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La computació geomètrica

1.1 Introducció

M oltes aplicacions informàtiques de gran importància tecnològica, social i econòmica reque-
reixen una considerable quantitat de coneixements geomètrics per a la programació del

software corresponent. Són les que d’una manera o altra necessiten fer computació geomètrica
massiva.

Algunes de les aplicacions més importants es descriuen a continuació; aquestes aplicacions,
per a les quals existeixen disciplines dedicades, són les que donen justificació a un cos teòric
previ de tècniques geomètriques, als seus continguts temàtics i a la seva orientació general.
Aquests diversos camps d’aplicació han estat la font d’inspiració per a la redacció del contingut
i l’enfocament de l’obra. Un denominador comú de totes aquestes diverses disciplines és l’ús
intensiu de la computació geomètrica.

En fem una descripció molt breu a les seccions següents.

Aquesta obra no tan sols pot ser interessant per al futur desenvolupador o programador de
software gràfic o geomètric; també pot ser d’interès per a usuaris de programes relacionats
amb aquesta temàtica, atès que les cada vegada més sofisticades eines de producció gràfica,
de generació d’escenes tridimensionals, ja són a l’abast del gran públic; l’ús productiu i expert
d’aquestes eines requereix notables coneixements de geometria (que poden ser necessaris fins i
tot per a la perfecta comprensió dels manuals d’ús de l’esmentat software).

1.2 Aplicacions de la computació geomètrica

1.2.1 La informàtica gràfica

La informàtica gràfica s’ocupa de les tècniques de visualització, especialment visualització rea-
lista per ordinador, en les dues vessants bidimensional i tridimensional.

A la imatge posterior es pot observar resolt un dels problemes t́ıpics que estudia la informàtica
gràfica, que és el de l’eliminació de parts ocultes; també queda clar que per a la generació
d’escenes tridimensionals resulta imprescindible d’utilitzar eines de construcció geomètrica.
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Un camp d’especial interès que
està relacionat amb la informàti-
ca gràfica és el de l’animació per
ordinador, de creixent aplicació
en la indústria cinematogràfica,
en publicitat, en efectes especi-
als i en aplicacions multimèdia, i
en d’altres camps afins. La base
dels algorismes subjacents a mol-
tes i atractives mostres de gràfics
i animació per ordinador és es-
sencialment geomètrica, tant pel
que fa a la geometria anaĺıtica
com al disseny d’algorismes efi-

cients. Els sistemes de visualització per ordinador estan profundament imbricats en tots els
sistemes de CAD (Computer Aided Design) i CAGD (Computer Aided Geometric Design),
dels quals en són part fonamental, i a l’inrevés. A més, la simple visualització gràfica és d’in-
terès en la visualització cient́ıfica, en docència assistida per ordinador i en simulació gràfica de
processos; cal esmentar també un tema de creixent interès, que és el de la visualització d’imatges
mèdiques, amb importants avantatges per a exploracions més precises i menys invasives.

1.2.2 El disseny assistit per ordinador

En el camp del disseny geomètric assistit per ordinador o CAGD, com a cas particular del
disseny assistit per ordinador o CAD, podem distingir dues vessants principals, separades o
h́ıbrides, la del modelatge de sòlids i la del disseny de corbes i superf́ıcies, amb evidents punts
de contacte i separació cada vegada menys clara.

1.2.2.1 El modelatge de sòlids

El modelatge de sòlids s’orienta essencialment al disseny d’objectes
polièdrics, és a dir, volums limitats per cares poligonals; operacions
clàssiques són les operacions geomètriques booleanes. Inicialment ori-
entat sobretot al disseny mecànic i, en menor mesura, a l’arquitectò-
nic, actualment és útil en general en quasi totes les circumstàncies,
atès que l’entorn en el qual ens movem és essencialment polièdric o bé
és aproximable a un entorn polièdric. Molts programes d’elaboració
d’escenes 3D per a il.lustració gràfica utilitzen eines de modelatge per
a la construcció geomètrica.

1.2.2.2 El disseny de corbes i superf́ıcies

El disseny de corbes i superf́ıcies és un aspecte de les tècniques de CAD d’interès especial
en producció industrial, a la indústria automobiĺıstica, naval i aeronàutica (de fet, va ser en
el disseny de carrosseries d’automòbil a Renault on es varen introduir els primers mètodes
de disseny de corbes assistit per ordinador). La utilització no és exclusiva d’aquestes àrees
industrials, ja que actualment molts de programes de construcció d’escenes tridimensionals
utilitzen tècniques de disseny de corbes i superf́ıcies.
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El disseny de sòlids, corbes i superf́ıcies és fonamental dins el
procés de disseny en general, en la tasca d’obtenció de la docu-
mentació gràfica corresponent i en l’especificació informatitza-
da en processos de fabricació assistida per ordinador (CAM
o Computer Aided Manufacturing); també és important en
informàtica gràfica i en animació per ordinador per a la produc-
ció d’objectes nous a partir del no-res o d’objectes més simples,
disponibles com a primitives o ja prèviament programats. És
per això que tots els mètodes d’aquest apartat concret ocupen
un lloc central a la majoria de les aplicacions.

Una observació important a fer és que, almenys des del punt de
vista del software, les fronteres entre la informàtica gràfica i disseny geomètric són cada vegada
menys ńıtides; i això és aix́ı perquè els programes de CAD necessiten el concurs de tècniques
de rendering o representació realista i també perquè els programes de producció gràfica 3D
requereixen eines de modelatge i de disseny de corbes i superf́ıcies.

1.2.3 La robòtica

A la robòtica hi ha com a mı́nim dos aspectes que
requereixen quantitats notables de computació geo-
mètrica: el control del moviment de sistemes com-
plexos de braços-robot articulats, de notable im-
portància en CAM (Computer Aided Manufactu-
ring) i la planificació de trajectòries sense col.lisió
en un entorn poligonal o polièdric, necessari per al
desplaçament de robots mòbils. En el primer cas
només ens calen coneixements de geometria anaĺı-
tica i de transformacions; en el segon, cal dissenyar
algorismes complexos, i s’ha de dir que el problema

no està completament resolt. Pel que fa a aquest segon problema, hi ha importants punts
de connexió amb l’algoŕısmica geomètrica, el disseny d’algorismes geomètrics, és a dir, el que
s’anomena geometria computacional en la seva accepció moderna. Podem veure un esquema
il.lustratiu en el qual s’ha de resoldre el problema del càlcul de l’envolupant convexa d’obstacles
poligonals.

1.2.4 L’animació per ordinador o animàtica

Els productes de sotfware gràfic fins fa poc temps eren productes estàtics. En relació amb l’ex-
traordinari desenvolupament dels efectes especials en cinematografia s’han fet avenços especta-
culars en el camp de l’animació per ordinador, cosa que ha fet possible fins i tot de realitzar
pel.ĺıcules ı́ntegrament per ordinador, en especial dibuixos animats i obres mixtes realistes-
dibuixos animats; això, sense parlar del creixent nombre d’escenes amb efectes especials en
films de ficció i aventures. Si l’ús de tècniques d’animació per ordinador està ben consolidat en
productes d’entreteniment com cinema, videojocs i jocs d’ordinador, també creixen amb força
altres usos relacionats amb productes multimèdia, d’interès en docència, cultura en general i,
novament, entreteniment. A més del que ja s’ha esmentat, l’animació per ordinador pot tenir
interès en simulació gràfica de processos, que eventualment pot ser utilitzada en docència, recer-
ca i desenvolupament. Per a ús docent, les eines geomètriques es poden utilitzar per generar
seqüències com la que presentem a continuació, les quals posteriorment es poden integrar en
formats gràfics animats. Per exemple, amb els objectes següents es podria produir un fitxer
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GIF animat que es podria incloure en un document HTML i, posteriorment, visualitzar amb
un navegador d’Internet: el resultat seria un objecte giratori amb el qual podŕıem explorar l’as-
pecte geomètric. També es podria utilitzar per mostrar dinàmicament la generació de corbes
clàssiques per mecanismes.

1.2.5 Els sistemes d’informació geogràfica

Les paraules clau en aquest camp són “cartografia”, “siste-
mes d’informació geogràfica”, “urbańıstica” i “geomàtica”
en general.

La geomàtica és un camp en el qual conflueixen diver-
ses disciplines de la informàtica (totes interconnecatades):
programació, gestió de bases de dades, representació i or-
ganització de la informació, entre d’altres.

Per representar i produir material cartogràfic en suports
diferents, la geomàtica necessita el concurs de la informàti-
ca gràfica i, indirectament, de la geometria. Ara bé, usual-
ment cal estructurar i tractar la informació geogràfica, car-
togràfica o urbańıstica des del punt de vista geomètric; per
exemple, en problemes de localització de serveis (facility
location) pot interessar saber, per a un punt donat d’una
àrea geogràfica, quin és el servei (d’urgències mèdiques, per
exemple) més proper possible: això exigeix organitzar les
dades amb criteris geomètrics. Tota aquesta problemàtica
ha donat lloc al desenvolupament d’algorismes espećıfics i

al desenvolupament d’estructures de dades i geomètriques especials, com per exemple el dia-
grama de Voronoi, i estructures relacionades, com per exemple la triangulació de Delaunay.
Aquestes estructures també poden ser d’interès per a la poliedrització de dades cartogràfiques
puntuals tridimensionals.

1.2.6 Escenaris geomètrics virtuals

Una de les últimes fronteres és en la creació d’escenes geomètriques tridimensionals virtuals
en un format dinàmic i interactiu espećıfic, el VRML o Virtual Reality Modelling Language,
escenes que es poden explorar interactivament mitjançant visors normalment associats a na-
vegadors d’Internet. La creació dels escenaris s’ha de fer amb eines netament geomètriques,
i el potencial d’aplicacions d’aquestes tècniques és enorme: productes multimèdia, productes
docents, d’entreteniment o, simplement, una nova manera de comunicar els espais i la geometria
tridimensional. Les escenes WRL també es poden integrar en documents HTML i poden ser
parts dinàmiques i interactives de documents estàtics al web.
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1.2.7 La infografia com a art i eina de comunicació

És cada vegada més estès l’ús de la infografia per a la producció art́ıstica. El nombre d’autors
que la utilitzen per a producció d’originals i com a eina de comunicació és creixent. Pel que fa
a aquest últim ús, es poden obrir noves perspectives en les capacitats expressives que fins ara
resultaven prohibitives pel component artesanal de la seva execució.

1.3 Les dues branques de la computació
geomètrica

Les aplicacions descrites anteriorment, que fan un ús intensiu de la computació geomètrica,
han afavorit el neixement de dos camps d’interès en relació amb la computació geomètrica, i en
segueixen impulsant el desenvolupament.

1.3.1 La geometria computacional clàssica

És el conjunt de mètodes de geometria anaĺıtica i geometria diferencial de corbes i superf́ıcies
per resoldre problemes geomètrics bàsics, cosa que ha condüıt al disseny d’algorismes geomètrics
espećıfics. Vegem una mostra parcial d’alguns problemes t́ıpics, només a t́ıtol d’exemples il-
lustratius:

• En el camı́ entre un punt 3D i el ṕıxel 2D en pantalla que li correspon en el marc d’una
representació en perspectiva, hi ha tota una sèrie d’operacions geomètriques que cal fer;
aquestes operacions donen lloc a les equacions de la perspectiva.

• Es vol produir, donats dos segments no alineats que comparteixen un vèrtex, un arc de
paràbola que passi pels extrems no comuns i que sigui tangent als dos segments, o es
volen dissenyar interactivament perfils d’objectes, per exemple el perfil d’una ampolla,
per produir, per rotació, l’objecte 3D corresponent.

La geometria subjacent és sobretot de tipus clàssic, i es basa en la utilització dels mètodes
i els coneixements relacionats amb les àrees següents: geometria anaĺıtica i vectorial, geome-
tria af́ı, geometria mètrica, geometria de les transformacions, geometria de la representació en
perspectiva, geometria diferencial de corbes i superf́ıcies, convexitat, poĺıedres i topologia de
superf́ıcies.

Tot és sempre amb punts de vista orientats a la computació. Les connexions amb l’àlgebra
lineal (ocasionalment) i amb l’anàlisi numèrica (especialment pels temes de generació de corbes
i superf́ıcies) són evidents. Aquest és el camp de la geometria computacional en sentit clàssic i
a ell està dedicada essencialment aquesta obra.

1.3.2 Algoŕısmica i complexitat geomètriques

Com a conseqüència de necessitats plantejades per la computació geomètrica a gran escala en
els camps d’aplicació anteriors, ha aparegut una nova disciplina orientada a l’anàlisi i al disseny
d’algorismes geomètrics des del punt de vista de l’eficiència i la complexitat. Es fa molt d’èmfasi
en la qualitat de l’algorisme dissenyat i en la seva complexitat computacional, fins al punt que
es podria qualificar aquesta parcel.la de treball d’estudi de la complexitat geomètrica; i aquest és
l’objecte d’estudi del que modernament s’anomena geometria computacional . Un altre aspecte
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fonamental és el de les estructures de dades que permeten el tractament eficient de la informació
geomètrica. Uns exemples de mostra ens poden donar una idea del tipus de problemes que es
tracten en la geometria computacional en sentit modern: a) Donats dos poĺıedres convexos de
N1 i N2 vèrtexs, respectivament, trobar algorismes de complexitat O(N logN) o O(N), amb
N = N1+N2, per resoldre el problema del càlcul de la intersecció. b) Realitzar en temps lineal
un test de detecció de convexitat d’un poĺıgon. c) Calcular en temps O(N logN) l’envolupant
convexa d’una col.lecció de N punts a l’espai.

