
Caṕıtol 4

Objectes geomètrics lineals
i algorismes elementals

E n aquest caṕıtol es tracten els tipus d’objectes que hem anomenat lineals a causa del fet
que s’expressen mitjançant equacions (o inequacions) lineals o bé que estan limitats (com

per exemple els poĺıedres) per troços de cares planes, que són objectes lineals. No es pretén
suplir textos bàsics de geometria o de geometria anaĺıtica, i és per això que suposem coneguts
els objectes lineals més usuals, tals com rectes 2D i 3D i plans.

En el cas de rectes, semirectes i segments es fa èmfasi en els conceptes
d’orientació, s’introdueixen i es caracteritzen els semiplans i semiespais i,
en particular, es formulen tests eficients d’intersecció i, en el cas d’una recta,
semirecta o segment orientat, de pertinença als semiplans de la dreta o de
l’esquerra. Més en general, es presenten tests per decidir quan dos punts
pertanyen al mateix semiespai d’entre els dos determinats per un hiperplà,
operació que cal saber fer amb molta freqüència en informàtica gràfica.

S’introdueix el concepte de convexitat, d’envolupant convexa i se’n fa una
caracterització. Tot això com a preludi d’algorismes de càlcul de l’envo-

lupant convexa i de les corbes i superf́ıcies de Bézier. Altres estructures geomètriques que es
tracten són els poĺıgons simples (i, en particular, es presenten tests de convexitat de poĺıgons i
de circulació sobre el contorn). Finalment es presenten el poĺıedres, d’importància bàsica, ja que
en informàtica gràfica i CAD moltes superf́ıcies de fet s’aproximen per superf́ıcies polièdriques.

A través de la projecció estereogràfica i la fórmula d’Euler per a grafs planars es demostra la
fórmula d’Euler per a poĺıedres, cosa que és de la màxima importància en l’anàlisi del cost
computacional d’algorismes geomètrics relacionats amb estructures polièdriques. També és
d’interès en programes de modelatge de sòlids, que poden utilitzar la fórmula i les derivades
com a test d’integritat en la construcció automatitzada de sòlids.

Seguidament es tracta el problema de la triangulació d’un poĺıgon des d’un punt de vista
geomètric, no algoŕısmic. Tanca el caṕıtol una secció sobre àrees i volums orientats.

Es presenten també algorismes geomètrics senzills dispersos al llarg del text. El lector es pot
iniciar a l’avaluació de costos computacionals en aquests casos no massa complexos1.

1S’inclou un apèndix que recull les nocions mı́nimes imprescindibles de complexitat per facilitar la comprensió
dels enunciats.
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4.1 Rectes, semirectes i segments orientats

Els objectes de la geometria són conjunts de punts. En alguns casos, a més de la descripció com a
conjunts de punts, ens pot interessar la manera de recórrer el conjunt de punts, manera derivada
de la particular expressió anaĺıtica que tinguem de l’objecte. Per exemple, si es tracta d’un
segment determinat pel punts A,B, pot interessar-nos de recorrer-lo de A a B o a l’inrevés,
encara que en ambdós casos sigui el mateix conjunt de punts. Això ens porta al concepte
d’orientació de varietats lineals i altres objectes; tot el que es presenta en aquest apartat és
aplicable al cas 2D i 3D. Aquests conceptes vectorials ja s’han introdüıt al primer caṕıtol, i
també el de recta orientada, que ara recordarem.

Rectes orientades. Una recta està determinada per un punt P i un subespai director U de dimen-
sió 1. Escollint un vector �v ∈ U no nul estem escollint una orientació de U i, concordantment,
una orientació de la recta. Si s’expressa com a

X = P + λ�v, −∞ < λ < +∞, (4.1)

aleshores, amb la variació creixent del paràmetre λ en R es produeix un sentit de recorregut
sobre la recta, com s’indica a la figura 4.1.
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�v

−�v
Figura 4.1

L’altra orientació possible correspondria a agafar −�v com a vector director; observeu que els
vectors de l’orientació de �v són els t�v, t > 0.
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Figura 4.2

Si la recta està determinada per dos
punts A,B, aleshores podem orientar
la recta escollint �v =

−→
AB o �v = −

−→
AB.

Podem escriure en el primer cas X =
A + λ(B −A), λ ∈ R, i aleshores, amb
−∞ < λ < +∞ i variant λ de ma-
nera creixent, es recorrerà la recta de
A a B, passant per A quan λ = 0 i
per B quan λ = 1; i a l’inrevés en
el segon cas. Amb la parametrització
X = B+λ(A−B) es passa per B quan
λ = 0 i per A quan λ = 1.

L’orientació pot indicar-se de diverses maneres. De vegades resulta impĺıcita amb la possible
expressió de la recta com a parell {A,B}, cosa que s’ha d’entendre com a recta determinada
pels dos punts i en l’ordre donat.

Semirectes orientades. La semirecta d’extrem o origen el punt A i vector director �u és el conjunt
de punts

X = A + λ�u, λ ≥ 0. (4.2)
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λ > 0

λ = 0

Figura 4.3

Indicarem per recta de suport de la semirecta l’única recta que la conté, de manera que si la
semirecta és l’anterior (4.2), la recta de suport és la d’equació parametricovectorial

X = A + λ�u, λ ∈ R. (4.3)

La semirecta resta orientada per l’orientació indüıda pel vector �u; hereta l’orientació de la recta
de suport que passa per A i té vector director �u, i el recorregut dels punts sobre la recta que
es generen amb X = A + λ�u, λ ≥ 0, λ creixent, és el que s’indica a l’esquema anterior (amb
allunyament de l’extrem) de la figura 4.3.

L’origen de la semirecta amb aquesta parametrització correspon al valor λ = 0.

Segments orientats. El segment orientat determinat pels punts A,B, A �= B, en aquest ordre,
és el conjunt de punts donats per

X = A + λ(B −A), 0 ≤ λ ≤ 1, (4.4)

Indicarem per recta de suport del segment l’única recta que el conté, de manera que si el segment
és l’anterior (4.4), la recta de suport és la recta

X = A + λ�u, λ ∈ R, �u = B −A (4.5)

El vector director �u de la recta de suport és �u =
−→
AB = B − A =

−→
B −

−→
A . Observem que el

segment AB hereta l’orientació de la recta determinada pels punts A,B, considerats en aquest
ordre. L’extrem A s’obté amb λ = 0, l’extrem B amb λ = 1; el punt mitjà amb λ = 1

2 . Amb
la parametrització X = B + λ(A − B) i amb la mateixa variació de λ obtenim l’orientació
contrària; per a λ = 0 obtenim B i per a λ = 1 obtenim A (figura 4.4).
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0 < λ < 1

Figura 4.4

El concepte de segment orientat és important, ja que moltes vegades ens interessa recórrer en
un sentit determinat un contorn poligonal o simplement una poligonal. Això comporta assignar
orientacions coherents als diversos segments que formen les poligonals corresponents (figura
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4.5).

Figura 4.5

Hi ha altres expressions per als punts d’un segment. En efecte, a partir de l’expressió anterior
(4.4) podem reescriure

X = A + λ(B −A), 0 ≤ λ ≤ 1 (4.6)

X = (1 − λ)A + λB, 0 ≤ λ ≤ 1 (4.7)

i és fàcil veure que els punts d’un segment es poden expressar també com

X = λ1A + λ2B, 0 ≤ λ1, λ2; λ1 + λ2 = 1. (4.8)

L’expressió d’un segment segons qualsevol de les equacions anteriors es generalitza immediata-
ment a dimensions superiors a 2 i 3.

4.2 Semiespai i semiplans

En aquesta secció es defineix amb precisió el concepte de semiespai (3D) i de semiplà (2D). A la
figura 4.6 s’observa una recta que descompon la resta del pla en dues parts disjuntes (de frontera
comuna justament la recta) anomenades semiplans: es tracta de descriure’ls correctament i,
especialment pel que fa a les aplicacions en informàtica gràfica, de saber distingir quan dos
punts pertanyen al mateix semiplà o són de semiplans diferents. Si, en comptes d’una recta
al pla 2D, considerem un pla a l’espai 3D, es produeix una descomposició similar (figura 4.6)
que volem descriure. Es tracta de poder donar significat prećıs a les expressions del tipus: “els
punts que són en aquesta o aquella banda del pla ...”.

H

S2

S1
H

S2
S1 Figura 4.6

Aquests objectes geomètrics tenen sentit en el context dels hiperplans, que són varietats lineals
d’una dimensió menys que l’espai, és a dir, rectes a l’espai bidimensional i plans a l’espai
tridimensional. De fet, només tractarem aquests dos casos i el lector s’hi pot limitar en el cas
que no estigui familiaritzat amb determinats aspectes que es descriuran a continuació. Treballar
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en el cas general de dimensió n ens permet unificar tractaments, notacions i deduccions i no
haver de fer distincions en els dos casos n = 2, 3, que són els que aqúı realment ens interessen.

4.2.1 Hiperplans

Definició 4.1 Sigui (E, V ) un espai af́ı real de dimensió n, i sigui H = P + U una varietat
lineal que passa pel punt P i és de subespai director o “direcció” U . Direm que H és un hiperplà
si és de dimensió n− 1, és a dir, si dimU = n− 1.

Per exemple, per a n = 2, els hiperplans són les rectes; per a n = 3, els hiperplans són els plans
de l’espai (naturalment, per a n = 1, els hiperplans són els punts).

Equacions d’un hiperplà. Observeu la similitud entre l’equació d’una recta bidimensional, que és
de la forma a1x1+a2x2+b = 0,i l’equació d’un pla tridimensional, que és a1x1+a2x2+a3x3+b =
0.

En general es pot provar que els hiperplans tenen equacions de la forma

a1x1 + · · · + anxn + b = 0. (4.9)

A continuació donem una prova formal d’aquest resultat.

Teorema 4.1 Les equacions dels hiperplans en dimensió n són de la forma

a1x1 + · · · + anxn + b = 0. (4.10)

Demostració Fixat un sistema de referència, les equacions d’una varietat lineal són, en general,


a11x1 + · · · + a1nxn + b1 = 0
a21x1 + · · · + a2nxn + b2 = 0
· · ·
an1x1 + · · · + annxn + bn = 0

La dimensió de la varietat lineal és n − rangA, on A = (aij). Per tant, en aquest cas, si
dimH = n− 1, serà rangA = 1 i, per tant, el sistema equival a una sola equació. Això ens diu,
doncs, que les equacions d’un hiperplà es redueixen a una de sola i, per tant, en general serà
de la forma

a1x1 + · · · + anxn + b = 0.

Per facilitar la manipulació, reescriurem l’equació d’un hiperplà en termes del producte escalar
ordinari a Rn, donat per �x ·�y =

∑n
i=1 xiyi, tot i que l’argumentació podria prosseguir sense cap

ús de conceptes mètrics; d’aquesta manera l’equació general d’un hiperplà H es pot reescriure
com

H : A ·X + b = 0, A = (a1, · · · , an), X = (x1, · · · , xn).

Donat l’hiperplà anterior H, denotarem per

H[X] = a1x1 + · · · + anxn + b = A ·X + b,

el resultat de substituir les coordenades del punt X a l’expressió de l’esquerra de l’equació de
l’hiperplà.

Observem que P ∈ H si, i només si, P en satisfà l’equació, és a dir, H[P ] = 0.
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4.2.2 Intersecció de segment i hiperplà

Donat un hiperplà i dos punts de l’espai, anem a obtenir un criteri per decidir si el segment
determinat pels punts talla o no l’hiperplà (figura 4.7); això ens donarà un test molt eficient
i alhora servirà per definir correctament i caracteritzar els semiespais. Suposem que cap dels
punts és de l’hiperplà, ja que en cas contrari la situació no tindria interès.
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S

Figura 4.7

Teorema 4.2 Sigui H l’hiperplà d’equació A ·X + b = 0, sigui H[X] = A ·X + b, i siguin els
punts R,S /∈ H (d’on H[R] �= 0,H[S] �= 0 i, en conseqüència, són positius o negatius). Són
equivalents:

1. RS ∩H �= ∅ (és a dir, hi ha intersecció).

2. H[R], H[S] són de signe diferent.

3. H[R]H[S] < 0.

Demostració Les dues últimes afirmacions són trivialment equivalents; només cal provar l’e-
quivalència de les dues primeres.

Tenim en primer lloc

RS = {X ∈ Rn|X = (1 − t)R + tS, t ∈ [0, 1]}.

Vegem que 1) =⇒ 2). Si RS ∩H �= ∅, existeix un punt del segment que és també de H, és a dir,
existeix t0 ∈ (0, 1), o sigui, 0 < t0 < 1 tal que H[(1 − t0)R + t0S] = 0 (les desigualtats estrictes
es deriven del fet que el punt ha de ser diferent dels extrems del segment, R,S, que per hipòtesi
no són de l’hiperplà. Reescrivim l’última igualtat i efectuem manipulacions:

A · [(1 − t0)R + t0S] + b = 0
(1 − t0)A ·R + t0A · S + ((1 − t0) + t0)b = 0
(1 − t0)(A ·R + b) + t0(A · S + b) = 0
(1 − t0)H[R] + t0H[S] = 0

Podem afirmar que H[R] �= H[S] (i no nuls), ja que si fossin iguals podŕıem substituir a l’última
equació i en resultaria una contradicció. En conseqüència, és H[R]−H[S] �= 0 i podem obtenir

t0 = H[R]
H[R]−H[S] ∈ (0, 1). De fet només ens interessa

0 <
H[R]

H[R] −H[S]
< 1 (4.11)

La resta són càlculs de rutina. Si H[R] − H[S] > 0, multipliquem (4.11) per H[R] − H[S] i
s’obté 0 < H[R] i H[S] < 0, és a dir, de signes diferents. Si H[R] −H[S] < 0, multipliquem
(4.11) per H[R] −H[S] i s’obté 0 < H[S] i H[R] < 0, és a dir, de signes diferents.
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Vegem que 2) =⇒ 1). Si de H[R]H[S] < 0 s’arriba a les desigualtats de (4.11), aleshores

escollint t0 = H[R]
H[R]−H[S] podem revertir trivialment les equacions fins arribar a 1). Observeu

que essent H[R],H[S] de signes diferents, en particular són no nuls i diferents i podem aix́ı

considerar k = H[R]
H[R]−H[S] . Només cal provar que 0 < k < 1. Més en general, si k = a

a−b , amb

ab < 0, podem escriure (ja que a �= 0) 1
k

= 1 − b
a
> 1, ja que essent a, b de signe diferent, és

b
a
< 0, d’on k < 1. També es veu que 1

k
> 0, d’on k > 0.

Naturalment, es pot reformular el teorema anterior en els termes següents:

Teorema 4.3 En les condicions del teorema anterior són equivalents:

1. RS ∩H = ∅.

2. H[R], H[S] són del mateix signe.

3. H[R]H[S] > 0.

El lector observarà que el teorema anterior ens dóna uns tests simples per a la detecció d’inter-
secció, si n’hi ha,

• Entre un segment 3D i un pla.

• Entre un segment 2D i una recta 2D.

És suficent substituir les coordenades dels punts extrems del segment a l’equació de l’hiperplà
corresponent i comparar el signes dels valors resultants.

4.2.3 Semiespais

L’equivalència dels teoremes anteriors ens permet ara definir correctament el concepte de semi-
espai i alhora disposar d’un test còmode per saber si dos punts són o no en un mateix semiespai.
Aquesta operació o test s’ha de fer molt freqüentment en informàtica gràfica i, en general, en
computació geomètrica.

Definim per fer-ho una relació d’equivalència en el conjunt de punts exteriors a un hiperplà
donat.

Teorema 4.4 Donat l’hiperplà H : H[X] = 0, es defineix en Rn − H la relació entre punts
donada per

R ∼ S ⇐⇒ RS ∩H = ∅. (4.12)

És a dir, que dos punts estan relacionats per ∼ si, i només si, el segment que determina no
talla H. Aleshores, la relació ∼ és d’equivalència en Rn −H.

Demostració En efecte, les propietats reflexiva i simètrica són òbvies, i la propietat transitiva
es deriva immediatament de l’equivalència

RS ∩H = ∅ ⇐⇒ H[R]H[S] > 0.

Aleshores ∼ descompon Rn−H en dues classes d’equivalència (donada la dicotomia del signe);
cada classe és el conjunt de punts tals que els segments que determinen no tallen l’hiperplà.
Aquestes classes són els dos semiespais determinats per H.
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Dos punts pertanyen a un mateix semiespai d’entre els dos que determina un hiperplà si, i només
si, el segment que determinen no talla l’hiperplà. En termes anaĺıtics (de més fàcil comprovació),
dos punts R,S no de l’hiperplà són del mateix semiespai si, i només si, H[R],H[S] són del mateix
signe (de trivial comprovació per substitució). En cas contrari, pertanyen a semiespais diferents.

Els dos semiespais es descriuen de la manera següent2:

• S1 = {X ∈ Rn|H[X] > 0} (semiespai)

• S2 = {X ∈ Rn|H[X] < 0} (l’altre semiespai)

D’aquesta manera l’espai resulta descompost en reunió de tres parts disjuntes:

• H = {X ∈ Rn|A ·X + b = 0} (hiperplà)

• S1 = {X ∈ Rn|A ·X + b > 0} (semiespai)

• S2 = {X ∈ Rn|A ·X + b < 0} (semiespai)

Un semiespai queda determinat per l’hiperplà H : H[X] = 0 i un punt P no contingut en
aquest hiperplà. El semiespai que conté el punt P d’entre els dos determinats per l’hiperplà és
el conjunt

S(P ) = {Q ∈ Rn|H[Q]H[P ] > 0},

conjunt dels punts per als quals el resultat de substituir les coordenades corresponents a l’equa-
ció de l’hiperplà és del mateix signe que el corresponent al punt P . Si l’hiperplà no passa per l’o-
rigen O, és H[O] = b i aleshores el semiespai que conté l’origen és S(O) = {Q ∈ Rn|bH[Q] > 0}.

