırında barındıran ve 푆 kümesine göre boş olan tek öğesidir. ■ 

Dolayısıyla 푒 kenarının eşi, 푆 kümesine ait, 푒 kenarının sağında bulunan ve 

yukarıda verilen iddiadaki koşulu sağlayan 퐶  çemberinin sınırında bulunan 

noktadır. 

               

Şekil 3.16. Bir kenarın eşinin bulunması (Laszlo [14]’dan değiştirilerek) 

Bu bilgiler ışığında algoritmada, 푆 kümesinin her bir noktası için, bu noktanın 

sınırında bulunduğu 퐶(푝, 푞) ailesine ait çemberi karakterize eden parametrik değer 

bulunur. Bu işlem yapılırken bir üçgenin çevrel çemberinin merkezinin, o üçgenin 

kenarlarının dik kenarortaylarının kesişim noktası olması esasından faydalanılır.  
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Örneğin, 푆 kümesinin 푝 ve 푞 noktalarından farklı bir öğesi 푏 noktası olsun. 퐶(푝, 푞) 

ailesinin 푏 noktasını sınırında bulunduran öğesi, 퐵(푝, 푞) ile 퐵(푞, 푏) doğrularının 

kesişim noktasının 퐵(푝, 푞) doğrusunun parametrik denkleminde aldığı değerle 

karakterize edilir. Bu şekilde bulunan parametrik değerler arasından, kenarın 

bilinen yüzünün çevrel çemberi olan 퐶  çemberini karakterize eden 푟 değerinden 

büyük en küçük değeri veren nokta bulunur. İşte bu nokta 푒 kenarının eşidir ve 푒 

kenarının bu noktayla oluşturduğu Delaunay üçgeni, üçgenleştirmeye dahil edilir. 

Bu durumda yeni oluşan üçgenin, 푒 kenarı dışındaki kenarları durağandan canlı 

duruma geçer ve sınır kümesine eklenir. 푒 kenarı ise, canlıdan ölü duruma geçer 

ve sınır kümesinden silinir.  

 

3.1.2.3. Algoritmanın Genel Durumlarda İşleyişi 

Bölümün başında, incelediğimiz Delaunay üçgenleştirme algoritmasına girdi olarak 

verilen noktalar kümesinin öğe sayısı üçten fazla olan hiçbir alt kümesinin 

çembersel olmadığını belirtmiştik. Ancak gerçek veriler bu duruma her zaman 

uygunluk göstermez. Böyle durumlarda algoritmanın bir kenarın eşini bulma adımı 

sırasında o kenarın eşi olmaya aday birden fazla nokta ortaya çıkar. Algoritma bu 

durumda bu noktalardan 푆 kümesinde sıralama olarak ilk yer alanı seçer. O halde 

genel durumlar da düşünülürse bu algoritma 푆 noktalar kümesinin Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin herhangi bir tamamlamasını oluşturan bir algoritmadır. 

Algoritmanın beklenen işleyiş zamanı Laszlo[14] tarafından 푂(푛 ) olarak 

verilmiştir. 

 

3.1.3. vtkDelaunay2D Sınıfının İncelenmesi 

Euclid düzleminde tanımlı bir noktalar kümesinin Delaunay üçgenleştirmesini 

oluşturmak için birden fazla algoritma bulunduğundan giriş bölümünde söz 

etmiştik. Bu algoritmalardan biri de Watson[31] tarafından 1981’de 푛 boyutta 

yapılan Delaunay üçgenleştirmeleri için ortaya koyulan Delaunay üçgenleştirmesi 

algoritmasını iki boyuta indirgenmiş halidir.  
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Algoritmanın genel mantığı, Delaunay üçgenlerinin çember ölçütüne 

dayanmaktadır. Algoritmanın genel işleyişi ise, mevcut Delaunay 

üçgenleştirmesine yeni noktalar ekleyerek sağlanır. Watson[31] algoritmanın bir 

çok özelliğinden, detaylarından ve Nielson et. al [21]’ın da belirttiği gibi N öğeli bir 

noktalar kümesi için beklenen işleyiş zamanı 푂(푁 / ) den daha fazla olmayacak 

bir implementasyonundan bahsetmiştir. 

vtkDelaunay2D sınıfında ise, Schroder et. al. [24]’in de belirttiği gibi Watson[31] 

tarafından ve bağımsız bir şekilde aynı zamanda Bowyer[6] tarafından geliştirilen 

yukarıda kısaca bahsettiğimiz algoritmanın esas alındığı bir Delaunay 

üçgenleştirmesi algoritması uygulanmıştır. Aşağıda algoritmanın adımları çeşitli 

başlıklar altında incelenmiştir. 

 

3.1.3.1. Başlangıç Delaunay Üçgenleştirmesinin Bulunması 

Watson’ın ortaya koyduğu Delaunay üçgenleştirme algoritmasının mevcut bir 

Delaunay üçgenleştirmesine yeni noktalar ekleyerek işlediğinden bahsetmiştik.  

Dolayısıyla, algoritmayı işleme sokabilmek için, elimizde mevcut bir başlangıç 

Delaunay üçgenleştirmesinin olması gerekmektedir. Algoritmada başlangıç 

Delaunay üçgenleştirmesinden beklenen özellik, noktalar kümesinin bütün 

öğelerini içermesidir. vtkDelaunay2D sınıfında başlangıç Delaunay 

üçgenleştirmesi için noktalar kümesinin, kümenin bütün öğelerini içinde veya 

sınırında barındıran sınırlayıcı dikdörtgeninden faydalanılmıştır. Şekil 3.17 (a)’da 

11 öğeli bir noktalar kümesinin sınırlayıcı dikdörtgeni gösterilmiştir. Noktalar 

kümesinin bütün öğelerini içinde veya sınırında barındıran sınırlayıcı 

dikdörtgeninin ağırlık merkezi    푀 = (푀 , 푀 ) noktası, köşegen uzunluğu 푟 pozitif 

gerçel sayısı olsun. Ayrıca başlangıç üçgenleştirmesinin büyüklüğünü ayarlamak 

amacıyla değeri kullanıcı tarafından belirlenebilen ve eğer kullanıcı bir değer 

belirlemediyse ön tanımlı (default) olarak 1 değerini alan 표푓푓푠푒푡 adlı bir değişken 

tanımlanmıştır. 푀 merkezli ve 푟 yarıçaplı çember üzerinde koordinatları, 퐸ş. 3.5. ile 

verilen sekiz nokta tanımlayalım.  
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푥 =  푀 + 표푓푓푠푒푡 ∙ 푟 ∙ 푐표푠(45° ∙ 푖 )                            (3.5) 

푦 =  푀 + 표푓푓푠푒푡 ∙ 푟 ∙ 푠푖푛(45° ∙ 푖 )           , 푖 =  0,1, . . ,7  

Açıkça görülmektedir ki, 푀 merkezli 푟 yarıçaplı çember, tanımladığımız sekiz 

noktadan herhangi üçünün oluşturduğu üçgenin çevrel çemberidir ve diğer beş 

nokta bu çevrel çemberin sınırındadır. Dolayısıyla bu çember başlangıç 

üçgenleştirmesi için aldığımız sekiz noktaya göre boştur. Bu sebepten, başlangıç 

üçgenleştirmesinin çember üzerindeki bu sekiz noktayla yapılacağı düşünülürse 

yapılan herhangi bir üçgenleştirme Delaunay üçgenleştirmesi olacaktır. 

vtkDelaunay2D sınıfında uygulanan algoritmada Şekil 3.17 (b)’de gösterilen 

başlangıç Delaunay üçgenleştirmesi kullanılmaktadır. 

 

     (a)               (b) 

Şekil 3.17. (a)Noktalar kümesinin sınırlayıcı dikdörtgeni (b) Noktalar kümesinin 
sınırlayıcı dikdörtgeni ve başlangıç Delaunay üçgenleştirmesi 

 

3.1.3.2. Noktaların Mevcut Üçgenleştirmeye Eklenmesi 

Başlangıç Delaunay üçgenleştirmesinin bulunmasının ardından noktalar kümesinin 

öğeleri teker teker mevcut üçgenleştirmeye eklenmeye başlanır. Bir noktanın 

mevcut üçgenleştirmeye eklenmesi sırasında iki durum ortaya çıkar. Birincisi 

eklenecek noktanın mevcut üçgenleştirmenin üçgenlerinden birinin içinde 

bulunması, diğeri ise, eklenecek noktanın mevcut üçgenlerden birinin sınırında 

yani kenarında bulunmasıdır. 
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Şekil 3.18 (a)’da gösterildiği gibi mevcut üçgenleştirmenin bir üçgeninin içinde 

kalan bir nokta, o üçgeni üç yeni üçgene böler. Dolayısıyla yeni üçgenleştirmeyle 

birlikte mevcut üçgen sayısı iki artar. Nokta, mevcut üçgenleştirmenin iki üçgeninin 

ortak bir kenarında bulunuyorsa Şekil 3.18 (b)’de gösterildiği gibi, her iki üçgen de 

iki parçaya bölünür ve üçgen sayısı iki artar. Burada bahsettiğimiz nokta ekleme 

işlemi sonucu ortaya çıkan bütün durumlarda oluşan yeni üçgenlerin birleşimi bir 

poligondur. Bu poligonun en az iki sınır kenarı, eski üçgenleştirmenin bir üçgeniyle 

yeni üçgenleştirmenin bir üçgeninin ortak kenarıdır ve bu iki üçgen bir dörtgen 

oluşturur.  

 

                                   (a) 

 

                                                          (b)                                                                        

Şekil 3.18. (a) Eklenen noktanın bir üçgenin içinde bulunması durumu (b) Eklenen 
noktanın iki üçgenin ortak kenarında bulunması durumu  
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Teorem 3.3’den sonlu bir S noktalar kümesinin herhangi bir üçgenleştirmesinin, 

Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir tamamlaması olması için bu üçgenleştirmenin 

S noktalar kümesinin yerel eş açılı üçgenleştirmesi olmasının gerekli ve yeterli 

koşul olduğunu biliyoruz. Önerme 3.2’de ise, S sonlu noktalar kümesine ait bir 

üçgenleştirmenin dışbükey bir dörtgeninin en büyük – en küçük açı ölçütüne göre 

hangi köşegeniyle iki üçgene bölünmesi gerektiğini görmüştük. Yani bir 

üçgenleştirmenin bütün dışbükey dörtgenlerinin en büyük – en küçük açı ölçütüne 

göre doğru köşegenini seçersek bu üçgenleştirme noktalar kümesinin Delaunay 

ön-üçgenleştirmesinin bir tamamlaması olur. 

Algoritmamızın amacı noktalar kümesinin Delaunay ön – üçgenleştirmesinin bir 

tamamlamasını bulmak olduğundan, nokta ekleme işlemi sonucu biri yeni biri eski 

iki üçgenin oluşturduğu dışbükey poligonun mevcut köşegeni en büyük – en küçük 

açı ölçütüne göre doğru bir köşegen değilse bu köşegen silinir. Silinen köşegenin 

yerine dörtgenin yeni köşegeni üçgenleştirmeye eklenir. Bu işlem tekrarlanarak 

üçgenleştirmeye eklenen noktayla oluşan bütün yeni dışbükey dörtgenlerin 

köşegenleri en büyük – en küçük açı ölçütüne uygun hale getirilir. Böylece oluşan 

yeni üçgenleştirme, noktalar kümesinin mevcut halinin Delaunay ön-

üçgenleştirmesinin bir tamamlamasıdır. Eklenen her yeni noktayla birlikte aynı 

işlemler yapılır. Dolayısıyla bütün noktalar eklendiğinde oluşan üçgenleştirme, 푆 

noktalar kümesinin Delaunay ön-üçgenleştirmesinin bir tamamlamasıdır. Şekil 

3.19’da mevcut Delaunay üçgenleştirmesinin her bir nokta eklenişiyle meydana 

gelen değişimi adım adım gösterilmiştir.  

 

3.1.3.3. Köşegen Değiştirme İşlemi 

Mevcut üçgenleştirmeye eklenen bir noktayla birlikte oluşan yeni dışbükey 

dörtgenlerden birinin köşeleri, 푆 noktalar kümesinin öğelerinden 푝 , 푝 , 푝 ve 푝  

noktaları olsun. Oluşan bu yeni dörtgenin köşegeninin 푝 푝  kenarı olduğunu 

varsayalım. Dolayısıyla dörtgeni oluşturan iki üçgen ∆푝 푝 푝   üçgeni ve 

∆푝 푝 푝  üçgenidir. Algoritmada bu üçgenlerden birinin, örneğin, ∆푝 푝 푝  üçgeninin, 

çevrel çemberinin merkezi ve yarıçapının karesi hesaplanır. Eğer 푝  noktasının 
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∆푝 푝 푝  üçgeninin çevrel çemberinin merkezine olan uzaklığının karesi, çemberin 

yarıçapının karesinden küçük ise bu nokta çevrel çemberin içinde kalıyor demektir.  

 

 

 

Şekil 3.19. Mevcut üçgenleştirmeye nokta eklenmesi işlemleri 
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Bu durumda 푝 푝  kenarı üçgenleştirmeden silinir ve yerine 푝 푝  kenarı 

üçgenleştirmeye eklenir. Dolayısıyla eski üçgenleştirmedeki ∆푝 푝 푝   üçgeni ve 

∆푝 푝 푝   üçgenlerinin yerini, yeni üçgenleştirmede ∆푝 푝 푝   üçgeni ve ∆푝 푝 푝   

üçgeni alır. Tersine, 푝  noktasının, ∆푝 푝 푝  üçgeninin çevrel çemberinin merkezine 

olan uzaklığının karesi, çemberin yarıçapının karesinden büyük ise, bu nokta 

∆푝 푝 푝  üçgeninin çevrel çemberinin dışında kalıyor demektir. Bu durumda bu 

dörtgende bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. 