Problemes t́ıpics en aquesta ĺınia són, entre d’altres, els següents: problemes de cerca geo-
mètrica, problemes de càlcul de l’envolupant convexa (2D i 3D), problemes d’intersecció (2D:
segments, poĺıgons; 3D: poĺıedres) i problemes de proximitat (diagrames de Voronoi).

Un aspecte d’interès és que, en aquest terreny, s’està molt lluny de tenir tots el problemes
resolts. De fet, hi ha actualment una intensa activitat de recerca en el disseny d’algorismes
geomètrics eficients per resoldre problemes que es plantegen en els camps d’aplicació descrits.
Per tant, es pot dir que en casos o problemes més avançats estem tocant realment les fronteres
del coneixement actual.

Tot i que els temes anteriors relatius a la complexitat geomètrica i al disseny i l’anàlisi d’algoris-
mes des del punt de vista de la complexitat són extraordinàriament interessants, les prioritats
que ens marquen els objectius de l’obra fan que hi poguem dedicar poca extensió. Això, en
canvi, s’invertirà en els temes de geometria computacional clàssica que s’han descrit en el primer
punt.

1.4 Notes bibliogràfiques

Aquesta obra correspon a la teoria i problemes de l’assignatura de Geometria Computacional
de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Les pràctiques de laboratori corresponents es poden
desenvolupar amb Mathematica i estan descrites a [TR96/2]. Pel que fa a l’ús de Mathematica,
si és d’interès per al lector, el manual complet és [WOLF97] i [BLAC93] n’és una introducció.

Pel que fa a les bases de geometria i d’àlgebra lineal prèvies, [CALL87] i [XAMB96] són textos
convenients d’un cert nivell, i també són interessants per ampliar certs aspectes. Per a una
orientació més descriptiva i encarada a la geometria anaĺıtica, podem recomanar [ME1/81],
[ME2/81]. Per a temes de geometria per a CAD i CADG es poden utilitzar obres diverses,
d’entre les quals destaquem [CHAS78],[FAPR79]i [MORT90].

L’obra [FODA90] és un clàssic de la informàtica gràfica i [ROAD89] és també un clàssic de les
bases matemàtiques per a la informàtica gràfica i el CAD.

Per als temes de disseny de corbes i superf́ıcies, l’obra [FARI92] és molt recomanable, entre
d’altres.

El lector que estigui interessat en temes de l’algoŕısmica geomètrica pot consultar el llibre
introductori [OROU94], entre d’altres. Aqúı només podem tractar aquestes qüestions de manera
molt superficial.

S’inclouen referències bibliogràfiques sobre temes laterals que resulten interessants des del punt
de vista de la computació geomètrica: PostScript, VRML o temes espećıfics com teoria de
poĺıedres, robòtica i perspectiva curviĺınia, entre d’altres.
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Sistemes de coordenades
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E n aquest caṕıtol es presenta l’eina bàsica que més s’utilitzarà per resoldre gran quantitat
de problemes de construcció geomètrica per a les aplicacions gràfiques: després d’una

introducció a l’espai af́ı i als sistemes de coordenades, es tracta el tema de com realitzar canvis
de sistemes de coordenades.

Es presenta seguidament el formalisme de les matrius ampliades i s’estableix la connexió de les
operacions matricials (amb matrius ampliades) i els canvis de sistemes de coordenades; en par-
ticular es posa de manifest que una programació eficient exigeix utilitzar l’expressió dels canvis
de coordenades formulats en termes de matrius ampliades. Posteriorment es veuen diversos
exemples de com programar canvis de sistemes de coordenades amb dos exemples de software
importants: es descriu sumàriament el sistema utilitzat per PostScript1 i més extensament el
sistema amb el qual es poden programar amb Mathematica, sistema que s’utilitza amb molta
freqüència a l’obra; es dóna també una breu informació sobre el llenguatge geomètric de xarxa
VRML. A continuació hi ha una secció en la qual s’exposa l’estratègia de resolució de problemes
de construcció geomètrica mitjançant canvis de sistema de coordenades. Finalment es presen-
ta el concepte d’orientació, de molta importància a la pràctica en problemes de construcció
geomètrica.

2.1 L’espai af́ı

En geometria computacional, o més en general en computació geomètrica, s’ha de treballar amb
objectes geomètrics: punts, rectes, segments, semirectes, plans, semiplans, semiespais, poligo-
nals, poĺıgons, poĺıedres, corbes i superf́ıcies; intüıtivament podem veure aquests objectes com a
conjunts de punts. En sotmetre els objectes geomètrics a determinades manipulacions (rotació,
canvi d’escala, etc.) hem de transformar-los punt a punt o, si més no, hem de transformar els
punts clau que ens permeten d’obtenir el transformat de la figura completa (per exemple, un
segment està determinat pels seus extrems, que haurem de transformar per obtenir el transfor-
mat del segment i un quadrat o un cub poden quedar definits en part per la col.lecció de punts
dels vèrtexs i, aleshores, previsiblement caldrà transformar els vèrtexs que defineixen la figura;
això, sempre que el tipus de transformació mantingui l’estructura).

Per això, cal poder parlar de punts i poder treballar amb punts; convé, doncs, d’establir el marc

1El dibuix de la capçalera del caṕıtol s’ha realitzat en PostScript amb un programa en el qual la idea
geomètrica clau és produir iteradament sistemes de coordenades adequats per situar el text circular.
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formal per a aquesta noció intüıtiva i, més encara, connectar-la amb les eines ja conegudes de
l’àlgebra lineal. Tot això si no es vol renunciar al potencial operatiu i teòric de què es disposa.

�v

Q

P

Q

P

Figura 2.1

En termes intüıtius, es tracta de poder parlar
de punts de l’espai, de vectors lliures i de poder
“aplicar” vectors lliures (“segments orientats”)
a qualsevol punt P , operació que formalment
s’expressa com P + �v, i gràficament segons es
veu a la figura 2.1.
I el resultat ha de ser un nou punt Q = P + �v.
Això ens ha de permetre de “restar” punts per
obtenir vectors (figura 2.1): �v = Q− P =

−→
PQ.

La geometria af́ı és un model abstracte del que anomenem espai ordinari.

�a �b

�a +�b

�b

�a

�a +�b

Figura 2.2

Convindrà de fer una definició axiomàtica que
distingeixi ńıtidament punts i vectors. Volem
conservar, però, algunes propietats, com per
exemple la coneguda regla del paral.lelogram o
la propietat segons la qual dos punts donats en
un cert ordre determinen un únic vector (i vo-
lem que això es pugui traslladar a punts).

La formulació seguent és un marc axiomàtic per al concepte d’espai de punts i les operacions
combinades amb vectors.

Formalment:

Definició 2.1 Un espai af́ı real de dimensió n és un parell ordenat (V,E), amb una operació
+ : E × V → E, tal que:

• E és un conjunt (conjunt de punts).

• V és un espai vectorial real de dimensió n (l’espai de vectors).

• L’operació

+ : E × V → E

(P,�v) → P + �v

té les propietats següents:

→ (P + �v) + �w = P + (�v + �w) (regla del paral.lelogram).

→ Si P,Q ∈ E, existeix un únic �v ∈ V tal que P +�v = Q. S’indicarà: �v = Q−P =
−→
PQ.

Observem que per definició la dimensió de l’espai af́ı és la dimensió de l’espai vectorial associat.
Aix́ı, si n = 1, tenim la recta af́ı, si n = 2, el pla af́ı i si n = 3, l’espai af́ı ordinari. Només
treballarem en aquests casos.

La geometria af́ı és una generalització natural de les geometries de les rectes d’un pla, i de
les rectes i plans de l’espai. N’és només l’espai de base: cal enriquir-lo amb conceptes nous,
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i en especial amb els que ens permetin de tractar els problemes mètrics, cosa que es farà
més endavant. De fet, encara que algunes coses no s’introduiran o s’estudiaran de manera
sistemàtica posteriorment, aniran apareixent de manera informal conceptes de tipus mètric
(com la perpendicularitat, per exemple) amb els quals suposem el lector ja familiaritzat.

2.2 Sistemes de referència

Els sistemes de referència af́ı, que són la generalització de la noció dels sistemes de coordenades
cartesianes (que veurem més endavant), ens permeten d’establir una connexió entre l’àlgebra
lineal i la geometria.

A les figures 2.3 i 2.4 es poden veure sistemes de coordenades en dimensions 2 i 3. No cal que
els eixos siguin perpendiculars entre si, ni tampoc cal tenir en tots la mateixa unitat de mesura,
tot i que usualment treballarem amb sistemes que reuneixin aquestes caracteŕıstiques.

Figura 2.3

Figura 2.4

Per a les aplicacions que ens interessen la importància dels sistemes de coordenades i de la
consegüent assignació de coordenades als punts del pla o de l’espai és fonamental, ja que en
últim terme (per exemple, en informàtica gràfica) ens cal disposar de les expressions en termes
de coordenades, tant de les transformacions com de les posicions dels diversos components d’un
objecte geomètric.

2.2.1 Components d’un vector en una base

En un espai vectorial, un cop fixada una base {�e1, · · · , �en}, podem referir qualsevol vector �x a
aquesta base expressant-lo com a combinació lineal

�x = x1�e1 + · · · + xn�en,

on x1, · · · , xn són els components de �x en aquesta base; també s’expressa �x = (x1, · · · , xn) quan
està clar a quina base ens estem referint.

Observeu que donar una base significa donar els vectors corresponents en un ordre determinat;
si canviem l’ordre, aleshores estem considerant una altra base.

Els sistemes de coordenades o de referència afins ens permetran de lligar adequadament amb
aquest llenguatge algebraic i d’assignar coordenades a punts de l’espai.
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2.2.2 Sistemes de referència af́ı

Formalment, un sistema de referència af́ı S = (O; {�e1, · · · , �en}) de l’espai af́ı (E, V ) de dimensió
n és un parell ordenat format per:

• Un punt O ∈ E, anomenat origen de coordenades.

• Una base de l’espai vectorial V : {�e1, · · · , �en}; els vectors de la base determinen eixos de
coordenades ; les rectes que passen per O i tenen les direccions determinades pels vectors
de la base són els eixos de coordenades.

O �e1

�e2

y

x

Figura 2.5

O
�e1

�e2

�e3

x y

z

Figura 2.6

Es poden considerar equivalents els termes “sistema de referència af́ı”, “referència af́ı”, “sistema
de coordenades afins” o simplement “sistema de referència” o “sistema de coordenades”, que
utilitzarem indistintament.

2.2.3 Coordenades afins

Vegem com es poden atribuir coordenades als punts de l’espai af́ı.

Donada una referència af́ı S = {O;�e1, · · · , �en} i donat un punt X ∈ E, expressem el vector
−−→
OX

en components en la base {�e1, · · · , �en}:

X −O =
−−→
OX = x1�e1 + · · · + xn�en.

Els escalars (x1, · · · , xn) s’anomenen coordenades afins de X en la referència S. També és
equivalent escriure:

X = O + x1�e1 + · · · + xn�en.

X

X −O =
−−→
OX

�e1 x1�e1O

�e2

x2�e2

C

D

A

B
Figura 2.7. Les coordenades de O en S són (0, 0);

les de X són (x1, x2). Tenim també A
S
= (x1, 0),

B
S
= (0, x2) i C

S
= (1, 0), D

S
= (0, 1).
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Això també s’expressa amb la notació X = (x1, · · · , xn). Per ser més precisos, quan es vulgui
fer referència expĺıcita al sistema de coordenades en el qual està expressat el punt, s’escriurà

X
S
= (x1, · · · , xn).

Observem que, si canviem de sistema de referència, tindrem unes altres coordenades. Més
endavant veurem com es relacionen les coordenades referides a dos sistemes de referència.

2.2.4 Identificació de l’espai af́ı amb l’espai vectorial

Fins ara hem volgut diferenciar clarament els punts dels vectors. La introducció d’un sistema
de referència ens permet de fer-ne una identificació, en els termes precisos que ara descriurem.

Vectors posició. Donada una referència af́ı S =
{O;�e1, · · · , �en}, podem assignar a cada punt

X ∈ E el vector
−−→
OX = X −O: aquest és l’ano-

menat vector posició del punt X en la referèn-
cia donada. Notacionalment podem introduir
�x =

−−→
OX i identificar X amb

−→
X .

Per tant, és a través de la introducció d’un siste-
ma de coordenades que podem identificar punts
amb vectors (els vectors posició respectius); d’a-
questa manera resta identificat l’espai de punts
amb l’espai vectorial.

X

−−→
OX

�e1

O

�e2

Figura 2.8

És corrent veure utilitzar aquestes identificacions, de vegades abusivament i sobretot en textos
d’enginyeria, informàtica gràfica, CAD, robòtica; convé de conèixer aquest fet. Més d’una
vegada també utilitzarem sense excessiva cura formal aquesta identificació, amb el benentès que
ambdues coses són diferents, i que convindria segurament fer-ne una separació ńıtida i precisa
en un context de major exigència formal. Atès que també en prescindirem, podrem identificar
punts amb vectors (posició) quan ens convingui, un cop introdüıt un origen de coordenades i
una base de l’espai vectorial.

2.2.5 Punt mitjà d’un segment

Donat el segment determinat pels punts A,B, sigui M el punt mitjà; aleshores podem escriure
M = A +

−−→
AM , essent

−−→
AM = 1

2

−→
AB, de manera que és M = A + 1

2

−→
AB. Per tal de prosseguir

en els càlculs, podem identificar els punts amb els vectors posició i d’aquesta manera podem
escriure

−→
M =

−→
A + 1

2

−→
AB =

−→
A + 1

2 (
−→
B −

−→
A ) = 1

2

−→
A + 1

2

−→
B = 1

2 (A + B)

Com a exemple, si tenim A = (1, 2, 3), B = (3, 2, 1), aleshores el punt mitjà és de coordenades
la semisuma de les coordenades dels punts, és a dir M = (2, 2, 2).