En el cas bidimensional, els semiespais s’anomenen semiplans.

Els semiespais determinats per un hiperplà són disjunts amb l’hiperplà. Si volem considerar el
conjunt format per un semiespai i l’hiperplà, aleshores es pot expressar com A · X + b ≥ 0 o
A ·X + b ≤ 0.

Donat un hiperplà com a conjunt de punts, els semiespais estan perfectament determinats, però
no la seva expressió en la forma A ·X + b > 0 o A ·X + b < 0, ja que això depèn de la particular
equació de l’hiperplà. Per exemple, si considerem el pla x+y+ z−3 = 0, aleshores el semiespai
S1 que conté l’origen s’expressa com x + y + z − 3 < 0, amb menor estricte; en canvi, amb
l’equació equivalent −x− y − z + 3 = 0, S1 és −x− y − z + 3 > 0.

Treballant en base ortonormal i amb el producte escalar ordinari, ja sabem que podem inter-
pretar en termes mètrics l’equació del pla π : a1x1+ a2x2+ a3x3+ b = 0, que podem reescriure
com N ·X +b = 0, amb N = (a1, a2, a3), X = (x1, x2, x3). Aleshores N té el significat de vector
normal al pla. Intüıtivament N “apunta” cap a un dels dos semiespais determinats pel pla. El
semiespai cap el qual “apunta” N es pot descriure com el semiespai que conté el punt Q + N ,
essent Q un punt qualsevol del pla (i aquesta és la manera rigorosa de descriure el semiespai al
qual “apunta” la normal al pla, cosa que té interès en moltes aplicacions d’informàtica gràfica i
CAD). Si indiquem aquest semiespai per S(N), i H[X] = N ·X + b, aleshores es pot descriure
com:

S(N) = {X ∈ R3|H[X] > 0}

2També s’hagués pogut definir semiespai aix́ı directament, sense el formalisme de la relació d’equivalència.
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En efecte, considerem Q ∈ π (cosa que significa N ·Q + b = 0) i el punt P = Q + N ; aleshores
és S(N) = {X ∈ R3|H[X],H[P ] són del mateix signe }. Ara bé, H[P ] = N · (Q + N) + b =

N ·Q + N ·N + b = (N ·Q + b) + N ·N = N ·N = ‖N‖2 > 0. Això demostra l’afirmació.

D’aquesta manera, amb una simple inspecció de la normal al pla podem saber immediatament
quins són els semiespais H[X] > 0 i H[X] < 0. El semiespai H[X] > 0 és aquell al qual
“apunta” la normal donada per l’equació del pla.

En el cas de l’equació de la recta en el pla 2D, a1x1 + a2x2 + b = 0, tenim una interpretació
similar per al vector N = (a1, a2) si treballem en referència ortonormal. En efecte, podem
considerar la recta a1x1 + a2x2 = 0 paral.lela a l’originària i rescriure-la en termes de producte
escalar com N · (x1, x2) = 0, cosa que ens dóna la interpretació de N com a vector normal a la
recta en el pla bidimensional.

Anàlogament al cas 3D, també es pot afirmar que el semiplà a1x1 + a2x2 + b > 0 és aquell al
qual “apunta” el vector normal N = (a1, a2).

Semiespai i orientació. Finalment, vegem que el concepte de semiespai, “ser dos punts del
mateix semiespai”, està lligat a l’orientació de les bases de l’espai vectorial a través del teorema
següent, que precisa la forma en la qual en els semiespais es conserva l’orientació.

Teorema 4.5 Sigui H = T + U l’hiperplà de l’espai af́ı real de dimensió n que passa per T
i té subespai director U , de base {�v1, · · · , �vn−1}, i siguin P,Q /∈ H. Aleshores P,Q són del

mateix semiespai d’entre els dos determinats per H si, i només si, les bases {
−→
TP,�v1, · · · , �vn−1},

{
−→
TQ,�v1, · · · , �vn−1} són de la mateixa orientació.

Demostració S’omet la demostració. El lector interessat pot consultar una demostració general
a [CALL87] o bé produir-ne una d’espećıfica en els casos de dimensió 2 i 3.

Aquest resultat mostra que en el sentit prećıs de l’enunciat és possible de distingir els dos
semiespais des del punt de vista de l’orientació (no oblidem que només hi ha dues orientacions
possibles), cosa que es farà a la secció següent.

4.2.4 Test d’intersecció de dos segments del pla

El problema és fonamental en informàtica gràfica i CAD (eliminació de ĺınies ocultes, escapçat
de segments, creació de nous objectes geomètrics, modelatge de sòlids). L’operació elemental
de detectar si dos segments en el pla es tallen o no és realitzada massivament en escenes 2D
complexes, on hi poden haver involucrats paquets de milers de segments que cal processar.

La intersecció de dos segments només involucra els quatre punts extrems, de manera que des
del punt de vista asimptòtic la detecció es pot fer en temps constant O(1). Ara bé, atesa la seva
importància, convé analitzar bé el mètode de resolució. De fet, estem interessats en un test
previ que pugui decidir si hi ha intersecció o no abans d’iniciar el càlcul de la intersecció (per
potser acabar decidint que no n’hi havia); d’aquesta manera podem descartar molts segments
i passar a calcular la intersecció només per a aquells parells per al quals n’hi ha.

El test es basa en els resultats anteriors. Suposem els punts extrems en posicions relatives
generals, és a dir, que no són paral.lels ni colineals: en aquests casos el programador simplement
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s’hauria d’ocupar d’aquests detalls. A la figura 4.8 s’il.lustren les situacions possibles:

A

B

C

D

C

D B

A

Figura 4.8

Finalment podem enunciar el següent:

Test d’intersecció. Els segments AB i CD es tallen si, i només si,

• A,B pertanyen a semiplans diferents, d’entre els dos determinats per la recta CD.

• C,D pertanyen a semiplans diferents, d’entre els dos determinats per la recta AB.

4.2.5 Test d’intersecció de segment i semirecta en el pla

Hi ha molts algorismes en els quals s’ha de decidir si hi ha intersecció entre una semirecta
s : X = A + λ(B − A), λ ≥ 0 i un segment RS en el pla. Podem aplicar els tests bàsics
següents:

1. Si els punts R,S pertanyen al mateix semiespai d’entre els dos determinats per la recta
AB, aleshores no hi ha intersecció.

2. Si els dos punts pertanyen a diferents semiespais, aleshores hi ha intersecció amb la recta,
però no necessàriament amb la semirecta: es calcula la λ corresponent i hi ha intersecció
efectiva si, i només si, λ ≥ 0.

Cal completar els tests anteriors tenint en compte que algun dels extrems del segment poden
estar sobre la recta (sobre la semirecta o no), o tots dos, i aleshores encara poden ser disjunts
o presentar una superposició parcial o total.

4.3 El test fonamental

Donada una recta 2D orientada per
−→
AB, es pot recórrer en el sentit donat per l’orientació i

aleshores pot interessar-nos poder distingir els dos semiplans determinats i poder parlar de
semiplà de la dreta o D i de semiplà de l’esquerra o E . D’acord amb el teorema anterior, hi
ha una distinció entre els dos semiplans des del punt de vista de l’orientació. L’elecció del
“semiplà de la dreta” és necessàriament arbitrària, està lligada a l’orientació de l’espai un cop
escollida una base i, en principi, és independent de conceptes mètrics. Per comoditat, aqúı
ho referirem a conceptes mètrics i a la base ordinària, ortonormal, del sistema de coordenades
ordinari S = (O, {�e1, �e2}).

4.3.1 Semiplans dret-esquerre

La idea que justifica la definició és la següent: en el cas del sistema d’eixos ordinaris, considerant
la circulació sobre l’eix Oy, orientat pel vector �e2, convindrem a considerar com a “semiplà de
la dreta” el que correspon a coordenades x > 0 dels punts P = (x, y).
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A la figura 4.9, d’acord amb el teorema anterior, tenim que les bases {
−→
AP,

−→
AB} i {

−→
AQ,

−→
AB}

són d’orientació diferent, d’entre les dues orientacions possibles. Per a qualsevol altre punt P ′

del mateix semiespai al qual pertany P , l’orientació de la base corresponent {
−−→
AP ′,

−→
AB} és la

mateixa que la de {
−→
AP,

−→
AB}.

Tot està preparat ja per a la definició formal següent.

Definició 4.2 Donada la recta r orientada per
−→
AB, definim com a semiplà de la dreta de r

el semiplà D tal que, per a tot punt P ∈ D, les bases {
−→
AP,

−→
AB} i {�e1, �e2} són de la mateixa

orientació.

Quan calgui especificar la recta orientada de referència s’indicarà el semiplà de la dreta per
D−→
AB

= DAB.

La comprovació és trivial; anomenem el test corresponent “test fonamental” per la gran quan-
titat de situacions en què s’aplica. És un test simple, trivialment programable i per tant es
pot integrar a qualsevol programa que hagi de tenir la “capacitat” (trivial per als humans) de
distingir entre dreta i esquerra. No és més que una reformulació de la definició anterior.

El test fonamental. Donada la recta r orientada per
−→
AB, un punt P /∈ r és del semiplà de la

dreta de r (P ∈ D) si, i només si, dete(
−→
AP,

−→
AB) > 0, essent el determinant calculat (és a dir,

els vectors expressats) en la base {�e1, �e2}.

En resum, doncs:

P ∈ D ⇔ det
e

(
−→
AP,

−→
AB) > 0 (4.13)

i, anàlogament,

P ∈ E ⇔ det
e

(
−→
AP ,

−→
AB) < 0 (4.14)

Naturalment, aquest concepte només té sentit si es considera una orientació sobre la recta;
agafar una orientació inversa suposa invertir la “dreta” i l’“esquerra”.

O �e1

�e2

x

y

A

B
P

P ′

Q

Figura 4.9

Podem fer evident com és de natural aquesta definició. En efecte, prenent com a punt de partida
el cas dels eixos de coordenades, amb l’eix Oy orientat per �e2, i escollint com a semiplà de la
dreta el dels punts per als quals x > 0, volem reproduir exactament aquesta situació en el cas
de la recta r, orientada per

−→
AB, com es veu a la figura 4.10. Considerem el nou sistema de

coordenades S′ d’origen en A, vector �e2
′ = 1

‖
−→
AB‖

−→
AB = (a, b) i �e1

′, de manera que la nova

base sigui ortonormal de la mateixa orientació que {�e1, �e2}, és a dir, dete(�e1
′, �e2

′) > 0 (prenem
�e1
′ = (b,−a)) i si P en aquesta referència és P = (x′, y′), aleshores és P ∈ D ⇔ x′ > 0. Vegem

que això equival al test fonamental: de l’expressió
−→
AP = x′�e1

′ + y′�e2
′ resulta
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det
e

(
−→
AP,

−→
AB) = det

e
(
−→
AP, ‖

−→
AB‖�e2

′) = ‖
−→
AB‖ det

e
(x′�e1

′ + y′�e2
′, �e2

′) = ‖
−→
AB‖x′ det

e
(�e1

′, �e2
′)

Queda clar, doncs, que

P ∈ D ⇔ x′ > 0 ⇔ det
e

(
−→
AP,

−→
AB) > 0 (4.15)

P

D

�e1O

�e2

y

x

P

D = D−→
AB

E = E−→
AB

A

B

D = D−→
AB

A

B

y′

x′

P�e2
′

�e1
′

Figura 4.10

Aquests tests adopten diverses formes a la literatura. Si A = (x1, y1), B = (x2, y2), C = (x3, y3),

aleshores C ∈ DAB si, i només si, det(
−→
AC,

−→
AB) > 0. Ara bé, per les propietats dels determinants

resulta

det(
−→
AC,

−→
AB) =

∣∣∣∣ x3 − x1 y3 − y1
x2 − x1 y2 − y1

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x3 y3 1
x2 y2 1

∣∣∣∣∣∣
Aleshores,

C ∈ DAB ⇔

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x3 y3 1
x2 y2 1

∣∣∣∣∣∣ > 0.

o altres variants.

Triangles orientats. El concepte de triangle orientat és un concepte del pla orientat; és, per
tant, netament bidimensional i està referit a una orientació donada, que no s’especifica si ja
queda impĺıcita.

Definició 4.3 Un triangle "ABC es diu que està orientat positivament o “antihoràriament” si
el recorregut del contorn donat per la seqüència ABC és antihorari; equivalentment, el recorregut
deixa l’interior del triangle a l’esquerra. En termes més precisos i més fàcilment formulables,
cada vèrtex és al semiplà de l’esquerra d’entre els dos determinats pel costat oposat orientat per
la seqüència donada, és a dir:

1. C és a l’esquerra de AB, és a dir, C ∈ EAB,

2. A és a l’esquerra de BC, és a dir, A ∈ EBC i

3. B és a l’esquerra de CA, és a dir, B ∈ ECA.

L’altra orientació possible és la negativa o “horària”.
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Les condicions anteriors es poden formular en forma de tests que incloguin determinants.

A

C

B
A

B

C

Figura 4.11

Donada una col.lecció de rectes del pla, es poden identificar els punts de les diverses regions o
cares de la dissecció que es produeix orientant les rectes i, fixada una orientació, assignant a
cada punt el codi corresponent a estar situat a dreta o a esquerra de les rectes orientades, en
l’ordre que decidim per a les rectes.

Per a un poĺıgon diferent del triangle, no està clar en absolut què vol dir orientació positiva o
antihorària, i orientació horària; el problema es tractarà més endavant.

A

B

C

1

2

3 EEE DDE

EDE

EED

Figura 4.12

Considerem un triangle "ABC, orien-
tat per la seqüència de vèrtexs donada.
Suposem, com a la figura 4.12 que l’o-
rientació és positiva o antihorària. Ori-
entem les rectes que contenen els cos-
tats per l’orientació indüıda, i conside-
rem la dissecció del pla en regions pro-
düıda per aquestes rectes. Donem un
número d’ordre a aquestes rectes i as-
signem a cada punt de cada regió una

seqüència, corresponent a l’ordre de les rectes, formada per D i E, indicatives de si el punt és
a la dreta o a l’esquerra de la recta. S’observa que tots els punts d’una mateixa regió tenen
la mateixa codificació, com es pot veure a la figura 4.12. S’observa que totes les codificacions
són diferents i es poden, per tant, utilitzar per localitzar un punt del pla en les regions creades
mitjançant la realització dels tests corresponents en termes de determinants.

Si l’orientació és horària, aleshores s’intercanvien els śımbols D,E.

Inclusió d’un punt en un triangle. De la discussió anterior s’observa que els punts de l’interior
del triangle es caracteritzen per la seqüència EEE (orientació positiva) o DDD (orientació
negativa). Per tant, un punt és interior al triangle si, i només si, amb independència de l’o-
rientació (que no cal conèixer), tots els śımbols de la codificació són iguals. Si s’efectuen els
tests corresponents en termes de determinants, és interior si tots són iguals i exterior si algun
dels tests dóna resultat diferent dels anteriors prèviament calculats; i en aquest cas ja no cal
continuar.

Més endavant veurem un test general, també aplicable al cas del triangle.

Resta per al lector completar aquestes anàlisis amb els casos de coincidència amb els vèrtexs o
posició dels punts sobre les rectes que contenen els costats dels triangles.

4.3.2 Girs a dreta o a esquerra

En el recorregut de la frontera d’un poĺıgon, passem d’una aresta
−→
AB a la següent

−→
BC i pot

interessar-nos saber si estem “girant a la dreta o a l’esquerra”. El problema és equivalent al
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següent: considerant la recta orientada per
−→
AB, sigui D el semiplà de la dreta i E el semiplà de

l’esquerra; aleshores el gir és a la dreta si, i només si, C ∈ D. De manera que podem enunciar
el test següent: en passar de AB a BC el gir és a la dreta si, i només si, det(

−→
AC,

−→
AB) > 0; en

cas contrari, el gir és a l’esquerra.

4.4 Exercicis

1 Suposem donat un triangle T = ABC, amb A = (a1, a2), B = (b1, b2), C = (c1, c2), i sigui
P0 = (x0, y0) un punt del pla exterior a T . Direm que un punt P veu el costat k = (K1,K2)
del triangle T , o bé que k és visible des de P , si el triangle PK1K2 no interseca cap dels costats
restants del triangle T .

P

k

K1

K2

Figura 4.13

Formuleu tests que permetin distinguir els casos següents:

a) Des de P0 es veu només el costat a.

b) Des de P0 es veu només el costat b.

c) Des de P0 es veuen els costats a i b.

2 Suposem que volem programar un test per decidir el següent: donada una recta determinada per
dos punts P = (p1, p2), Q = (q1, q2), i dos punts A = (a1, a2), B = (b1, b2), es tracta de saber si
algun dels punts A,B és sobre la recta PQ i, en cas contrari, decidir si A,B són o no al mateix
semiplà d’entre els dos determinats per la recta PQ.