 

3.1.3.4. Bir Üçgenin Çevrel Çemberinin Bulunması 

vtkDelaunay2D sınıfında, verilen bir üçgenin çevrel çemberi VTK grafik 

kütüphanesinin üçgenleri temsil eden sınıfı olan vtkTriangle sınıfının 

Circumcircle yöntemi kullanılarak bulunur. Bu yöntemde yürütülen mantık, bir 

üçgenin çevrel çemberinin merkezinin, o üçgenin kenarlarının dik kenar 

ortaylarının kesişiminde yer alması esasına dayanır. Üçgenin iki kenarının dik 

kenar ortayları ve bu kenar ortayların kesişimi Circumcircle yöntemi içinde 

basit matematiksel işlemlerle bulunmaktadır.  

 

3.1.3.5. Bir Noktanın Bir Üçgene Göre Konumunun Belirlenmesi 

vtkDelaunay2D sınıfında yürütülen Delaunay üçgenleştirme algoritmasının genel 

mantığı, mevcut üçgenleştirmeye nokta eklemek olduğundan, algoritmanın en 

önemli adımlarından biri, bir noktanın bir üçgene göre konumunu bulmaktır. Bir 

noktanın bir üçgene göre konumunu bulmak demek, bu noktanın bu üçgenin 

içinde, dışında veya sınırında olup olmadığını bulmak demektir. 

Euclid düzleminde bir nokta 푥 ve köşeleri 푝 , 푝  ve 푝 düzlemsel noktaları olan bir 

üçgen 푇 olsun. 푇 üçgeninin 푝 푝  kenarı boyunca uzanan doğru, düzlemi iki 

parçaya böler. Bu parçalardan 푇 üçgenini içeren yarı düzlemi, 푝 푝  kenarının 

pozitif yarı düzlemi, diğer parçayı ise, 푝 푝  kenarının negatif yarı düzlemi olarak 

adlandıralım. Aynı adlandırmayı, diğer kenarlar için de yapabiliriz. Bu durumda, 

eğer 푥 noktası 푇 üçgeninin her bir kenarının pozitif yarı düzleminde kalıyorsa 푥 
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noktası 푇 üçgeninin içindedir. Eğer 푥 noktası 푇 üçgeninin en az bir kenarının pozitif 

yarı düzleminde kalmıyorsa 푥 noktası 푇 üçgeninin ya üzerinde ya da dışında 

demektir. vtkDelaunay2D sınıfında bu mantık temel alınarak noktanın bir üçgene 

göre konumunu bulan bir yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemde 푇 üçgeninin 

kenarları teker teker seçilerek bir takım işlemlere tabi tutulur. 푇  üçgeninin 

kenarlarından ilk olarak  푝 푝  kenarının seçildiğini varsayalım. Bu kenara 

bahsettiğimiz işlemleri uygulamak için üç adet birim uzunluklu vektör 

tanımlayacağız. Bu vektörlerden ilki, 푛 vektörü adını vereceğimiz,  푝 푝  kenarına 

dik olan birim uzunluklu vektörlerden biridir. İkinci vektör ise, 푣 vektörü olarak 

adlandıracağımız, 푝 푝  vektörüyle aynı yöndeki birim uzunluklu vektördür. Üçüncü 

vektör ise, 푤 vektörü olarak adlandıracağımız, 푝 푥 vektörüyle aynı yöndeki birim 

uzunluklu vektördür. Şimdi genelliği bozmadan, 푣 vektörünün 푛 vektörüyle yaptığı 

açının mutlak değerinin 90° den küçük olduğunu varsayalım. Biliyoruz ki, 푝  

noktası 푇 üçgenine ait bir nokta olduğundan, 푝 푝  kenarının pozitif yarı düzleminde 

yer alır. Bu durumda 푤 vektörünün 푛 vektörüyle yaptığı açının mutlak değeri       

90° den küçükse 푥 noktası da 푝 푝  kenarının pozitif yarı düzlemindedir. Tersine 푤 

vektörünün 푛 vektörüyle yaptığı açının mutlak değeri 90° den büyükse 푥 noktası 

푝 푝  kenarının negatif yarı düzlemindedir. Eğer 푥 noktası, 푇 üçgeninin en az bir 

kenarının negatif yarı düzlemindeyse 푥 noktası 푇 üçgeninin dışındadır. Eğer 푥 

noktası, 푇 üçgeninin her kenarının pozitif yarı düzlemindeyse 푥 noktası 푇 

üçgeninin içindedir. Eğer 푥 noktası, 푇 üçgeninin bir kenarının ne pozitif ne de 

negatif yarı düzleminde ve diğer iki kenarın da pozitif yarı düzleminde ise 푥 noktası 

bu kenarın dolayısıyla da 푇 üçgeninin üzerindedir. 

Yukarıda adım adım açıklanan vtkDelaunay2D sınıfının uyguladığı algoritmada 

son olarak, kullanıcının isteğine bağlı olarak başlangıç üçgenleştirmesine ait 

köşeler ve bu köşelerle ilişkili kenarlar, sonuçta ortaya çıkan Delaunay 

üçgenleştirmesinden silinir. Eğer başlangıç üçgenleştirmesi yeteri kadar büyük 

seçilmezse bu silme işlemi sonucu ortaya çıkan Delaunay üçgenleştirmesinin esas 

uzayı, Şekil 3.20 (a)’da gösterildiği gibi, noktalar kümesinin dışbükey kabuğuyla 

aynı çıkmayabilir. Ancak Şekil 3.20 (b)’de gösterildiği gibi, yeteri kadar büyük bir 

başlangıç üçgenleştirmesinin seçilmesiyle bu sorun ortadan kaldırılır. Daha önce 

de bahsedildiği gibi, başlangıç üçgenleştirmesinin büyüklüğü, kullanıcı tarafından 

표푓푓푠푒푡 değişkeniyle ayarlanabilir. 
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                                   (a) 

 

                                                          (b)                                                                        

Şekil 3.20. Başlangıç Delaunay üçgenleştirmesinin silinmesi (a) 표푓푓푠푒푡 değerinin 1 
olduğu durum (b) 표푓푓푠푒푡 değerinin 2 olduğu durum 

 

3.1.4. Üç Boyutlu Noktaların vtkDelaunay2D Sınıfı Kullanılarak 

Üçgenleştirilmesi 

Yukarıda Euclid düzleminde tanımlı noktalar için Delaunay üçgenleştirmesinin 

tanımını ve özelliklerini verip, algoritmalarını inceledik. Ancak gerçek konumsal 

veriler, genel olarak Euclid uzayında tanımlıdır ve bu verilerin de 

üçgenleştirilmeleri gerekmektedir. Bunun için genel olarak uygulanan yöntem, üç 

boyutlu noktaların 푥푦-düzlemindeki izdüşümlerinin üçgenleştirilmesi ve bu 

üçgenleştirmedeki nokta ilişkileri bozulmadan, üçgenlerin köşelerinin tekrar üç 

boyutlu uzaya taşınmasıdır.  
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                                   (a) 

 

                                                          (b)                                                                        

Şekil 3.21.Üç boyutlu noktaların vtkDelaunay2D sınıfı ile yapılan üçgenleştirmesi 
(a) Noktalar kümesinin 푥푦-düzlemine izdüşümünün alınması (b) İzdüşürülmüş 
noktaların Delaunay üçgenleştirmesinin üç boyuta taşınması 

Ancak bazı durumlarda üç boyutlu uzaydaki noktaların birbirlerine göre konumları, 

xy düzlemine izdüşümlerinde korunmayabilir ve hatta uzayda birbirinden farklı olan 

noktaların xy-düzlemindeki izdüşümleri birbirleriyle aynı olabilir. Bu durumda 푥푦-

düzleminde yapılan üçgenleştirme, üç boyutlu uzaya taşındığında birbiriyle 

kesişen kenarlar gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için 

üçgenleştirilmek istenen üç boyutlu noktalar kümesi, bir takım dönüşümler 

yapılarak 푥푦-düzlemine düzgün bir şekilde izdüşecek hale getirilir ve  푥푦-

düzlemine izdüşürülür. İzdüşüm noktalarının kümesi üçgenleştirilir ve yine aynı 

şekilde üçgenleştirmenin nokta ilişkileri bozulmadan üçgenlerin köşeleri üç boyutlu 

uzaydaki karşılıklarına taşınır. vtkDelaunay2D sınıfında böyle durumlar için 
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geliştirilmiş setTransform yöntemi tanımlanmıştır. Bu yöntem değişken olarak, 

VTK kütüphanesinin dönüşümler için özelleştirilmiş sınıfı olan 

vtkAbstractTransform sınıfının herhangi bir nesnesini alır ve bu nesneyle 

tanımlanan dönüşümü, vtkDelaunay2D sınıfına girdi olarak verilen noktalara 

uygular. Bu şekilde vtkDelaunay2D sınıfı kullanılarak Şekil 3.21’de gösterildiği 

gibi, üç boyutlu noktaların Delaunay üçgenleştirmesi yapılmış olur. 

 

 

Şekil 3.22. Rasgele oluşturulmuş sonlu noktalar kümesinin vtkDelaunay2D sınıfı 
ile üçgenleştirmesinin akış hattı (Schroeder et al. [24]’dan değiştirilerek) . 

Şekil 3.22’de uzayda sonlu bir noktalar kümesinin vtkDelaunay2D sınıfıyla 

üçgenleştirilmesi için gerçekleştirilen işlem hattı gösterilmektedir.  
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     (a) 

       

               (b) 

Şekil 3.23. Nokta sayısı 1988 olan gerçek bir arazi verisinin vtkDelaunay2D 
sınıfıyla üçgenleştirmesi (a) yüzey olarak (b) tel çerçeve olarak 

Şekil 3.23 ve Şekil 3.24’de ise, gerçek arazi verilerinin vtkDelaunay2D sınıfı 

kullanılarak üçgenleştirilmesi gösterilmiştir 
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            (a)  

 

            (b)  

Şekil 3.24. Nokta sayısı 88702 olan gerçek bir arazi verisinin vtkDelaunay2D 
sınıfıyla üçgenleştirmesi (a) yüzey olarak (b) tel çerçeve olarak 
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3.2. 3B EUCLID UZAYINDA VORONOI ÇİZGESİ VE DELAUNAY 

DÖRTYÜZLÜLEŞTİRMESİ 

Euclid uzayında tanımlı, öğe sayısı dörtten küçük olmayan ve bütün öğeleri 

doğrusal olmayan bir 푆 noktalar kümesi tanımlayalım. 푆 noktalar kümesinin    

Tanım 2.12’de tanımladığımız üçgenleştirmesine, 푆 noktalar kümesinin 

dörtyüzlüleştirmesi adını vereceğiz. Uzayın herhangi iki 푝 =  (푝 , 푝 , 푝 ) ve 

푞 =  (푞 , 푞 , 푞 ) noktası arasındaki Euclid uzaklığını 퐸ş. 3.6. ile ve bu noktalar 

arasındaki doğru parçasını [푝푞] ile gösterelim.  

푑(푝, 푞) =   (푝 − 푞 ) + (푝 − 푞 ) + (푝 − 푞 )                                                             (3.6) 

S noktalar kümesinin iki öğesi, 푝 ve 푞 noktaları olsun. Bitim noktaları 푝 ve 푞 

noktası olan [푝푞]  doğru parçasını tam merkezinden dik kesen düzlemi, 퐵(푝, 푞) ile 

gösterelim. Açıkça görülmektedir ki, 퐵(푝, 푞) düzlemi aynı zamanda 푝 ve 푞 

noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların kümesi olarak da tanımlanabilir. Yani 

퐵(푝, 푞) düzlemi için 퐸ş. 3.7. doğrudur. 

퐵(푝, 푞)  =  {푥   ℝ  | 푑(푝, 푥)  =  푑(푞, 푥)}                                                                               (3.7)  

Tanım 3.7 [2] 푞 ∈ 푆 ve 푞 ≠  푝  olmak üzere 퐵(푝, 푞) düzlemlerinin oluşturduğu yarı 

uzayların kesişimine, 푝 noktasının 푆 kümesine göre Voronoi bölgesi denir ve 

푉퐵(푝, 푆) ile gösterilir. 

Özellik 3.8 [2] 푝 noktasının 푆 kümesine göre 푉퐵(푝, 푆) Voronoi bölgesi, bir 

dışbükey çokyüzlüdür. 

Tanım 3.8 [2] Euclid uzayında tanımlı 푆 noktalar kümesinin her öğesinin 

푆 kümesine göre Voronoi bölgelerinin oluşturduğu çokyüzlüler karmaşığına, 푆 

noktalar kümesinin Voronoi çizgesi denir. S noktalar kümesinin Voronoi çizgesi 

푉(푆) ile gösterilir.  

Voronoi çizgesini oluşturan Voronoi bölgelerinin, birer çokyüzlü oldukları için 

boyutu en fazla üç, en az sıfır olan yüzleri vardır. Tanım 2.16’da verilen 

çokyüzlüler karmaşığı tanımından, Voronoi bölgelerinin yüzleri de 푉(푆) Voronoi 

çizgesinin öğeleridir. 푉(푆) Voronoi çizgesinin boyutu iki olan öğelerine çizgenin 
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yüzeyleri, boyutu bir olan öğelerine çizgenin kenarları ve boyutu sıfır olan 

öğelerine çizgenin köşeleri denir. 