Observeu que l’argument és vàlid amb independència de la dimensió. També es poden obtenir
altres punts del segment, corresponents a altres raons diferents de 1/2: M = A + λ

−−→
AM =

A + λ(M −A) = (1 − λ)A + λM .

2.2.6 Exercicis

1 Quines són les coordenades de l’origen en qualsevol sistema de coordenades?

2 Considerem tres punts del pla no alineats A, B, C, i considerem la referència S = (A; {
−→
AB,

−→
AC}).

Indiqueu quines són les coordenades dels punts A,B,C en aquesta referència.
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3 Considerem un punt O del conjunt de punts d’un espai af́ı, que prendrem com a origen de
coordenades, i considerem S = (O; {�e1, �e2, �e3}), on �e3 = 2�e1 − �e2. Podem afirmar que S és un
sistema de coordenades?

4 Considerem els punts coplanaris A,B,C,D, amb la propietat que no n’hi ha tres d’alineats.
Podem prendre S = (A; {

−→
AB,

−→
AC,

−→
AD}) com a sistema de coordenades?

5 Siguin els punts A,B,C no alineats, i sigui D un punt no situat en el pla determinat per A,B,C.
Podem prendre S = (D; {

−→
DA,

−→
DB,

−→
DC}) com a sistema de coordenades?

6 Considereu el sistema de referència de la figura 2.9.

�e1

O

�e2
Figura 2.9

Dibuixeu en el pla els punts
següents: P1 = (0, 0), P2 =
(1, 0), P3 = (0, 1), P4 = (1, 1),
P5 = (2, 1) i P6 = (−3, 1).

7 Considerem els sistemes de coordenades S = (O; {�e1, �e2}) i S′ = (O; {�e1
′, �e2

′}), on �e1
′ =

4�e1, �e2
′ = 2�e2. Representeu en els dos sistemes de coordenades el quadrilàter de vèrtexs

(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1).

2.3 Sistemes de referència arbitraris:
exemples d’aplicació

Com veurem més endavant, moltes vegades els sistemes de referència o de coordenades que
s’utilitzen tenen propietats addicionals, com per exemple l’ortogonalitat mútua dels eixos de
coordenades. Vegem ara mitjançant exemples diversos que també pot ser d’utilitat treballar
amb eixos arbitraris: la llibertat d’elecció en els eixos de coordenades dels sistemes de referència
en general ens pot ser útil per a la resolució de determinats problemes geomètrics, en els
quals podrem escollir lliurement referències que siguin convenients per estudiar propietats d’un
objecte geomètric. Això ens porta moltes vegades a escollir referències adaptades a l’objecte.
Per exemple, en el cas d’un paral.lelògram i d’un tetràedre, els gràfics de les figures 2.10 i 2.11
il.lustren possibles referències que es poden escollir.

�e2

O �e1

Figura 2.10 O�e1

�e2

�e3

Figura 2.11

Vegem alguns exemples d’aplicació d’aquesta idea, només com a il.lustració del que s’acaba de
dir.
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2.3.1 Exemples

Exemple 2.1. (2D) Proveu que les diagonals d’un paral.lelogram s’intersequen mútuament en
els punts mitjans.

O

�e1

�e2

�d1

�d2

P

Figura 2.12

Escollim la referència S =
(O; {�e1, �e2}) que s’indica a la
figura 2.12, referència adap-
tada a l’objecte geomètric.
Siguin aleshores d1 i d2 les
diagonals. Els vectors cor-
responents, tal com aparei-
xen a l’esquema, s’expressen
aix́ı: �d1 = �e1 + �e2, �d2 =
�e2 − �e1

Donem com a obvi que les diagonals es tallen en un punt interior P (tot i que, si calgués,
quedaria demostrat en el raonament següent). Aleshores podem escriure:

P = O + λ�d1

P = O + �e1 + µ�d2
−→
OP = �P = λ�d1 = λ(�e1 + �e2)
−→
OP = �P = �e1 + µ�d2 = �e1 + µ(�e2 − �e1)

Igualant,

λ(�e1 + �e2) = �e1 + µ(�e2 − �e1).

Només caldrà ara calcular λ, µ i provar que λ = µ = 1
2 (de fet, que existeixi solució significa

que hi ha intersecció). De l’última igualtat es deriva que

(λ + µ− 1)�e1 + (λ− µ)�e2 = 0

i, de la independència lineal de {�e1, �e2}, en podem deduir:

λ + µ− 1 = 0, λ− µ = 0.

Per tant, λ = µ = 1
2 , i això demostra l’afirmació. Evidentment, el resultat segueix essent vàlid

en el cas que el paral.lelogram sigui a l’espai tridimensional. Al mateix temps s’obtenen les
coordenades de P = (12 ,

1
2 ) en la referència anterior.

Observacions. Hem de fer notar, pel que fa a aquest exemple:

• Hem utilitzat una referència adequada o adaptada a l’objecte geomètric.

• Hem redüıt el problema enunciat en termes geomètrics a un problema vectorial , i hem
pogut observar la potència i claredat del mètode vectorial per a la resolució de problemes
geomètrics. En termes de geometria anaĺıtica, segurament la resolució no hagués estat
tan simple i ràpida. Aquest és un exemple d’algebraització de la resolució de problemes
geomètrics.

Exemple 2.2. (3D) Donat un tetràedre com el de la figura, determineu les coordenades del punt
mitjà M de la mitjana AE del triangle ABC del tetràedre indicat. Això pot ser interessant quan
tenim donades les coordenades dels vèrtexs del tetràedre en un sistema de referència general,



14 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

en el qual pot ser dif́ıcil obtenir directament les coordenades de M . Posteriorment reprendrem
l’exemple del tetràedre, que suposarem donat en una referència a l’espai.

O = D �e1

�e2

�e3

A

B

C
E

M

Figura 2.13

Escollim la referència indicada al dibuix, que és una referència adaptada a l’objecte geomètric.
En aquesta referència el càlcul de les coordenades de M serà molt senzill. Podem escriure el
següent:

−−→
OM = �e2 +

−−→
AM = �e2 +

1

2

−→
AE

−→
OE = �e1 +

−→
CE = �e1 +

1

2

−→
CB = �e1 +

1

2
(�e3 − �e1) =

1

2
�e1 +

1

2
�e2

−→
AE =

−→
OE −

−→
OA =

1

2
�e1 +

1

2
�e3 − �e2

Finalment,
−−→
OM = 1

4�e1 + 1
2�e2 + 1

4�e3, i, per tant, en aquesta referència les coordenades buscades
són M = (14 ,

1
2 ,
1
4 ).

Hi ha diverses variants possibles, com, per exemple, prendre com a origen i base els següents
(n’hi ha d’altres variants): O = C, �e1 = CB, �e2 = CA i �e3 = CD. En aquesta referència
podŕıem procedir com abans o bé més directament:

−→
CE =

1

2
�e1

−→
AE = �e2 −

−→
CE = �e2 −

1

2
�e1

−−→
AM =

1

2

−→
AE =

1

2
�e2 −

1

4
�e1

−−→
CM = �e2 +

−−→
AM = �e2 +

1

2
�e2 −

1

4
�e1 =

3

2
�e2 −

1

4
�e1 = (−

1

4
,

3

2
, 0).

Exemple 2.3. Un exemple important: el baricentre d’un triangle. Donat un triangle, la mitjana
associada a un vèrtex del triangle és el segment determinat pel vèrtex i el punt mitjà del costat
oposat. Demostrem que les tres mitjanes d’un triangle es tallen en un punt, que s’anomena
baricentre del triangle; en calcularem també les coordenades. Saber calcular el baricentre
d’un triangle és interessant en geometria computacional, ja que moltes vegades s’utilitza per
calcular un punt interior d’un poĺıgon per tal que serveixi de punt de partida per a determinats
algorismes. Molts algorismes comencen dient “Sigui Q un punt interior del poĺıgon P ...”.

Considerem el triangle PQR, i escollim un sistema de referència lligat al triangle, concretament:
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S = (O; {�e1, �e2}), on O = P , �e1 =
−→
PQ i �e2 =

−→
PR.

O = P
�e1

�e2

B

R

Q

�m1

�m2 Figura 2.14

Considerem les tres mitjanes m1, m2 i m3, i sigui B el punt d’intersecció de dues d’elles, per
exemple, de m1 i m2. Els vectors corresponents són �m1 = �e1 + 1

2 (�e2 − �e1) = 1
2�e1 + 1

2�e2,
�m2 = 1

2�e2 − �e1.

Ara bé, és B = O + λ�m1 i, alhora, B = O + �e1 + µ�m2, d’on λ�m1 = �e1 + µ�m2.

Efectuant els càlculs pertinents resulta λ = µ = 2
3 , i, en conseqüència, B = O + 2

3 �m1 =
1
3 (�e1+�e2). Per raons de simetria, si considerem la tercera mitjana m3 i considerem la intersecció
B′ = m1 ∩m3, també s’obté B′ = O + 1

3 (�e1 + �e2), que és, per tant, independent de la parella
de mitjanes considerades. En conseqüència, les tres mitjanes es tallen en el punt B = (13 ,

1
3 ) en

la referència anterior.

De vegades expressem el baricentre com a
−→
B = 1

3 (
−→
P +

−→
Q +

−→
R ). Vegem com es pot justificar.

En una altra referència d’origen O′ seria

O′

B

Q

P

R

Figura 2.15

−→
PB = 1

3 (
−→
PQ +

−→
PR),

−→
PR =

−−→
O′R−

−−→
O′P ,

−→
PQ =

−−→
O′Q−

−−→
O′P

i, per tant,

−−→
O′B =

−−→
O′P +

−→
PB =

−−→
O′P +

1

3
(
−→
PQ +

−→
PR) =

−−→
O′P +

1

3
(
−−→
O′R−

−−→
O′P +

−−→
O′Q−

−−→
O′P )

=
−−→
O′P +

1

3
(
−−→
O′R +

−−→
O′Q− 2

−−→
O′P ) =

1

3
(
−−→
O′P +

−−→
O′Q +

−−→
O′R),



16 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

com s’havia de veure. Per exemple, si tenim el triangle donat per A = (1, 1, 1), B = (2, 1,−1)
i C = (0, 2, 3), el baricentre és simplement, en la referència en la qual estan donats els vèrtexs,
B = 1

3 (A + B + C) = (1, 4/3, 1).

2.3.2 Exercicis

1 Donat el tetràedre ABCD, on A = (3, 3, 4), B = (1, 7, 0), C = (4, 5, 0) i D = (2, 2, 0), calculeu
les coordenades dels baricentres de les cares en la referència en la qual tenim les coordenades dels
vèrtexs.

2 Suposem donat un tetràedre ABCD en un sistema de referència. Calculeu les coordenades del
punt mitjà del segment determinat pels baricentres de dues cares.

3 A l’exemple del tetràedre (del text), proposeu altres variants per al càlcul de les coordenades del
punt M .

4 Els vèrtexs d’un triangle són A = (1, 2,−3), B = (5, 0, 2) i C=(3,4,1). Trobeu l’equació de les
mitjanes i les coordenades del baricentre.

5 Demostreu que les rectes que uneixen els punts mitjans de les arestes oposades d’un tetràedre
són concurrents i es bisequen mútuament.

6 Demostreu que les quatre diagonals d’un paral.leleṕıpede es tallen en un punt i es bisequen
mútuament.

7 Demostreu que els punts mitjans dels costats d’un quadrilàter pla són vèrtexs d’un paral.lelogram.

8 Demostreu que les rectes que uneixen un vèrtex d’un paral.lelogram als punts mitjans dels costats
oposats trisequen la diagonal que no conté aquest vèrtex.

9 Donats quatre punts a l’espai que es connecten per segments de tal manera que formen un
quadrilàter guerxo, es consideren els punts mitjans d’aquests costats. Proveu que són coplanaris.

10 Els segments que uneixen els vèrtexs d’un tetràedre amb els baricentres de les cares oposades
concorren en un punt que divideix cada segment amb la raó 1:3. Aquest punt és el baricentre
del tetràedre. Proveu l’afirmació anterior.

2.4 Canvi de sistema de referència

Aquest apartat és d’importància fonamental per a moltes aplicacions a la informàtica gràfica.

Un canvi de sistema de referència suposa fer:

• un canvi d’origen de coordenades

• un canvi d’eixos de coordenades

Eventualment pot produir-se només un dels canvis esmentats.

Quin és el problema? Un mateix punt tindrà coordenades dependents del sistema de referència
en el qual s’expressi i, en canviar el sistema de coordenades, canviaran les coordenades del
mateix punt. El problema és el de relacionar les dues coordenades i, concretament, saber
obtenir les “antigues” en funció de les “noves”, i viceversa.

Per exemple, en els esquemes següents es pot observar la situació en la qual un mateix punt P0
s’expressa de manera diferent en els dos sistemes de coordenades; és P0 = (x0, y0) en el sistema
S i P0 = (x′0, y

′
0) en el sistema S′. Un mateix punt s’expressa, per tant, de tantes maneres

diferents com sistemes de coordenades es considerin. En aquesta situació, el punt resta fix al
seu lloc i varien, en canvi, els sistemes de cooordenades ens els quals s’expressa.
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O x

y

�e2

�e1

O′
�e′1

�e′2

y′

x′

P0

x0

x′0

y0

y′0

S

S′

Figura 2.16

O

x

y

�e2

�e1

O′

�e′1

�e′2

y′

x′

P0

x0

x′0

y0

y′0

S

S′

Figura 2.17

Una observació a fer és que la distinció entre “noves” i “velles” és purament d’ordre psicològic,
ja que en un espai af́ı el que hi ha simplement és sistemes de coordenades diferents; normalment
amb el qualificatiu de “vell” fem referència al sistema de coordenades en el qual està expressat
l’altre, el “nou”.