Programeu una funció mateix que retorna el valor real s:

funcio mateix({p,q},a,b)

declaració de variables i altres preliminars

inici

dx=p1-p2, dy=p2-q2

dx1=a1-p1, dy1=a2-p2

dx2=b1-q1, dy2=b2-q2

s=(dx*dy1-dy*dx1)(dx*dy2-dy*dx2)

fi

Aleshores:

a) s = 0 si, i només si, a 0 b és de la recta pq; en cas contrari:

b) s > 0 si, i només si, a, b són en un mateix semiplà,

c) s < 0 si, i només si, a, b són en diferents semiplans.

3 Proposeu un mètode per decidir en temps lineal O(n) si una recta donada és recta de
suport d’un poĺıgon P convex de n vèrtexs.

4 Suposem donat un triangle de vèrtexs P1 = (x1, y1), P2 = (x2, y2), P3 = (x3, y3). Sigui
ara un punt Q = (α, β). Volem formular un test per detectar si Q és interior al triangle.
Analitzeu si el test següent (les tres comparacions) és o no correcte:∣∣∣∣∣∣

x1 y1 1
α β 1
x2 y2 1

∣∣∣∣∣∣ < 0,

∣∣∣∣∣∣
x2 y2 1
α β 1
x3 y3 1

∣∣∣∣∣∣ < 0,

∣∣∣∣∣∣
x3 y3 1
α β 1
x1 y1 1

∣∣∣∣∣∣ < 0.
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4.5 Poligonals i poĺıgons

Després dels segments, segurament l’objecte geomètric més freqüent en informàtica gràfica,
CAD, modelatge de sòlids i, en general, geometria computacional és el poĺıgon. Molts sistemes
gràfics incorporen primitives geometricogràfiques per crear, manipular, omplir poĺıgons. Els
poĺıgons són peces constitutives bàsiques de molts de sòlids tridimensionals; en són els contorns
o fronteres de les cares. Les poligonals s’utilitzen també per aproximar gràfiques de funcions
per part del software de representació gràfica.

4.5.1 Poligonals i poĺıgons

Una poligonal és una seqüència finita ordenada de punts del pla que anomenem vèrtexs de la
poligonal, és a dir P = {P1, · · · , Pn}. Donada aquesta seqüència, es defineixen els costats o
arestes com els segments de recta determinats per parelles de vèrtexs consecutius, és a dir, de
la forma PiPi+1, per a i = 1, · · · , n − 1. El conjunt de les arestes resulta corresponentment
ordenat. També podem donar la poligonal alternativament com a llista d’arestes ordenades.
L’ordre dels vèrtexs defineix impĺıcitament un sentit de recorregut sobre la frontera, correspo-
nent també a escollir orientacions globalment coherents sobre els segments arestes. Observem,
doncs, que geomètricament una poligonal és un col.lecció finita de vèrtexs {P1, · · · , Pn}, junta-
ment amb la col.lecció d’arestes, formades pels segments de recta P1P2, · · · , Pn−1Pn. En termes
computacionals, una poligonal queda definida donant la seqüència ordenada dels vèrtexs. Una
estructura de dades adequada és una llista doblement enllaçada.

Un poĺıgon és una poligonal tancada, és a dir una poligonal P = {P1, · · · , Pn} per a la qual
P1 = Pn.

Des del punt de vista computacional, donar un poĺıgon és donar la llista ordenada dels vèrtexs,
amb repetició o no del primer al final (en cas negatiu, cal interpretar que la poligonal es tanca).
L’ordenació de la llista de vèrtexs indueix un sentit de recorregut de la poligonal, i n’hi ha dos
possibles. Des del punt de vista de l’estructura de dades que millor implementa l’estructura
geomètrica, es pot utilitzar una llista circular doblement enllaçada (que permeti la circulació
sobre el contorn en els dos sentits possibles).

poligonal

poĺıgon

Figura 4.14

4.5.2 Poĺıgons simples

La forma més clara de definir un poĺıgon simple és a través de les corbes simples o de Jordan
i del teorema del mateix nom, que recordarem breument i sense cap intent de demostració
(d’altra banda no trivial).
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Corbes. Si Γ és una corba del pla, aleshores existeix un interval I = [a, b] ⊂ R i una aplicació
γ : I �→ R2 cont́ınua tal que Γ = {γ(t)|t ∈ I}. Estrictament parlant, la corba és l’aplicació γ,
però per abús del llenguatge moltes vegades s’identifica Γ amb γ.

Corbes simples o de Jordan. Una corba plana es diu que és de Jordan si, a més de la continüıtat,
γ satisfà la condició de ser injectiva (també es diu que és una corba simple). Aquesta última
propietat elimina la possibilitat d’autointerseccions. Per exemple, si considerem les corbes de
la figura 4.15,

Γ

Figura 4.15

les dues primeres no són simples i les dues últimes, en canvi, ho són. Una corba de Jordan és
tancada si γ(a) = γ(b).

Definició 4.4 Un poĺıgon és simple si correspon a una corba de Jordan tancada. La corba està
definida per segments de recta a trossos; en conseqüència, no hi ha autointerseccions.

Podem donar una definició directa equivalent.

Definició 4.5 Un poĺıgon simple és un conjunt de segments de recta tal que:

1. Només s’intersequen als extrems dels segments.

2. Un segment s’interseca amb exactament 2 segments, un per cada extrem.

A la figura 4.16 es poden veure alguns poĺıgons no simples.

Figura 4.16

Interior i exterior. Convé tenir present que, si un poĺıgon és simple, aleshores estan perfecta-
ment definits l’interior i l’exterior. D’entre les dues parts en les quals es divideix el pla llevat
del contorn poligonal, l’interior és la part fitada. Observeu a la figura 4.17 que, en el cas no
simple, no estan clars l’interior o l’exterior del poĺıgon, és a dir que hi ha ambigüetat. S’indicarà
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per Int(P ) l’interior i per δP la frontera.

E

I

?

EI

Figura 4.17

De fet això és conseqüència del teorema de la corba de Jordan:

Teorema 4.6 (de la corba de Jordan) Donada una corba de Jordan tancada Γ, R2 − Γ es
descompon en dues parts disjuntes connexes I, E, l’una fitada i l’altra no fitada, amb frontera
comuna Γ de tal manera que, si P ∈ I, Q ∈ E, aleshores tota corba de Jordan d’extrems P,Q
talla la corba Γ.

Γ I

P
E

Q

Figura 4.18

Malgrat el caràcter intüıtiu de l’enunciat, la demostració no és en absolut senzilla i no es pre-
sentarà en aquesta publicació. El lector interessat pot consultar bibliografia més espećıfica: per
exemple, [APOS77] tracta aspectes que hi estan relacionats, però no en presenta cap demostra-
ció; [WALL93], en canvi, n’exposa unes quantes.

De les dues regions connexes anteriors, anomenem interior la regió fitada, i exterior la no
fitada. En el cas de poĺıgons simples tenim doncs perfectament definit l’interior i l’exterior,
i el contorn del poĺıgon és la frontera topològica. Moltes vegades es confonen, per abús del
llenguatge, poĺıgon, contorn del poĺıgon, interior i interior més contorn; el context sol aclarir a
què ens estem referint.

A partir d’ara considerarem usualment que els poĺıgons són simples.

F

Figura 4.19

Poĺıgons simples amb forats.
Donat un poĺıgon simple P ,
un forat F és un poĺıgon sim-
ple contingut al seu interi-
or. Anàlogament al poĺıgon
P , el forat F és determinat
per una cadena de punts del
contorn poligonal. Des del
punt de vista geomètric, el
poĺıgon amb forats és la part
interior a P que és exterior
al poĺıgon forat. La defini-
ció es pot generalitzar a poĺı-
gons amb més d’un forat (dis-

junts). Vegeu els esquemes de la figura 4.20. Aquest tipus de poĺıgons apareix amb molta
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freqüència: si imaginem un prisma perforat de dalt a baix per un o més prismes, aleshores
les cares o tapes superior i inferior són poĺıgons amb forats; un altre exemple seria la planta
poligonal d’un edifici, amb “forats” corresponents a columnes o a altres elements arquitectònics
interiors.

En el cas d’un poĺıgon, usualment es considerarà que els vèrtexs estan en posició general, és
a dir, que no n’hi ha tres d’alineats. En cas que no estiguin en posició general, la simplicitat
impedeix que tots els vèrtexs siguin colineals.

4.5.3 Vèrtexs còncaus i convexos

En geometria computacional resulta d’interès distingir entre dos tipus de vèrtexs d’un poĺıgon
simple. En aquest cas, en la mesura que està ben definit l’interior d’un poĺıgon simple, donat un
vèrtex podem parlar sense ambigüetat de l’angle interior del vèrtex (i també de l’angle exterior)
com a angle determinat pels costats incidents als vèrtexs que queda a l’interior del poĺıgon.

Definició 4.6 Donat un poĺıgon simple, un vèrtex v és convex si l’angle interior és < π; en
cas contrari es diu que és còncau (o “ reflex”).

v
u

Figura 4.20. El vèrtex u és convex i el vèrtex v és
còncau.

Si admetem que pot haver-hi tres vèrtexs alineats consecutius, aleshores considerarem el vèrtex
intermedi com a convex. En aquest cas es podria suprimir el vèrtex intermedi i refondre les
dues arestes en una de sola.

No sempre hi ha vèrtexs còncaus, com es pot veure en qualsevol poĺıgon “convex”, on tots
els vèrtexs són convexos. En canvi, sempre està garantida l’existència de vèrtexs convexos3,
en un mı́nim de 2, com veurem a continuació. L’obtenció de vèrtexs convexos es fa calculant
vèrtexs de coordenades extremes, com es mostra al teorema següent (i això en demostra també
l’existència):

Teorema 4.7 Donat un poĺıgon simple de n vèrtexs, es poden obtenir en temps lineal O(n) un
mı́nim de 2 vèrtexs convexos.

Demostració Si els vèrtexs són vi = (xi, yi), i = 1, · · · , n, es tracta de calcular vèrtexs de
coordenades extremes. Si considerem

xmin = min{xi|i = 1, · · · , n}
xmax = max{xi|i = 1, · · · , n}
ymin = min{yi|i = 1, · · · , n}
ymax = max{yi|i = 1, · · · , n}

3En un mı́nim de 3, com veurem més endavant.
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aleshores els vèrtexs v = (x, y) per al quals és x = xmin o x = xmax o y = ymin o y = ymax
són convexos. En efecte, concretant per exemple per al cas d’abscissa mı́nima, si v = (xmin, y)
és un vèrtex d’abscissa mı́nima, aleshores la resta de vèrtexs són tots al semiplà de la dreta o
bé estan alineats verticalment amb v. En ambdós casos l’angle interior és inferior a π. Si no es
considera posició general, aleshores en el cas d’alineació vertical resoldŕıem el problema agafant
d’entre els vèrtexs d’abscissa mı́nima el d’ordenada màxima o mı́nima (vegeu la figura 4.21).

Figura 4.21

Des del punt de vista algoŕısmic, essencialment es tracta d’inspeccionar cada vèrtex i calcular
simultàniament el mı́nim de les abscisses, cosa que comporta un cost computacional T (n) =
O(n).

Vegeu a la figura 4.22 diverses possibilitats.

Pot semblar garantida l’existència de 4 vèrtexs convexos, com a vèrtexs de coordenades extre-
mes. Això no és aix́ı, ja que hi pot haver coincidència en un mateix vèrtex i ser de coordenades
extremes abscissa-ordenada, com es pot veure a la figura 4.22.

Figura 4.22

4.5.4 Recorregut de la frontera d’un poĺıgon

Donat un poĺıgon P = {P1, · · · , Pn} com a seqüència ordenada de vèrtexs, podem recórrer la
frontera de dues maneres diferents, assignant orientacions coherents a les arestes consecutives,
és a dir, a les que comparteixen extrems.

Definició 4.7 El poĺıgon simple P es recorre en sentit antihorari o positiu si, i només si,
l’interior del poĺıgon queda a l’esquerra de cada aresta (en un entorn suficient petit); en cas
contrari, el sentit de recorregut és horari o negatiu4.

4Aquesta definició es pot expressar en termes més rigorosos.



128 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

Es poden observar a la figura 4.23 diferents possibilitats.

EI

Figura 4.23

Un problema que convé tenir resolt per a diverses aplicacions és el de decidir si un poĺıgon s’està
recorrent d’una manera o d’una altra. Això es pot fer amb diferents costos computacionals,
depenent del tipus de problema.

Vegem diversos resultats senzills.

Teorema 4.8 Si es coneix el caràcter de convexitat o concavitat d’un vèrtex d’un poĺıgon simple
P , es pot decidir en temps constant O(1) si el sentit de recorregut és horari o antihorari.

Demostració Sigui vi un vèrtex còncau de P ; si el poĺıgon es recorre en sentit antihorari,
aleshores en el vèrtex vi es produeix un gir a la dreta del costat vi−1vi, o bé equivalentment
vi+1 ∈ Dvi−1,vi , cosa que equival a dir que ∆i = det(vi−1vi+1, vi−1vi) > 0. Per tant, si vi és
còncau, resulta que el sentit és antihorari si, i només si, ∆i > 0, cosa que suposa decidir en
temps constant.

Si el vèrtex vj és convex, aleshores el test és oposat, és a dir, ∆j < 0 si, i només si, el sentit de
recorregut és antihorari.

Per al cas horari, els tests són oposats.

Teorema 4.9 Donat un poĺıgon simple P de n vèrtexs, es pot decidir en temps lineal O(n) si
està orientat positivament o negativament.

Demostració D’acord amb el teorema (4.7) podem obtenir en temps lineal O(n) un vèrtex
vi convex de P ; ara només cal aplicar el resultat del teorema (4.8), essencialment consistent a
decidir l’orientació del triangle "vi−1vivi+1 en temps constant O(1).

4.5.5 Inclusió en un poĺıgon: algorisme “de Jordan”

En aquest apartat es presenta un dels algorismes més coneguts i estàndards per decidir si un
punt donat és o no de l’interior d’un poĺıgon simple del pla. S’exposa aqúı perquè la justificació
és de fet una aplicació del teorema de la corba de Jordan.

Problema. Donat un poĺıgon simple P del pla i un punt z ∈ R2, decidir si el punt
és interior o exterior al poĺıgon.

A continuació es presenta la idea bàsica, en el cas més simple possible, en el qual no hi hagi
complicacions casúıstiques, com algunes que es descriuen dresprés i que es poden observar en
figures posteriors.
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Teorema 4.10 (mètode “de Jordan”) Donat un poĺıgon simple, sense forats, de n vèrtexs,
i un punt z ∈ R2, es pot decidir en temps lineal O(n) si z és o no interior al poĺıgon.

La demostració passa per formular un algorisme, justificar-ne la correcció i avaluar-ne el cost
computacional. S’indiquen a continuació les etapes successives (en programació potser es po-
drien simplificar i fer simultanis alguns tests, però això n’enfosquiria l’exposició i, en tot cas,
no tindria cap efecte sobre el cost computacional en termes asimptòtics).

ALGORISME

Pas 1 Test amb tots els vèrtexs del contorn del poĺıgon per detectar si hi ha coincidència de
z amb algun vèrtex Pi. En cas positiu per a algun i, hem acabat; en cas negatiu, passem
al Pas 25.

Pas 2 Test de pertinença de z a les arestes del contorn. El test es fa per a cada una de les
arestes: cal utilitzar un test de pertinença d’un punt a un segment. En cas positiu per a
algun i, hem acabat; en cas negatiu, es passa al Pas 3.

Pas 3 Raig explorador. Considerem la semirecta d’extrem z, paral.lela a l’eix Ox i orientada
de la mateixa manera, és a dir, per �e1, de manera que la semirecta és X = z+λ�e1, λ ≥ 0;
aquesta semirecta farà de semirecta exploradora. Detectem si hi ha o no intersecció amb
totes les arestes del poĺıgon6, i sigui m el nombre d’interseccions. S’arriba a la conclusió
de la manera següent:

m parell ⇒ z exterior
m senar ⇒ z interior

(4.16)

El procediment es pot il.lustrar amb la figura 4.24.

Figura 4.24

ANÀLISI DEL COST COMPUTACIONAL

Pas 1 . El cost en el cas pitjor correspon a cas negatiu en el qual hem de comprovar tots els
vèrtexs: O(n).

Pas 2 . El cost en el cas pitjor correspon a cas negatiu en el qual hem de comprovar totes les
arestes: O(n).

Pas 3 . El cost d’aquest pas correspon a realitzar un test de cost constant amb cada aresta:
O(n).

5Aquest pas no és tan trivial: caldrà utilitzar un test “robust” d’identitat de dos punts.
6Cal utilitzar el test de detecció d’intersecció de semirecta amb segment. Observeu que no interessa la

intersecció concreta. En el cas de la semirecta horitzontal, el test es podrà simplificar.
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Justificació del Pas 3. El pas 3 és el més important i el més interessant; la correcció és basa en
el teorema de la corba de Jordan. Considerem la figura 4.25.

z1
r1F D F

z2
r2D

F

DF

z3
r3

F

Figura 4.25

Per a cada punt z comptem el nombre kz d’interseccions de la semirecta rz amb els costats dels
poĺıgon, suposant de moment que no hi ha casos degenerats com els que veurem més endavant.
Indiquem per F les parts de la semirecta situades fora del poĺıgon i per D les parts internes. A
cada intersecció es produeix pel teorema de Jordan7 el pas de fora (F ) a dins (D) o a l’inrevés,
de D a F , segons la situació i, en conseqüència, cada intersecció es pot codificar per la seqüència
FD o DF , i la situació de z pel que fa a la inclusió o no en el poĺıgon es codificarà amb alguna
d’aquestes seqüències:

Tipus 1: DFDFDF · · ·DF (cas de z2) (z2 interior).