Tanım 3.9 [13] İçinde 푆 noktalar kümesinin hiçbir öğesini barındırmayan kürelere, 

푆 kümesine göre boş küre adını verelim. 푆 noktalar kümesinin düzlemsel olmayan 

herhangi dört noktasından geçen bir tek küre vardır ve bu küreye bu dört noktanın 

çevrel küresi adı verilir. 푆 noktalar kümesinin hepsi birden düzlemsel olmayan ve 

푆 noktalar kümesine göre çevrel küreleri boş olan dört noktasının oluşturduğu 

dörtyüzlüye, Delaunay dörtyüzlüsü adı verilir. 푆 noktalar kümesinin bütün 

dörtyüzlüleri Delaunay dörtyüzlüsü olan dörtyüzlüleştirmesine, 푆 noktalar 

kümesinin Delaunay dörtyüzlüleştirmesi adı verilir ve bu dörtyüzlüleştirme 퐷(푆) 

ile gösterilir. 

Şekil 3.25’de 11 elemanlı bir noktalar kümesinin Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin 

bir kaç farklı açıdan görünümü gösterilmiştir.  

Teorem 3.11 [26] Euclid uzayında tanımlı 푆 noktalar kümesinin hiçbir dört noktası 

küresel olmasın. O halde 푆 noktalar kümesinin Delaunay dörtyüzlüleştirmesi, 

푆 noktalar kümesinin 푉(푆) Voronoi çizgesinin çifteşidir. 

Teorem 3.11’in kanıtı, iki boyutlu durum için verilen Teorem 3.2’ nin kanıtına 

benzer şekilde yapılabilir. Voronoi çizgesi ve Delaunay dörtyüzlüleştirmesi 

tanımlarından, Euclid uzayında tanımlı sonlu 푆 noktalar kümesinin 푉(푆) Voronoi 

çizgesinin köşelerinin, 퐷(푆) Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin dörtyüzlülerinin çevrel 

kürelerinin merkezleri olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

Tanım 3.10 [22] ℝ  de bir geometrik 푘-simpleks 휎 olsun. 휎 푘-simpleksini kapsayan 

en küçük  küreye  휎 푘-simpleksinin minimum kapsama küresi denir. 

Euclid düzleminde tanımlı sonlu bir noktalar kümesinin Delaunay 

üçgenleştirmesinin, noktalar kümesinin diğer tüm üçgenleştirmeleri arasında 

üçgenlerin en küçük açısını en büyüğe çıkaran üçgenleştirme olduğundan 

bahsetmiştik. Ancak Schmitt ve Spehner [23]’ın da belirttiği gibi Delaunay 

üçgenleştirmesinin iki boyuttaki bu özelliği, daha büyük boyuttaki Delaunay 

üçgenleştirmeleri için sağlanmaz. Ancak Rajan[22] tarafından her boyuttaki 

Delaunay üçgenleştirmelerinin diğer tüm üçgenleştirmeler arasında üçgenlerin en 
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büyük minimum kapsama küresini en küçüğe indirgeyen üçgenleştirme olduğu 

gösterilmiştir. 

 

         

 

 

Şekil 3.25. Öğe sayısı 11 olan bir noktalar kümesinin vtkDelaunay3D sınıfı 
kullanılarak yapılan Delaunay dörtyüzlüleştirilmesi 

 

3.2.1. vtkDelaunay3D Sınıfının İncelenmesi 

Euclid uzayında tanımlı bir noktalar kümesinin Delaunay dörtyüzlüleştirmesini 

oluşturmak için birden fazla algoritma bulunduğundan daha önce söz etmiştik. Bu 

algoritmalardan biri de Bölüm 3.1.3’de kısaca bahsedilen, Watson[31] tarafından 

1981’de 푛 boyutta yapılacak Delaunay üçgenleştirmeleri için ortaya konan, 

Delaunay üçgenleştirmesi algoritmasının üç boyuta indirgenmiş halidir.  
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Algoritma, Bölüm 3.1.3’de bahsettiğimiz iki boyutlu noktalar için olan algoritmanın 

üç boyutlu noktalar için olan benzeridir. Yani benzer şekilde söylemek gerekirse 

algoritmanın genel mantığı, Delaunay dörtyüzlülerinin boş küre özelliğine 

dayanmaktadır. Algoritmanın genel işleyişi ise, mevcut Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesine yeni noktalar ekleyerek sağlanır. Watson[31] algoritmanın 

birçok özelliğinden ve detaylarından bahsetmiştir ve algoritmanın, öğe sayısı 푁 

olan bir noktalar kümesi için beklenen işleyiş zamanının 푂(푁 / ) den daha fazla 

olmayacağını belirtmiştir. 

vtkDelaunay3D sınıfında da vtkDelaunay2D sınıfında olduğu gibi Watson[31] 

tarafından ve bağımsız bir şekilde aynı zamanda Bowyer[6] tarafından geliştirilen, 

yukarıda kısaca bahsettiğimiz algoritmanın temel alındığı bir Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesi algoritması uygulanmıştır. vtkDelaunay3D sınıfının temel 

aldığı algoritmalar, vtkDelaunay2D sınıfıyla aynı olsa da iki sınıf arasında 

algoritma işleyişi bakımından birçok farklılık vardır. Aşağıda algoritmanın adımları 

çeşitli başlıklar altında incelenmiştir. 

 

3.2.1.1. Başlangıç Delaunay Dörtyüzlüleştirmesinin Bulunması 

Watson’ın ortaya koyduğu Delaunay dörtyüzlüleştirme algoritmasının, mevcut bir 

Delaunay dörtyüzlüleştirmesine yeni noktalar ekleyerek işlediğinden bahsetmiştik.  

Dolayısıyla, algoritmayı işleme sokabilmek için, elimizde mevcut bir başlangıç 

Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin olması gerekmektedir.  Başlangıç Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesinden beklenen özellik noktalar kümesinin bütün öğelerini 

içermesidir. vtkDelaunay3D sınıfında başlangıç Delaunay dörtyüzlüleştirmesi 

için, noktalar kümesinin, kümenin bütün öğelerini içinde veya sınırında barındıran 

sınırlayıcı kutusundan faydalanılmıştır. Şekil 3.26 (a)’da 11 öğeli bir noktalar 

kümesinin sınırlayıcı kutusu gösterilmiştir. Noktalar kümesinin bütün öğelerini 

içinde veya sınırında barındıran sınırlayıcı kutunun ağırlık merkezi 푀 =

 (푀 , 푀 , 푀 )  noktası, cisim köşegeni uzunluğu ise, 푑 >  0 olsun. Başlangıç 

dörtyüzlüleştirmesinin büyüklüğünün kullanıcı tarafından istenilen değerde 

ayarlanabilmesi için algoritmada gerçel değerli ve ön tanımlı değeri 2,5 olan bir 
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표푓푓푠푒푡 değişkeni tanımlanmıştır. Algoritmada verilen başlangıç 

dörtyüzlüleştirmesi, 퐸ş. 3.8. ile verilen altı nokta ve dört dörtyüzlüden oluşmaktadır.  

푃 =  (푀  –  푑 ∙  표푓푓푠푒푡 , 푀 , 푀 )  

푃 =  (푀 +  푑 ∙  표푓푓푠푒푡 , 푀 , 푀 )  

푃 =  (푀  , 푀  –  푑 ∙  표푓푓푠푒푡, 푀 )  

푃 =  (푀  , 푀 +  푑 ∙  표푓푓푠푒푡, 푀 )                                                                                           (3.8)  

푃 =  (푀  , 푀 , 푀  –  푑 ∙  표푓푓푠푒푡,  

푃 =  (푀  , 푀 , 푀  +  푑 ∙  표푓푓푠푒푡) 

Başlangıç dörtyüzlüleştirmesinin dörtyüzlüleri ise, 푃 푃 푃 푃 , 푃 푃 푃 푃 , 푃 푃 푃 푃  ve 

푃 푃 푃 푃  dörtyüzlüleridir. Bu dört dörtyüzlünün her birinin çevrel küresi, 푀 merkezli 

ve 푑 ∙  표푓푓푠푒푡 yarıçaplı küredir. Dolayısıyla bu dörtyüzlülerin hepsi boş küre 

koşulunu sağlar ve oluşturdukları dörtyüzlüleştirme bu sebepten bir Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesi olur. vtkDelaunay3D sınıfının 11 öğeli nokta kümesi için 

yaptığı başlangıç Delaunay dörtyüzlüleştirmesi, Şekil 3.26 (b)’de gösterilmiştir. 

 

(a)                                                                 (b) 

Şekil 3.26. (a)Noktalar kümesinin sınırlayıcı kutusu (b) Noktalar kümesinin 
sınırlayıcı kutusu ve başlangıç dörtyüzlüleştirmesi 
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3.2.1.2. Noktaların Mevcut Delaunay Dörtyüzlüleştirmesine Eklenmesi  

Başlangıç Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin bulunmasının ardından, noktalar 

kümesinin öğeleri teker teker mevcut Delaunay dörtyüzlüleştirmesine eklenmeye 

başlanır.  Mevcut Delaunay dörtyüzlüleştirmesine 푇 dörtyüzlüleştirmesi ve bu 

dörtyüzlüleştirmeye eklenecek noktaya 푃 noktası adını verelim. Algoritmada, 푃 

noktasının 푇 dörtyüzlüleştirmesine eklenmesi ile 푇 dörtyüzlüleştirmesinin 푃 

noktasını çevrel çemberinde barındıran dörtyüzlüleri silinir. Silinen dörtyüzlülerin 

yerine ise, 푃 noktasının belirlenen bazı yüzlerin köşeleriyle birleştirilmesi sonucu 

oluşan dörtyüzlüler eklenir. Böylelikle oluşan yeni dörtyüzlüleştirmenin tüm 

dörtyüzlüleri boş çember özelliğini sağlar ve dolayısıyla da yeni dörtyüzlüleştirme 푃 

noktasının da köşe olduğu bir Delaunay dörtyüzlüleştirmesi olur. Elde edilen 

Delaunay dörtyüzlüleştirmesine noktalar kümesinin varsa bir sonraki öğesi eklenir 

ve aynı işlemler tekrarlanarak bu noktayı da köşe olarak alan yeni bir Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesi oluşturulur. Noktalar kümesinin dörtyüzlüleştirmeye 

eklenmemiş hiçbir öğesi kalmayana dek bu işlem sürdürülür ve sonuçta ortaya, 

verilen noktalar kümesinin tüm öğelerinin bir köşesi olduğu, Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesi çıkar. Şekil 3.27’de mevcut Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin 

her bir nokta eklenişiyle meydana gelen değişimi adım adım gösterilmiştir. 

 

3.2.1.3. Dörtyüzlüleştirmeye Eklenen Noktayı İçeren Dörtyüzlünün Bulunması  

vtkDelaunay3D sınıfı tarafından uygulanan algoritmada, mevcut 

dörtyüzlüleştirmenin, eklenen noktayı içeren dörtyüzlüsünü bulmak için öncelikle 

mevcut dörtyüzlüleştirmenin köşesi olan noktalardan, bu noktaya en yakın olan 

nokta bulunur. Varsayalım ki, mevcut dörtyüzlüleştirmeye eklenen nokta 푃 noktası 

ve 푃 noktasına, mevcut dörtyüzlüleştirmenin köşeleri arasından en yakın olan 

nokta 푆 noktası olsun. Mevcut dörtyüzlüleştirmeye ait, 푆 noktasını köşe kabul eden 

en az bir tane dörtyüzlü vardır. Mevcut dörtyüzlüleştirmenin 푆 noktasını köşe kabul 

eden herhangi bir dörtyüzlüsü 푡 olsun. Öncelikle, 푃 noktasının 푡 dörtyüzlüsüne 

göre konumu tespit edilir. Bunun için 푃 noktasının 푡 dörtyüzlüsüne göre barisentrik 

koordinatları hesaplanır. Eğer bu koordinatların hiçbiri negatif değilse, 푃 noktası 푡 

dörtyüzlüsünün içindedir. Bu durumda aranan dörtyüzlü, 푡 dörtyüzlüsüdür.  
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Şekil 3.27. Mevcut dörtyüzlüleştirmeye nokta eklenmesi işlemleri 

Tersine, eğer koordinatlardan en az biri negatif ise, 푃 noktası 푡 dörtyüzlüsünün 

dışındadır. Bu durumda aranan dörtyüzlü, 푡 dörtyüzlüsü değildir ve aramaya 

devam edilmelidir. Aramaya 푡 dörtyüzlüsüne komşu dörtyüzlülerden biriyle devam 

edilir. Komşu dörtyüzlülerden hangisiyle devam edileceğine ise, 푃 noktasının 푡 
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dörtyüzlüsüne göre bulunmuş olan barisentrik koordinatlarının bileşenlerinden en 

küçük olana göre karar verilir. Bu şekilde dörtyüzlüler üzerinde ilerlenerek, mevcut 

dörtyüzlüleştirmenin 푃 noktasını içeren dörtyüzlüsü bulunur. 