Vegem abans, però, quin és l’interès pràctic de saber fer canvis de coordenades.

2.4.1 Interès dels canvis de coordenades

En diverses situacions o aplicacions és convenient conèixer com es poden fer canvis de coorde-
nade. En descrivim algunes a continuació:

1. En moltes aplicacions coexisteixen diversos sistemes locals de coordenades que serveixen per
controlar moviments locals de parts d’un conjunt més complet. Per exemple, en robòtica, un
braç articulat amb articulacions múltiples pot ser controlat assignant un sistema de referència
a cada articulació; posteriorment, el moviment local s’ha d’integrar en el moviment global, i
per això hem de fer canvis de coordenades a un sistema de referència global , lligat a l’espai,
al qual es referiran totes les articulacions. Aquesta mateixa situació es produeix en animació
per ordinador (pensem en l’animació d’una figura humana) o en simulacions biomecàniques
(d’interès en medicina). També es produeix en escenes tridimensionals complexes, amb diversos
objectes descrits segons sistemes de referència locals lligats als objectes: després cal unificar en
un únic sistema de coordenades global de l’espai.

2. En el procés de visualització 3D també convindrà fer canvis de coordenades lligats al mètode
de projecció, passant del sistema general a un sistema lligat a l’observador.

3. Com s’ha vist en exemples anteriors, de vegades ens pot interessar canviar de sistema de
coordenades i adoptar-ne un de més adaptat a les caracteŕıstiques geomètriques del problema,
sistema en el qual es pugui resoldre més fàcilment un problema determinat, per després tornar
a les coordenades originals. Ho hem pogut comprovar a l’exemple previ del tetràedre i al de les
diagonals del paral.lelogram. En resum, doncs, els canvis de sistemes de referència poden ser
útils per resoldre problemes geomètrics. En aquesta ĺınia, utilitzarem canvis de coordenades en
situacions tals com, per exemple, el càlcul de les equacions d’un gir respecte d’un eix a l’espai que
no coincideixi necessàriament amb cap dels eixos de coordenades, casos en els quals disposem
d’expressions canòniques per als girs o altres transformacions, expressions més senzilles que en
el cas arbitrari.

4. Un dels aspectes interessants dels canvis de coordenades és que un canvi adequat pot simpli-
ficar enormement una equació i, eventualment, pot permetre reconèixer l’objecte geomètric de
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què es tracta. Per exemple, si considerem la corba plana d’equació x2 + y2 − 4x− 6y − 3 = 0,
amb el canvi de coordenades suggerit per completació de quadrats i donat per{

x = x′ + 2
y = y′ − 3,

l’equació es transforma en x′2 + y′2 = 16, que ja sabem identificar. Un cas més espectacular és
el de l’equació x2 + y2 + 9z2+ 10xy− 6xz− 6yz− 38x− 22y + 42z + 37 = 0, que mitjançant el
canvi de coordenades següent (ara és irrelevant el mètode per obtenir-lo)


x = 1√

3
x′ + 1√

6
y′ + 1√

2
z′ + 1

y = 1√
3
x′ + 1√

6
y′ − 1√

2
z′ + 3

z = 1√
3
x′ − 2√

6
y′ − 1

es transforma en la forma notablement simplificada 3x′2 + 12y′2 − 4z′2 = 36.

5. Obtenir o produir certs efectes especials, com
es mostra a la figura de text circular de la capça-
lera del caṕıtol (en PostScript amb una itera-
ció de canvis de sistema de coordenades) i també
a la figura 2.18, obtinguda directament amb un
programa en PostScriptmitjançant canvis d’o-
rigen. Posteriorment es presentarà el codi cor-
responent.

ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
Figura 2.18

2.4.2 Canvi d’origen

Suposem que tenim un sistema de coordenades S = (O; {�e1, . . . , �en}) i que passem a un “nou”
sistema S′ = (O′; {�e1, . . . , �en}), en el qual l’única cosa que ha canviat és l’origen i es mantenen els
eixos paral.lels als originals, passant pel nou origen. Aquest canvi és un canvi d’origen. Suposem
que tenim en la referència “antiga” S les coordenades del punt que és el nou origen, O′ =
(w1, · · · , wn), i sigui P un punt de l’espai, que s’expressarà en ambdós sistemes de referència:

• P
S
= (x1, · · · , xn) en el sistema original S

• P
S′

= (x′1, · · · , x
′
n) en el sistema nou S′ (de vegades indicat per P ′).

Teorema 2.1 En el context i amb les notacions anteriors, la relació entre les coordenades
noves i antigues, és a dir, les equacions del canvi d’origen, és




x1 = x′1 + w1
. . .
xn = x′n + wn

o




x′1 = x1 − w1
. . .
x′n = xn − wn

En termes matricials,

X = X ′ + W,
X ′ = X −W

}
si X =


 x1
...
xn


 , X ′ =




x′1
...
x′n


 , W =


 w1
...
wn


 .

Demostració
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Vegem en primer lloc els casos 2D i 3D (figures 2.19 i 2.20).

xO

O′

P

y′

bb
x′a

b

y′

Figura 2.19

Si
−−→
OO′ = O′ = (a, b) en el sistema S, és

{
x = a + x′

y = b + y′

Es procediria anàlogament en el cas tridimensional (vegeu la figura 2.20).

O

O′

�e1
�e2

�e3
�e1

�e2

�e3
Figura 2.20.

Si O′ = (a, b, c), és{
x = a + x′

y = b + y′

z = c + z′

Amb el diagrama anterior justifiquem les fórmules del canvi de coordenades degut al canvi
d’origen. La justificació en el marc del formalisme af́ı seguiria l’argumentació següent:

Tenim O′ = O+
∑n

i=1wi�ei,expressió de O′ en el sistema de coordenades antic S. En el sistema
S′ podem escriure X = O′ +

∑n
i=1 x

′
i�eii, per tant,

X = O′ +
n∑

i=1

x′i�ei = O + (
n∑

i=1

wi�ei) +
n∑

i=1

x′i�ei = O +
n∑

i=1

(wi + x′i)�ei.

Ara bé, també tenim X = O +
∑n

i=1 xi�eii, per tant,

n∑
i=1

xi�ei =
−−→
OX =

n∑
i=1

(wi + x′i)�ei,

d’on dedüım les fórmules del canvi, per la independència lineal dels vectors de la base.
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2.4.3 Canvi d’eixos de coordenades: canvi de base

Els canvis d’eixos de coordenades es corresponen amb els canvis de base a l’espai vectorial.
Anem a obtenir, doncs, les equacions, tant matricials com en components, d’un canvi de base
en un espai vectorial: la traducció a l’estudi dels canvis dels eixos de coordenades és immediata.

Convé saber com canvia l’expressió d’un vector quan es canvia de base.

2.4.3.1 Plantejament del problema

Suposem que tenim un sistema de referència S = (O; {�e1, . . . , �en}) i passem al nou sistema de
referència S′ = (O; {�e1 ′, . . . , �en ′}). Tenim, doncs, a l’espai vectorial V una base {�e1, . . . , �en}
i aleshores tot vector �x ∈ V s’expressa en aquesta base com a combinació lineal en la forma
�x =

∑n
j=1 xj�ejmitjançant els components x1, . . . , xn.

Suposem que es considera la “nova” base (de fet, simplement una altra base) {�e1 ′, . . . , �en ′}, en
la qual tindrem anàlogament �x =

∑n
i=1 x

′
i�ei
′.

El problema és relacionar les xi amb les x′j , o, de manera més precisa, calcular els “nous”
components x′1, . . . , x

′
n en funció dels “antics” x1, . . . , xn.

2.4.3.2 Matriu de canvi de base

Expressem els vectors de la nova base en funció de l’antiga, és a dir,

�ei
′ =

n∑
j=1

aji�ej , 1 ≤ i ≤ n.

Escrivim en columna els nous vectors en funció dels antics i formem aix́ı una matriu constitüıda
pels coeficients aij :

A =




�e1
′ �e2

′ . . . �en
′

a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann




És la matriu de la “nova” base en funció de l’antiga; s’anomena matriu de canvi de base.

2.4.3.3 Equacions del canvi

Teorema 2.2 En el context i amb les notacions anteriors, les equacions del canvi de base i,
en conseqüència, d’un canvi de coordenades per canvi d’eixos s’expressen en termes matricials
com 

 x1
...
xn


 =




a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann






x′1
...
x′n


 ,
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o bé, equivalentment,

X = AX ′, si X =


 x1
...
xn


 , X ′ =




x′1
...
x′n


 .

Demostració

Per tot el que s’ha dit abans, podem escriure:

n∑
j=1

xj�ej = �x =
n∑

i=1

x′i�ei
′ =

n∑
i=1

x′i(
n∑

j=1

aji�ej) =
n∑

j=1

(
n∑

i=1

ajix
′
i)�ej .

De la independència lineal dels vectors {�e1 ′, . . . , �en ′} es deriva la igualtat dels coeficients res-
pectius:

xj =
n∑

i=1

ajix
′
i, j = 1, . . . , n,

i aquestes són les equacions del canvi de base. Pot veure’s formalment, de forma anàloga a com
s’ha fet amb el canvi d’origen, que aquestes equacions són també les equacions d’un canvi de
coordenades per canvi d’eixos o de base, utilitzant la deducció anterior.

En termes matricials és 
 x1

...
xn


 =




a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann






x′1
...
x′n


 ,

o bé, equivalentment,

X = AX ′.

Observem que aquesta expressió ens dóna els antics components en funció dels nous. Això
pot ser interessant moltes vegades, malgrat que pugui semblar una paradoxa: per exemple si
volem veure com es transformen les equacions de determinades figures geomètriques, ja que,
aleshores, substitüınt les antigues coordenades en funció de les noves obtindrem les equacions en
termes de les noves coordenades. Per exemple, podem comprovar immediatament que l’equació
6x2 − 4xy + 9y2 − 10 = 0es transforma, mitjançant el canvi de coordenades


x = x′ 1√

5
− y′ 1√

5

y = x′ 1√
5

+ y′ 1√
5
,

en l’equació x′2+2y′2−2 = 0, en aquest cas més simple que l’original. Senzillament cal sustituir
x i y per les expressions respectives.

Suposem que, en canvi, ens interessa el contrari, és a dir obtenir els nous components en funció
dels antics. Atès que la matriu A de canvi de base és la matriu d’un endomorfisme ϕ que

transforma una base en una altra base, concretament ϕ(�ei) = �ei
′, i = 1, . . . , n, i A = [ϕ]�ei

′

�ei
,

resulta que ϕ és isomorfisme i A té inversa. Multiplicant X = AX ′ per A−1 obtenim la fórmula
buscada:

X ′ = A−1X
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Observem que la inversa de A és la matriu dels vectors de la base antiga expressats en funció
de la nova base.

Figura 2.21. Rotació d’eixos. Un cas particular
especialment important és el de la rotació dels
eixos cartesians del pla, originalment perpendi-
culars, rotació d’angle θ en sentit antihorari res-
pecte de l’origen. Se’n farà un estudi sistemàtic
en el proper caṕıtol.

2.4.3.4 Exemples

Exemple 2.4. Considerem el canvi de base següent: �e1
′ = �e2 i �e2

′ = �e1. Les equacions del
canvi són x = y′, y = x′, ja que

(
x
y

)
=

(
0 1
1 0

)(
x′

y′

)
=

(
y′

x′

)
.

Exemple 2.5. Considerem el canvi de base �e1
′ = �e3, �e2

′ = �e1 i �e3
′ = �e2. Les equacions del

canvi són x = y′, y = z′, z = x′, ja que


x

y
z


 =


 0 1 0

0 0 1
1 0 0




x′

y′

z′


 =


 y′

z′

x′




Exemple 2.6. Es considera el canvi de base següent:

{
�e1
′ = �e1 + �e2 + �e3

�e2
′ = �e1 − 2�e2

�e3
′ = −�e2 + �e3

La matriu del canvi és

A =


 1 1 0

1 −2 −1
1 0 1




i les equacions s’obtenen de la manera següent:


x

y
z


 =


 1 1 0

1 −2 −1
1 0 1




x′

y′

z′


 ,

{
x = x′ + y′

y = x− 2y′ − z′

z = x′ + z′
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2.4.4 Canvi global de coordenades

O

x

y

z

O′

z′

y′

x′

Figura 2.22

Suposem que en la referència “anti-
ga” S = (O; {�e1, . . . , �en}) passem a
un nou sistema de referència S′ =
(O′; {�e1 ′, . . . , �en ′}), que en la referèn-

cia original S tenim que W =
−−→
OO′ =

(w1, . . . , wn), i que A és la matriu de
canvi de base corresponent al canvi
d’eixos.

Aleshores podem enunciar el resultat següent:

Teorema 2.3 Les equacions del canvi de coordenades són X = AX ′ + W .

Demostració

A continuació s’exposa la demostració del resultat anterior, juntament amb d’altres comentaris,
i segons dos mètodes possibles.

Tenim dos mètodes per obtenir les equacions del canvi global de coordenades.

Mètode 1

Suposem que l’ordre segons el qual fem el canvi en dues etapes és:

– en primer lloc, canvi d’origen, de O a O′

– en segon lloc, canvi d’eixos

Això significa que podem considerar que passem a un sistema intermedi en el qual es mantenen
els eixos i només canvia l’origen: S̄ = (O′; {�e1, . . . , �en}); Aix́ı relacionem primer S amb S̄, i
després S̄ amb S′. Suposem que les coordenades en S són x1, . . . , xn, que les coordenades en S̄
són x̄1, . . . , x̄n i que les coordenades en el sistema S′ són x′1, . . . , x

′
n.