Tipus 2: FDFDFDF · · ·DF (cas de z1) (z1 exterior).

Tipus 3: F (cas de z3) (z3 exterior).

Si m és el nombre de śımbols de la seqüència, aleshores és kz = m − 1 i resulta que podem
distingir una situació de l’altra per la paritat de m:

m parell ⇔ seqüència de tipus 1 ⇔ z interior,

m senar ⇔ seqüència de tipus 2,3 ⇔ z exterior,

i, en termes del nombre d’interseccions, resulta:

kz senar ⇒ m parell ⇒ z interior.

kz parell ⇒ m senar ⇒ z exterior.

A les figures següents s’observen casos especials o “degenerats”, als quals cal prestar atenció
per formular un algorisme complet, i en els quals la semirecta “exploradora” conté costats del

7Travessar el contorn implica un pas interior-exterior o viceversa.
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poĺıgon, el punt coincideix amb un vèrtex o és sobre un costat o bé la semirecta passa per un
o més vèrtexs del poĺıgon

Figura 4.26

Figura 4.27

Essencialment són els de la figura 4.28. Es tracta de decidir com compten aquests casos especials.
Mitjançant una pertorbació adequada de la semirecta exploradora de manera que no varïı el
nombre de les altres interseccions (cosa sempre possible, atès que el nombre de costats és finit),
es pot veure quina ha de ser la contribució d’aquests casos al còmput del nombre d’interseccions.
En els casos que hi ha més d’una possibilitat, el que compta és que no s’altera la paritat del
nombre d’interseccions. Sobre la figura s’indica la contribució corresponent.

1

1

0

2

2

0

2

0

1

1

Figura 4.28

Un últim truc: les caixes mı́nimes contenidores o test del minimax. En informàtica gràfica i
altres contextos de computació geomètrica s’utilitza un artifici orientat a eliminar gran quantitat
de tests (per exemple d’intersecció) que a la vista dels resultats negatius es veu a posteriori que
eren innecessaris. Això pot ser útil en aquest problema si el poĺıgon és el mateix i es consideren
molts punts z. Una possibilitat en aquest cas és calcular la mı́nima caixa contenidora, és a
dir el rectangle més petit, de costats respectivament paral.lels als eixos de coordenades, que
conté el poĺıgon. Això exigeix un càlcul de cost O(n) de les coordenades extremes una única
vegada. Un cop calculat, per a cada punt que anés apareixent es faria un test de temps constant
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per decidir si el punt és exterior o no a la caixa contenidora: si és exterior resulta descartat
d’entrada i només s’aplica l’algorisme, de cost lineal, per als punts de l’interior de la mı́nima
caixa contenidora. Aquest test passa a ser el Pas 0 de l’algorisme, en el cas d’haver de fer
servir el mateix poĺıgon per a molts de punts. Aquest és un dels primers exemples (simple) de
preprocés.

4.5.6 Exercicis

1 En relació amb l’algorisme de Jordan d’inclusió dins d’un poĺıgon simple del pla, proposeu tests
concrets per decidir com s’han de comptar les interseccions en els casos degenerats en els quals
la semirecta “exploradora” conté costats, parts de costats o passa per vèrtexs del poĺıgon.

2 En relació amb l’algorisme de Jordan, formuleu tests d’intersecció de segments amb semirectes
horitzontals.

3 Es pot considerar una variant del mètode de Jordan consistent a utilitzar, en comptes de la
semirecta horitzontal, una semirecta d’origen el punt dirigida cap a, per exemple, el punt mitjà
del primer costat. L’algorisme es basaria en el còmput del nombre d’interseccions, de la mateixa
manera que en la versió usual. Analitzeu la variant i, en especial, indiqueu com s’hauria de
procedir en els casos degenerats en els quals passés per algun vèrtex, per exemple.

4 Amplieu el mètode de Jordan per detectar si un punt del pla és o no interior a un poĺıgon simple
al cas en el qual pugui haver-hi forats (també simples) a l’interior del poĺıgon. Es considerarà
que ser dins d’un forat és ser fora del poĺıgon primari. Se suposa que els forats són de primer
nivell, és a dir, que no hi ha forats dins de forats.

5 Proveu que es pot trobar un punt interior a un poĺıgon simple, sense forats, de n costats, en
temps O(n).

6 Suposem que es té el problema d’obtenir un punt interior a un poĺıgon simple i es proposa el
procediment següent. Analitzeu si és correcte.

a) Obtenir en temps lineal un vèrtex W d’abscissa mı́nima.

b) Considerar la semirrecta s d’origen W , orientada per �e1.

c) Calcular Q primer punt d’intersecció sobre s de la semirecta amb la frontera del poĺıgon.

d) Solució: el punt mitjà M del segment WQ

7 Doneu algun exemple de poĺıgon amb n costats amb n − 3 vèrtexs còncaus, és a dir, amb
exactament 3 vèrtexs convexos.

4.6 Convexitat

Un dels conceptes més importants de la geometria computacional és el de convexitat, concepte
que s’aplica a objectes 2D i 3D (i també en dimensions superiors). El concepte és important
perquè molts de problemes geomètrics algoŕısmics resulten més fàcils de resoldre o es poden
resoldre de manera més eficient en el cas convex; és per això que també són interessants propi-
etats i algorismes de descomposició en convexos.

Comencem per la definició geomètrica, aplicable a objectes o conjunts de Rn, tot i que ens
interessaran especialment els casos n = 2, 3. La idea és que un conjunt és convex si amb cada
parella de punts conté el segment que determinen, és a dir,

Definició 4.8 Un conjunt C ⊂ Rn és convex si per a tota parella de punts x, y ∈ C el segment
xy determinat pels punts està contingut en C.
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Figura 4.29

Vegem a la figura 4.30 exemples de conjunts convexos i de no convexos.

Figura 4.30

Per a certs aspectes resulta d’utilitat disposar d’una formulació anaĺıtica de la convexitat,
obtinguda essencialment a partir de l’expressió anaĺıtica dels punts d’un segment:

Teorema 4.11 Un conjunt C ⊂ Rn és convex si, i només si,

P,Q ∈ C, λ, µ ∈ R, λ, µ ≥ 0, λ + µ = 1 ⇒ λP + µQ ∈ C (4.17)

Demostració Sigui C un conjunt per al qual és certa la propietat anterior (4.17) i siguin
P,Q ∈ C i X un punt del segment PQ; ara bé, això significa que existeix 0 ≤ ρ ≤ 1 tal
que X = P + ρ(Q − P ), expressió que podem reescriure com X = (1 − ρ)P + ρQ. Ara, amb
λ = 1 − ρ, µ = ρ tenim λ, µ ≥ 0, λ + µ = (1 − ρ) + ρ = 1 i, per tant, per (4.17), resulta X ∈ C.

Rećıprocament, suposem que C és convex, i siguin P,Q ∈ C, i X = λP + µQ, amb λ, µ ≥ 0,
λ + µ = 1. Hem de veure X ∈ C. Ara bé, podem reescriure X = λP + µQ = (1 − µ)P + µQ =
P + µ(Q − P ), 0 ≤ µ ≤ 1 i, per tant, X és del segment PQ. Aplicant la convexitat resulta
X ∈ C.

Exemples de conjunts convexos. Són exemples de conjunts convexos el conjunt buit i Rn,
una recta, semirecta, un pla, un semiplà (tancat o obert), un semiespai (tancat o obert), un
segment (tancat, obert o semiobert), un cercle (però no una circumferència), una esfera (però
no la superf́ıcie esfèrica), un cilindre (però no la superf́ıcie o làmina ciĺındrica) i els poĺıedres
regulars: cub, tetràedre, octàedre, dodecàedre, icosàedre, els poĺıgons “convexos”, els triangles.

Vegem un parell de demostracions formals de convexitat.

Exemple 1. El cercle és convex. En efecte, els punts del cercle de centre C i radi R són els punts
del pla que satisfan ‖X −C‖ ≤ R. Siguin P,Q dos punts del cercle, i sigui X = P + λ(Q−P ),
0 ≤ λ ≤ 1, un punt del segment determinat per P,Q. Vegem que X és del cercle: ‖X − C‖ =
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‖P + λ(Q − P ) − C‖ = ‖(1 − λ)P + λQ− ((1 − λ) + λ)C‖ = ‖(1 − λ)(P − C) + λ(Q − C)‖ ≤
‖(1 − λ)(P − C)‖ + ‖λ(Q − C)‖ = |(1 − λ)|‖(P − C)‖ + |λ|‖(Q − C)‖ ≤ (1 − λ)R + λR = 1.
Amb un argument similar es demostraria que l’esfera (és a dir, el sòlid esfèric) i el cilindre (és
a dir, el sòlid ciĺındric) són convexos.

Figura 4.31

Exemple 2. Els semiplans i semiespais
són convexos. Considerem un semi-
espai S, un dels dos determinats pel
pla ax + by + cz − d = 0, i supo-
sem que és per exemple el dels punts
que satisfan ax + by + cz − d > 0.
Per a major comoditat expressem l’e-
quació en termes del producte escalar
ordinari, amb la qual cosa el semies-
pai serà el conjunt de punts tal que
−→
N ·

−→
X > d. Siguin P,Q ∈ S, i si-

gui X = λ1P +λ2Q, λ1, λ2 ≥ 0, λ1+λ2 = 1, un punt del segment determinat per P,Q. Vegem
que

−→
N ·

−→
X > d, tenint en compte que per hipòtesi és

−→
N ·

−→
P > d i

−→
N ·

−→
Q > d. En efecte:

−→
N ·

−→
X =

−→
N · (λ1P + λ2Q) = λ1

−→
N · P + λ2

−→
N ·Q > (λ1 + λ2)d = d. La demostració és també

vàlida per a semiplans.

Una primera propietat bàsica és la següent.

Teorema 4.12 La intersecció de convexos és convexa.

Demostració Sigui {Ci}i∈I , i sigui C = ∩i∈ICi. Siguin a, b ∈ C. Cal veure que x = λa+µb ∈
C, amb λ, µ ≥ 0, λ + µ = 1. Ara, a, b ∈ Ci, ∀i ∈ I i, per tant, per la convexitat de Ci, ∀i, és
x ∈ Ci, ∀i; en conseqüència, x ∈ ∩i∈ICi = C.

D’acord amb l’exemple, resulta que la intersecció de semiplans és un nou conjunt convex ano-
menat regió poligonal convexa, com la de la figura 4.32.

Figura 4.32

En el cas que la regió poligonal convexa sigui fitada, aleshores obtenim un poĺıgon convex, com
es veu a la figura 4.33, poĺıgon que s’obté per tant com a intersecció de semiplans.

Figura 4.33
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4.6.1 Poĺıgons convexos

Definició 4.9 Un poĺıgon convex és un poĺıgon simple que com a conjunt és un convex.

Descripció d’un poĺıgon convex com a intersecció de semiplans. La intersecció d’un conjunt
de semiplans és un poĺıgon convex si és no buida i fitada. Un poĺıgon convex sempre es pot
expressar com a intersecció de semiplans: n’hi ha prou amb considerar les rectes suport dels
costats, com es veu a la figura 4.33; dels dos semiplans possibles s’escull el que conté (els) altres
vèrtexs del poĺıgon.

És convenient disposar d’algun criteri que permeti efectuar tests eficients per a la detecció de
la convexitat d’un poĺıgon simple.

Teorema 4.13 Un poĺıgon simple P és convex si, i només si, tots els vèrtexs són convexos.

Demostració 1) Vegem en primer lloc que, si tots els vèrtexs són convexos, aleshores és convex.
Si no fos convex, existirien x0, y0 ∈ P (interior) tals que el segment x0y0 no estaria inclòs en
P . Considerem el contorn, recorregut per exemple segons s’indica a l’esquema de la figura 4.34.
Pel teorema de Jordan, el segment anterior ha de sortir a l’exterior (no està inclòs en P ) i hi ha
d’acabar entrant, ja que els dos extrems són de P . En conseqüència, x0y0 ha de travessar un
mı́nim de 2 vegades la frontera. Sigui u0u el primer costat travessat i vv0 el següent; considerem
la cadena C compresa entre u i v (eventualment potser u = v). És intüıtiu que a la cadena C hi
ha d’haver algun vèrtex còncau8, cosa que seria contradictòria.

u0

x0

y0

u

v
v0

Figura 4.34

2) Vegem que, si és convex, aleshores tots els vèrtexs són convexos. Sigui v un vèrtex qualsevol;
si no fos convex (figura 4.35, esquerra), el segment determinat pels vèrtexs adjacents seria no
inclòs a P i, en conseqüència, P seria no convex.

v
v

Figura 4.35

Test de detecció de convexitat

Un test de detecció de convexitat d’un poĺıgon simple es pot basar en el resultat anterior, sempre
que sapiguem formular en termes operatius la condició de ser un vèrtex convex. Això es pot
formular en termes de girar a dreta o a esquerra quan es recorre el contorn poligonal, cosa que
es pot comprovar amb el “test fonamental”. El resultat prećıs seria el següent.

8És un excel.lent exercici per al lector proposar un argument formal d’aquesta propietat.
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Teorema 4.14 El poĺıgon simple P és convex si, i només si, tots els girs en els vèrtexs són del
mateix tipus (tots a la dreta o tots a l’esquerra).

Demostració Si el poĺıgon es recorre en sentit antihorari, aleshores es manté la convexitat en
un vèrtex vi, és a dir d’angle interior inferior a π, si, i només si, s’efectua un gir a l’esquerra, és
a dir det(vi−1vi+1, vi−1vi) < 0. Si, en canvi, es recorre en sentit horari, aleshores el vèrtex és
convex si, i només si, el gir és a la dreta, és a dir si det(vi−1vi+1, vi−1vi) > 0.

Teorema 4.15 Es pot decidir si un poĺıgon simple P de n costats és convex o no en temps
O(n).

Demostració Es tracta de fer una inspecció de tots els vèrtexs en el cas pitjor, cosa que
suposarà un cost O(n), avaluant els signes dels determinants anteriors, d’acord amb el teorema
precedent. No cal saber si es recorre en sentit positiu o negatiu. Si tots els signes són iguals,
és convex; si n’apareix un de diferent a tots els anteriors, hem canviat de tipus de vèrtex, i per
tant el poĺıgon no té tots els vèrtexs convexos i, en conseqüència, no és convex (observeu que
el test sempre funciona, ja que no és possible que tots els vèrtexs d’un poĺıgon siguin còncaus
perquè sempre hi ha vèrtexs convexos). En el cas de conclusió negativa el cost serà normalment
inferior a cn, ja que no caldrà inspeccionar tots els vèrtexs.

Figura 4.36

Del resultat anterior es deriva immediatament un algorisme lineal per a la detecció de la conve-
xitat d’un poĺıgon.

El resultat anterior deixa de
ser cert si el poĺıgon no és
simple, com es veu a la fi-
gura 4.37, on tots els girs es
fan a l’esquerra i en canvi el
“poĺıgon” no és convex.

Figura 4.37

Teorema 4.16 Si P és un poĺıgon convex, es pot decidir en temps constant O(1) si està orientat
positivament o negativament.

Demostració És conseqüència del teorema (4.8) i del fet que qualsevol vèrtex és convex. Es
considera un vèrtex qualsevol, per exemple el primer i aleshores l’orientació és positiva si, i
només si, el gir que s’efectua en el vèrtex és a l’esquerra, cosa detectable amb el test del
determinant.
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4.6.2 Inclusió en un poĺıgon convex: algorisme dels semiplans

PROBLEMA. Donat un poĺıgon convex del pla i un punt del pla, decidir si el punt
és interior al poĺıgon.

Aquest problema es pot resoldre amb l’algorisme general que s’ha vist anteriorment, vàlid per
a poĺıgons simples, sense forats, no necessàriament convexos.

També es pot formular un altre algorisme, de complexitat lineal, que utilitza la convexitat; és
l’algorisme dels semiplans. Considerem el poĺıgon convex {P1, · · · , Pn} i suposem-lo, per fixar
idees, que està orientat positivament o antihoràriament. Aleshores, un punt z és interior al
poĺıgon si, i només si, és al semiplà de l’esquerra d’entre els dos determinats per cada segment
orientat

−−−−→
PiPi+1, per a i1, · · · , n−1 (si l’orientació fos inversa, seria als semiplans de la dreta); en

cas contrari, el punt és exterior al poĺıgon. En conseqüència, i amb independència de l’orientació
del poĺıgon, que no cal comprovar, per a cada costat orientat s’ha de fer un test de pertinença a
dreta o a esquerra en termes del signe del determinant corresponent. Quan es detecti el primer
canvi de signe ja podem concloure que el punt és exterior; altrament, si arribem fins al final
sense canvis de signe, el punt és interior (això correspondria al cas pitjor en termes de cost
computacional, que seria O(n)).

El lector pot formularar de manera precisa aquest algorisme. També pot proposar exemples de
poĺıgons no convexos per als quals no funcioni el mètode descrit.

En el cas convex es pot formular un algorisme més eficient, especialment útil quan el poĺıgon
sigui el mateix per a un nombre important de punts respecte dels quals s’ha de decidir la inclusió
o no. No en donem la demostració ni l’algorisme expĺıcit, que el lector interessat pot consultar
a [PRSH85].

Teorema 4.17 Es pot decidir si un punt z ∈ R2 és interior a un poĺıgon convex P de n vèrtexs
en temps O(log n), amb preprocés lineal O(n).