 

3.2.1.4. Dörtyüzlü Silme ve Ekleme İşlemi 

Mevcut Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin eklenen noktayı içeren dörtyüzlüsünün 

bulunmasının ardından, hangi dörtyüzlülerin silinip, hangi üçgen yüzlerle yeni 

dörtyüzlülerin oluşturulacağına karar verilir. Dörtyüzlüleştirmenin ortak bir üçgen 

yüze sahip iki dörtyüzlüsüne, komşu dörtyüzlüler denir. Mevcut Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesine eklenen noktaya 푃 noktası, dörtyüzlüleştirmenin 푃 noktasını 

içeren dörtyüzlüsüne de 푡 dörtyüzlüsü adını verelim. 푃 noktasıyla birleştirilmeleri 

sonucu yeni dörtyüzlülerin elde edileceği üçgen yüzleri de 푃 noktasını çevreleyen 

yüzler diye adlandıralım. 푃 noktasını çevrel küresinde barındırabilecek 

dörtyüzlüleri aramaya, 푡 dörtyüzlüsünün komşularından başlanır. 푡 dörtyüzlüsünün 

mevcut dörtyüzlüleştirmenin dışbükey kabuğunun bir sınırı olmayan her üçgen 

yüzü, 푡 dörtyüzlüsünün bir komşusunun da yüzüdür. Şimdi 푡 dörtyüzlüsünün bir 푓 

yüzünün, mevcut dörtyüzlüleştirmenin dışbükey kabuğunun bir sınırı olduğunu 

varsayalım. Bu durumda 푓 yüzü, 푃 noktasının bir çevreleyen yüzüdür. Şimdi tam 

tersine 푡 dörtyüzlüsünün 푓 yüzünün, mevcut dörtyüzlüleştirmesinin dışbükey 

kabuğunun bir sınırı olmadığını varsayalım. Bu durumda mevcut 

dörtyüzlüleştirmenin, 푓 yüzüne sahip ve dolayısıyla 푡 dörtyüzlüsüne komşu bir 

dörtyüzlüsü vardır. Bu dörtyüzlüye 푠 dörtyüzlüsü adını verelim. Eğer 푃 noktası, 푠 

dörtyüzlüsünün çevrel küresinin içinde kalıyorsa 푠 dörtyüzlüsü silinir ve 푠 

dörtyüzlüsünün, 푓 yüzü dışındaki yüzleri ve bu yüzlere sahip dörtyüzlüler aynı 

şekilde incelenir. Tersine, 푃 noktasının 푠 dörtyüzlüsünün çevrel küresinin içinde 

kalmadığını varsayalım. Bu durumda 푓 yüzü 푃 noktasının bir çevreleyen yüzüdür. 

Bu şekilde ortak yüzler ve komşu dörtyüzlüler üzerinden ilerlenerek 푃 noktasının 

çevreleyen yüzleri bulunur. 푃 noktasının çevreleyen yüzlerinin köşeleriyle 

birleştirilmesi sonucu, 푃 noktasının da köşe olduğu Delaunay dörtyüzlüleri 

dörtyüzlüleştirmeye eklenir. 
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3.2.1.5. Bir Dörtyüzlünün Çevrel Küresinin Bulunması  

vtkDelaunay3D sınıfında, verilen bir dörtyüzlünün çevrel küresi, VTK grafik 

kütüphanesinin dörtyüzlüleri temsil eden sınıfı olan vtkTetra sınıfının 

Circumsphere yöntemi kullanarak bulunur. Bu yöntemde yürütülen mantık, bir 

dörtyüzlünün çevrel küresinin merkezinin, o dörtyüzlünün kenarlarını tam ortadan 

dik kesen düzlemlerin kesişimi olması esasına dayanır. Bu mantık doğrultusunda 

yapılan hesaplamalarla, dört noktası verilen bir dörtyüzlünün çevrel küresi bulunur. 

Yukarıda adım adım açıklanan vtkDelaunay3D sınıfının uyguladığı algoritmada, 

son olarak, kullanıcının isteğine bağlı olarak, başlangıç dörtyüzlüleştirmesine ait 

köşeler ve bu köşelerle ilişkili kenarlar, sonuçta ortaya çıkan Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesinden silinir.  Başlangıç dörtyüzlüleştirmesinin silinme işlemi 

Şekil 3.28’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.28. Başlangıç Delaunay dörtyüzlüleştirmesinin silinmesi 

Şekil 3.29’da uzayda tanımlı herhangi bir sonlu noktalar kümesinin Delaunay 

dörtyüzlüleştirmesi için VTK ile gerçekleştirilen işlem hattı gösterilmektedir. 

Şekil 3.30’da gerçek kesitlerin bir takım işlemler uygulanarak ve vtkDelaunay3D 

sınıfı kullanılarak hacimleştirilmesi gösterilmiştir. 
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Şekil 3.29. Sonlu noktalar kümesinin vtkDelaunay3D sınıfı ile 
dörtyüzlüleştirilmesinin akış hattı (Schroeder et al. [24]’dan değiştirilerek) 
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Şekil 3.30. Kesitlerin hacimleştirilmesi 
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4. YÜRÜYEN KARELER VE YÜRÜYEN KÜPLER ALGORİTMASI 

4.1. YÜRÜYEN KARELER ALGORİTMASI 

Euclid düzleminde tanımlı gerçel değerli bir fonksiyon 퐹:ℝ  →  ℝ  olsun. Şekil 

4.1’de gösterilen dikdörtgensel ızgarayı oluşturan dikdörtgenlerinin tüm köşelerinin 

퐹 fonksiyonu altında aldığı değerlerin bilindiğini düşünelim. Herhangi bir 훼 휖 ℝ 

değeri için  { (푥, 푦) ∈ ℝ ∶  퐹(푥, 푦) =  훼 } kümesi, 퐹 fonksiyonun 훼 değerli eş yükselti 

eğrilerini verir. Yürüyen kareler algoritması, bu şekilde tanımlı bir 퐹 fonksiyonunun 

eş yükselti eğrilerini gerçeğe mümkün olduğunca yakın biçimde çizdirmek için 

uygulanan bir algoritmadır. Angel[1]’ın da belirttiği gibi, yürüyen kareler algoritması 

sonucu ortaya çıkan eğri, birbirine bağlı doğrulardan oluşmaktadır, yani bu eğri 

gerçek eş yükselti eğrisine, parçalı doğrusal bir yaklaşımdır. 

             

Şekil 4.1. Dikdörtgensel Izgara 

Yürüyen kareler algoritması, dikdörtgensel ızgaranın her bir dikdörtgenini ayrı ayrı 

inceler ve oluşturulacak eş yükselti eğrilerinin her bir dikdörtgenin hangi kenarlarını 

keseceğini belirler. Bulunan kesim noktaları birleştirilerek oluşturulan doğruların 

birleşimi, istenilen eş yükselti eğrilerini verir. Şimdi, dikdörtgensel ızgarayı 

oluşturan dikdörtgenlerin köşelerinin, çizdirmek istediğimiz 훼 değerli eş yükselti 

eğrilerine göre bir sınıflandırmasını yapalım. Bu sınıflandırma, köşelerin 퐹 

fonksiyonu altında aldıkları değerlerin 훼 değeriyle olan büyüklük küçüklük ilişkisine 

göre yapılır. Dikdörtgensel ızgaranın herhangi bir dikdörtgeninin köşelerinden, 

퐹 fonksiyonu altında aldığı değer, 훼  değerinden büyük veya 훼 değerine eşit 
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olanları 1, 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer, 훼 değerinden küçük olanları ise, 0 ile 

damgalayalım. Yürüyen kareler algoritmasında, 퐹 fonksiyonunun dikdörtgen 

kenarları üzerinde doğrusal biçimde değiştiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, 훼 

değerli eş yükselti eğrilerini oluşturan noktaların 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 

훼 olduğundan, Şekil 4.2’de gösterildiği gibi, bu eğriler dikdörtgenleri bir köşesi 0, 

diğer köşesi 1 ile damgalı kenarlarında kesecektir. Bu bölümde yer alan şekillerde, 

dikdörtgenlerin koyu renkli köşeleri 1 ile damgalı köşelerini temsil etmektedir. 

                  

Şekil 4.2. Eş yükselti eğrisi dikdörtgenleri bir köşesi 1, diğer köşesi 0 ile damgalı 
kenarlarında keser (Angel [1]). 

                 

Şekil 4.3. Eş yükselti eğrilerinin bir dikdörtgeni kesebileceği 16 durum (Angel [1]). 
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Bir dikdörtgenin köşeleri 1 veya 0 ile damgalı olmak üzere iki tip durumda 

bulunabileceğinden ve bir dikdörtgenin dört köşesi olduğundan, oluşturulacak eş 

yükselti eğrileri bir dikdörtgeni 2 = 16 durumda kesebilir. Bu 16 durum Şekil 

4.3’de gösterilmiştir. 

Köşelerindeki damga değerleri bilinen bir dikdörtgenin 1 ile damgalı köşelerinin 

damgaları 0, 0 ile damgalı köşelerinin damgaları 1 yapılarak elde edilen 

dikdörtgene, bu dikdörtgenin eşleniği denir. Örneğin, Şekil 4.3.’de gösterilen 

durumlardan, 14 numaralı durumda bulunan dikdörtgen, 3 numaralı durumda 

bulunan dikdörtgenin eşleniğidir. Algoritma ile çizilmesi planlanan eş yükselti 

eğrileri, dikdörtgeni bir köşesi 1 ile damgalı, diğer köşesi 0 ile damgalı kenarlarında 

keseceğinden, bir dikdörtgenin kendisinden geçen eş yükselti eğrisi parçasıyla, 

eşleniğinden geçen eş yükselti eğrisi parçası aynı olacaktır. Dikdörtgenlerin 

bahsettiğimiz bu özelliğine eşleniklik özelliği adı verilir. 

Dikdörtgenin dönel simetri özelliğinden ve yukarıda bahsettiğimiz eşleniklik 

özelliğinden bu 16 durum Şekil 4.4’de gösterilen 4 farklı duruma indirgenir. 

Algoritmada, oluşturulacak eş yükselti eğrisinin, bu dört farklı durumdaki 

dikdörtgenlerin her biriyle nasıl kesişeceğinin ve bu dört farklı durumdaki 

dikdörtgenlerin her birinde oluşacak eş yükselti eğrisi parçalarının, yani doğruların 

bulunması yeterlidir. Diğer durumlarda oluşacak doğrular, bu dört farklı durumdan 

uygun olanına dönel simetri uygulanarak veya eşleniklik özelliği kullanılarak 

bulunabilir. 

           

Şekil 4.4. Algoritmada incelenen 4 farklı durum (Angel [1]). 

Şekil 4.4’de gösterilen 4 farklı durumdan ilki, köşelerinin hepsi 1 ile damgalı veya 

köşelerinin hepsi 0 ile damgalı dikdörtgenleri temsil eder. Bu durumda bulunan bir 

dikdörtgen, oluşturulacak eş yükselti eğrisinin ya içinde ya da dışında yer alır ve eş 

yükselti eğrisi bu dikdörtgenin kenarlarını kesmez. Eş yükselti eğrisi ikinci veya 
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üçüncü durumda bulunan dikdörtgenleri karşıt damgalı köşelere sahip iki 

kenarında keser ve bu durumdaki dikdörtgenlerde bir doğru oluşur(bkz. Şekil 4.3). 

Dördüncü durumda ise, ortaya bir belirsizlik çıkar. Bu belirsizliğin sebebi, Şekil 

4.5’de gösterildiği gibi, eş yükselti eğrilerinin bu durumda bulunan dikdörtgenleri, 

dikdörtgenin her kenarında kesmesidir. Farklı kesim noktalarının birleştirilmesiyle 

ortaya farklı eş yükselti eğrisi parçaları çıkar. Bu da Şekil 4.6’da gösterildiği gibi 

farklı eş yükselti eğrilerinin oluşmasına neden olur.  

                                    

Şekil 4.5. Belirsiz durum (Angel [1]). 

                   

Şekil 4.6. Belirsiz durum sonucu ortaya çıkan iki farklı eş yükselti eğrisi (Angel [1]). 

Angel[1]’ın da belirttiği gibi, bu belirsizliği ortadan kaldırmak için belirsiz dikdörtgen 

Şekil 4.7’de gösterildiği gibi dört alt parçaya ayrılır. Yapılan alt parçalara ayırma 

işlemi sırasında ortaya çıkan dört yeni köşenin değeri, diğer köşelerin 퐹 

fonksiyonu altında aldığı değerlerle doğrusal iç değerleme yapılarak bulunabilir. 

Oluşan dört alt dikdörtgenden hiçbiri belirsiz durumda değilse, bu alt 

dikdörtgenlerin her birinden geçen eş yükselti eğrisi parçası yukarıda anlatılan 

yöntemlerle bulunur. Alt dikdörtgenler arasında belirsiz durumda olan bir 

dikdörtgen varsa, bu dikdörtgen de alt parçalara ayrılır ve bu parçalara da benzer 

işlemler uygulanır. 
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Şekil 4.7. Belirsiz durumun çözümü (Angel [1]). 

Bir dikdörtgenin oluşturulacak eş yükselti eğrisine göre konumu, eğrinin 

dikdörtgeni hangi kenarlarda kestiği ve hangi kesişim noktalarının birleştirilerek 

doğrular oluşturulacağı belirlendikten sonra, bu kesişim noktalarının 

koordinatlarının belirlenmesi kolaydır. Bunun için dikdörtgen kenarları üzerinde 

doğrusal iç değerleme yapılır. Şekil 4.8’de gösterildiği gibi, bir dikdörtgen kenarının 

1 ile damgalı 푝 = (푝 ,  푝 )  köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훽, 0 ile 

damgalı 푞 = (푞 ,  푞 ) köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훾 olsun. Bu 

durumda, bu kenar üzerinde bulunan ve 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훼 olan 

noktayı 푠 = (푠 ,  푠 ) ile gösterirsek, 푠 noktasının, yani eş yükselti eğrisinin 푝푞 

kenarını kestiği noktanın koordinatları 퐸ş. 4.1. ile bulunur. 