O
S

�e1

�e2

y

x

O′

x′

y′

S′

�e1
′

�e2
′

y

O

O′

x

x̄

ȳ

S̄

S O

O′

S

S̄

S′

x′

y′

Figura 2.23

Aleshores tenim {x1 = x̄1 + w1
. . .
xn = x̄n + wn

En termes matricials, X = X̄ +W.Ara passarem del sistema S̄ al S′. Tenim, doncs, X̄ = AX ′i,
per tant, en termes matricials, el canvi de coordenades s’expressa com
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X = AX ′ + W,

és a dir,


 x1

...
xn


 =




a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann






x′1
...
x′n


+


w1

...
wn




També tenim

AX ′ = X −W

X ′ = A−1(X −W ) = A−1X −A−1W

Mètode 2

Si l’ordre del canvi és invers, és a dir si

– primer fem un canvi d’eixos de coordenades i

– seguidament fem un canvi d’origen,

el resultat final és el mateix, però cal tenir cura d’expressar les coordenades del nou ori-
gen en els nous eixos de coordenades. En aquest cas passem per un sistema intermedi
Ŝ = (O; {�e1 ′, . . . , �en ′}), en el qual suposarem que les coordenades s’indiquen per x̂1, . . . , x̂n.
Aleshores comencem passant al nou sistema d’eixos, és a dir, de S a Ŝ. Matricialment és

X = AX̂

Relacionem ara Ŝ i S′:

O
S

�e1

�e2

y

x

O′

x′

y′

S′

�e1
′

�e2
′

O

O′

S x

y

x̂

ŷ
Ŝ

O′

S′

x′

y′

Figura 2.24

Caldrà expressar O′ en la nova referència Ŝ i serà, per tant, W = AŴ , és a dir Ŵ = A−1W .
Ara cal fer el canvi d’origen:

X̂ = X ′ + Ŵ .

Comprovem que, efectivament, s’obté el mateix que amb el mètode 1:

X = AX̂ = A(X ′ + Ŵ ) = AX ′ + AŴ = AX ′ + W.
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2.4.5 Exemples

Exemple 2.7. Suposem que
tenim el sistema habitual
de coordenades rectangulars
del pla i que passem al nou
sistema de coordenades, del

qual l’origen és O′
S
= (2, 3) i

els eixos s’obtenen dels inici-
als fent un gir antihorari de
45◦ a l’entorn de l’origen O.

O

O′

y

x

x′
y′

45◦ Figura 2.25

La matriu de canvi de base és

A =

(
cos π

4 − sin π
4

sin π
4 cos π

4

)
=

( √
2
2 −

√
2
2√

2
2

√
2
2

)

Observem que

A−1 =

( √
2
2

√
2
2

−
√
2
2

√
2
2

)

Seguint el mètode 1, podem escriure{
x = x̄ + 2
y = ȳ + 3

o bé

{
x̄ = x− 2
ȳ = y − 3

Ara canviem d’eixos: (
x̄
ȳ

)
=

( √
2
2 −

√
2
2√

2
2

√
2
2

)(
x′

y′

)

d’on {
x̄ =

√
2
2 x′ −

√
2
2 y′

ȳ =
√
2
2 x′ +

√
2
2 y′

i, per tant, {
x =

√
2
2 x′ −

√
2
2 y′ + 2

y =
√
2
2 x′ +

√
2
2 y′ + 3

Si volem expressar les coordenades noves en funció de les antigues:(
x′

y′

)
=

( √
2
2

√
2
2

−
√
2
2

√
2
2

)(
x− 2
y − 3

)
,

és a dir, {
x′ =

√
2
2 (x− 2) +

√
2
2 (y − 3)

y′ = −
√
2
2 (x− 2) +

√
2
2 (y − 3)

.

Segons el mètode 2, tenim
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(
x
y

)
=

( √
2
2 −

√
2
2√

2
2

√
2
2

)(
x̂
ŷ

)
,

Ô′ = A−1O′ =

( √
2
2

√
2
2

−
√
2
2

√
2
2

)(
2
3

)
=

(
5
√
2
2√
2
2

)

i, per tant, (
x̂
ŷ

)
=

(
x′

y′

)
+

(
5
√
2
2√
2
2

)

Finalment, (
x
y

)
=

( √
2
2 −

√
2
2√

2
2

√
2
2

)(
x′

y′

)
+

( √
2
2 −

√
2
2√

2
2

√
2
2

)(
5
√
2
2√
2
2

)

Exemple 2.8. Tornem a l’exemple del tetràedre vist anteriorment. Suposem que en una
referència “original” S = (O; {�u1, �u2, �u3}) tenim donat el tetràedre de vèrtexs A = (3, 3, 4),
B = (1, 7, 0), C = (4, 5, 0) i D = (2, 2, 0).

O

x

y

�u1

z
�u3

�u2 D

�e2

�e1
C

E
B

M
�e3

A

Figura 2.26

Es tracta de trobar les coordenades del punt mitjà M de la mitjana corresponent al vèrtex A
de la cara ABC del tetràedre. Recordem que vàrem resoldre el problema escollint el sistema
de referència lligat al tetràedre S′ = (O′; {�e[1 ′, �e2 ′, �e3 ′}), on

O′ = D

�e1 =
−→
DC = C −D = (4, 5, 0) − (2, 2, 0) = (2, 3, 0)

�e2 =
−→
DA = A−D = (3, 3, 4) − (2, 2, 0) = (1, 1, 4)

�e3 =
−→
DB = B −D = (1, 7, 0)− (2, 2, 0) = (−1, 5, 0)

i en aquest sistema de referència S′ és M = (1/4, 1/2, 1/4).

L’expressió de la nova base en termes de {�u1, �u2, �u3} i la matriu de canvi de base són{
�e1 = 2�u1 + 3�u2
�e2 = �u1 + �u2 + 4�u3
�e3 = −�u1 + 5�u2

A =


 2 1 −1

3 1 5
0 4 0




Utilitzem el sistema de coordenades intermedi S′′ = (D; {�u1, �u2, �u3}) i suposem que indiquem

– coordenades en S: x, y, z

– coordenades en S′: x′, y′, z′

– coordenades en S′′: x′′, y′′, z′′
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x

y

z

x′′

z′′

y

z′

x′

y′

D

M
Figura 2.27

Podem escriure, atès que D = (2, 2, 0) en S,

{
x = x′′ + 2
y = y′′ + 2
z = z′′

i ara podem escriure


x′′

y′′

z′′


 =


 2 1 −1

3 1 5
0 4 0




x′

y′

z′




Per tant,


x

y
z


 =


 2 1 −1

3 1 5
0 4 0




x′

y′

z′


+


 2

2
0




En conseqüència, en el sistema de coordenades de l’espai M és


 2 1 −1

3 1 5
0 4 0




 1
4
1
2
1
4


+


 2

2
0




Naturalment, els problemes anteriors es poden resoldre directament aplicant la fórmula global
(i aix́ı és com s’ha de fer a la programació) X = AX ′ + W .

2.4.6 Exercicis

1 Sigui P = (x0, y0) un punt del pla expressat en coordenades en el sistema de referència donat
S = (O; {�e1, �e2}). Considerem ara �e1

′ = 2�e1, �e2
′ = − 12�e2. Escriviu les coordenades de P en el

nou sistema de referència S′ = (O′; {�e1
′, �e2

′}).

2 Considerem dos sistemes de referència S = (O; {�e1, �e2}) i S′ = (O′; {�e1, �e2}) i suposem conegudes
les coordenades del punt P0 en ambdós sistemes de coordenades, que són respectivament P0 =
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(x0, y0) i P0 = (x′0, y
′
0). Quina és la posició de O′ respecte de S?

P0

O′
O �e1

�e2

�e1

�e2
Figura 2.28

3 Suposem que tenim el sistema de coordenades S0 i que efectuem els canvis de coordenades
següents, tots expressats en l’últim sistema al qual s’ha canviat:

1) S1: Canvi d’origen a (2, 3) (en el sistema S0)

2) S2: Rotació d’eixos de -45◦ (en el sistema S1)

3) S3: Canvi d’origen a (2, 3) (en el sistema S2)

4) S4: Rotació d’eixos de 90◦ (en el sistema S3)

5) S5: Canvi d’origen a (2,3) (en els sistema S4)

Obteniu:

a) en el sistema S0, el punt de coordenades (1,−2) en el sistema S5.

b) En el sistema S4, el punt de coordenades (2, 4) en el sistema S1.

c) En el sistema S0, el punt de coordenades (1, 1) en el sistema S4.

d) En el sistema S4, el punt de coordenades (2, 2) en el sistema S2.

4 Considerem els sistemes de referència en R3 S = (O; {�e1, �e2, �e3}) i S′ = (O′; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}), on
−−→
OO′ = (−1, 8, 3) i �e1

′ = �e1 + �e2 − �e3, �e2 ′ = 3�e2, �e3
′ = −�e1 + 5�e2 − 7�e3.

Obteniu:

a) Les equacions del canvi de sistemes de coordenades.

b) Les coordenades en S del punt P de coordenades (1, 2,−1) en el sistema de referència S′.

c) Les coordenades en S′ del punt Q que en el sistema de coordenades S té les coordenades
(2, 0,−3).

5 Considerem els sistemes de referència en R3: S = (O; {�e1, �e2, �e3}), S
′ = (O′; {�e1

′, �e2
′, �e3

′}), on
−−→
OO′ = (−2, 3, 9), �e1

′ = �e1 + 3�e2 + �e3, �e2
′ = −�e1, �e3 ′ = 2�e1 + 5�e2 + 7�e3.

Considerem el pla d’equació 2x− 3y + z − 2 = 0en el sistema de referència S. Obteniu l’equació
del pla en el sistema de referència S′.

6 Donat el tetràedre ABCD, considerem el sistema de referència S = (A; {
−→
AB,

−→
AC,

−→
AD}).

a) Escriviu en la referència S les equacions dels plans de les cares.

b) Si ara suposem que en la referència S0 = (O; {�e1, �e2, �e3})els vèrtexs donats són A =
(3, 3, 4), B = (1, 7, 0), C = (4, 5, 0), D = (2, 2, 0),utilitzeu el resultat anterior per obtenir
les equacions dels plans de les cares en la referència S0.
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7 Donat el paral.lelogram ABCD on A = (2, 3), B = (5, 4) i C = (3, 6) en una referència S,
utilitzeu canvis de coordenades per:

O �e1

�e2 A

B

D
C

Figura 2.29

a) Calcular les coordenades de D en S.

b) Calcular les coordenades del punt d’intersecció de les diagonals.

8 Donat el triangle ABC, amb A = (2, 3, 5), B = (2, 5,−1) i C = (0, 1,−1) en una referència
donada S = (O; {�e1, �e2, �e3}):

a) Calculeu les coordenades del baricentre T en la referència S.

b) Considereu la nova referència S′ = (T ; {�e1
′, �e2

′, �e3
′}), d’eixos respectivament paral.lels als

originals de S. Calculeu les coordenades dels vèrtexs en aquest nou sistema de coordenades.

c) Si �e1
′ = 2�e1, �e2

′ = 3�e2 i �e3
′ = �e3, calculeu les coordenades dels vèrtexs del triangle en el

sistema S′.

9 Considerem el sistema de coordenades S = (O; {�e1, �e2}) i el quadrat unitari de vèrtexs ABCD
(recorrent el contorn en sentit antihorari), on A = (2, 3) i on AB forma un angle de 60◦ amb la
recta paral.lela a l’eix Ox que passa per A. Utilitzeu les fórmules del canvi de coordenades per
obtenir les coordenades en S dels vèrtexs del quadrat donat.

10 Suposem que tenim un sistema de coordenades S en el pla d’eixos perpendiculars i considerem un
nou sistema de coordenades S′ resultant de canviar l’origen al punt O′ = (2, 3) i de girar els eixos
en sentit antihorari, respecte de l’origen, un angle de 30◦. Considerem ara els quadrats unitat
Q, Q′ en els dos sistemes de coordenades respectivament; això significa que les coordenades dels
vèrtexs d’ambdós quadrats, en ambdós sistemes, són (0, 0), (1, 0), (1, 1) i (0, 1).

a) Obteniu les coordenades dels vèrtexs de Q en el sistema S′.

b) Obteniu les coordenades dels vèrtexs de Q′ en el sistema S.

c) Obteniu les coordenades del centre de Q en el sistema S′.

d) Obteniu les coordenades del centre de Q′ en el sistema S.

2.5 Matrius ampliades

Estem interessats a expressar un canvi de coordenades en termes matricials per poder treba-
llar operativament de manera unificada amb d’altres operacions, per exemple transformacions
(rotacions, simetries especulars, etc.). Per això, l’expressió anterior del canvi de sistema de
coordenades es pot reescriure formalment en termes de les anomenades matrius ampliades.
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Amb aquesta finalitat considerarem la matriu ampliada (simplificada a la dreta)

MA,W =




a11 . . . a1n w1
...

. . .
...

...

an1 . . . ann wn

0 . . . 0 1




MA,W =




A W

0 . . . 0 1




amb la qual cosa podem escriure, en correspondència amb X = AX ′ + W,l’expressió matricial
següent:


X

1


 =




A W

0 . . . 0 1





X ′

1




Aquesta és l’expressió en forma matricial ampliada del canvi de coordenades anterior. Per tant,
correspon al canvi la matriu ampliada MA,W .

Observem que en general no correspon, però, a cap aplicació lineal a l’espai vectorial, llevat del
cas que no hi hagi canvi d’origen. En el cas de canvi d’origen “pur” és A = I, i en el cas de
canvi d’eixos “pur” és W = 0. Notem també que sempre es compleix detA �= 0, perquè els
vectors columna formen base.

Té especial interès considerar aquesta forma en termes de matriu ampliada d’un canvi de
coordenades, ja que és una de les formes preferides de treball en els textos d’informàtica gràfica.
D’altra banda, és la que ens permet una programació eficient en el cas de concatenació de canvis
de sistemes de coordenades quan això afecta escenes complexes amb, possiblement, centenars o
milers d’elements.