4.6.3 Combinacions convexes i convexitat

Podem generalitzar les combinacions lineals de punts amb propietats espećıfiques per als es-
calars, com hem vist a l’expressió paramètrica dels segments, a les anomenades combinacions
lineals convexes.

Definició 4.10 Donats x1, · · · , xp ∈ Rn, una combinació lineal convexa o simplement combi-
nació convexa x de x1, · · · , xp és

• una combinació lineal x = λ1x1 + · · · + λpxp,

• amb les propietats

λ1 + · · · + λp = 1 (4.18)

λ1 ≥ 0, · · · , λp ≥ 0. (4.19)

Els conjunts convexos es poden caracteritzar en termes de les combinacions lineals convexes:

Teorema 4.18 Donat un subconjunt C ⊂ Rn, les propietats següents són equivalents:

1. C és convex.
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2. C és tancat per combinacions convexes, és a dir que C conté tota combinació convexa que
es pugui formar a partir de punts de C.

Demostració

(2) =⇒ (1). Trivialment, ja que si x, y ∈ C i considerem z = λx + µy, λ, µ ≥ 0, λ + µ = 1,
aleshores z és una combinació convexa de x, y i, per (2), és z ∈ C, que és precisament el que
s’havia de justificar.

(1) =⇒ (2). Sigui C convex i sigui x =
∑p

i=1 λixi una combinació convexa arbitrària de punts
x1, · · · , xn de C. Cal veure que x ∈ C. Farem la demostració per inducció sobre p.

Pas 1. En el cas p = 1, és trivial; en el cas p = 2, deriva de la definició.

Pas 2. Suposem, per tant, p ≥ 3 i suposem com a hipòtesi d’inducció que la propietat és certa
per a tota combinació convexa de p − 1 punts de C, és a dir que tota combinació convexa de
p− 1 punts de C és novament de C. Sigui doncs la nostra combinació convexa:

x =

p∑
i=1

λixi, x1, · · · , xp ∈ C, λ1, · · · , λp ≥ 0,

p∑
i=1

λi = 1.

Hem de veure que és de C.

Si per a algun i és λi = 0, aleshores x seria de fet combinació convexa de p′ = p − 1 < p
punts de C i, per hipòtesi d’inducció, seria x ∈ C. Suposem, doncs, que λi �= 0, ∀i i, per tant,
λi > 0, ∀i. D’aqúı es deriva que λi < 1, ∀i, ja que si fos per a algun i0, λi0 = 1, atès que
λ1 + · · · + λp = 1, la resta de λ serien zero, contradicció. En conseqüència, és 1 − λi > 0, ∀i i,
en particular, 1 − λ1 > 0 (cosa que garanteix que puguem dividir per 1 − λ1).

Ara fem la descomposició següent:

x =

p∑
i=1

λixi = λ1x1 +

p∑
i=2

λixi = λ1x1 + (1 − λ1)

p∑
i=2

λi

1 − λ1
xi.

Ara, si considerem y =
∑p

i=2
λi
1−λ1

xi, aleshores fent µi = λi
1−λ1

, resulta µi ≥ 0 i
∑p

i=2 µi =∑p
i=2

λi
1−λ1

= 1
1−λ1

∑p
i=2 λi = 1

1−λ1
(1 − λ1) = 1. Per tant, y és una combinació convexa de

p′ = p− 1 < p punts de C i, per tant, y ∈ C.

En termes de y és x = λ1x1 + (1 − λ1)y, novament combinació convexa de x1, y, punts de C i,
per tant, x ∈ C.

4.6.4 Envolupant convexa

Figura 4.38

Un dels objectes més importants relaci-
onats amb la convexitat és el de l’envo-
lupant convexa d’un conjunt de punts
del pla o de l’espai. Intüıtivament, si
M és un conjunt finit de punts del pla,
el podem imaginar envoltat d’una goma
elàstica tancada. Quan la goma es dei-
xa anar, la forma que pren lliurement és
la de la frontera de l’envolupant conve-
xa, i el que hi ha a l’interior, juntament
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amb la frontera o contorn és l’envolupant convexa de la col.lecció de punts. També podem
imaginar una goma elàstica anclada en un dels punts de màxima ordenada que “fa una volta
completa al conjunt”: la forma corresponent és la d’un poĺıgon convex, que és l’envolupant
convexa (figura 4.38).

La propietat corresponent al teorema (4.12) permet considerar el concepte de mı́nim (respecte de
la inclusió) convex que conté un determinat conjunt, cosa que ens porta a l’important concepte
d’envolupant convexa d’un conjunt.

Definició 4.11 (envolupant convexa) Donat el conjunt M , es defineix l’envolupant conve-
xa de M com el conjunt

EC(M) = {C ⊂ Rn|M ⊂ C, Cconvex},

intersecció de tots els convexos que contenen M .

Observem que el conjunt anterior és no buit, ja que tot l’espai Rn hi pertany. D’altra banda
trivialment tenim el següent teorema.

Teorema 4.19 Donat el conjunt M ⊂ Rn, es compleix que:

1. M ⊂ EC(M).

2. L’envolupant convexa EC(M) és un conjunt convex.

3. L’envolupant convexa EC(M) és el conjunt convex més petit que conté M .

4. M és convex si, i només si, M = EC(M).

5. Si M1 ⊂ M2, aleshores EC(M1) ⊂ EC(M2).

Demostració La primera propietat es deriva de la definició. La segona deriva del teorema
(4.12). Pel que fa a la tercera, ateses les anteriors, només cal veure que, si C és un convex
que conté M , aleshores EC(M) ⊂ C. En efecte, justament EC(M) és la intersecció de tots els
convexos contenint M i està inclòs en tots, en particular en C. La quarta és trivial.

La definició d’envolupant convexa es fa termes conjuntistes. Vegem com es pot caracteritzar
l’envolupant convexa d’un conjunt en termes de combinacions lineals convexes, cosa que pot ser
més còmoda per decidir si un punt hi pertany o no.

Teorema 4.20 Donat M ⊂ Rn, l’envolupant convexa de M és el conjunt de les combinacions
convexes C(M) de punts de M , és a dir

EC(M) = {
∑
i∈I

λixi|λi ≥ 0, ∀i,
∑
i∈I

λi = 1, Ifinit, xi ∈ M}

Demostració Vegem les dues inclusions separadament.

1) C(M) ⊂ EC(M)? És pràcticament trivial; com que M ⊂ EC(M), si x ∈ C(M), és
x =

∑p
i=1 λixi, amb totes les λ positives i nul.les i de suma 1, i a més amb xi ∈ M ⊂ EC(M).

Aix́ı, els xi són de EC(M), que és un convex i, per tant, conté la combinació convexa x, és a
dir, x ∈ EC(M).

2) EC(M) ⊂ C(M)? Veurem això si veiem que
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• M ⊂ C(M)

• C(M) convex

Pel que fa al primer punt, sigui x ∈ M , que en la forma x = 1.x podem reescriure com a
combinació convexa d’elements de M ; per tant, trivialment M ⊂ C(M).

Quant al segon, siguin x1, x2 ∈ C(M), λ1, λ2 ≥ 0, λ1+λ2 = 1. Volem provar que λ1x1+λ2x2 ∈
C(M). Ara, per definició de C(M) és

x1 =

p∑
i=1

µiyi, µi ≥ 0,

p∑
i=1

µi = 1, x2 =

q∑
i=p+1

µiyi, µi ≥ 0,

q∑
i=p+1

µi = 1,

i, per tant,

λ1x1 + λ2x2 =

p∑
i=1

λ1µiyi +

q∑
i=p+1

λ2µiyi.

Ara bé, λ1µi, λ2µi ≥ 0 i, a més,

p∑
i=1

λ1µi +

q∑
i=p+1

λ2µi = λ1

p∑
i=1

µi + λ2

q∑
i=p+1

µi = λ1 · 1 + λ2 · 1 = λ1 + λ2 = 1.

Això prova que λ1x1+λ2x2 és una combinació convexa de punts de M i, per tant, λ1x1+λ2x2 ∈
C(M).

Finalment, podem enunciar el següent.

Teorema 4.21 Són equivalents, per a M ⊂ Rn, les propietats següents.

1. M és convex.

2. M = EC(M)

3. M coincideix amb el conjunt de totes les combinacions convexes d’elements de M .

Definició 4.12 Donat un subconjunt P = {P1, · · · , Pn} de punts de Rm, es defineix el bari-
centre B de P com el punt

B =
1

n

n∑
i=1

Pi. (4.20)

Teorema 4.22 El baricentre d’un conjunt de punts P pertany a l’envolupant convexa EC(P ).

Demostració Sigui P = {P1, · · · , Pn} i sigui B = 1
n

∑n
i=1 Pi el baricentre. Vegem que B

s’expressa com a combinació lineal convexa dels punts de P i aleshores, d’acord amb la carac-
terització de l’envolupant convexa, serà B ∈ EC(P ). En efecte, si reescrivim B =

∑n
i=1

1
n
Pi,

aleshores, prenent λi = 1
n

, aquesta és una combinació lineal convexa, ja que és obviament λi ≥ 0
i
∑n

i=1 λi =
∑n

i=1
1
n = 1, com es volia veure.
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Obtenció d’un punt del pla d’una cara d’un poĺıedre. Suposem que tenim un poĺıgon pla a l’espai
tridimensional donat pels vèrtexs {P1, · · · , Pn} i que es tracta d’obtenir un punt del pla π que
conté el poĺıgon. Des del punt de vista matemàtic no hi ha cap problema, ja que val qualsevol
dels Pi; ara bé, des del punt de vista pràctic pot ser més recomanable calcular el baricentre
dels punts, B = 1

n

∑n
i=1 Pi. En la mida que és un “punt mitjana”, s’espera d’aquesta manera

contrarestar els possibles errors que hi pugui haver en les dades {P1, · · · , Pn}. Només resta per
veure que B ∈ π. Es pot fer per teoria de convexitat, tenint en compte el resultat anterior,
B ∈ EC({P1, · · · , Pn}) ⊂ EC(π) = π, ja que un pla sempre és convex. També es pot justificar

directament: si
−→
N és un vector normal al pla, aleshores

−→
N · (X − P1) = 0 n’és una equació.

Vegem que B la satisfà:
−→
N · (B − P1) =

−→
N · ( 1

n

∑n
i=1 Pi − P1) =

−→
N · ( 1

n

∑n
i=1 Pi −

1
n
nP1) =

1
n

∑n
i=1

−→
N · (Pi − P1) = 0.

Des del punt de vista computacional, trobar l’envolupant convexa d’un conjunt de punts P
del pla és trobar la seqüència ordenada dels punts del contorn poligonal del poĺıgon EC(P ).
Moltes vegades farem una identificació abusiva entre l’envolupant convexa com a poĺıgon i el
seu contorn. El problema del càlcul de l’envolupant convexa és un dels problemes clàssics de la
geometria computacional i un dels més importants.

Moltes vegades, calcular l’envolupant convexa permet simplificar situacions geomètriques com-
plexes, com per exemple en la cerca de trajectòries d’un robot sense col.lisió (vegeu la figura
4.39).

trajectòria

obstacle

Figura 4.39

En el cas bidimensional, hi ha algorismes de càlcul de l’envolupant convexa de n punts que són
òptims, amb un cost computacional de O(n log n), com per exemple l’algorisme de Graham o
el de Shamos (dividir per vèncer) (vegeu [PRSH85]).

Un concepte interessant en convexitat és el de les rectes de suport d’un convex (més en general,
hiperplans de suport), que correspondria a la idea de “tangent”. Una recta r és de suport d’un
conjunt convex C si hi té contacte, és a dir, si r ∩ C �= ∅ i el conjunt convex està contingut en
un dels semiplans tancats d’entre els dos determinats per la recta. A la figura 4.40 es mostren
rectes de suport de conjunts convexos i rectes de suport comunes a més d’un objecte convex.

Figura 4.40

De vegades és útil poder tenir algun punt de partida per a l’envolupant, és a dir algun punt del
conjunt que sigui extrem, o sigui de la frontera de l’envolupant convexa. El resultat següent és
en aquesta ĺınia:
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Teorema 4.23 Es pot trobar en temps lineal O(n) un punt de la frontera l’envolupant convexa
d’un conjunt P de n punts bidimensionals.

Demostració Un punt de coordenades extremes serà de la frontera i, en conseqüència, el
podem obtenir en temps O(n) (figura 4.41).

Figura 4.41

Com descriure els punts d’un poĺıgon convex? Donat un poĺıgon convex P de vèrtexs P =
{P1, · · · , Pm}, es pot expressar com a l’envolupant convexa del conjunt dels vèrtexs, és a dir

P = EC({P1, · · · , Pm}),

cosa que ens permet expressar fàcilment els punts del poĺıgon. En efecte, d’acord amb la
caracterització de l’envolupant convexa en termes de combinacions convexes, resultarà

P = {
m∑
i=1

λiPi|λi ≥ 0, ∀i,
m∑
i=1

λi = 1}

D’aquesta manera podem descriure fàcilment els punts d’un triangle, de qualsevol poĺıgon
convex, dels subpoĺıgons de la figura 4.42 (agafem els punts corresponents o fem 0 les λ a
la combinació convexa general.

Figura 4.42

Aquestes descripcions en termes de combinacions convexes són vàlides tant en el pla com a
l’espai 3D.

No podem anar més lluny en aquesta introducció a la convexitat. El lector interessat pot
consultar alguna de les moltes obres sobre aquest tema. En particular, a [ZIEG95] hi ha un
tractament molt complet de força aspectes.

4.6.5 Exercicis

1 Formuleu algun procediment per decidir si un punt de l’espai és interior o no a un poĺıedre convex
de n vèrtexs, en termes dels semiespais determinats per les cares.

2 Formuleu algun procediment per decidir si un punt de l’espai és interior o no a un poĺıedre
convex de n vèrtexs, seguint la mateixa idea del teorema de Jordan. Què podem fer en el cas no
necessàriament convex, però sense forats?
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4.7 Disseccions geomètriques

En geometria podem considerar configuracions geomètriques formades per rectes, plans, rec-
tangles, circumferències, esferes o altres objectes menys “regulars”. Aquestes configuracions
descomponen l’espai en parts i produeixen el que anomenarem disseccions geomètriques, com
es pot veure en algunes de les il.lustracions de les figures 4.43 i 4.44.

Els objectes que generen disseccions poden ser més complexos, com per exemple cercles o
rectangles (figura 4.43).

Figura 4.43. Disseccions geomètri-

ques en el pla creades circumferèn-

cies i rectangles.

Aquestes configuracions generen disseccions geomètriques de l’espai i donen lloc a elements
geomètrics tals com vèrtexs, cares i arestes; pot ser d’interès saber-los comptar o, almenys,
avaluar l’ordre de magnitud del seu cardinal o tenir-ne alguna fita superior (vegeu figura 4.44).
Aquesta presentació és intüıtiva, però no anirem més enllà en la definició formal dels conceptes
de cara, vèrtexs i arestes, lligada essencialment a la dimensió.

cara cara

cara

vèrtexs

arestes vèrtexs

cares arestes

C∞

Figura 4.44. Disseccions amb vèrtexs, arestes, cares (algunes les hem indicat gràficament

omplint-les de negre), algunes fitades i d’altres no; en el cas que hi hagi un única cara no

fitada la designarem per C∞.

A la dissecció per rectes en el pla es formen vèrtexs (interseccions de rectes), “arestes” (segments
i semirectes) i “cares”, que poden ser fitades o no. A la dissecció per circumferències es formen
vèrtexs, arestes (arcs de circumferència), totes fitades, i “cares” (parts del pla limitades per
arestes). En aquest tipus de dissecció hi ha una única cara no fitada; la resta són cares fitades.

Hi ha molts de problemes algoŕısmics de la geometria en els quals es fan operacions geomè-
triques relacionades amb disseccions: o bé s’ha de construir justament la dissecció (diagrama
de Voronoi), o bé treballem amb una estructura amb relacions de connectivitat redüıbles a les
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d’una dissecció plana (per exemple, un poĺıedre convex). La formulació i l’anàlisi de molts
algorismes requereix saber comptar el nombre dels subobjectes creats amb una dissecció: ca-
res, vèrtexs, arestes i regions 3D. Aquesta informació també és interessant per avaluar l’espai
d’emmagatzemament de les disseccions geomètriques. Algunes estructures polièdriques 3D es
poden reduir a disseccions planes.

Una altra dissecció important per a moltes aplicacions és l’anomenada triangulació de Delaunay,
emparentada amb el diagrama de Voronoi. Les dues estructures geomètriques s’utilitzen en
cartografia, sistemes d’informació geogràfica i problemes de proximitat i de localització de serveis
(vegeu la figura que encapçala el caṕıtol).

4.7.1 Disseccions planes i grafs planars poligonals

Una relació especialment fruct́ıfera per als propòsits de comptar objectes geomètrics és l’anome-
nada fórmula d’Euler per a grafs planars poligonals, estructura combinatòria a la qual es poden
assimilar certes configuracions geomètriques per tal d’obtenir-ne informació; per a conceptes de
teoria de grafs el lector pot consultar [GOUL88].

Grafs. Un graf és una estructura combinatòria que ens permet representar i estudiar situacions
en les quals hi ha una col.lecció d’objectes, que es representen amb punts del pla o vèrtexs, entre
els quals pot haver-hi determinades relacions, que es representen per un enllaç gràfic (segment
o arc) o aresta. Podeu veure adjunt un esquema d’aquestes caracteŕıstiques (figura 4.45).

Figura 4.45. Un arbre és un graf connex
sense cicles.