푠 =  푝 + 
( 훽 −  훼)(푞 − 푝 )

( 훽 −  훾 )   

푠 =  푝 +  
( 훽 −  훼)( 푞 −  푝 )

( 훽 −  훾 )                                                                                                 (4.1) 

                                       

Şekil 4.8. Kesim noktalarının koordinatlarının bulunması 

Bu şekilde dikdörtgensel bir ızgaranın her bir dikdörtgeninde yürüyen kareler 
algoritmasıyla bulunan doğrular birleştirilerek, istenilen eş yükselti eğrisinin parçalı 
doğrusal bir yaklaşımı bulunur. 
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vtkMarchingSquares sınıfı yukarıda anlatılan yürüyen kareler algoritması için 

özelleştirilmiş VTK sınıfıdır. Bu sınıf girdi olarak iki boyutta dikdörtgensel bir 

ızgarayı temsil eden bir veri nesnesi olan vtkImageData tipinde nesneler alır.  

Şekil 4.9’da vtkMarchingSquares sınıfı kullanılarak eş yükselti eğrisi çizdirmek 

için izlenen akış hattı ve C++ kodunun bir kısmı gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.9. vtkMarchingSquares sınıfıyla eş yükselti eğrisi çizdirmek için yapılan 
akış hattı 

 

Şekil 4.10’da iki farklı arazinin vtkMarchingSquares sınıfı kullanılarak elde 

edilmiş eş yükselti eğrileri gösterilmiştir. 
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Şekil 4.10. İki farklı arazinin vtkMarchingSquares sınıfı kullanılarak 
oluşturulmuş eş yükselti eğrileri (bkz. Şekil 3.23. ve Şekil 3.24.). 
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4.2. YÜRÜYEN KÜPLER ALGORİTMASI 

Üç boyutlu Euclid uzayında tanımlı fonksiyon 퐹:ℝ  →  ℝ  olsun. Şekil 4.11’de 

gösterilen küpsel ızgaranın her bir küpünün köşelerinin 퐹 fonksiyonu altında 

aldıkları değerlerin bilindiğini düşünelim. Bilindiği gibi, herhangi bir 훼 휖 ℝ değeri için  

{ (푥, 푦, 푧) ∈ ℝ ∶  퐹(푥, 푦, 푧) =  훼 } kümesi, 퐹 fonksiyonun 훼 değerli eş yükselti 

yüzeylerini verir. İlk kez Lorensen ve Cline[18] tarafından ortaya konan yürüyen 

küpler algoritması, bu şekilde tanımlı fonksiyonların eş yükselti yüzeylerinin 

çizdirilmesi için uygulanan bir algoritmadır. Chernyaev [7]’in de belirttiği gibi, 

yürüyen küpler algoritması, genel olarak tıbbi uygulamalarda yüzey çizdirmek için 

kullanıldığı gibi, kapalı fonksiyonları çizdirmek ve sonlu elemanlar yöntemindeki 

hesaplama sonuçlarını görüntülemek için de kullanılır. Yürüyen küpler 

algoritmasının genel mantığı, oluşturulacak yüzeyin küpsel ızgaranın her bir 

küpünü hangi noktalarda kestiğini bulup, bulunan bu noktaları birleştirerek 

oluşturulan üçgenlerle bir yüzey oluşturma esasına dayanır.         

                                      

Şekil 4.11. Küpsel ızgara (Nielson ve Hamann [20]).          

                                                                                         

4.2.1. Yürüyen Küpler Algoritmasının İşleyişi 

Yürüyen küpler algoritmasının, köşeleri, küpsel ızgaranın küplerinin kenarlarında 

yer alan üçgenlerden oluşan eş yükselti yüzeylerini çizdirdiğinden bahsetmiştik. 

Algoritma bu işlemi yapmak için küpsel ızgaranın her bir küpünü ayrı ayrı inceler. 

Algoritmayla birlikte çizdirilmesi amaçlanan 훼 değerli eş yükselti yüzeyinin küpsel 

ızgaranın herhangi bir küpüyle arasındaki topolojik ilişki,  훼 değeri ile küp 

köşelerinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değerler arasındaki ilişkiye bağlıdır. Eğer 

küpün herhangi bir köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer, 훼 değerinden 
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küçükse bu köşe oluşturulacak yüzeyin dışında kalacaktır. Tersine küp köşesinin 퐹 

fonksiyonu altında aldığı değer, 훼 değerinden büyükse bu köşe oluşturulacak eş 

yükselti yüzeyinin içinde kalacaktır. Küp köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı 

değer 훼 ise bu köşenin 훼 değerli eş yükselti yüzeyinin üzerinde olacağı açıktır. 

Küpsel ızgaranın küplerinin, 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훼 değerinden büyük 

veya 훼 değerine eşit olan köşelerini 1, 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훼 

değerinden küçük olan köşelerini ise, 0 ile damgalayalım. Bu durumda, 

oluşturulacak 훼 değerli eş yükselti yüzeyi, bir küpü, bir köşesi 1 ile damgalı, diğer 

köşesi 0 ile damgalı kenarlarında keser. Bu şekilde bulunan kesişim noktaları 

birleştirilerek yüzeyi oluşturan üçgenler elde edilir. Bu üçgenler Şekil 4.12’de 

gösterildiği gibi 0 ile damgalı köşeler üçgenlerin bir tarafında,  1 ile damgalı köşeler 

üçgenlerin diğer tarafında kalacak biçimde oluşturulmalıdır. Bu bölümde yer alan 

şekillerde, küplerin siyah renkle işaretlenmiş köşeleri, 1 ile damgalı köşelerini 

temsil etmektedir. 

                                      

Şekil 4.12. Köşelerinin damgaları belli bir küp ve bu damgalara göre oluşturulan 
üçgenler ([35]). 

Bir yüzeyin bir küple olan topolojik ilişkisi, bilgisayar hafızasında sekiz bitlik bir veri 

olarak tutulur. Bu sekiz bitlik verinin her bir biti, küpün bir köşesinin oluşturulacak 

eş yükselti yüzeyine göre olan durumunu temsil eden 0 veya 1 damgalarından 

biridir. Algoritmada, küplerin köşelerinin Şekil 4.13 (a)’da gösterildiği gibi standart 

bir sıralamaya sahip olduğu kabul edilir. Dolayısıyla Şekil 4.13(b)’de gösterildiği 

gibi, küp köşelerinin kabul edilen standart sıralamasına göre oluşturulan 8 bitlik 

veri, küpün oluşturulacak yüzeyle olan topolojik ilişkisini bilmek için yeterli 

olacaktır. Bu 8 bitlik veriye küpün damgası denir. 
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(a)                                                   (b)  

Şekil 4.13. (a) Küp köşelerinin standart sıralaması ve küpün bu sıralamaya göre 
oluşturulan damgası (b) Köşelerinin damgaları bilinen bir küpün damgası 
(Lorensen ve Cline [18]’dan değiştirilerek). 

Küp köşelerinden, 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훼 değerine eşit olan köşelerin 

de oluşturulacak eş yükselti yüzeyinin içinde bulunacağı kabul edilirse, bir küp 

köşesi oluşturulacak eş yükselti yüzeyine göre içeride ve dışarıda olmak üzere iki 

durumda bulunabilir. Dolayısıyla, her küpün sekiz köşesi olduğunu da göz önüne 

alırsak, oluşturulacak yüzey herhangi bir küpü sadece 2 = 256 adet topolojik 

biçimde kesebilir. Algoritmada, 256 durumun her biri numaralandırılarak, 

oluşturulacak eş yükselti yüzeyinin her bir durumdaki küpü hangi kenarlarından 

keseceğini tutan bir tablo oluşturulur. Bu 256 durumun her biri için bulunan kesişim 

noktalarının birleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak üçgenler bulunabilir. Ancak bu 

işlem hem zaman kaybına yol açar hem de hata ihtimalini yükseltir.  Bu 

nedenlerden dolayı küpün dönel simetri özelliği ve eşleniklik adını vereceğimiz 

başka bir özellikten faydalanılarak 256 durumun hepsi yerine sadece 15 durum 

sonucu ortaya çıkacak üçgenleri bulmak yeterli olacaktır. Önce eşleniklik özeliğini 

tanımlayalım. Herhangi bir küpün 1 ile damgalanmış köşelerinin damgasını 0, 0 ile 

damgalanmış köşelerinin damgasını 1 yaparak elde edilen yeni küpe bu küpün 

eşleniği adı verilir. Bu tanımdan açıkça görülmektedir ki, her iki küpte de karşıt 

damgalı köşelere sahip kenarlar aynı olacağından, oluşturulacak eş yükselti yüzeyi 

her iki küpü de aynı kenarlarda kesecektir. Üstelik daha önce de belirtildiği gibi, 

üçgen oluşturmadaki temel ölçüt, 1 ile damgalı köşelerin oluşturulacak yüzeyin bir 

tarafında, 0 ile damgalı köşelerin ise, oluşturulacak yüzeyin diğer tarafında kalması 

olduğundan, Şekil 4.14’de gösterildiği gibi her iki küpte de oluşturulan üçgenler 
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aynı olacaktır. Bu şekilde, herhangi bir küpte oluşturulan üçgenlerin, bu küpün 

eşleniğinde oluşturulan üçgenlerle aynı olmasına küpün eşleniklik özelliği adı 

verilir. 

                 

Şekil 4.14. Eşlenik iki küp ([35]). 

Eşleniklik özelliği göz önüne alındığında, üçgen oluşturma işlemi için sadece 1 ile 

damgalanmış köşe sayısı 0 ile 4 arasında olan küplerin incelenmesinin yeterli 

olduğu açıkça görülmektedir. Bu da üçgen oluşturma işlemi için incelenecek 

durum sayısını 256’dan 128’e indirir. Lorensen ve Cline[18] küpün dönel simetri 

özelliğini de göz önüne alarak, üçgen oluşturma işlemi için incelenecek durum 

sayısını 128’den 15’e indirmiştir. Bu 15 topolojik durum için Şekil 4.15’de şekillerle 

gösterilen durum tablosu oluşturulur. Tablodaki her bir birim ilgili duruma uygun bir 

üçgenleştirme içerir. Örneğin, tabloya göre 0 numaralı durumda bulunan bir küpün 

sekiz köşesinin hepsi, oluşturulacak eş yükselti yüzeyinin ya içinde ya da dışında 

kalacağından, bu durumdaki bir küpte hiç üçgen yoktur. Oluşturulacak eş yükselti 

yüzeyi, 1 durumundaki bir küpün bir köşesini diğer yedi köşesinden ayıracağı için, 

1 durumundaki bir küpte bir üçgen yer alır. Diğer durumlardaki küplerde ise, iki, üç 

ya da dört üçgen yer alır. 

Bir küpte oluşturulacak üçgenlerin küpün hangi kenarlarını kestiğini bu şekilde 

belirledikten sonra, bu üçgenlerin küpü hangi koordinatlara sahip noktalarda 

kestiğini belirlemek kolaydır. Bunun için yüzeyin küpü kestiği herhangi bir kenarın 

başlangıç ve bitim köşelerinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değerlerle doğrusal iç 

değerleme yapılarak, 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 훼 olan noktanın 

koordinatları bulunur. İşte bu nokta, küpte oluşturulacak üçgenleştirmenin, küpün 

bu kenarı üzerindeki köşesidir. Bu şekilde küpte oluşturulacak üçgenlerin her 

birinin köşelerinin koordinatları belirlenmiş olur. Her bir küpte oluşturulan bu 
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üçgenlerin hepsi,  훼  değerli eş yükselti yüzeyini oluşturur ve böylece algoritma 

tamamlanmış olur. 

                               

Şekil 4.15. Topolojik durum tablosu (Nielson ve Hamann [20]). 

vtkMarchingCubes sınıfı yukarıda anlatılan yürüyen küpler algoritması için 

özelleştirilmiş VTK sınıfıdır. Bu sınıf girdi olarak, üç boyutta küpsel bir ızgarayı 

temsil eden bir veri nesnesi olan vtkImageData tipinde nesneler alır.  

Şekil 4.16’da vtkMarchingCubes sınıfı kullanılarak eş yükselti yüzeyi çizdirmek 

için izlenen akış hattı ve C++ kodunun bir kısmı gösterilmiştir. 

Giriş bölümünde yürüyen küpler algoritmasının, genellikle tıbbi görüntüleme 

uygulamalarında kullanıldığından bahsetmiştik. Bunun sebebi, tıbbi görüntüleme 

cihazlarının veriyi birbirine paralel kesitler halinde vermesidir. Bu kesitlerden 

oluşturulan küpsel ızgaranın her köşesindeki değer bilineceğinden, veri yürüyen 

küpler algoritması tarafından işlenebilir. Şekil 4.17.’de bir insan kafatasının 

vtkMarchingCubes sınıfı kullanılarak görüntülenmiş hali gösterilmektedir. 
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Şekil 4.16. vtkMarchingCubes sınıfı kullanılarak eş yükselti yüzeyi çizdirmek 
için izlenen akış hattı 

 

              

Şekil 4.17. vtkMarchingCubes sınıfı kullanılarak görüntülenmiş kafatası 
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4.2.2. Yürüyen Küpler Algoritmasının Doğruluğu 

Yürüyen küpler algoritmasıyla işleme soktuğumuz küpsel ızgaraya ait tüm küplerin 

her bir köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değerin bilindiği belirtilmişti. O halde 

küp köşelerinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değerlere göre yapılan üç doğrusal iç 

değerleme ile küpün içinde ve üzerinde kalan bütün noktaların 퐹 fonksiyonu 

altında aldığı değerler bulunabilir. Koordinatları, küpün yerel koordinat sistemine 

göre, 푞, 푠, 푡 ∈ [0 , 1] olmak üzere, (푞, 푠, 푡) olan bir noktanın 퐹 fonksiyonu altındaki 

değeri üç doğrusal iç değerleme yapılarak 퐸ş. 4.2. ile bulunur. 