Vegem una possible funció de Mathematica per a l’obtenció de matrius ampliades d’una forma
totalment artesana:

1: matriuAmpliada[A_,W_]:=

2: Module[{m1,m2,m3,zeros,zerosu},

3: m1=Transpose[A];

4: m2=Append[m1,W];

5: m3=Transpose[m2];

6: zeros=Table[0,{i,1,Length[A[[1]]]}];

7: zerosu=Append[zeros,1];

8: Append[m3,zerosu]

9: ]

La matriu A s’ha de donar com a llista de files; el vector W s’ha de donar com a vector fila.

Vegem a continuació com funciona el càlcul amb matrius ampliades.

2.5.1 Càlcul amb matrius ampliades

En aquest apartat obtenim les regles del càlcul amb matrius ampliades, d’interès per als canvis
de coordenades i, com veurem més endavant, per a les transformacions de punts del pla i de
l’espai.
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2.5.1.1 Producte

Siguin

MA,W =




A W

0 . . . 0 1




MB,V =




B V

0 . . . 0 1




Es pot comprovar directament, element per element, que el producte matricial és una nova
matriu d’aquest tipus; concretament:

MA,WMB,V =




A W

0 . . . 0 1







B V

0 . . . 0 1




=




AB AV + W

0 . . . 0 1




= MAB,AV+W .

2.5.1.2 Matriu identitat

Correspon a A = I, W = 0 i és, per tant,

MI,0 =




I 0

0 . . . 0 1




Podem comprovar que ho és veient que

MB,WMI,0 = MI,0MB,W = MB,W

2.5.1.3 Inversa d’una matriu ampliada

Si tenim una matriu ampliada MA,W amb A invertible, és a dir amb detA �= 0, podem com-
provar desenvolupant per l’última fila que detMA,W = detA �= 0 i que, per tant, és també
invertible. La inversa es podria calcular directament segons el mètode estàndard. Resulta més
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ràpid intuir quina hauria de ser la inversa d’una matriu ampliada a partir de les equacions dels
canvis de coordenades i, després, demostrar que efectivament la matriu obtinguda és la inversa
buscada: no és dif́ıcil veure que la inversa és

M−1
A,W =




A−1 −A−1W

0 . . . 0 1




,

cosa que podem justificar utilitzant la regla del producte de matrius ampliades comprovant el
següent:

MA,WMA−1,−A−1W = MA−1,−A−1WMA,W = MI,0.

2.5.2 Càlcul de matrius ampliades i canvis de coordenades

Com hem vist, el canvi de coordenades es pot expressar com a producte per una matriu ampliada
convenient, ja que en correspondència amb

X = AX ′ + W,

podem escriure


X

1


 =




A W

0 . . . 0 1





X ′

1




També podem fer X ′ = A−1X −A−1W,és a dir, en termes de matrius ampliades,


X ′

1


 =




A−1 −A−1W

0 . . . 0 1





X

1


 ,

i, per tant, al canvi “invers”, és a dir, el pas de les coordenades antigues a les noves, li correspon
la matriu ampliada inversa 


A−1 −A−1W

0 . . . 0 1
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Per tant, es poden “fer” i “desfer” canvis de cooordenades operant amb productes matricials,
amb matrius ampliades, i això és important per a la programació gràfica. Vegem que, també
en el cas que s’hagin d’encadenar o concatenar múltiples canvis de sistemes de referència,
podem fer els càlculs corresponents mitjançant una seqüència de productes matricials en l’ordre
convenient, amb matrius ampliades. En efecte, suposem que tenim els sistemes de referència

S = (O; {x, y, z}), S′ = (O′; {x′, y′, z′}), S′′ = (O′′; {x′′, y′′, z′′})

i suposem que tenim expressat S′ en termes de S, i S′′ mitjançant S′.

O

O′

x

z

y

x′

y′

z′

x′′y′′

z′′ Figura 2.30

Siguin
−−→
OO′ = W (en S) i

−−−→
O′O′′ = U (en S′), i siguin les matrius de canvi de base respectives:

A (de S a S′) i B (de S′ a S′′). Aleshores podem concatenar els canvis en l’ordre següent:

V ′ = BV ′′ + U

V = AV ′ + W,

d’on globalment

V = AV ′ + W = A(BV ′′ + U) + W = (AB)V ′′ + (AU + W )

En termes de matrius ampliades tenim


V

1


 =




A W

0 . . . 0 1





V ′

1


 ,


V ′

1


 =




B U

0 . . . 0 1





V ′′

1




Aix́ı,


V

1


 =




A W

0 . . . 0 1







B U

0 . . . 0 1





V ′′

1
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i el producte de matrius ampliades es correspon amb la concatenació de canvis de coordenades.
La concatenació de canvis de sistemes de coordenades successius pot ser útil per exemple en el
control de braços robòtics articulats.

2.5.3 Programació geometricogràfica eficient amb matrius ampliades

La formulació amb matrius ampliades proporciona diversos avantatges, que descrivim a conti-
nuació. En primer lloc, permet unificar a nivell operatiu els canvis de coordenades aplicats
sobre objectes amb les expressions matricials corresponents a la gran majoria de transformaci-
ons geomètriques que usualment s’utilitzen. En segon lloc, es poden tractar matricialment els
canvis de coordenades, cosa per a la qual molts de programes o sistemes gràfics estan especial-
ment dotats. Finalment, aquesta formulació ens permet de ser eficients en la concatenació de
canvis de coordenades; vegem això amb més detall: suposem que concatenem diversos canvis
de sistemes de coordenades, cosa que suposaria efectuar les operacions següents,

X = A1X1 + W1

X1 = A2X2 + W2

· · ·

Xn−1 = AnXn + Wn

amb la qual cosa se sotmetria el punt Xn a n canvis consecutius de coordenades, cosa que
resultaria molt ineficient, si tenim en compte que podem tenir escenes geomètriques formades
per milers o per centenars de milers de punts.

És preferible de considerar les matrius ampliades següents:

Ci =




Ai Wi

0 . . . 0 1


 ,

calcular prèviament el producte matricial

C = CnCn−1 · · ·C2C1

i finalment aplicar la matriu resultant, només una vegada, a l’objecte geomètric:


X

1


 = C


Xn

1




2.5.4 Exercicis

1 Reformuleu en termes de matrius ampliades les resolucions d’exercicis anteriors de canvis de
sistemes de coordenades.
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2 Considerem el sistema de referència S = (O; {�e1, �e2}) i, referits a aquest sistema, els punts

O′ = (2, 3), A = (1, 2) i B = (3, 5). Considerem el sistema de referència S′ = (O′; {
−−→
O′A,

−−→
O′B}).

Considerem ara en el sistema S′ els punts O′′ = (9,−1), C = (3,−2), D = (2, 0) i el nou sistema

de coordenades S′′ = (O′′; {
−−→
O′′C,

−−→
O′′D}).

a) Escriviu les equacions de canvi de sistema de coordenades que relacionen les coordenades
en el sistema S′′ amb les del sistema S.

b) Escriviu la matriu ampliada corresponent al canvi de coordenades entre els sistemes S i S′′.

2.6 Canvis de coordenades amb software divers

A continuació comentarem les possibilitats de treballar amb canvis de sistema de coordenades
en dos programes o llenguatges importants. Veurem en primer cas el funcionament dels canvis
de coordenades en PostScript i, seguidament, en el programa Mathematica. Es dóna també
una molt breu not́ıcia de llenguatge geomètric de xarxa VRML, que també utilitza canvis de
sistemes de coordenades per crear escenes tridimensionals.

2.6.1 Canvis de coordenades en PostScript

PostScript és un llenguatge de composició de pàgina molt potent i sofisticat que permet
combinar text i gràfics en una mateixa pàgina.

Escollim el llenguatge PostScript perquè és un estàndard molt generalitzat en programes d’e-
dició i gràfics, que solen produir sortides PostScript, posteriorment interpretades per hardware
o per software. Els gràfics prodüıts per Mathematica estan en llenguatge PostScript; de fet,
tot i que es pot exportar a altres formats, el llenguatge gràfic de sortida natural de Mathematica
és PostScript.

L’escollim també perquè permet fer amb molta facilitat canvis de sistemes de coordenades amb
programació pràcticament nul.la (les equacions que hem vist actuen subterràniament, fora de
la vista de l’usuari). Veurem només el canvi d’origen i la rotació d’eixos, amb els quals, com es
pot veure a les pàgines següents, poden produir-se efectes gràfics, de text o d’ambdós bastant
notables. Altres llenguatges (plotters, per exemple) admeten també possibilitats similars de
canvi de sistemes de coordenades. Aquest exemple no requereix l’ús de les equacions de canvi
de coordenades, tot i que també es podrien utilitzar per a una programació que segúıs les ĺınies
del desenvolupament matemàtic que s’ha exposat a les pàgines anteriors.

No es pretén aqúı fer-ne cap exposició completa; només volem esmentar alguns aspectes parcials,
introductoris, del funcionament dels canvis de coordenades.

Inicialment disposem d’un sistema de coordenades d’eixos rectangulars, paral.lels als costats del
paper, respectivament, orientats segons l’orientació habitual de la referència usual del pla i amb
l’origen situat en un punt f́ısic de l’extrem inferior esquerre. Amb l’ordre

20 100 translate

fem un canvi d’origen i ara el nou origen és el punt de coordenades (20, 100) en l’antic sistema
de coordenades; naturalment passa a ser el (0, 0) a l’actual. Podem fer que els canvis siguin
”momentanis” o permanents, sense retorn a l’original; aleshores poden ser acumulatius, i les
coordenades s’hauran de referir a l’últim sistema de coordenades.

Anàlogament, l’ordre
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45 rotate

produeix una rotació d’eixos rectangulars de 45◦ graus en sentit antihorari, rotació respecte de
l’últim origen de coordenades i respecte dels últims eixos.

Es tracta, en primer lloc, de produir una col.lecció de quadrats col.locats en diverses posicions
en el full. Podem fer-ho sense canviar el sistema de coordenades, que serà l’original, i donant
les ordres de traçat de les figures indicant les coordenades expĺıcites i diferents per a cada figura
Això no seria problemàtic en el cas de figures senzilles, però śı que ho seria si la figura fos
molt complexa i s’hagués de recalcular per a cada posició. En canvi, si definim la figura en
posició “zero”en un sistema de coordenades d’eixos perpendiculars, aleshores podem canviar els
sistemes de coordenades i traçar la figura corresponent sense cap canvi en la seva descripció.

Definim l’ordre o procediment de PostScript per al traçat de la figura d’un quadrat; les coor-
denades que s’indiquen són referides al sistema de coordenades actiu o vigent, i són coordenades
absolutes, ja que utilitzem ordres de dibuix amb coordenades absolutes (també s’hagués pogut
programar amb coordenades relatives o incrementals respecte de l’última posició).

1: /quadrat % inici def quadrat

2: {newpath % (tecnicisme)

3: 0 0 moveto % anar a l’origen

4: 0 100 lineto %dibuixar costat (0,0)-(0,100)

5: 100 100 lineto %dibuixar costat (0,100)-(100,100)

6: 100 0 lineto %dibuixar costat (100,100)-(100,0)

7: closepath %acabar de tancar (tecnicisme)

8: stroke %dibuixar finalment (tecnicisme)

9: } def % final def quadrat

Observeu que

0 0 moveto

produeix un desplaçament del punt de traçat a la posició indicada però sense traçar. En canvi,
l’ordre

0 100 lineto

produeix desplaçament i traçat del segment corresponent des de la posició actual.

Ara, tota l’estratègia consisteix a traçar la mateixa figura sense canvis en la seva estructura i de-
finició com si esttigués en la posició “inicial” però en cada un dels nous sistemes de coordenades.
El resultat correspon a la figura 2.31, on es mostra el codi que la produeix:
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1: 200 200 translate

2: quadrat

3: 100 100 translate

4: quadrat

5: 100 100 translate

6: quadrat

7: 100 100 translate

8: 45 rotate

9: quadrat

10: -100 200 translate

11: 30 rotate

12: -20 -90 translate

13: quadrat

Figura 2.31

Un exemple addicional, amb caràcters tipogràfics es pot veure a la figura 2.32. El codi parcial
(incomplet) és s’adjunta al costat (només indiquem el de la lletra girada 15 graus).

A A

A

Figura 2.32

1: /eixosDeCoordenades{100 0 rlineto

2: -100 0 rlineto 0 100 rlineto0 -100 rlineto

3: stroke }def

4:
5: .5 .5 scale

6: /Times-Roman findfont 40 scalefont setfont

7: 1 inch 10 inch moveto

8: 0 setlinewidth

9: /Times-Roman findfont 6 inch scalefont setfont

10: gsave

11: 4.75 inch 4.5 inch moveto -15 rotate (A)

12: false charpath stroke

13: grestore gsave

14: 4.75 inch 4.5 inch moveto

15: -15 rotate

16: 3 setlinewidth eixosDeCoordenades

17: grestore

Quant a la figura anterior (“ABC”), que reprodüım a continuació,

ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
es pot obtenir amb el codi següent, que essencialment no és més que una iteració de canvis
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d’origen:

1: %capçaleres i tecnicismes diversos

2: /Times-Italic findfont 230 scalefont setfont

3: /EscriureABC {0 0 moveto (ABC) true charpath gsave .8 setgray fill

4: grestore stroke} def

5: /EscriureABC2 {0 0 moveto (ABC) true charpath gsave 1 setgray fill

6: grestore stroke} def

7:
8: 80 60 translate

9: .2 .2 scale

10: .9 -.1 0 {EscriureABC -5 2 translate} for

11: EscriureABC2 %retoc final (cosmètic)

Figura 2.33

Considerem ara el text circular de la capçalera del caṕıtol.
La idea geomètrica subjacent per produir aquest tipus d’efec-
tes és la de fer múltiples canvis de sistema de coordenades,
un per cada caràcter del text, prèviament descompost, passar
als nous sistemes i, un cop allà, escriure el caràcter corres-
ponent. Els canvis es produeixen per canvi d’origen i per
rotació d’eixos: els oŕıgens successius són sobre una circum-
ferència imaginària i l’eix d’abscisses de cada un és tangent
a l’esmentada circumferència. La figura 2.33 il.lustra aquest
procediment.