En termes formals un graf G és un parell ordenat G = (V,A), on V és el conjunt de vèrtexs i A
és el conjunt d’arestes, és a dir, de parelles de vèrtexs; els vèrtexs corresponents es diu que són
adjacents; són els extrems de l’aresta i també es diu que l’aresta és incident amb els vèrtexs
extrems.

Un concepte important és el de grau d’un vèrtex, que és el nombre d’arestes que hi són incidents.
Suposarem que els grafs amb els quals tractarem són tots d’“una sola peça” (tècnicament,
connexos), és a dir, que no hi ha cap desconnexió i tots els vèrtexs són connectables amb tots
els altres a través d’algun camı́.

Grafs planars. Un graf és una estructura combinatòria que té sentit sense necessitat de cap
representació gràfica. Ara bé, podem intentar representar-la en el pla de manera que les arestes
no es tallin (considerem que les arestes que són incidents a un vèrtex no es tallen entre si); no
sempre és possible, com és ben sabut.

Un graf és planar si n’existeix alguna representació en el pla en la qual no hi hagi arestes que
es tallin; i en aquest cas tenim una representació plana del graf. A la figura 4.46 en tenim un
exemple. A part dels vèrtexs i arestes, podem parlar de cares de la representació plana, entre
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les qual s’inclou l’única no fitada, que indiquem amb C∞.

C∞ C∞

vv a

a

Figura 4.46. Observeu com la

frontera de la cara no fitada C∞
és també un poĺıgon, concreta-

ment un pentàgon.

Cares d’un graf planar. Una rigorització del concepte de cara suposa definir corbes de Jordan
i utilitzar el teorema de la corba de Jordan. Considerem una representació plana del graf G, i
sigui CG el conjunt dels punts de la representació. Considerem X = R2−CG i definim en X la
relació següent:

x ∼ y ⇐⇒




x = y
o bé
x �= y i existeix en X una corba de Jordan d’extrems x, y

Com a exemple, podem indicar a la figura 4.47 parelles de punts relacionats per ∼. Natural-
ment, convé considerar intüıtiva aquesta afirmació, atès que seria realment complicat provar
l’existència efectiva d’una corba de Jordan entre parells de punts donats. Observeu que els
punts de la representació del graf no són de X i, per tant, les corbes de Jordan corresponents
no poden “travessar” les arestes del graf.

Figura 4.47

Aleshores es pot comprovar que ∼ és una relació d’equivalència en X, i podem considerar el
conjunt X/ ∼ de les classes d’equivalència, mòdul la relació ∼; les cares de la representació són
les classes X/ ∼, i cada classe C ∈ X/ ∼ és una cara.

Grafs planars poligonals. Suposarem que les cares (C∞ inclosa) són poĺıgons (de com a mı́nim
tres costats); el graf és connex i sense arestes pont, és a dir, sense cap aresta, l’eliminació de
la qual produieixi desconnexió. Aquests són els grafs planars poligonals. No cal que les arestes
siguin segments de recta: poden ser arcs de corba. Algunes disseccions geomètriques en el pla,
com per exemple les determinades per n circumferències o per n rectangles són un cas particular
de graf planar poligonal; i també ho són, com veurem, les que procedeixen de poĺıedres a l’espai.

4.7.2 Fórmula d’Euler i conseqüències

En el context dels grafs planars connexos és vàlida l’anomenada fórmula d’Euler, que relaciona
el nombre v de vèrtexs, el nombre a d’arestes i el nombre c de cares (c inclou la cara C∞) d’un
graf del tipus anterior. Concretament, podem enunciar el resultat següent (no cal que les cares
siguin poĺıgons).
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Teorema 4.24 (fórmula d’Euler) Sigui G = (V,A) un graf planar connex, v el nombre de
vèrtexs, a el nombre d’arestes i c el nombre de cares (comptant-hi la cara C∞ no fitada).
Aleshores es compleix

c + v = a + 2. (4.21)

La fórmula d’Euler es pot demostrar per a grafs que no siguin necessàriament poligonals, tot
i que a nosaltres ens interessarà especialment en els casos que ho siguin: casos en els quals les
cares tenen com a mı́nim 3 arestes i no hi ha vèrtexs d’articulació o de tall, en connexió sobretot
amb la teoria de poĺıedres. Si tenim el graf G = (V,A), podem fer referència expĺıcita amb
la notació al graf amb a(G), v(G) i c(G) per a una representació plana (un cop demostrada
la fórmula d’Euler resultarà que c és independent de la particular representació plana, i que
només depèn del graf, ja que és c = a+ 2− v. Recordem que un arbre és un graf connex aćıclic
i que en un arbre T = (W,B) es compleix |B| = |W | − 1.

Demostració Sigui G = (V,A) un graf planar connex; considerem-ne una representació plana.
Suposem el nostre graf amb v vèrtexs, a arestes i c cares. Farem la demostració per inducció
sobre el nombre d’arestes a.

Pas 1. Suposem que a = 0. Aleshores hi ha una única cara, la no fitada, de manera que c = 1
i per connexió només hi ha un vèrtex, de manera que v = 1, amb la qual cosa trivialment es
comprova que es compleix la relació.

Pas 2. Sigui a ≥ 1 i suposem per hipòtesi d’inducció que la fórmula d’Euler es compleix per a
tot graf planar connex de a′ cares, amb a′ < a. Es tracta de manipular el nostre graf per tal
de passar a aquesta situació en la qual puguem afirmar la validesa de la fórmula i deduir-ne
conseqüències per al nostre graf. Sigui, doncs, G = (V,A) el nostre graf planar connex, amb
v = |V |, a = |A| i c cares en una representació plana.

Si G és un arbre, aleshores és ben conegut que a = v − 1; és c = 1, i rutinàriament comprovem
que la fórmula es compleix: c + v = 1 + v = 1 + (a + 1) = a + 2.

Si G no és un arbre, essent connex per hipòtesi, ha de contenir algun cicle, i sigui α una
aresta d’un cicle. Considerem el graf resultant de la seva eliminació G′ = G − α = (V,A′),
amb A′ = A\{α}. L’eliminació de l’aresta manté la planaritat i, per ser d’un cicle, també la
connexió. Ara bé, és a(G′) = |A′| = |A| − 1 = a − 1 < a i podem aplicar a G′ la hipòtesi
d’induccció i, per tant, c(G′) + v(G′) = a(G′) + 2. Tenim en G′ que v(G′) = v(G) = v,
c(G′) = c(G) − 1 (amb l’eliminació de l’aresta s’han fusionat dues cares en una) i substituint
resulta (c− 1) + v = (a− 1) + 2, d’on c + v = a + 2.

Moltes disseccions planes són de fet grafs planars poligonals i els serà, per tant, aplicable la
fórmula d’Euler; vegem-ne un exemple a continuació.

Figura 4.48

Exemple d’aplicació de la fórmula d’Euler. Considerem la
figura 4.48 formada per un cercle sobre el qual es tracen n
segments, amb els extrems situats sobre la circumferència
corresponent, que poden o no intersecar-se, de tal forma
que no comparteixen extrems sobre la circumferència, és a
dir, que cada extrem ho és només d’un segment. Suposem
que es produeixen q interseccions dels segments a l’interi-
or del cercle i que cada intersecció ho és d’exactament 2
segments diferents (és a dir, que no hi ha 3 segments que

passin pel mateix punt). Volem calcular el nombre de regions internes que es formen.

Solució. Calculem el nombre de vèrtexs v: hi ha q vèrtexs interiors a la circumferència, i 2n
sobre la circumferència; per tant, v = 2n + p. Pel que fa al nombre d’arestes a raonem de
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la manera següent: q vèrtexs interiors aporten 4 arestes cadascun i els 2n vèrtexs perifèrics
n’aporten 3 cadascun. Ara bé, si comptem segons aquesta idea, comptem duplicadament totes
les arestes, ja que cada aresta hi és comptada per cada un dels seus dos vèrtexs; per tant,
4q+ 3(2n) = 2a, d’on resulta a = 3n+ 2q. Ara apliquem la fórmula d’Euler c+ v = a+ 2 i, per
tant, c = (3n + 2q) + 2 − (2n + q) = n + q + 2. Finalment, el nombre de cares interiors ci és
ci = c−1 = n+ q+1. També es pot calcular immediatament el nombre d’arestes interiors, atès
que de perifèriques n’hi ha 2n i, en conseqüència, d’interiors n’hi haurà ai = a− 2n = n + 2q.

Una conseqüència important de la fórmula d’Euler és el resultat següent.

Teorema 4.25 Per a un graf planar poligonal (connex) amb n vèrtexs, a arestes i c cares
(comptant-hi la no fitada C∞) es compleixen les relacions següents:

1. a ≤ 3n− 6. En conseqüència, en termes asimptòtics, a = O(n).

2. c ≤ 2n− 4. En conseqüència, en termes asimptòtics, c = O(n).

Demostració

Demostrem la primera de les desigualtats. Indiquem amb C el conjunt de les cares, d’on c = |C|
i sigui C ∈ C una cara arbitrària. Pel fet que el graf és poligonal, la frontera de cada cara té
com a mı́nim 3 arestes, de manera que si indiquem amb aC el nombre d’arestes de la cara C, és
aC ≥ 3. Ara procedim a comptar les arestes a través de l’aportació de cada cara, és a dir, de
les arestes que aporta cada cara. Com que cada aresta serà comptada dues vegades amb aquest
procediment, ja que cada aresta és aresta comuna de 2 cares vëınes, podem escriure

2a =
∑
C∈C

aC ≥
∑
C∈C

3 = 3|C| = 3c, (4.22)

relació de la qual derivem c ≤ 2
3a, que utilitzem a la fórmula d’Euler:

a + 2 = c + n ≤
2

3
a + n, (4.23)

Operant a partir de a + 2 ≤ 2
3a + n i simplificant, s’obté la relació que voĺıem:

a ≤ 3n− 6. (4.24)

Pel que fa a la segona de les igualtats, utilitzen novament la fórmula d’Euler i la desigualtat
anterior: c + n = a + 2 ≤ (3n− 6) + 2 = 3n− 4, d’on

c ≤ 2n− 4. (4.25)

Aquestes fites superiors són de capital importància en computació geomètrica, tant pel que
fa a l’avaluació de fites superiors de costos computacionals, com per al que fa a espai per
emmagatzemar una estructura d’aquest tipus.

4.7.3 Exercicis

1 Sigui P un poĺıgon convex de n costats tal que no hi ha tres diagonals que es tallin en un punt.

a) Calculeu el nombre de diagonals.
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b) Calculeu el nombre d’interseccions interiors de les diagonals.

c) Calculeu el nombre d’arestes prodüıdes per les diagonals amb les seves interseccions mútues.

d) Calculeu el nombre de regions poligonals interiors prodüıdes per les diagonals.

2 Demostreu que per a un graf planar poligonal amb n vèrtexs, a arestes i c cares (amb la no fitada
inclosa), i amb tots els vèrtexs de grau igual o superior a 3, es compleixen les relacions següents:

a) n ≤ 2c− 4

b) a ≤ 3c− 6

c) n ≤ 2
3
a

4.8 Poĺıedres

4.8.1 Superf́ıcies polièdriques

El concepte de poĺıedre és dif́ıcil de formalitzar amb precisió. De fet, una definició absolutament
rigorosa que permetés el tractament complet de tota classe d’estructures geomètriques, amb o
sense forats, amb o sense obertures, amb o sense cicles a les cares, distribüıts o no per peces,
requeriria conceptes i eines de la topologia de superf́ıcies. Per a una exposició més completa el
lector pot consultar [HOFF89, MANT88, OROU94].

Superf́ıcies polièdriques. Les superf́ıcies polièdriques o de tipus polièdric són reunions finites
de poĺıgons fitats a l’espai amb certes restriccions (vegeu [OROU94]); els sòlids polièdrics (o
volums o objectes polièdrics) són objectes de l’espai que estan limitats per col.leccions finites de
poĺıgons, amb certes restriccions (les que corresponen a les superf́ıcies polièdriques) i que són
tancats; la frontera corresponent és una superf́ıcie polièdrica o de tipus polièdric. En aquestes
superf́ıcies distingim diversos elements geomètrics de diferents dimensions: les cares, o poĺıgons,
elements de dimensió 2; els vèrtexs, vèrtexs dels poĺıgons, de dimensió 0; les arestes, arestes
dels poĺıgons, de dimensió 1, com es pot veure a la figura 4.49. Indicarem més endavant quines
són les restriccions a què s’ha fet referència.

Importància de les superf́ıcies polièdriques. Les superf́ıcies polièdriques són fonamentals en
informàtica gràfica i CAD; moltes superf́ıcies, com per exemple l’esfera, el cilindre, el con,
el tor i d’altres de més complexes, s’aproximen per superf́ıcies polièdriques, és a dir, per su-
perf́ıcies formades per poĺıgons o bé volums sòlids limitats per poĺıgons. Vegem a continuació
aproximacions polièdriques d’algunes de les figures més conegudes (figura 4.49).

Figura 4.49

Un altre tipus de superf́ıcie polièdrica molt important és la dels poĺıedres de revolució, és a
dir, els poĺıedres generats per una rotació completa al voltant d’un eix d’un poligonal que fa
de perfil. Se’n pot veure un exemple en les reines d’escacs de la il.lustració de capçalera del
caṕıtol 1.
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A la figura 4.50 veiem un objecte clàs-
sic a la informàtica gràfica, la tetera,
constrüıda també a partir d’una ma-
lla polièdrica. Sobre aquest “esquelet”
polièdric, que és el que dóna la forma,
es poden efectuar processos posteriors
de representació realista o rendering.

Figura 4.50

Restriccions d’estructura geomètrica. Indiquem aqúı les restriccions a l’estructura de les su-
perf́ıcies polièdriques que determinen una “bona” i coherent construcció geomètrica. Es tracta
d’eliminar possibles estructures “degenerades” (per exemple, amb arestes o cares “penjants”)
per crear objectes que es puguin tractar amb els algorismes geomètrics. Això no significa que no
puguin existir estructures arbitràries, però aleshores no són fàcils de tractar i en moltes ocasions
pot ser una font de fallades dels algorismes, per la qual cosa moltes vegades el funcionament
correcte d’un algorisme només es garanteix si no hi ha estructures degenerades.

En la descripció següent podem suposar sense pèrdua de generalitat que les cares són convexos.
Això facilita la formulació de les condicions i no és una veritable restricció, ja que un poĺıgon
pla sempre es pot descompondre en conjunts convexos (per exemple en triangles, com veurem
posteriorment en aquest mateix caṕıtol).

Més d’una vegada s’utilitzarà el terme homeomorfisme. Un homeomorfisme és una bijecció que
és cont́ınua, amb inversa cont́ınua, en les topologies habituals del pla o de l’espai tridimensional,
depenent del cas de què es tracti.

Dues cares són adjacents si comparteixen una aresta.

Hi ha tres tipus de condicions:

• Com s’intersequen els components? Donarem condicions sobre les cares; el compliment
d’aquestes condicions ja garanteix que les altres interseccions cara-aresta i aresta-aresta
són correctes. Per cada parella de cares s’ha de satisfer alguna de les condicions següents:
a) són disjuntes; b) tenen un únic vèrtex en comú; c) tenen dos vèrtexs, i l’aresta que els
uneix, en comú. Això elimina interseccions incorrectes, penetrants, entre cares, i evita
també contactes incorrectes entre cares, per exemple el d’una aresta d’una cara enmig
d’una altra cara, o el d’una estructura en punta en contacte amb una cara, contacte
mitjançant un vèrtex o una aresta.

• Com és la topologia local a l’entorn d’un punt? Considerem, per a cada punt del poĺıedre,
una bola de centre el punt i de radi suficientment petit, i considerem la intersecció de la
bola amb la superf́ıcie polièdrica; un criteri de bona construcció és que n’existeixi una
d’aquestes boles tal que aquesta intersecció sigui “topològicament equivalent” (homeo-
morfa) a un disc del pla. Això exclou cares i arestes “penjants”(per exemple, una caixa
amb la tapa oberta), objecte formats per dos poĺıedres connectats per una aresta (per
exemple, dos prismes de base triangular connectats amb dues generatrius identificades) o
només per un vèrtex (per exemple dues piràmides connectades pel vèrtex de la piràmi-
de). També s’elimina la possibilitat d’arestes que formen part de la frontera d’una única
cara, ja que aleshores tindŕıem homeomorfisme a un semidisc per als punts de l’aresta; en
conseqüència, les arestes són arestes comunes d’exactament dues cares.



150 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

• Com és la topologia global? La superf́ıcie polièdrica ha de ser connexa, tancada i fita-
da. Que és connexa implica que podem anar sobre la superf́ıcie d’un punt a un altre i,
en conseqüència, que està formada d’una sola peça i no té subestructures polièdriques
“flotant” internament. D’aquesta manera queda definit també un “interior” (fitat) i un
“exterior” (no fitat) del volum, sòlid o superf́ıcie polièdrica.

A partir d’ara les superf́ıcies polièdriques que considerarem satisfaran tots aquests requeriments.

A la discussió anterior res impedeix que el volum polièdric pugui tenir forats que el travessin d’un
costat a l’altre, de manera que els admetrem a les superf́ıcies o volums polièdrics. Analitzem a
continuació amb un cert detall aquesta qüestió.