퐹(푞, 푠, 푡) =  퐹 (1 − 푞)(1 − 푠)(1 − 푡)  +  퐹 푞(1 − 푠)(1 − 푡)  + 퐹 (1 − 푞)푠(1 − 푡)  

+   퐹 푞푠(1 − 푡)  +  퐹 (1 − 푞)(1 − 푠)푡 +  퐹 푞(1 − 푠)푡 

+  퐹 (1 − 푞)푠푡 +  퐹 푞푠푡                                                                          (4.2)   

퐸ş. 4.2. eşitliğinde 푖, 푗, 푘 ∈ {0,1} olmak üzere 퐹 , Şekil 4.18’de gösterildiği gibi, 

küpün yerel koordinat sistemine göre koordinatları (푖, 푗, 푘) olan köşesinin, 퐹 

fonksiyonu altında aldığı değeri temsil eder.  

                              

Şekil 4.18. Küp köşelerinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değerler 

Küpsel ızgaranın herhangi bir küpünün, üç doğrusal iç değerleme ile 퐹 fonksiyonu 

altında aldığı değer 훼 olan noktaları, 훼  değerli eş yükselti yüzeyinin o küp içindeki 

parçasını oluştururlar. Üç doğrusal iç değerleme ile oluşturulan bu yüzey 

parçasıyla, yürüyen küpler algoritmasıyla bu küp için oluşturulan üçgenlerden 

meydana gelen yüzey parçası birbiriyle aynı ise yürüyen küpler algoritması bu 

yüzey için doğru sonuç vermiş demektir. Chernyaev[7] bu şekilde üç doğrusal iç 
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değerleme ile bulunan yüzeylerle aynı topolojik yapıda olan yüzeylere topolojik 

olarak doğru modeller adını vermiştir. Eğer küpsel ızgaranın herhangi bir küpünde 

yürüyen küpler algoritması topolojik olarak doğru bir model oluşturmuyorsa, 

yürüyen küpler algoritması bu küp için hatalı çalışıyor demektir. Chernyaev[7] ‘in 

de belirttiği gibi, bazı durumlarda üç doğrusal iç değerleme ile bulunan yüzey 

parçasıyla, yürüyen küpler algoritmasıyla bulunan yüzey parçasının farklı 

çıkmasının temel sebebi şudur: Üç doğrusal iç değerleme, küpün herhangi bir 

noktasının 퐹 fonksiyonu altında aldığı değeri bulmak için, küpün köşelerinin 퐹 

fonksiyonu altında aldığı değerlerden kullanabileceklerinin hepsini kullanır. Ancak 

yürüyen küpler algoritmasında, önce üçgen köşelerinin hangi küp kenarlarını 

kestiği bulunur ve diğer köşelerin değerleri dikkate alınmadan topolojik durum 

tablosundan uygun durum seçilerek yüzey oluşturulur. Bu farklılık sebebiyle 

yürüyen küpler algoritması hatalı sonuçlar verebilir. Bu hatalar belirsiz yüz hatası 

ve iç belirsizlik hatası olmak üzere, iki başlık altında sınıflandırılabilir. Bu 

sınıflandırmayı yapmadan önce birkaç yeni tanım verelim. 

Üç boyutlu Euclid uzayında tanımlı 퐺: ℝ  →  ℝ  gerçel değerli fonksiyonunu 퐸ş. 4.3 

ile tanımlayalım 

퐺(푥, 푦, 푧) =  퐹(푥, 푦, 푧) −  훼                                                                                                         (4.3) 

Şimdi küpsel ızgaranın herhangi bir küpünün herhangi bir köşesinin 퐹 fonksiyonu 

altında aldığı değerle, 퐺 fonksiyonu altında aldığı değer arasında bir ilişki kuralım. 

퐹 fonksiyonu altında 훼 değerinden büyük değer alan noktaların, 퐺 fonksiyonu 

altında pozitif, 퐹 fonksiyonu altında 훼 değerinden küçük değer alan noktaların, 퐺 

fonksiyonu altında negatif ve 퐹 fonksiyonu altında 훼 değerine eşit değer alan 

noktaların, 퐺 fonksiyonu altında sıfır değerini aldığı açıkça görülmektedir. 

Chernyaev[7] bu ilişkiye dayanarak, 1 ile damgalı köşelere pozitif köşeler, 0 ile 

damgalı köşelere negatif köşeler adını vermiştir.  

Tanım 4.1. [7] Küpsel bir ızgaranın aynı küpü üstünde bulunan ve 퐺 fonksiyonuna 

göre aynı işarete sahip iki köşe 푃 ve 푄 köşeleri olsun. Eğer 푃 ve 푄 köşeleri 

arasında küpün içinden veya üzerinden geçen ve noktaları 퐺 fonksiyonuna göre 

işaret değiştirmeden uzanan bir yol varsa 푃 ve 푄 köşelerine birleşiktir denir. Eğer 

böyle bir yol yoksa bu iki köşeye ayrıktır denir. 
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Algoritma sonucu oluşturulacak eş yükselti yüzeyinin küp içinde kalan parçası, 

küpün pozitif ve negatif noktalarını birbirinden ayıracağından bir küpün iki 

köşesinin ayrık veya birleşik olup olmadığını bilmek önemlidir. 

Şimdi yürüyen küpler algoritması sonucu ortaya çıkabilecek iki tip hatayı ve bu 

hataların çözümleri için getirilen yaklaşımları inceleyelim.  

 

4.2.2.1. Yürüyen Küpler Algoritmasında Belirsiz Yüz Hatası 

Yürüyen küpler algoritmasında belirsiz yüz hatasını tanımlamak için, öncelikle 

küpsel ızgaranın herhangi bir yüzünün üzerinde bulunan köşeleri incelemek 

gerekmektedir. Yürüyen küpler algoritmasına göre, 퐹 fonksiyonunun değeri küp 

kenarları üzerinde doğrusal olarak değiştiğinden, bir küp yüzünün aynı işaretli iki 

köşesini birleştiren kenar, bu iki köşe arasında noktaları işaret değiştirmeden 

uzanan bir yol olur. Dolayısıyla Tanım 4.1’den, bir küp yüzünün aynı kenar 

üzerinde bulunan, aynı işaretli iki köşesi birleşiktir. Aynı şekilde, bir küp yüzünün 

aynı işaretli üç ya da dört köşesi de birleşik olacaktır. Ancak küp yüzünün hiçbir 

kenarının birleştirmediği aynı işaretli köşelerinin birleşik veya ayrık olup olmadığı 

belirsizdir. Bu belirsiz durum, Şekil 4.19 (a)’da gösterildiği gibi, küpün, bir 

köşegenine ait köşeleri pozitif işaretli, diğer köşegenine ait köşeleri negatif işaretli 

olan yüzlerinde ortaya çıkar. İşte bu şekilde, hangi köşelerinin ayrık, hangi 

köşelerinin birleşik olduğuna karar verilemeyen yüzlere, Nielson ve Hamann[20] 

tarafından belirsiz yüz adı verilmiştir.  

       

 

(a)                                          (b)                                       (c) 

Şekil 4.19. (a) Belirsiz bir küp yüzü (b) Belirsiz küp yüzünde negatif köşelerin 
birleşik olması (c) Belirsiz küp yüzünde pozitif köşelerin birleşik olması  
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Algoritma sonucu oluşturulacak eş yükselti yüzeyinin, bir küpü, farklı işaretli 

köşelere sahip kenarlarda keseceğini biliyoruz. Bu durumda oluşturulacak eş 

yükselti yüzeyi, küpü, küpün belirsiz yüzünün her bir kenarında kesecektir. Bu 

kesişim noktalarını 푡 , 푡 , 푡  ve 푡  noktaları olarak adlandıralım. Bu durumda Şekil 

4.19 (b)’de gösterildiği gibi kesişim noktalarından 푡  noktası ile 푡  noktasının, 

푡  noktası ile de 푡  noktasının birleştirilmesiyle pozitif işaretli 퐴 ve 퐷 köşelerinin 

ayrık, negatifli işaretli 퐵 ve 퐶 köşelerinin birleşik olduğu bir yüzey çizdirilecektir. 

Tersine Şekil 4.19 (c)’de gösterildiği gibi kesişim noktalarından 푡  noktası ile 푡  

noktasının, 푡  noktası ile de 푡  noktasının birleştirilmesi sonucu oluşacak yüzeyde 

pozitif işaretli 퐴 ve 퐷 köşeleri birleşik, negatifli işaretli 퐵 ve 퐶 köşeleri ayrık 

olacaktır. Şekil 4.20’de belirsiz bir yüze sahip bir küpte oluşturulan iki farklı yüzey 

parçası gösterilmektedir. 

             

Şekil 4.20. Belirsiz yüzlü bir küpte oluşturulan iki farklı yüzey parçası (a) Pozitif 
köşelerin ayrık olduğu yüzey parçası (b) Pozitif köşelerin birleşik olduğu yüzey 
parçası  

Şekil 4.20‘den açıkça anlaşıldığı üzere, yukarıda gösterilen köşe tiplerine sahip bir 

küpte, yürüyen küpler algoritmasına göre doğru olan iki farklı yüzey parçası 

oluşturulabilir. Ancak yürüyen küpler algoritması için oluşturulan topolojik durum 

tablosunda, bu şekilde işaretli köşelere sahip bir küp için sadece 4.20 (a)’da 

gösterilen yüzeyin oluşturulduğu 3 numaralı durum yer almaktadır.(bkz. Şekil 

4.15). Dolayısıyla yürüyen küpler algoritmasının sadece mevcut topolojik durum 

tablosunun kullanılması sonucu oluşturulan eş yükselti yüzeyi, Şekil 4.21’de 

gösterildiği gibi, küpsel ızgaranın iki küpünün ortak yüzünde bir deliğe sahip 

olabilmektedir.  
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Şekil 4.21. Lorensen ve Cline[28] tarafından ortaya konan topolojik durum 
tablosunun 6 numaralı durumunda bulunan bir küple, 3 numaralı durumunda 
bulunan bir küpün eşleniğinin ortak yüzünde bir delik oluşur (Chernyaev [7]). 

Dolayısıyla,  Lorensen ve Cline[18] tarafından ortaya konan topolojik durum 

tablosu, hatasız yüzeyler oluşturmak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle Nielson 

ve Hamann[20] tarafından mevcut topolojik durum tablosu küplerin belirsiz yüzleri 

de göz önüne alınarak genişletilmiştir. Örneğin, Şekil 4.20’deki gibi işaretli 

köşelere sahip bir küp için, Şekil 4.20 (b)’deki yüzey parçası da Nielson ve 

Hamann[20] tarafından geliştirilen yeni topolojik durum tablosunda yer almaktadır. 

Bu durumda, yeni topolojik durum tablosunda, belirsiz yüzlere sahip küpler için 

birden fazla farklı durum yer almaktadır ve bu durumlardan yalnızca biri doğru 

yüzey parçasını vermektedir. Belirsiz yüzlere sahip bir küp için oluşturulacak doğru 

yüzey parçası, küpün belirsiz yüzlerinde doğru kesişim noktalarının 

birleştirilmesiyle oluşacak olan yüzey parçasıdır. Bu durumda, bir küpün belirsiz 

yüzlerinde hangi kesişim noktalarının birleştirileceğine karar vermek demek, bu 

küp için yeni topolojik durum tablosundan hangi durumun seçileceğine karar 

vermek demektir. Nielson ve Hamann[20] belirsiz bir küp yüzünün hangi kesişim 

noktalarının birleştirileceğine karar vermek için aşağıda açıklanan tekniği 

geliştirmiştir. 

Küpsel ızgaranın bir küpü için yürüyen küpler algoritmasıyla oluşturulan yüzey 

parçasının doğruluğunun, 퐸ş. 4.2. ile verilen üç doğrusal iç değerleme sonucu 

ortaya çıkan yüzey parçasıyla olan uygunluğuyla kontrol edildiği daha önce 

belirtilmişti. Ancak biliyoruz ki, küp içinde yapılan üç doğrusal iç değerleme, küpün 

herhangi bir yüzünde iki doğrusal iç değerlemeye indirgenir. Küpsel ızgaranın 

herhangi bir küpünün belirsiz bir yüzünün pozitif işaretli köşeleri 퐴 köşesi ve 

퐷 köşesi, negatif işaretli köşeleri de 퐵 köşesi ve 퐶 köşesi olsun.(bkz. Şekil 4.1). Bu 
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yüzde, 퐴 köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 퐵 , 퐵 köşesinin 퐹 fonksiyonu 

altında aldığı değer 퐵 , 퐶 köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 퐵  ve 퐷 

köşesinin 퐹 fonksiyonu altında aldığı değer 퐵  olsun. Koordinatları, 퐴퐵퐶퐷 

yüzünün yerel koordinat sistemine göre, 푠, 푡 ∈ [0 , 1] olmak üzere, (푠, 푡) olan bir 

noktanın 퐹 fonksiyonu altındaki değeri iki doğrusal iç değerleme ile 퐸ş. 4.3 ile 

bulunur. 