En el cas de text circular o de text traslladat, l’evident avan-
tatge de l’ús de canvis de sistemes de coordenades és que
l’usuari no ha de fer cap recàlcul de les “fonts” girades o tras-
lladades (i anàlogament si es tractés d’objectes geomètrics o
construcccions complexes: no caldria fer-ne el recàlcul en les

noves posicions).

2.6.2 Canvis de coordenades amb Mathematica

Mathematica no disposa de cap opció per canviar el sistema f́ısic de coordenades, que és invari-
ablement el mateix: l’origen està situat a l’extrem inferior esquerre i els eixos són rectangulars,
situats i orientats de la mateixa manera que els habituals del pla.

Com que en Mathematica no es pot canviar de sistema de coordenades, haurem de programar
aquesta possibilitat seguint les ĺınies del que s’ha indicat anteriorment, és a dir, a partir de
l’equació de canvi

X = AX ′ + W

Suposem que hem definit en el pla la funció de canvi de coordenades de pas de les coordenades
antigues a les noves. Una possibilitat en Mathematica seria, per exemple,

1: canviCoordenades2D[

2: objecte_,

3: A_, (*matriu canvi de base:nous vectors per files *)

4: W_, (*nou origen*)

5: NA_:1 (*1: de noves a antigues, 0: d’antigues a noves*)

6: ]:=

7: Module[{Q,QI},

8: Q=Transpose[N[A]]; (*matriu canvi de base per columnes*)
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9: If[NA==1,

10: N[objecte]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->Q.{a,b}+W,

11: QI=Inverse[Q];(*inversa*)

12: N[objecte]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ}->QI.({a,b}-W)

13: ]

14: ]

Vegem-ne uns exemples d’ús:

1: q={{{1,0},{1,1},{0,1},{0,0}},{23,45}}

2: A={{1,1},{2,1}}

3: W={3,2}

4: qq=canviCoordenades2D[q,A,W]

5: r=canviCoordenades2D[{1,34},{{2,4},{-1,3}},{2,5}]

En el cas de dimensió 3, podem considerar la funció:

1: canviCoordenades3D[

2: objecte_,

3: A_, (*matriu canvi de base:nous vectors per files *)

4: W_, (*nou origen*)

5: NA_:1 (*1: de noves a antigues, 0: d’antigues a noves*)

6: ]:=Module[{Q,QI},

7: Q=Transpose[N[A]]; (*matriu canvi de base per columnes*)

8: If[NA==1,

9: N[objecte]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ,c_?NumberQ}->Q.{a,b,c}+W,

10: QI=Inverse[Q];(*inversa*)

11: N[objecte]/.{a_?NumberQ,b_?NumberQ,c_?NumberQ}->QI.({a,b,c}-W)

12: ]]

Més endavant aquestes funcions es poden completar incloent la possibilitat (per defecte) d’e-
fectuar canvis entre bases especials, per exemple les ortonormals.

Aquestes funcions, per defecte, retornen en coordenades antigues l’objecte donat en coordenades
noves. D’aquesta manera sabem on està situat en el sistema antic, que és el que interessa per
poder dibuixar amb Mathematica (ja que les ordres de dibuix estan referides a aquest únic
sistema de referència).

2.6.3 VRML i canvis de sistemes de coordenades

VRML (Virtual Reality Modelling Language) és un estàndard de descripció d’escenes geomè-
triques 3D i és un llenguatge de xarxa que s’ha elaborat amb la finalitat de crear escenaris
visualitzables, amb un elevat grau d’interacció, des de visualitzadors integrats amb intèrprets
de fitxers HTML a Internet.

Sembla que actualment s’ha arribat a una certa completesa en l’especificació de l’estàndard,
la qual cosa pot garantir una estabilitat relativa. Molt probablement, variacions en l’evolució
d’HTML, Internet i el hardware arrossegaran variacions dels aspectes del llenguatge VRML lligats
a la interactivitat i a la navegació. En canvi, la part geomètrica, força completa, segurament
serà molt més estable. En tot cas, tampoc es pretén aqúı fer cap classe de descripció exhaustiva:
només es tracta de presentar molt breument alguns aspectes geomètrics subjacents.

Un dels aspectes més interessants des del punt de vista dels canvis de sistemes de coordenades
és que, en VRML, la construcció i el posicionament geomètric d’objectes es fa per acumulació o
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concatenació de canvis de sistemes de coordenades a partir de primitives situades en posicions
inicials que en faciliten la descripció. Els canvis de coordenades deriven majorment de canvi
d’origen (translation), rotació d’eixos tridimensionals (rotation) i canvis d’escala en els
diferents eixos de coordenades (scale).

Pel que fa a la descripció geomètrica, hi ha primitives corresponents a objectes geomètrics
situats en posició estàndard. Per exemple, la primitiva Cylinder produeix un cilindre d’eix un
dels eixos de coordenades del sistema VRML (de fet, el sistema de coordenades és diferent de
l’habitual). Aleshores podem concatenar canvis de sistemes de coordenades, com a l’exemple
següent, per col.locar una còpia del cilindre en posició diferent de l’estàndard. A l’exemple
següent el codi és només fragmentari:

1: #VRML V2.0 utf8

2: ...

3: Transform{

4: translation 0 4 0

5: children Transform{

6: rotation 0 1 0 1.57077

7: children Shape{appearance Appearance {material Material{}}

8: geometry Cylinder{radius 0.02 height .5}

9: }

10: }

11: }

Observem que en primer lloc hi ha un canvi d’origen al nou origen (0,4,0), i es mantenen els eixos
respectivament paral.lels als últims eixos de coordenades. Relativament a aquest nou sistema
de coordenades es fa un canvi d’eixos de coordenades prodüıt per la rotació de 1.57077 radiants
respecte del segon eix de coordenades. Respecte d’aquest últim sistema, que s’ha constrüıt
acumulativament al primer canvi, es construeix un cilindre de radi 0.02, altura .5, base situada
sobre el pla xz i d’eix Oy (recordem que el sistema d’eixos és diferents en VRML respecte de
l’habitual).

Aquesta codificació permet una manera molt compacta de presentar la geometria de les escenes,
cosa que és clau per minimitzar temps de transmisió (no oblidem que VRML està pensat com a
llenguatge de xarxa).

En relació amb VRML hi ha dos problemes:

• La construcció d’escenes. És molt dif́ıcil construir escenes 3D complexes de manera ar-
tesana. Normalment, aquesta tasca és realitzable amb el suport d’un programa espećıfic
o no, però amb sortida a VRML. Normalment són programes d’edició o creació 3D amb
operacions de construcció geomètrica de molt alt nivell i un dels problemes és utilitzar les
primitives i expressar les operacions de posicionament d’objectes en termes de concate-
nació da canvis de sistemes de coordenades elementals incorporats al llenguatge, i aquest
és un problema no trivial (per exemple, es poden utilitzar els angles d’Euler).

• La visualització d’escenes codificades en VRML. El treball descansa aleshores en els visors
locals de fitxers VRML, que han de fer la feina d’interpretar i representar de manera realista
tota la informació geomètrica (a més de tota la interacció amb la xarxa). La concatenació
dels canvis de coordenades que els visors trobaran en el fitxers VRML es pot programar a
través dels productes matricials de les matrius ampliades corresponents.
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2.7 Estratègia de resolució de problemes
geomètrico-gràfics per canvi de sistema
de coordenades

Suposem que tenim un quadrat unitat donat pel codi en el sistema usual de coordenades,

quadrat=Polygon[{{2,1},{2,2},{1,2},{1,1}}]

i volem col.locar-ne una còpia en la posició que indica la figura 2.34. En comptes de reprogramar-
lo, es tracta de construir un nou sistema de coordenades en el qual la figura a construir tingui el
mateix codi que la figura original té en el sistema de coordenades antic o original. Més endavant
disposarem de les eines adequades per a la construcció de bases convenients. Suposarem el
problema resolt, és a dir, col.locada la còpia de la figura en el lloc demanat, i finalment només
caldrà expressar-la en l’antic sistema de coordenades per canvi de coordenades (de “noves” a
“antigues”).

A la figura 2.34 s’ha fet un canvi d’origen i una rotació d’eixos de 45◦; a la figura 2.35 s’ha
escollit una referència adequada per produir la deformació del quadrat (sense cap reprogramació
de l’objecte!). D’aquesta manera es poden produir paral.lelograms a partir de la figura bàsica
única quadrat mitjançant canvis de sistemes de coordenades.

El programa següent produeix el gràfic de la figura 2.34. Les figures següentw són altres mostres
del que es pot obtenir. Observem que mitjançant canvis de coordenades es poden produir efectes
simulant transformacions (de fet, la connexió és molt estreta, com veurem més endavant).

1: A={

2: {Sqrt[2]/2,Sqrt[2]/2}, (*primera columna*)

3: {-Sqrt[2]/2,Sqrt[2]/2} (*segona columna*)

4: }

5: W={3,2}

6: quadrat=Polygon[{{2,1},{2,2},{1,2},{1,1}}]

7: quadrat2=canviCoordenades2D[quadrat,A,W]

8: Show[Graphics[{quadrat,quadrat2}],AspectRatio->Automatic]

Hem definit el poĺıgon com una figura “inespacial” en un sistema d’eixos u, v (no cal que siguin
rectangulars). El quadrat que volem obtenir tindrà aquesta mateixa estructura i descripció en
el sistema de coordenades nou. Amb quadrat2 hem obtingut la seva expressió en el sistema
de coordenades antic, i ja podem procedir a representar-lo en el sistema de coordenades antic.
D’aquesta manera no cal recalcular l’objecte.

Vegem un segon exemple de programa, que produeix la figura 2.35, on l’única cosa que canvia
és el sistema de coordenades.

1: A={

2: {1,1}, (*primera columna matriu canvi de base*)

3: {2,1} (*segona columna matriu canvi de base*)

4: }

5: W={3,2}

6: quadrat=Polygon[{{2,1},{2,2},{1,2},{1,1}}]

7: quadrat2=canviCoordenades2D[quadrat,A,W]

8: Show[Graphics[{quadrat,quadrat2}],AspectRatio->Automatic]
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Figura 2.34
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Figura 2.35

Vegeu a la figura 2.36 l’ús de diversos canvis de sistemes de coordenades. A les subfigures es
representen l’objecte bàsic a la posició original i una còpia de l’objecte a l’altra posició. L’objecte
bàsic correspon al poĺıgon (0, 0), (3, 0), (3, 1), (2, 1), (2, 2), (4, 2), (4, 0), (5, 0), (5, 3), (0, 3).

S′

S

Figura 2.36

Vegem exemples addicionals en dimensió 3. Considerem el cub unitat, com el de la figura 2.37.

Figura 2.37
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Aquesta és l’única figura de la qual calcularem expĺıcitament la codificació geomètrica, que està
donada per

1: cubUnitat={

2: Polygon[{{1, 0, 1}, {1, 0, 0}, {1, 1, 0}, {1, 1, 1}}],

3: Polygon[{{1, 1, 0}, {0, 1, 0}, {0, 1, 1}, {1, 1, 1}}],

4: Polygon[{{0, 1, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 1}, {0, 1, 1}}],

5: Polygon[{{0, 0, 0}, {1, 0, 0}, {1, 0, 1}, {0, 0, 1}}],

6: Polygon[{{1, 1, 1}, {0, 1, 1}, {0, 0, 1}, {1, 0, 1}}],

7: Polygon[{{1, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 1, 0}, {1, 1, 0}}]}

A partir d’aqúı, escollint adequadament sistemes de coordenades, podem resoldre fàcilment
problemes de col.locar còpies o deformacions de còpies del cub en les posicions que ens dema-
nin. Vegem a continuació alguns casos senzills en els quals podem situar còpies traslladades o
deformades, com es pot veure a les figures següents.

Per exemple, la subfigura de l’esquerra de la figura 2.38 es pot obtenir amb el codi següent (on
s’omet el dibuix d’eixos i part de pla z = 0 per a més claredat):

1: A={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}} (*matriu de canvi de base*)

2: W={.5,1.5,.5}

3: cubTraslladat=canviCoordenades[cubUnitat,A,W] (*3D*)

4: Show[Graphics3D[{cubTraslladat, ... , ...}],Boxed->False]

Figura 2.38

Amb el codi següent es produeix un paral.leleṕıpede per deformació del cub unitat, suposant la
deformació prodüıda i triant la base adequada en la qual el paral.leleṕıpede tingui la mateixa
codificació que el cub unitat (vegeu la figura 2.39).

1: A={{.5,0,0},

2: {0,1,0},

3: {0,0,1}}

4: W={0,0,0}

5: parallelepiped=canviCoordenades3D[cubUnitat,A,W] (*3D*)

6: Show[Graphics3D[{

7: parallelepiped,

8: ...,

9: ...

10: }],Boxed->False,ViewPoint->{.5,1.5,0.5}]
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Figura 2.39

Amb l’elecció

1: A={{1,0,0},

2: {0,0,1},

3: {0,1,.5}}

4: W={0,0,0}

5: parallelepiped=canviCoordenades3D[cubUnitat,A,W]

s’obté la figura 2.40.

Figura 2.40

Segueixen exemples addicionals.