Sòlids polièdrics amb forats. A les figures posteriors observem un objecte sòlid polièdric d’es-
tructura similar a la del tor polièdric i essencialment diferent de l’esfera polièdrica. La diferència
estructural radica en el fet que el tor i aquest objecte presenten un forat que travessa l’objecte
completament. L’esfera no té forats, el tor en té un. És fàcil imaginar objectes amb dos forats
(per exemple, un doble tor o doble “donut”). Topològicament parlant (admetent deformacions
que conservin l’estructura), una esfera amb una nansa (comunicant l’interior de la nansa amb
l’interior de l’esfera per les dues obertures de contacte) és identificable amb un tor, una esfe-
ra amb dues nanses s’identifica amb un doble tor, i aix́ı successivament. El nombre de forats
d’un sòlid polièdric s’anomena gènere g; l’esfera és de gènere 0 i el tor “polièdric” i les figures
següents són de gènere 1.

Figura 4.51

La idea intüıtiva de forat es pot reformular de la manera següent, en termes de superf́ıcies: el
nombre de connectivitat (o gènere) de la superf́ıcie és el màxim nombre de corbes tancades que
es poden construir sobre la superf́ıcie sense dividir-la en dues o més peces separades. El nombre
de connectivitat és el doble del nombre de “forats”. Per exemple, per al cub o l’esfera és 0; en
el cas del tor, amb una corba no és possible reduir a peces la superf́ıcie, però śı amb dues.

El cas en el qual no hi ha forats dóna lloc a un concepte més restrictiu, el de les superf́ıcies o
volums polièdrics deformables (homeomorfs) a esfera. Reservem el nom de “poĺıedres” per a
aquests tipus de figures, en coincidència també amb la noció clàssica:

Poĺıedres. Un sòlid polièdric és un poĺıedre (en sentit estricte) si és un sòlid polièdric “topolò-
gicament equivalent” (homeomorf) o deformable a esfera (això vol dir que es pot deformar a
esfera sense destruir-ne l’estructura d’adjacències i sense que importi cap consideració mètrica).
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Algunes vegades, quan parlem de poĺıedres ens referirem només a la superf́ıcie limitant, que
serà una superf́ıcie polièdrica tancada.

Figura 4.52

Un poĺıedre és un poĺıedre convex si com a conjunt (volum)
tridimensional és convex. Hi ha molts poĺıedres que no són
convexos, com per exemple els estrellats, com el que podem
veure a la figura 4.52: el poĺıedres estrellats es construeixen
col.locant piràmides adequades sobre les cares d’un altre poĺıe-
dre convex. En canvi, el tetràedre, el cub, l’octàedre, el do-
decàedre i l’icosàedre són tots poĺıedres convexos.

Poĺıedres regulars i altres poĺıedres

Figura 4.53

Són ben coneguts els poĺıedres clàssics, els poĺıedres regu-
lars, és a dir el tetràedre, el cub, l’octàedre, el dodecàe-
dre i l’icosàedre; a la figura 4.54 els podem veure. A la
figura 4.53 es pot observar un altre poĺıedre (anomenat
icosàedre truncat) que no és un poĺıedre regular, tot i
compleix també determinades condicions de regularitat:
l’estructura d’aquest últim poĺıedre és la que dóna for-
ma a la “pilota de futbol”. En aquestes figures observem
ben clarament elements geomètrics tals com els vèrtexs,

les arestes i les cares. Aquest elements defineixen una estructura de connectivitat que depassa
les relacions mètriques en les figures (és a dir, les interdistàncies entre els punts dels objectes)
i que es manté si es realitzen determinades transformacions, com certes deformacions que no
impliquin ni talls ni trencaments de l’estructura.

Direm que un poĺıedre és “regular” si tots els vèrtexs són incidents al mateix nombre d’arestes
i totes les cares són poĺıgons del mateix tipus. És un concepte topològic de poĺıedre regular,
on només interessa la forma de les cares i les connectivitats entre vèrtexs i, per tant, s’admet
deformació. Si a més s’exigeix que les cares siguin poĺıgons regulars del mateix tipus, aleshores
estem fent intervenir aspectes mètrics i obtenim els poĺıedres regulars en sentit clàssic, dels quals
es pot demostrar que n’existeixen cinc i no més.

tetràedre

cub

octàedre
dodecàedre icosàedre

Figura 4.54. Els

cinc poĺıedres regu-

lars

Graf d’una superf́ıcie polièdrica. Donada una superf́ıcie o sòlid polièdric, es pot definir el graf
de la superf́ıcie polièdrica, que és el graf que té com a vèrtexs els vèrtexs de la superf́ıcie, i dos
vèrtexs són adjacents en el graf si, i només si, són extrems d’una aresta de la superf́ıcie.

Superf́ıcies polièdriques amb vora. Considerem un nou tipus d’objectes que no són sòlids poliè-
drics ni superf́ıcies polièdriques en el sentit prećıs anterior; són superf́ıcies, derivades de poĺıedres
o de superf́ıcies polièdriques, però que són obertes. Per exemple, una làmina ciĺındrica sense
alguna tapa, l’esfera polièdrica a la qual hem eliminat algunes cares, el dodecàedre del qual
s’ha eliminat una o més cares o l’objecte de la figura 4.55, el cilindre polièdric amb dues tapes
però amb alguna cara lateral substreta. Si a una superf́ıcie polièdrica li eliminem una cara,
apareixen arestes, pertanyents a la frontera de la cara eliminada, per als punts de les quals
no es compleixen les condicions restrictives anteriorment indicades sobre la topologia local a
l’entorn dels punts de la superficie, ja que la intersecció d’una bola suficientment petita amb la



152 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

superf́ıcie és homeomorfa a un semidisc. Existeix una bola amb aquestes caracteŕıstiques i no
se’n pot trobar cap amb intersecció homeomorfa a un disc.

Figura 4.55

En tots aquests casos s’ha creat el que tècnicament s’anomena una vora, i la superf́ıcie corres-
ponent és una superf́ıcie amb vora. Una vora no és un cicle enmig d’una cara: és el resultat
d’eliminar una cara o més d’una (“obrir finestretes” o crear obertures en una superf́ıcie po-
lièdrica per eliminació de cares completes), i està formada per les arestes que en constitüıen
el contorn, arestes comunes amb les diverses cares vëınes de les eliminades. Una vora pot es-
tar formada per una col.lecció de cicles disjunts; el nombre d’aquests cicles és el nombre de
components de la vora. En una accepció restrictiva, aquests cicles han de ser vèrtexs disjunts,
cosa que impedeix crear vora eliminant cares que només tenen en comú un vèrtex; en aquesta
accepció estem definint la topologia local per als punts de la vora resultant: les boles de centre
aquests punts i radis suficientment petits intersequen la superf́ıcie en un conjunt homeomorf
a un semidisc (observeu que això no passaria si d’una esfera polièdrica eliminéssim dues cares
que comparteixen exactament un vèrtex, i no passaria justament per a aquest punt). Ara bé,
la fórmula d’Euler generalitzada que veurem per a superficies amb vora es manté vàlida també
sense aquestes restriccions.

El resultat no és pròpiament una superf́ıcie polièdrica en el sentit anterior. Convindrem, però,
a anomenar aquests nous objectes com superf́ıcies polièdriques amb vora.

4.8.2 Poĺıedres i grafs planars

Quina relació hi ha entre poĺıedres i grafs planars? A primera vista no sembla que n’hi hagi
molta, però això només és aparent, ja que mitjançant la projecció adequada (tècnicament, una
projecció possible és la projecció estereogràfica) podem traslladar l’estructura de connectivitat
del poĺıedre (vèrtexs, arestes i cares) al pla, formar aix́ı una dissecció plana, representació d’un
graf planar, i traslladar a propietats dels poĺıedres algunes propietats que es puguin obtenir a
la dissecció; a la figura 4.56 podem veure un esquema relatiu al que s’ha explicat.

π

N

P

P ′

Figura 4.56. Projecció estereogràfica. El pla

de projecció és tangent a la superf́ıcie esfèrica

per un punt que podem considerar “pol sud”.

El centre de projecció és el punt diametral-

ment oposat o “pol nord” N i la projecció de

qualsevol punt P 
= N de l’esfera és la inter-

secció del pla amb la recta NP .
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Vegeu a la figura 4.57 la pro-
jecció estereogràfica del cub.
S’han projectat estereogràfi-
cament només els vèrtexs i,
posteriorment, en el pla s’-
han traçat les arestes rectiĺı-
nies del graf.

Figura 4.57

Figura 4.58

A la figura 4.58 podem veure una projecció planar de
l’icosàedre. A la figura 4.59 es pot observar una projec-
ció planar del graf del dodecàedre. Aquestes projecci-
ons poden obtenir-se per projecció estereogràfica, prè-
via projecció del poĺıedre sobre l’esfera (deixem molts
detalls tècnics sense precisar), projecció estereogràfica
de pol de projecció situat a l’interior del que corres-
pondria a una cara del poĺıedre (el contorn o frontera
d’aquesta cara és la que dóna lloc a la frontera de l’ú-
nica cara no fitada de la representació planar correspo-
nent). La projecció estereogràfica és l’eina tècnica ri-
gorosa per fer aquesta operació d’obtenir grafs planars
combinatòriament equivalents als poĺıedres, és a dir,
amb els mateixos vèrtexs, cares i estructura de connec-
tivitat, oblidant els aspectes mètrics; però de fet es po-
den obtenir, en els casos més senzills, aquests esquemes
equivalents de forma intüıtiva. El lector es pot dedicar
a dibuixar projeccions planars d’altres poĺıedres, com
per exemple el cub escapçat o d’altres poĺıedres més
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complexos.

Figura 4.59.

El dodecàedre

4.8.3 Fórmula d’Euler per a poĺıedres

Una primera conseqüència de la representació plana com a graf planar dels poĺıedres en sentit
estricte (és a dir, topològicment deformables a esfera) a través de la projecció estereogràfica és
la validesa de la fórmula d’Euler per a poĺıedres en sentit estricte.

Teorema 4.26 Per a poĺıedres en sentit estricte (deformables a esfera) es compleix

C + V = A + 2, (4.26)

on C el nombre de cares, V el nombre de vèrtexs i A el nombre d’arestes.

Vegem alguns exemples en els quals s’utilitza la fórmula d’Euler per a poĺıedres:

Figura 4.60

Exemple 4.1. Si ens diuen que l’icosàedre té 12 vèrtexs i 20
cares (figura 4.60), el nombre d’arestes no pot ser altre que a =
c + v − 2 = 30; i això també és vàlid per a qualsevol deformació
“topològica” de la figura.

Figura 4.61

Exemple 4.2. Considerem un poĺıedre convex
de 10 vèrtexs tal que cada vèrtex és incident
amb 3 arestes. Calculeu el nombre de cares i
d’arestes. En efecte, considerem un graf pla-
nar poligonal associat, per al qual v = 10, i
comptem el nombre d’arestes a partir de les
que “aporta” cada vèrtex, que és precisament
3. Ara bé, aquesta manera de comptar ens
dóna el doble del nombre d’arestes, de mane-
ra que podem escriure 3v = 2a, d’on a = 15.
Ara apliquem la fórmula d’Euler per obtenir
c = a + 2 − v = 7. Observeu que el cub es-
capçat de la figura 4.61 demostra que n’existeixen, de poĺıedres amb aquestes caracteŕıstiques.
Constrüıu diversos grafs planars poligonals associats al poĺıedre.
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4.8.4 Extensió de la fórmula d’Euler a superf́ıcies polièdriques

La fórmula d’Euler resulta d’utilitat limitada, ja que no és aplicable en els casos de superf́ıcies
polièdriques no deformables topològicament a esfera. En CAD i modelatge de sòlids es cons-
trueixen rutinàriament objectes sòlids amb forats que els travessen (tipus tor, o amb més d’un
forat, com un doble tor o una esfera amb dues nanses) o bé amb obertures a les cares (com
“finestretes”). Molts programes de modelatge incorporen tests de construcció correcta que es
basen en generalitzacions de la fórmula d’Euler.

Es pot enunciar la generalització següent. El lector ha de considerar intüıtives moltes afir-
macions; una justificació correcta exigiria eines, conceptes precisos i resultats de la teoria de
topologia de superf́ıcies, que aqúı estarien fora de lloc. Es considera un únic objecte, format
d’una sola peça.

4.8.4.1 Superf́ıcies polièdriques amb forats

En el cas d’un sòlid polièdric amb forats hi ha una generalització possible de la fórmula d’Euler
que té en compte el nombre de forats.

Teorema 4.27 Per a un sòlid polièdric d’una sola peça amb c cares, a arestes, v vèrtexs i g
forats es compleix

c + v − a = 2 − 2g

La demostració queda fora dels objectius i l’orientació d’aquesta obra; requereix conceptes de
topologia de superf́ıcies.

Observeu que, en el cas que no hi hagi forats, recuperem la fórmula d’Euler per a poĺıedres (en
sentit estricte). En el cas de l’objecte sòlid foradat de tipus tòric, amb un forat, de la figura
4.51, podem comprovar que es compleix la fórmula d’Euler generalitzada; en efecte, en aquest
cas tenim c = 16, v = 16, a = 32, g = 1. En processos automatitzats de construcció d’objectes,
en software de disseny, el programa podria utilitzar aquesta fórmula per fer comprovacions
d’integritat dels objectes constrüıts.

4.8.4.2 Superf́ıcies polièdriques amb vora

Es pot generalitzar la fór-
mula d’Euler a superf́ıcies
polièdriques amb vora, d’a-
cord amb l’enunciat següent.
La justificació és clara, ja
que l’aparició d’un compo-
nent de la vora equival a l’e-
liminació d’una cara.

Figura 4.63

Teorema 4.28 Si tenim una superf́ıcie polièdrica d’una sola peça amb c cares, v vèrtexs, a
arestes, g forats i vora amb b components, aleshores es compleix

c + v − a = 2 − 2g − b
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Observeu que si no ha vora, aleshores b = 0 i recuperem l’antiga fórmula.

Per exemple, a la figura 4.63 hi ha vora, amb un component, és a dir b = 1; el nombre de cares
és ara c = 15. La resta segueix igual i resulta trivial comprovar que es compleix la fórmula.

Considerem una làmina o superf́ıcie polièdrica prodüıda a partir d’un cub o prisma del qual
s’ha eliminat la cara superior, amb la qual cosa ha aparegut una vora; en aquest cas tenim
c = 5, v = 8, a = 12, g = 0, b = 1. Podem comprovar la fórmula.

Figura 4.64

Si considerem una làmina polièdrica ciĺındrica, es pot pensar com el resultat d’eliminar del cilin-
dre sòlid les dues tapes superior i inferior, cosa que crea una vora de 2 components. Tindŕıem,
per exemple en el cas del prisma al qual s’ha aplicat aquest procés, c = 4, v = 8, a = 12, g = 0,
b = 2 i, trivialment, es pot comprovar que la fórmula es compleix.

Figura 4.65

El lector pot trobar més informació sobre aquestes qüestions, i en especial per a aspectes
relacionats amb el modelatge de sòlids, a [MANT88].

4.8.5 Exercicis

1 Obteniu les equacions de la projecció estereogràfica.

2 Estudieu les propietats de la projecció esterogràfica

3 Considereu un poĺıedre convex format per cares triangulars i quadrangulars tal que cada vèrtex
pertany a 4 cares exactament. Proveu que conté exactament 8 triangles.

4 Considereu un poĺıedre convex de 10 cares tal que tot vèrtex sigui incident amb 4 arestes exac-
tament. Calculeu el nombre de vèrtexs i d’arestes.

5 Proveu que per a un poĺıedre de cares pentagonals es compleix c = 2
3 (v − 2) i a = 5

3 (v − 2).

6 Demostreu que no existeixen poĺıedres convexos tals que tots els vèrtexs siguin incidents amb sis
o més arestes.

7 Proveu que en un poĺıedre de cares quadrangulars es compleix a = 2v − 4 i c = v − 2.

8 Fullerens o pilota de futbol. Els fullerens són compostos qúımics de recent descobriment; cons-
titueixen la tercera estructura a l’espai segons la qual es pot trobar el carboni. Els àtoms de
carboni ocupen els vèrtexs d’un poĺıedre format per cares pentagonals o hexagonals i els enllaços
dobles o simples constitueixen les arestes de l’estructura polièdrica, de manera que cada carboni
s’enllaça exactament amb tres carbonis vëıns. És la mateixa estructura, en un cas concret, que la
de la pilota de futbol. Considereu un poĺıedre convex tal que per a tot vèrtex hi ha exactament
3 arestes incidents i les cares són pentagonals o hexagonals. Proveu que ha de tenir exactament
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12 cares pentagonals.

Figura 4.66

9 Donats dos poĺıedres de m i n vèrtexs, respectivament, suposem que volem fer diverses operacions
geomètriques o tests d’intersecció entre objectes del primer i del segon per la via simple de calcular
les interseccions objecte-objecte, tal com es descriu a continuació. Avalueu el cost computacional
d’aquestes operacions.

a) Les interseccions d’una aresta de l’un amb totes les cares de l’altre.

b) Les interseccions de totes les arestes de l’un amb totes les cares de l’altre.

c) Les interseccions d’una aresta de l’un amb totes les arestes de l’altre.

d) Les interseccions de totes les arestes de l’un amb totes les arestes de l’altre.

10 Considerem un poĺıedre convex P de n vèrtexs i fem seccions del poĺıedre per plans paral.lels al
pla de coordenades xy, que passen pels vèrtexs de P . Pot afirmar-se que la secció del poĺıedre
compresa entre dos plans consecutius té com a molt de l’ordre de O(n) arestes?