퐹(푠, 푡) =  퐵 (1 − 푠)(1 − 푡)   +   퐵 푠(1 − 푡)   +  퐵 (1 − 푠)푡 +   퐵 푠푡                    (4.3)  

Küpün 훼 değerli eş yükselti yüzeyinin, 퐴퐵퐶퐷 yüzü üstünde kalan parçası, 퐸ş. 4.3. 

ile verilen 퐹 fonksiyonun 훼 değerli eş yükselti eğrisidir. Dolayısıyla, belirsiz yüzün 

hangi köşelerinin birleştirileceğine, bu 훼 değerli eş yükselti eğrilerine göre karar 

verilmelidir.  

퐸ş. 4.4. ile verilen 퐵  eş yükselti eğrisinin bir hiperbol belirttiği açıkça görülebilir. 

퐵 = {(푠, 푡)  ∈  ℝ ∶  퐹(푠, 푡) =  훼}                                                                          (4.4) 

퐵  hiperbolunun asimptotlarının kesiştiği noktayı (푠  , 푡 ) ile gösterirsek, 퐸ş. 4.5, 

퐸ş. 4.6. ve 퐸ş. 4.7. doğrudur. 

푠  = (퐵 −  퐵 )/(퐵 +  퐵 −  퐵 −  퐵  )                                                                     (4.5) 

푡  = (퐵 −  퐵 )/(퐵 +  퐵 −  퐵 −  퐵  )                                                                     (4.6) 

퐹(푠  , 푡 )  =
퐵 퐵 −  퐵 퐵

퐵 +  퐵 −  퐵 −  퐵                                                                                      (4.7) 

퐸ş. 4.5. ve 퐸ş. 4.6.’dan anlaşıldığı üzere 푠   ve 푡  değerleri ve dolayısıyla 퐹(푠  , 푡 ) 

değeri, 훼 değerine bağlı değildir. 

Herhangi bir 훼 değeri için, 퐹(푠  , 푡 )  ≥  훼 eşitsizliği sağlanırsa (푠  , 푡 ) noktası 

pozitif işaretli olacaktır. 훼 değerli eş yükselti eğrisi, 퐴퐵퐶퐷 yüzü üstündeki pozitif 

işaretli noktalarla negatif işaretli noktaları birbirinden ayıran eğri olduğundan, ve 

(푠  , 푡 ) noktası pozitif işaretli olduğundan, Şekil 4.22 (a)’da gösterildiği gibi, 

kesişim noktaları 퐴 köşesi ile 퐷 köşesi birleşik olacak biçimde birleştirilmelidir.   
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Tersine, herhangi bir 훼 değeri için, 퐹(푠  , 푡 ) <  훼 eşitsizliği sağlanırsa (푠  , 푡 ) 

noktası negatif işaretli olacaktır. Bu durumda da, Şekil 4.22 (b)’de gösterildiği gibi, 

kesişim noktaları, negatif işaretli 퐵 ve 퐶 köşeleri birleşik olacak biçimde 

birleştirilmelidir. 

                

(a)                                     (b)     

Şekil 4.22. Belirsiz 퐴퐵퐶퐷 yüzü. (a) Pozitif işaretli 퐴 ve 퐷 köşelerinin birleşik olması 
(b) Negatif işaretli 퐵 ve 퐶 köşelerinin birleşik olması (Chernyaev [7]). 

Dolayısıyla belirsiz bir küp yüzü için değeri 퐸ş. 4.7. ile verilen  퐹(푠  , 푡 ) değerine 

göre hangi kesişim noktalarının birleştirileceğine, dolayısıyla yeni topolojik durum 

tablosundan, ilgili küp için hangi durumun seçileceğine karar verilir. Bu şekilde 

yürüyen küpler algoritması için belirsiz yüz hatası çözümlenmiş olur.  

 

4.2.2.2. Yürüyen Küpler Algoritmasında İç Belirsizlik Hatası 

Bölüm 4.2.2.1’de açıkladığımız belirsiz yüz hatasının çözümüyle birlikte, iki köşe, 

küpsel ızgaranın bir küpünün herhangi bir yüzünün üstünde yer alıyorsa bu iki 

köşenin ayrık mı yoksa birleşik mi olduğuna karar verilebileceğini gördük. Şimdi, 

benzer bir mantıkla, küpsel ızgaranın herhangi bir küpünün aynı yüzü üstünde yer 

almayan köşelerin hangi durumlarda ayrık, hangi durumlarda birleşik olduğunu 

inceleyelim. Tanım 4.1’den, aynı yüz üstünde olmayan iki köşe arasında uzanan 

yüzler boyunca, işaret değiştirmeden uzanan bir yol varsa bu iki köşe birleşiktir 

denir. Ancak böyle bir yol yoksa bu iki köşe ayrıktır denemez. Çünkü bu iki köşe 

arasında küpün yüzleri üstünden geçmeyen ancak küpün içinde işaret 

değiştirmeden uzanan bir yol olabilir. Bu şekilde birleşik mi ayrık mı olduğu belli 

olmayan köşeleri olan küplere, iç belirsizliğe sahiptir denir. Şekil 4.23’de iç 
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belirsizliğe sahip bir küp ve bu küpte oluşturulabilecek iki farklı yüzey parçası 

gösterilmiştir. 

                  

(a)                                (b) 

Şekil 4.23. İç belirsizliğe sahip bir küpte oluşturulan iki farklı yüzey parçası. (a) 
Pozitif köşelerin ayrık olduğu yüzey parçası. (b) Negatif köşelerin ayrık olduğu 
yüzey parçası (Chernyaev [7]).  

Şekil 4.23 ‘de gösterilen iç belirsizliğe sahip küpte yürüyen küpler algoritmasına 

göre doğru olan iki farklı yüzey parçası oluşturulabilir. Ancak yürüyen küpler 

algoritması için oluşturulan topolojik durum tablosunda, bu şekilde işaretli köşelere 

sahip bir küp için sadece 4.23 (a)’da gösterilen yüzeyin oluşturulduğu 4 numaralı 

durum yer almaktadır.(bkz. Şekil 4.15). Dolayısıyla yürüyen küpler algoritmasının 

sadece mevcut topolojik durum tablosunun kullanılması sonucu oluşturulan eş 

yükselti yüzeyi, her zaman topolojik olarak doğru modeli vermeyebilir. Bu duruma, 

yürüyen küpler algoritmasında iç belirsizlik hatası denir. Dolayısıyla,  Nielson ve 

Hamann[20] tarafından ortaya konan yeni topolojik durum tablosu da, Lorensen ve 

Cline[18] tarafından ortaya konan topolojik durum tablosu gibi, hatasız yüzeyler 

oluşturmak için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle Nielson ve Hamann[20] 

tarafından ortaya konan topolojik durum tablosu, Chernyaev [7] tarafından iç 

belirsizliğe sahip küpler de göz önüne alınarak genişletilmiştir. Örneğin, Şekil 

4.23’deki gibi işaretli köşelere sahip bir küp için, Şekil 4.23(b)’deki yüzey parçası 

da Chernyaev [7] tarafından geliştirilen yeni topolojik durum tablosunda yer 

almaktadır.  

Bu durumda, yeni topolojik durum tablosunda, iç belirsizliğe sahip küpler için 

birden fazla farklı durum yer almaktadır ve bu durumlardan yalnızca biri doğru 

yüzey parçasını vermektedir. İç belirsizliğe sahip bir küp için yeni topolojik durum 



80 
 

tablosundan hangi uygun durumun seçileceğine karar vermek için Chernyaev[7] 

tarafından, aşağıda açıklanan yöntem verilmiştir. 

Şekil 4.24’de gösterildiği gibi bir küpün herhangi bir yüzünün köşeleri, 퐴 , 퐵 , 퐶  ve 

퐷  olarak adlandırılsın. Bu köşelerin, 퐸ş. 4.3. ile verilen 퐺 fonksiyonu altında aldığı 

değerler sırasıyla, 푎 , 푏 , 푐  ve 푑  olsun. Aynı küpün 퐴 퐵 퐶 퐷  yüzünün karşısında 

yer alan yüzünün köşeleri, 퐴 , 퐵 , 퐶  ve 퐷  olarak adlandırılsın. Benzer şekilde bu 

köşelerin 퐺 fonksiyonu altında aldığı değerler ise, sırasıyla, 푎 , 푏 , 푐  ve 푑  olsun. 

Küpün içinde yer alan ve 퐴 퐵 퐶 퐷  yüzü ile 퐴 퐵 퐶 퐷  yüzüne paralel olan karelerin 

köşelerini de, 푡 ∈ (0,1) olmak üzere 퐴 , 퐵 , 퐶  ve 퐷  ile adlandıralım ve bu 

köşelerin 퐺 fonksiyonu altında aldığı değerler sırasıyla 푎 , 푏 , 푐  ve 푑  olsun. 퐺 

fonksiyonu küp kenarları üzerinde doğrusal olarak değiştiğinden 푎 , 푏 , 푐  ve 푑  

değerleri için 퐸ş. 4.8. sağlanır. 

푎  =  푎 +  (푎 −  푎 )푡 

푏  =  푏 +  (푏 −  푏 )푡 

푐  =  푐 +  (푐 −  푐 )푡 

푑  =  푑 +  (푑 −  푑 )푡                                                                                                             (4.8) 

                                

Şekil 4.24. Bir küpteki iç belirsizliğin çözümü (Chernyaev [7]). 

Küpün 퐴  ve 퐶  köşeleri kendi aralarında, diğer köşeler de kendi aralarında aynı 

işaretli olsun. Bu durumda Şekil 4.24’de gösterildiği gibi 퐴  köşesi ile 퐶  köşesi 

arasında, küpün yüzleri üzerinden, noktaları işaret değiştirmeden uzanan bir yol 

yoktur. Dolayısıyla bu küp, iç belirsizliğe sahiptir. Şimdi genelliği bozmadan, 푎  ve 

푐  değerlerinin pozitif olduğunu varsayalım. Eğer 퐴  ve 퐶  köşeleri küpün içinden 
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birleşiyorlarsa, Şekil 4.24’de gösterildiği gibi, 푡 ∈ (0,1) olmak üzere 푎   ve 

푐  değerleri pozitif, diğer değerleri negatif olan ve pozitif köşeleri birleşik olan bir 

퐴 퐵 퐶 퐷  karesi vardır. Karakterize ettiğimiz bu köşeler için aşağıda verilen 퐸ş. 4.9., 

퐸ş. 4.10. ve 퐸ş. 4.11. eşitliklerinin sağlandığı açıktır. 

푎 푐 −  푏 푑 < 0                                                                                                                           (4.9) 

푎 푐 −  푏 푑 < 0                                                                                                                         (4.10) 

푎 푐 −  푏 푑  > 0                                                                                                                         (4.11) 

퐸ş. 4.8.’i 퐸ş. 4.11.’de yerine yazarsak , 

푎 = (푎 −  푎 )(푐 −  푐 ) −  (푏 −  푏 )(푑 −  푑 )  

푏 = 푐 (푎 −  푎 ) +  푎 (푐 −  푐 ) −  푑 (푏 −  푏 ) −  푏 (푑 −  푑 )    

푐 = 푎 푐 −  푏 푑   

 olmak üzere 퐸ş. 4.12. eşitsizliğini elde ederiz. 

푎푡 +  푏푡 + 푐 > 0                                                                                                                        (4.12) 

퐸ş. 4.12. eşitsizliğinin solunda yer alan parabole 푝(푡) parabolü adını verelim.  

Bu bilgiler ışığında 퐴  köşesi ile 퐶  köşesinin küp içinden birleşip birleşmediğini 

anlamak için 퐸ş. 4.12.’yi sağlayan 푝(푡) =  푎푡 +  푏푡 + 푐 parabolü incelenmelidir. 

Şimdiye kadar verilen eşitlikler ve koşullardan, 퐴  köşesi ile 퐶  köşesi küp içinden 

birleşiyorlarsa, 푝(푡) parabolünün grafiğinin Şekil 4.25’de gösterildiği gibi olması 

gerektiği açıkça görülmektedir. Bu nedenle 퐴  köşesi ile 퐶  köşesi küp içinden 

birleşiyorlarsa  푝(푡) parabolü aşağıdaki koşulların hepsini sağlamalıdır. 

1) 푎 katsayısı için 푎 < 0  dır. 

2) 푡 =  −푏/2푎 eşitliğiyle verilen 푡  değeri için 0 < 푡 < 1 dir.  

3) 푡 =  푡  olmak üzere 퐴 , 퐵 , 퐶  ve 퐷  köşeleri istenilen işaretlere sahiptir 

ve 퐸ş. 4.11 sağlanır. 
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Şekil 4.25. Köşelerin birleşik olması için gerekli olan parabol (Chernyaev [7]) 

           

                 (a)                                            (b) 

Şekil 4.26. (a) 33  öğeli topolojik durum tablosu (b) (a)’daki her bir duruma karşılık 
gelen gerçek eş yükselti yüzeyleri (Chernyaev [7]). 
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Yukarıda açıklanan yöntemle, iç belirsizliğe sahip bir küpün Chernyaev[7]  

tarafından geliştirilen topolojik durum tablosundaki karşılığı bulunur. Böylece 

yürüyen küpler algoritması için iç belirsizlik hatası çözülür. 