Figura 2.41

Amb el codi següent fixem vèrtexs que determinen un paral.leṕıpede a construir a partir del
cub unitat (figura 2.42).

1: A0={.5,.5,0}; A1={1,.5,.5}; A2={-5,1,1}; A3={.5,1,2}

2: u1=A1-A0; u2=A2-A0; u3=A3-A0

3: A={u1,u2,u3}; W=A0

4: parallelepiped=canviCoordenades3D[cubUnitat,A,W]
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Figura 2.42
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z

Figura 2.43

Vegem a continuació un exemple de construc-
ció geomètrica lligada a un pla: es tracta de
situar un cilindre creat per Shapes sobre el
pla x + y + z − 3 = 0, de manera que estigui
contingut en el semiespai que no conté l’origen
i que l’eix del cilindre passi pel punt (1, 1, 1)
del pla, com es pot veure a la figura 2.43.

La figura 2.44 il.lustra la idea de la convenièn-
cia de construir una nova referència cartesiana
adaptada a l’objecte i a la situació. Cal esco-
llir aquest nou sistema de referència, associat
a la posició final que ha d’ocupar el cilindre, de
tal manera que el codi corresponent en aques-
ta referència sigui exactament igual al codi del
cilindre generat en una posició còmoda (d’eix

l’eix Oz) respecte del sistema habitual de coordenades cartesianes.

x

y

z

x

y

z

O′
z′ x′

y′

S′

Figura 2.44

Respecte d’aquest sistema de referència (figura 2.45) el cilindre que s’ha de construir té el
mateix codi (que no cal recalcular) que el codi del cilindre en posició canònica en el sistema
usual.

Figura 2.45

El proper caṕıtol es veurà com construir aquests sistemes de referència d’eixos perpendiculars
entre si.
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2.8 Orientació d’un espai vectorial

Els problemes d’orientació són molt importants en informàtica gràfica i CAD. Vegem a conti-
nuació algunes situacions t́ıpiques en les quals ens trobem amb freqüència i que estan d’alguna
forma relacionades amb el concepte d’orientació de l’espai o de les varietats lineals:

• Volem poder parlar de sentit de recorregut sobre una recta, un segment, una semirecta i
el contorn d’un poĺıgon.

• Hem de poder distingir el sentit de l’angle que un vector forma amb un altre, entenent
que l’angle que �u forma amb �v és l’oposat del que �v forma amb �u.

• Suposant que estem recorrent una recta en un determinat sentit, volem poder distingir
els punts que queden “a la dreta” dels que queden “a l’esquerra”.

• Volem controlar el sentit dels girs.

• Volem controlar el sentit de recorregut sobre una circumferència; per exemple, generar
arcs de determinada manera (en un sentit o en un altre) o arribar a un determinat punt
(un braç robòtic) seguint un arc o un altre, per tal de poder evitar obstacles.

2.8.1 Orientació d’un espai vectorial real de dimensió finita

Sigui V un espai vectorial real de dimensió finita n. Establim en primer lloc la notació següent:
si {�e1, . . . , �en} és una base de V i {�x1, . . . , �xn} és una col.lecció de n vectors de V , s’indicarà
per det�e(�x1, . . . , �xn) el determinant d’aquests vectors en la base {�e1, . . . , �en}.

Sigui ara {�e1, . . . , �en} una base de V . Recordem que det�e(�e1, . . . , �en) = 1 i que, si {�a1, . . . ,�an}
és una altra base, es compleix la relació

det
�a

(�x1, . . . , �xn) = det
�a

(�e1, . . . , �en) det
�e

(�x1, . . . , �xn) [∗]

Atès que en particular els vectors {�e1, . . . , �en} són linealment independents, és det�a(�e1, . . . , �en) �=
0 i, en conseqüència, tenim en els reals dues possibilitats:

• det�a(�e1, . . . , �en) > 0

• det�a(�e1, . . . , �en) < 0

Aquestes propietats ens permetran tot seguit definir una relació d’equivalència en el conjunt B
de totes les bases de V , relació que serà l’origen de la noció d’orientació de V .

Passem ja a la definició formal, tenint en compte la dicotomia anterior:

Definició 2.2 Direm que dues bases {�e1, . . . , �en} i {�a1, . . . ,�an} són del mateix sentit o orien-
tació si es compleix

det
�a

(�e1, . . . , �en) > 0

En cas contrari, direm que són de sentit oposat o d’orientació oposada.
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Observació. De dues bases del mateix sentit o orientació també es diu que defineixen el mateix
sentit o la mateixa orientació.

Un aspecte important a tenir en compte és que el test corresponent a la definició per detectar
si dues bases d’un espai vectorial defineixen o no la mateixa orientació és immediatament
programable en Mathematica i també en general.

Exemples

Exemple 2.9. Considerem les bases {�a1,�a2}, {�e1, �e2} i {�b1,�b2}, on �e1 = �a1, �e2 = −�a2, �b1 = −�a1
i �b2 = −�a2. Aleshores:

– {�a1,�a2} i {�e1, �e2} són d’orientació diferent.

– {�a1,�a2} i {�b1,�b2} són de la mateixa orientació.

– {�e1, �e2} i {�b1,�b2} són d’orientació diferent.

Exemple 2.10. Considerem les bases {�a1,�a2,�a3} i {�e1, �e2, �e3}, i suposem que �e1 = �a1, �e2 = −�a2,
�e3 = �a3.

�a1

�a2

�a3

�e1
�e2

�e3
Figura 2.46

Aleshores tenim

det
�a

(�e1, �e2, �e3) =

∣∣∣∣∣∣
1 0 0
0 −1 0
0 0 1

∣∣∣∣∣∣ = −1 < 0.

Per tant, les dues bases anteriors defineixen orientacions oposades.

Perquè la definició donada anteriorment sigui coherent cal que com a mı́nim la relació

{�e1, . . . , �en} ∼ {�a1, . . . ,�an} ⇐⇒ det
�a

(�e1, . . . , �en) > 0

sigui reflexiva i simètrica. Demostrarem que també és transitiva:

Teorema 2.4 La relació, definida en el conjunt B de les bases de V ,

{�e1, . . . , �en} ∼ {�a1, . . . ,�an} ⇐⇒ det
�a

(�e1, . . . , �en) > 0

és d’equivalència.

Demostració

• Reflexivitat. És trivial, ja que det�e(�e1, . . . , �en) = 1 > 0.
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• Simetria. Hem de veure que es compleix

{�e1, . . . , �en} ∼ {�a1, . . . ,�an} =⇒ {�a1, . . . ,�an} ∼ {�e1, . . . , �en},

és a dir, que
det
�a

(�e1, . . . , �en) > 0 =⇒ det
�e

(�a1, . . . ,�an) > 0.

En efecte, fent �x1 = �a1, . . . , �xn = �an en [*] s’obté

1 = det
�a

(�a1, . . . ,�an) = det
�a

(�e1, . . . , �en) det
�e

(�a1, . . . ,�an),

d’on es dedueix immediatament el que volem veure. Observem que, addicionalment,
resulta

det
�a

(�e1, . . . , �en) =
1

det�e(�a1, . . . ,�an)
.

• Transitivitat. Cal provar que es compleix

{�e1, . . . , �en} ∼ {�a1, . . . ,�an}

{�b1, . . . ,�bn} ∼ {�e1, . . . , �en}

}
=⇒ {�b1, . . . ,�bn} ∼ {�a1, . . . ,�an}

I això equival en termes de determinants a provar

det�a(�e1, . . . , �en) > 0

det�e(�b1, . . . ,�bn) > 0

}
=⇒ det

�a
(�b1, . . . ,�bn) > 0

En efecte, en la igualtat [*] podem prendre �x1 = �b1, . . . , �xn = �bn, i aleshores resulta

det
�a

(�b1, . . . ,�bn) = det
�a

(�e1, . . . , �en) det
�e

(�b1, . . . ,�bn),

com s’havia de veure.

Per tant, “definir la mateixa orientació” és una relació d’equivalència en el conjunt de les
bases B de l’espai vectorial V . Podem considerar, en conseqüència, el conjunt de les classes
d’equivalència B/ ∼. Donada la dicotomia

det
�a

(�e1, . . . , �en) > 0 o det
�a

(�e1, . . . , �en) < 0,

l’anterior relació d’equivalència distribueix el conjunt de les bases en dues classes d’equivalència.
Cada una de les classes d’equivalència rep el nom d’orientació de l’espai (es diu també que
defineix una orientació de l’espai); per tant, hi ha dues orientacions disponibles. Normalment
n’escollirem per conveni una, que considerarem directa o positiva; l’altra serà negativa. Evident-
ment, aquests qualificatius no són absoluts sinó relatius: l’orientació negativa serà simplement
aquella que no s’ha escollit com a directa o positiva, i no hi ha cap raó per privilegiar-ne cap.

Orientar l’espai vectorial V és, doncs, escollir una d’aquestes orientacions. L’orientació escollida
es diu orientació positiva i l’altra, orientació negativa.

Exemples

Exemple 2.11. Si escollim {�e1, �e2, �e3} com a orientació positiva, llavors:

• {�e2, �e1, �e3} és d’orientació negativa.
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• {�e2, �e3, �e1} és d’orientació positiva.

Aquest és un d’mètodes per alterar l’orientació donada per una base i passar a una altra base
reordenada: fent una permutació de vectors, usualment dos d’entre ells. Un altre mètode
consistiria a canviar de signe un vector.

Exemple 2.12. Considereu en R3 una base (ordenada) {�e2, �e1, �e3} i, referida a aquesta, dues

bases: �a1 = (1, 0, 1), �a2 = (2, 1, 0) i �a3 = (0, 2,−1); �b1 = (0, 0, 3), �b2 = (2,−1, 0), �b3 = (1, 1, 0).

Es tracta de veure si {�a1,�a2,�a3} i {�b1,�b2,�b3} defineixen la mateixa orientació, és a dir, si

det
�a

(�b1,�b2,�b3) > 0.

Això es pot resoldre de dues maneres:

• Indirectament, utilitzant la propietat de transitivitat de la relació “definir la matei-
xa orientació”, i comprovant que {�a1,�a2,�a3} i {�e1, �e2, �e3} defineixen la mateixa orien-

tació, i que {�e1, �e2, �e3} i {�b1,�b2,�b3} defineixen també la mateixa orientació; però ca-
da una d’aquestes afirmacions es pot comprovar, respectivament, tenint en compte que
det�e(�b1,�b2,�b3) = 9 > 0 i que det�e(�a1,�a2,�a3) = 3 > 0.

• Directament, ja que de

det
�e

(�a1,�a2,�a3) = det
�e

(�b1,�b2,�b3) det
�b

(�a1,�a2,�a3)

obtenim

det
�b

(�a1,�a2,�a3) =
det�e(�a1,�a2,�a3)

det�e(�b1,�b2,�b3)
=

3

9
> 0

i, per tant, defineixen la mateixa orientació.

Exemple 2.13. En un canvi de base per rotació antihorària d’eixos en el pla, suposant donada
la base unitària corresponent als eixos perpendiculars, els eixos obtinguts per rotació a l’entorn
de l’origen de coordenades es corresponen a una base de la mateixa orientació que l’original, ja
que tenim �e1

′ = (cosω,− sinω), �e2
′ = (sinω, cosω) i dete(�e1

′, �e2
′) = 1 > 0.

2.8.2 Conservació de l’orientació per isomorfismes

Més endavant serà convenient saber si determinades transformacions del pla o de l’espai (ro-
tacions, simetries) conserven o no l’orientació de l’espai. O bé, per exemple, ens podem fer la
pregunta de si un nou sistema d’eixos és o no de la mateixa orientació respecte de l’original. Ens
hem de plantejar, per tant, com varia l’orientació de les bases sota l’actuació d’un isomorfisme.
Sigui φ : V �→ V un isomorfisme; en conseqüència, per a cada base {�e1, . . . , �en} de l’espai,
també és {ϕ�e1, . . . , ϕ�en} una nova base. Aleshores tenim

Teorema 2.5 En la situació i notacions anteriors són equivalents:

• ϕ conserva l’orientació, és a dir {�e1, . . . , �en} i {ϕ�e1, . . . , ϕ�en} defineixen la mateixa ori-
entació per a tota base {�e1, . . . , �en}.

• detϕ > 0.
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És pràcticament evident, ja que

detϕ = det
�e
{ϕ�e1, . . . , ϕ�en}

Per tant, un isomorfisme conserva l’orientació de l’espai si, i només si, és de determinant positiu;
en cas contrari, l’inverteix.

En un canvi de coordenades la pregunta sobre la conservació de l’orientació es converteix en una
pregunta sobre l’isomorfisme corresponent al canvi de base associat al canvi de coordenades.

Exemple 2.14. Considerem el canvi de coordenades prodüıt mitjançant les equacions següents:


x = 1
3x
′ + 2

3y
′ − 2

3z
′

y = 2
3x
′ + 1

3y
′ + 2

3z
′

z = 2
3x
′ − 2

3y
′ − 1

3z
′

Analitzem si es conserva l’orientació: matricialment és
x

y
z


 =


 1
3

2
3

2
3

2
3

1
3

2
3

2
3

2
3

1
3




x′

y′

z′




i, per tant, la matriu del canvi de base és, en la base original,

A =


 1
3

2
3

2
3

2
3

1
3

2
3

2
3

2
3

1
3




Ara bé, detA = 27 > 0 i, en conseqüència, es conserva l’orientació.

2.8.3 Exercicis

1 Proveu que les bases {�e1, �e2, �e3}, {�e2, �e3, �e1} i {�e3, �e1, �e2} defineixen la mateixa orientació. Proveu
que passa el mateix amb les bases {�e2, �e1, �e3}, {�e1, �e3, �e2} i {�e3, �e2, �e1} però que l’orientació
definida per aquestes últimes és l’oposada a la definida per les anteriors.
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