Şekil 4.26 (a)’da Chernyaev[7]  tarafından verilen, belirsiz yüze veya iç belirsizliğe 

sahip küpler için genişletilmiş 33 öğeli topolojik durum tablosu gösterilmiştir. Şekil 

4.26 (b)’de ise, tablodaki her bir durum için oluşması gereken gerçek eş yükselti 

yüzeyi gösterilmiştir. 
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EK AÇIKLAMALAR 

A. VTK – VISUALIZATION TOOLKIT 

Giriş bölümünde de bahsedildiği gibi, verilerin, incelenme, dönüştürme ve 

haklarında daha derin bilgiye sahip olabilmek için görüntülenmesi sürecine, 

görselleştirme denir. Görüntü işleme ise, 2 boyutlu resimlerin yani görüntülerin 

dönüştürülmesi ve bu görüntülerden toplanan bilgilerle yapılan analiz gibi bir takım 

işlemlere tabi tutulmasıdır. Bilgisayar kullanarak görüntü oluşturma sürecine ise, 

bilgisayar grafiği denir. VTK, 3B bilgisayar grafiği, görselleştirme ve görüntü işleme 

için geliştirilmiş, açık kaynak kodlu,  platform bağımsız, nesne yönelimli bir yazılım 

sistemidir. Bu bölümde VTK hakkında, Schroeder et al [25][24]’dan derlenmiş 

genel bilgiler verilmiştir. 

 VTK’nın başlıca özellikleri, düzenli veya düzensiz birçok veri tipini desteklemesi, 

başka uygulamalarla veri alışverişi yapabilmek için okuyucu ve yazıcılara sahip 

olması ve bu verileri, sahip olduğu yüzlerce veri işleme filtresiyle, eş yükselti 

yüzeyi çizdirmekten, Delaunay üçgenleştirmesine kadar birçok yöntemle 

işleyebilmesidir. VTK, C++ ile yazılmıştır ancak Tcl, Python ve Java dil 

bağlantılarını destekler. VTK herhangi bir kullanıcı arayüzü sağlamaz. 

VTK, Şekil A.1’de gösterildiği gibi birçok amaç için kullanılabilecek bir sistemdir. 

VTK, açık kaynak kodlu bir sistem olması sebebiyle birçok üniversitede araştırma 

ve eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca birçok ticari şirket, VTK kullanarak, 

tıbbi görüntüleme, hacim görüntüleme, petrol çıkarma, akışkanlar mekaniği, sonlu 

elemanlar analizi ve düzensiz nokta bulutlarından yüzey oluşturma gibi alanlarda, 

tescilli uygulamalar geliştirmektedir. 

VTK ilk olarak, Will Schroeder, Ken Martin ve Bill Lorensen tarafından,  1993’de 

geliştirilmeye başlanmıştır ve bu konuda da The Visualization Toolkit: An Object-

Oriented Approach to 3D Graphics” adlı kitap yayınlanmıştır. Daha sonra VTK 

birçok yeni geliştiricinin, çoğu zaman sistemin hatalarını düzelterek veya sisteme 

yeni sınıflar ekleyerek sisteme katkı sağlamasıyla genişleyerek büyümüş ve 

bugünkü haline gelmiştir. 
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Şekil A.1. VTK, (a) tıbbi görüntüleme ve (b) endüstriyel inceleme araştırmaları gibi 
çeşitli alanlarda kullanılabilir(Schroeder et al. [25]). 

 

A.1. VTK ile Görsel Gerçekleme 

Bilgisayar kullanarak görüntü oluşturma sürecine bilgisayar grafiği dendiğini daha 

önce belirtmiştik. Bu sürece aynı zamanda görsel gerçekleme(rendering) de denir. 

Görsel gerçeklemeyi, grafiksel veriyi görüntüye çevirme süreci olarak da 

tanımlayabiliriz. Şimdi bir sahnede, bir küpün görüntüsünü oluşturmak istediğimizi 

düşünelim. Küpün bulunduğu ortamdaki ışık, bizim bakış açımız, küpün pozisyonu  

ya da rengi gibi birçok değişken, bize görüntüyü nasıl oluşturmamız gerektiği 

konusunda bilgi verir. Bunlar, görsel gerçekleme yapabilmek için gerekli olan 

bileşenlerdir. VTK’da görsel gerçekleme yapmak için aşağıda listelenmiş yedi 

temel sınıf vardır.  

1. vtkRenderWindow – Görüntüleme cihazında, görsel gerçeklemenin 

yapılması için bir pencere oluşturan sınıftır. Oluşan pencerenin içine birkaç 

farklı görsel gerçekleme yapılabilir. 

2. vtkRenderer – Görsel gerçekleme sürecinin ışıklar, aktörler ve kameralar 

gibi bileşenlerini düzenleyen sınıftır. 

3. vtkLight – Sahneyi aydınlatan ışık kaynağını oluşturan sınıftır. 

4. vtkCamera – Sahnenin bakış açısı ve odak noktası gibi sahneye bakış ile 

ilgili özellikleri temsil eden sınıftır. 

5. vtkActor – Sahnede görüntülenen bir nesneyi(yani aktörü), bu nesnenin 

özelliklerini ve dünyadaki pozisyonunu temsil eden sınıftır. 
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6. vtkProperty – Bir aktörün, renk, saydamlık ve ışığı yansıtma gibi 

görünüş özellikleriyle birlikte, yüzey ve tel çerçeve gibi gösterim özelliklerini 

belirleyen sınıftır. 

7. vtkMapper – Bir aktörün geometrik gösterimini içeren sınıftır. 

Bu 7 temel sınıfa ek olarak, vtkRenderWindowInteractor isimli sınıf, 

kullanıcının sahneyle etkileşimini sağlar.  

Şekil A.2’de VTK’da kullanılan görsel gerçekleme bileşenlerinden bazılarına 

örnekler gösterilmiş ve Şekil A.3’de bu görsel bileşenleri oluşturmak için C++ ile 

yazılmış kod bloğunun bir kısmı gösterilmiştir. 

             

Şekil A.2. Görsel gerçekleme bileşenleri 

 

A.2. VTK’da Görselleştirme Akış Hattı  

Görselleştirme sürecinin, verileri tanımlayan nesnelerle(veri nesneleri) ve veriler 

üzerinde işlem yapan nesnelerle(işlem nesneleri), verilerin akış yönünü belirterek 

modellenmesine, görselleştirme akış hattı denir. İşlem nesneleri; kaynak nesneleri, 

filtre nesneleri ve eşleyici nesneler(mapper objects) olmak üzere üç sınıfa ayrılır. 
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Bu sınıflandırma, işlem nesnelerinin veri akışını başlatmasına, devam ettirmesine 

veya sonlandırmasına göre yapılmıştır. 

 

Şekil A.3. Görsel gerçekleme bileşenlerinin oluşturulması 

Kaynak nesneleri dışarıdan veri alan veya yerel değişkenlerle veri üreten 

nesnelerdir. Eğer bir kaynak nesnesi dışarıdan veri alıyorsa okuyucu nesne, yerel 

değişkenlerle veri üretiyorsa yordamsal nesne adını alır. Kaynak nesnesi, aldığı 

veriyi yapması gereken işleme sokar ve bir veri nesnesini çıktı olarak 

görselleştirme akış hattına gönderir.   

Filtre nesneleri, girdi olarak bir veya daha fazla veri nesnesi alan ve çıktı olarak bir 

veya daha fazla veri nesnesini akış hattına gönderen nesnelerdir. Filtre nesneleri, 

girdi olarak aldıkları veri nesnelerini gerekli işlemlere sokar ve sonuçta ortaya 

çıkan veri nesnesini çıktı olarak verir. 
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Eşleyici nesneler ise, bir veya daha fazla veri nesnesini girdi olarak alan ve veri 

akışını sonlandıran nesnelerdir. Eşleyici nesneler genel olarak, veriyi grafik 

ilkellerine dönüştürmek için kullanılır. Ancak, veriyi bir dosyaya yazdırmak için ya 

da başka yazılım sistemleri veya yazılım cihazlarıyla bağlantı kurmak için 

kullanılan eşleyici nesneler de vardır. Veriyi bir dosyaya yazdırmak için kullanılan 

eşleyici nesnelere yazıcı nesneler denir. Şekil A.4’de işlem nesnelerinin genel bir 

karakterizasyonu verilmiştir. 

 

Şekil A.4. İşlem nesnelerinin karakterizasyonu (Schroeder et. Al. [24]’dan 
değiştirilerek) 

Yukarıda verilen tanımlardan da anlaşıldığı üzere, işlem nesneleri çıktı olarak 

verecekleri veri nesnelerini kendi içlerinde oluşturur.  

Görselleştirme akış hattında dikkat edilmesi gereken başlıca unsur, işlem 

nesnelerinin bağlanmasıdır. İki işlem nesnesi, sadece uygun girdi ve çıktı veri 

nesnesi tiplerine sahip iseler bağlanmalıdır. Örneğin, bir filtre nesnesinin çıktı tipi, 

başka bir filtre nesnesinin girdi tipine uymuyorsa, bu iki filtre nesnesi akış hattında 

bağlanmamalıdır. 

Şekil A.5’de örnek bir akış hattı ve ilgili C++ kodu gösterilmektedir.  

 

A.3. VTK’da Temel Veri Gösterimleri 

Görselleştirme sürecine sokulan verilerin ortak bir takım özellikleri vardır. Bu 

özelliklerden ilki, bu verilerin ayrık olmasıdır. Örneğin, görüntülenmek istenen bir 

yüzeyin, sadece belirli sayıda noktası veri olarak görselleştirme akışına verilir ve 

görselleştirme süreci, sınırlı sayıdaki bu noktaları iyi analiz ederek belirli 

yöntemlerle noktaların üzerinde bulunduğu yüzeyi görüntüler.  
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Şekil A.5. Görselleştirme akış hattı (Schroeder et. Al. [24]’den değiştirilerek) 

Görselleştirme akış hattına sokulan verilerin bir diğer özelliği ise, bu verilerin 

düzenli veya düzensiz yapıda olabilmeleridir. Her iki tipte verinin de kendilerine 

göre avantajları ve uygulama alanları vardır. Bir verinin noktaları arasında kalıtsal 

bir ilişki varsa, bu veriye düzenli veri denir. Örneğin bir aralık üzerinde, birbirlerine 

eşit uzaklıkta konumlanmış noktaları düşünelim. Bu noktaların oluşturduğu veri, 

düzenli bir veridir ve bu noktaların her birinin konumunun hafızada tutulmasına 
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gerek yoktur. Her noktanın konumu aralığın başlangıç noktası, noktalar arasındaki 

uzaklık ve toplam nokta sayısı bilinerek bulunabilir. Düzenli olmayan veriye ise, 

düzensiz veri denir. Düzensiz verilerin avantajı, verinin temsili için daha özgür bir 

yapı oluşturmalarıdır. 

VTK’da yer alan verilerin en genel hali, veri nesnesidir. Veri nesnesi, verilerin 

hiçbir biçimi olmayan bir koleksiyonudur. Veri nesneleri bu halleriyle görselleştirme 

için çok az faydalı bilgi verir. Veri nesnelerinin, VTK’da mevcut görselleştirme 

algoritmalarıyla işleme sokulabilmeleri için geometri ve topoloji olarak adlandırılan 

bileşenlerden oluşan bir yapıya sahip olmaları gerekir. Böyle bir yapıya ve veri 

niteliklerine sahip veri nesnesine, veri kümesi denir. Topoloji, belirli geometrik 

dönüşümler altında değişmez olan özelliklerin bir kümesidir. Burada bahsedilen 

dönüşümler, döndürme, çevirme ve düzgün olmayan ölçeklemedir. Geometri ise 

üç boyutlu uzaydaki konumu belirtir. Örneğin bir poligonun üçgen olduğunu 

söylemek, onun topolojisini belirlemektir. Bu üçgenin noktalarının koordinatlarını 

vermek ise, üçgenin geometrisini belirlemektir.  

Veri kümesi yapısı, hücreler ve noktalardan oluşur. Hücreler veri kümesinin 

topolojisini, noktalar ise veri kümesinin geometrisini belirler. Veri nitelikleri ise 

hücreler veya noktalarla ilişkili tamamlayıcı bilgilerdir. Örneğin bir noktadaki 

sıcaklık değeri bir veri niteliğidir. Hücre tipleri doğrusal ve doğrusal olmayan olmak 

üzere iki tipte bulunur. Şekil A.6’da doğrusal hücre tipleri, Şekil A.7’de ise, 

doğrusal olmayan hücre tipleri gösterilmektedir. 

Bir veri kümesi, yapısını oluşturan noktalar ve hücreler arasında basit 

matematiksel bir ilişki varsa düzenlidir. Eğer veri kümesini oluşturan noktalar 

düzenliyse, veri kümesi geometrik olarak düzenlidir. Eğer veri kümesini oluşturan 

hücreler düzenliyse, veri kümesi topolojik olarak düzenlidir. Veri kümeleri, 

yapısının düzenli veya düzensiz olmasına göre sınıflandırılır. Düzenli veri 

kümeleri, hafızadan ve işlem hızı bakımından çok avantajlıdır. Düzensiz veri 

kümeleri ise daha genel verileri temsil edebilme özelliğine sahiptir ancak düzenli 

verilere göre çok fazla hafıza ve işlemsel kaynak kullanır. vtkPolyData, 

vtkImageData, vtkPointSet, vtkRectilinearGrid, 

vtkStructuredGrid ve vtkUnstructuredGrid, VTK’nın belli başlı veri 

kümeleridir.  
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Şekil A.6. Doğrusal Hücre Tipleri (Schroeder et. Al [24]’dan değiştirilerek) 
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Şekil A.7. Doğrusal olmayan hücre tipleri (Schroeder et. Al [24]’dan değiştirilerek) 
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