4.9 Triangulació de poĺıgons simples

Una dissecció molt important i d’ampli ús en moltes aplicacions és qualsevol triangulació deri-
vada d’un poĺıgon, o descomposició en triangles per afegit de diagonals, com a la figura 4.67.

Figura 4.67

Triangulacions de poĺıgons simples. Un problema d’importància fonamental en computació
geomètrica és el de trobar eficientment triangulacions de poĺıgons simples; molts algorismes
en informàtica gràfica i CAD en depenen. Donat un poĺıgon P , una diagonal interna és un
segment determinat per dos vèrtexs no consecutius contingut en el poĺıgon. Una triangulació
d’un poĺıgon és una descomposició del poĺıgon en reunió de triangles obtinguda mitjançant
diagonals internes (vegeu la figura 4.68). En particular, això significa que els triangles no se
superposen més que com a molt en conjunts d’àrea nul.la (vèrtexs o arestes).

x

y

v

u
Figura 4.68. uv no és una diagonal interna; en
canvi, xy és una diagonal interna.
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Vegeu a la figura 4.69 una diagonal interna del poĺıgon.

Figura 4.69

Se suposa que no s’utilitzen punts interns auxiliars, sinó només els vèrtexs del poĺıgon.

Figura 4.70

Les triangulacions no són necessàriament úniques, com es pot veure a l’exemple de la figura
4.71.

Figura 4.71

Es consideraran aqúı dos problemes:

• L’existència de triangulacions per a tot poĺıgon simple. Tot poĺıgon simple és triangulable?

• Podem afirmar alguna cosa sobre el nombre de triangles i de diagonals internes de qual-
sevol triangulació d’un poĺıgon simple?

Figura 4.72

El graf d’una triangulació d’un poĺıgon
simple. Suposem que tenim una trian-
gulació del poĺıgon P formada per trian-
gles i diagonals internes. Això determi-
na una descomposició planar del pla, és a
dir una estructura de graf planar poligonal
(connex) T = (V,A) on els vèrtexs V són
els vèrtexs del poĺıgons, les arestes A del
graf són els costats del poĺıgon i les diago-
nals internes de la triangulació i les cares

C són els triangles més l’exterior del poĺıgon, que s’assimila a la cara no fitada C∞.

Nombre de triangles i diagonals. L’enunciat següent és sorprenent, ja que afirma que, per a un
poĺıgon simple fixat, totes les triangulacions tenen el mateix nombre de triangles i de diagonals
internes. Dit d’altra manera, aquest nombre és independent de les peculiaritats de la forma
del poĺıgon, i també de la triangulació concreta (pot haver-n’hi més d’una), i només depèn del
nombre de vèrtexs.
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Teorema 4.29 Tota triangulació d’un poĺıgon simple P de n costats té exactament n − 2
triangles i n− 3 diagonals internes.

Demostració La idea és aplicar la fórmula d’Euler al graf de la triangulació. Sigui una
triangulació del poĺıgon P de n costats, formada per t triangles i m diagonals internes, i sigui
T = (V,A) el graf planar poligonal corresponent a la triangulació, amb C com a conjunt de les
cares, la no fitada inclosa.

Aleshores tenim

v = |V | = n, a = |A| = n + m, c = |C| = t + 1.

Comptem les arestes del graf com a arestes “aportades” per cada triangle: cada triangle aporta
al còmput general 3 arestes, que es comptaran repetidament 2 vegades per a les que són frontera
comuna de 2 triangles i només una vegada pel que fa a les fronteres amb C∞. Per tant, si a 3t li
sumem les arestes del poĺıgon (per acabar de “fer el pes”) haurem duplicat el nombre d’arestes,
és a dir, 2a = 3t + n, d’on podem escriure a = 1

2 (3t + n). Substituint ara els valors anteriors a
la fórmula d’Euler c + v = a + 2, podem escriure

(t + 1) + n =
3t + n

2
+ 2,

d’on t = n− 2.

Finalment, substituint pel valor acabat d’obtenir

n + m = a =
3t + n

2
=

3(n− 2) + n

2
= 2n− 2,

resulta el que voĺıem: m = n− 3.

Figura 4.73

Existència de triangulacions d’un poĺıgon
simple. En el cas d’un poĺıgon convex, és
trivial obtenir una triangulació: simplement
s’escull un vèrtex i es tracen les diagonals (to-
tes internes) determinades per aquest vèrtex
i tots els altres que no hi són adjacents, com
es pot veure a la figura 4.73.

El problema no sembla tan fàcil de resoldre
en el cas general d’un poĺıgon simple qualse-
vol. Veurem una demostració inductiva de la

qual la idea clau és la construcció d’una diagonal interna i posterior partició del poĺıgon original
en dos subpoĺıgons.

Teorema 4.30 (d’existència i obtenció de diagonal interna) En temps lineal O(n) es
pot obtenir una diagonal interna d’un poĺıgon simple P de n costats.

Demostració La demostració del resultat és constructiva i consisteix a donar un procediment
constructiu per a l’obtenció d’una diagonal interna.

Sigui v un vèrtex convex del poĺıgon P . Sempre n’hi ha algun com a conseqüència del teorema
(4.7). Considerem els vèrtexs consecutius u, v, w en la seqüència ordenada dels vèrtexs del
poĺıgon i considerem el triangle Q = "uvw.
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Si no hi ha cap altre vèrtex de P dins del triangle Q o a la frontera (o sigui, sobre uw), aleshores
per convexitat de v el triangle Q és interior a P i ho és també el segment uw, que podem escollir
com a diagonal interna buscada i ja hem acabat la demostració (observem que si v fos còncau,
aleshores el triangle Q podria ser totalment exterior i no estaria garantida l’elecció de d) (vegeu
la figura 4.74).

En cas contrari hi ha vèrtexs de P diferents dels anteriors en el triangle Q9. D’entre ells escollim
com a x el vèrtex10 interior a uvw que està a distància màxima del segment uw; aix́ı garantim
que l’àrea triangular determinada per v i la intersecció amb uv i wv de la recta que passa per
x i és paral.lela a uw, no conté cap altre vèrtex del poĺıgon. Ara simplement escollim d = vx,
diagonal interna (figura 4.74).

Podem traduir a un procediment algoŕısmic l’esquema demostratiu anterior, com es veu a
continuació.

Pas 1 . Obtenció del vèrtex d’abscissa mı́nima i, d’entre els d’abscissa mı́nima, el d’ordenada
mı́nima, si n’hi ha més d’un. Això suposa una inspecció de tots els vèrtexs del poĺıgon
i el càlcul del mı́nim de les abscisses. En conseqüència, el cost computacional d’aquesta
part és T1(n) = O(n), tal com s’ha descrit al teorema (4.30). Sigui vi aquest vèrtex; el
que fem servir d’aquest vèrtex és que està garantit que és un vèrtex convex.

Q

vi−1

vi

vi+1

x

d
vi

Figura 4.74

Pas 2 . Considerem els vèrtexs consecutius vi−1, vi, vi+1 en el sentit de recorregut del poĺıgon.
Es realitza una inspecció dels vèrtexs següents a vi+2, · · · , vn, v1, v2, · · · , vi−2 fins a trobar
el primer vèrtex inclòs al triangle Q = vi−1, vi, vi+1, si n’hi ha algun, o bé decidir al
final de la inspecció que no n’hi ha cap i retornar com a diagonal d = vi−1, vi+1. En
cas que no sigui aix́ı, un cop trobat el primer vèrtex interior a Q es fa la inspecció de la
resta de la llista amb l’obtenció simultània del vèrtex11 que dista el màxim de la recta
Q = vi−1, vi+1. El nombre d’inspeccions a realitzar és de n − 3, de manera que el cost
computacional d’aquesta part és d’ordre lineal, o sigui T2(n) = O(n).

Globalment, doncs, el cost computacional associat a aquest procediment, és T (n) = T1(n) +
T2(n) = O(n).

Observeu que d’aquesta demostració es deriva un algorisme possible per a l’obtenció d’una
diagonal interna.

Observem també que aquest procediment incorpora operacions elementals que cal resoldre en
temps constant O(1): decidir si un punt és o no interior a un triangle o si és sobre un costat.

Teorema 4.31 (de triangulació) Tot poĺıgon simple, sense forats, és triangulable12.

9La idea és agafar el vèrtex x “més proper a v” d’entre els que estan continguts al triangle uvw i prendre
finalment d = vx com a diagonal interior buscada; el problema és com escollir x tal que d sigui efectivament
interior a P .
10Qualsevol, si n’hi ha més d’un.
11L’últim, per exemple, si n’hi ha més d’un.
12També és demostrable per a poĺıgons amb forats.
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Demostració Farem la demostració per inducció sobre el nombre n de vèrtexs del poĺıgon.

Pas 1. El resultat és trivialment cert per al valor més petit possible de n, és a dir, en el cas
d’un triangle, on no cal demostrar res.

P1

P2

P

d

vj

vi
Figura 4.75

Pas 2. Com a hipòtesi d’inducció, suposem
la propietat certa per a tot poĺıgon simple,
sense forats de n′ vèrtexs, amb n′ < n; i
retornem al nostre poĺıgon P de n vèrtexs.
Sigui d = vivj una diagonal interna, que
existeix pel teorema anterior. Aquesta di-
agonal descompon el poĺıgon P en reunió
de dos subpoĺıgons P1, P2, simples i sense
forats, com es veu a la figura 4.75.

Si n1 = |V (P1)|, n2 = |V (P2)|, aleshores
tenim n1 < n, n2 < n i podem aplicar la

hipòtesi d’inducció a P1, P2, per als quals existeixen, doncs, sengles triangulacions: la reunió de
les diagonals corresponents, juntament amb la diagonal d, produeix la triangulació de P .

Observeu que d’aquesta demostració es deriva un algorisme possible per a l’obtenció d’una
triangulació.

Es pot justificar que el cost computacional de l’algorisme anterior en el cas pitjor és quadràtic.
En efecte, es produirà un cas pitjor quan no es pugui equirepartir el nombre de vèrtexs dels
subpoĺıgons. De fet, pot ocórrer que a cada obtenció de diagonal interna només es separi un
triangle i restin i − 3 punts a l’altre poĺıgon, de manera que, si indiquem per T (n) el cost
computacional corresponent, serà T (3) = a constant i podrem escriure T (n) = T (n − 3) +
O(n) + b, on b seria el cost d’afegir una nova diagonal a la llista de diagonals (l’objectiu més
simple i de més baix cost) i O(n) = cn seria el cost lineal corresponent a l’obtenció de la diagonal
per a la descomposició. Simplifiquem les expressions si escrivim T (n) = T (n − 3) + cn + b ≤
T (n− 1) + cn + b; en canvi, no alterem res des del punt de vista d’avaluació asimptòtica.

Teorema 4.32 L’algorisme de triangulació anterior és quadràtic, és a dir T (n) = O(n2).

Demostració D’acord amb la discussió anterior, ens situem en el cas en el qual a cada etapa
només s’escapci un triangle i, en conseqüència, és T (n) ≤ T (n− 1) + cn + b. Podem escriure

T (n) ≤ T (n− 1) + cn + b
≤ (T (n− 2) + c(n− 1) + b) + cn + b = T (n− 2) + c((n− 1) + n) + 2b
≤ ...
≤ T (3) + c(

∑n
i=4 i) + (n− 1)b

= O(n2).

Evidentment no és un bon algorisme. Hi ha algorismes de complexitat O(n log n) i, de fet, el
problema es pot resoldre en temps lineal. En contrapartida, la programació és fàcil i és un bon
primer exercici d’implementació (a evitar en un programa professional).

Un resultat similar de triangulació no és cert en dimensió 3 si substitüım poĺıgon per poĺıedre,
triangle per tetràedre: existeixen exemples de poĺıedres que no són tetraedralitzables, és a dir
que no es poden descompondre en reunions de tetràedres (amb interseccions de volum nul) amb
l’afegit de diagonals. Aquest és un exemple més de com poden arribar a ser de diferents les
coses en dimensió 2 i en dimensió 3 (l’objecte de la figura següent no admet diagonals internes).
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4.9.1 Exercicis

1 Considerem un poĺıgon P de n costats, amb k forats Fi, i = 1, · · · , k de manera que cada forat
Fi té ni costats. Suposem el poĺıgon triangulat, amb t triangles i m diagonals internes. Trobeu
una expressió de t,m en termes de n, n1, · · · , nk.

2 Proveu que tot poĺıgon simple amb forats poligonals simples és triangulable.

3 Donat un n-àgon simple P , sense forats, i donada la diagonal d = ab, essent a, b vèrtexs no
consecutius, proposeu un procediment per decidir en temps lineal O(n) si d és una diagonal
interna a P o no.

4 Sigui P un poĺıgon simple, sense forats. Una diagonal interna de P és un segment d’extrems
no consecutius del poĺıgon que està contingut en el poĺıgon. Considerem una triangulació de P
creada amb l’afegit de diagonals internes. Si P és un poĺıgon de n costats, de quin ordre és l’espai
d’emmagatzemament requerit per contenir les diagonals i els triangles, tot en funció de N?

4.10 Inclusió en un poĺıgon: algorisme de la suma d’angles

Existeix encara un altre possible algorisme per decidir si un punt és interior a un poĺıgon pla
simple del pla orientat. Està basat en el càlcul de la suma d’angles, com s’indica a continuació
i es pot veure a la figura 4.76. Suposem donat un poĺıgon Q = {P1, · · · , Pn} i el punt P per al
qual s’ha de decidir si és interior o exterior al poĺıgon. Es consideren els angles orientats αi =
∠(

−−→
PPi,

−−−→
PPi+1), per a i = 1, · · · , n− 1 i αn = ∠(

−−→
PPn,

−−→
PP1); es considera la suma S =

∑n
i=1 αi.
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Vegeu els esquemes il.lustratius de les figures 4.76 i 4.77.

P

P1
P2

P3

P4P5

α1

α5
α2

α3

α4 Figura 4.76

Figura 4.77

+

+

−

+

+

Figura 4.78 Figura 4.79

Teorema 4.33 Amb les notacions anteriors, i suposant el poĺıgon orientat positivament, es
compleix:

• S = 0 ⇐⇒ P és exterior

• S = 2π ⇐⇒ P és interior

El resultat és conseqüència de resultats generals d’anàlisi relacionats amb el “nombre de voltes”
que una corba tancada fa a l’entorn d’un punt. El lector interessat pot consultar per exemple
[APOS77] (tom 2) o [COUJ84] (tom 2) (vegeu “nombre de voltes” o de “girs” o “́ındex”). També
està relacionat amb teoria de funcions de variable complexa. Aqúı aportarem una demostració
espećıfica per al cas d’un poĺıgon, que serà inductiva i que prendrà com a punt de partida
l’existència de diagonal interna d’un poĺıgon simple.

De fet demostrarem el teorema següent.

Teorema 4.34 En les condicions i notacions anteriors, si P és exterior al poĺıgon Q, aleshores
S = 0.
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Demostració S’efectuarà per inducció sobre n. Vegeu un esquema il.lustratiu a la figura 4.80.

P

Pk

Pr

Q

d

Pr−1

Pk+1

Q1
Q2 Figura 4.80

Pas 1. Cas n = 3, és a dir que el poĺıgon és un triangle. La demostració és trivial en aquest
cas.

Pas 2. Cas n > 3. Suposem per hipòtesi d’inducció que el resultat és cert per a poĺıgons
simples d’un nombre de vèrtexs n′ < n. Sigui P /∈ Q. Pel teorema d’existència de diagonals
internes, sigui d = (Pk, Pr) una diagonal interna de Q, diagonal que secciona el poĺıgon en dos
subpoĺıgons simples, Q1,Q2, i és Q = Q1 ∪ Q2. P no pertany a cap dels subpoĺıgons. Atès
que els nombres respectius de vèrtexs són inferiors a n, els és aplicable la hipòtesi d’inducció i
podem escriure P /∈ Q1 =⇒

∑k−1
i=1 αi + ∠(

−−→
PPk,

−−→
PPr) +

∑n−1
i=r αi + αn = 0 i

P /∈ Q2 =⇒
∑r−1

i=k αi + ∠(
−−→
PPr ,

−−→
PPk) = 0

Sumant s’obté S = 0 (observeu que per als dos poĺıgons les orientacions de la diagonal principal
són oposades, cosa que produeix l’anul.lació dels angles orientats corresponents).

Teorema 4.35 En les condicions i notacions anteriors, si P és interior al poĺıgon Q, aleshores
S = 2π.

Demostració . S’efectuarà per inducció sobre n. Vegeu-ne un esquema il.lustratiu a la figura
4.81.

P

Pk

Pr

Q

d

Pr−1

Pk+1

Q1
Q2 Figura 4.81

Pas 1. Cas n = 3, és a dir que el poĺıgon és un triangle. La demostració és trivial en aquest
cas.

Pas 2. Cas n > 3. Suposem per hipòtesi d’inducció que el resultat és cert per a poĺıgons
simples d’un nombre de vèrtexs n′ < n. Sigui P /∈ Q. Pel teorema d’existència de diagonals
internes, sigui d = (Pk, Pr) una diagonal interna de Q, diagonal que secciona el poĺıgon en dos
subpoĺıgons simples, Q1,Q2, i és Q = Q1 ∪ Q2. Llevat del cas que P ∈ d, essent interior, és
interior a un subpoĺıgon i exterior a l’altre. Suposem, per fixar idees, que és exterior a Q1 i que
és interior a Q2. Podem aplicar el que s’ha dedüıt en el cas de punt exterior i escriure, ja que
P /∈ Q1,∑k−1

i=1 αi + ∠(
−−→
PPk,

−−→
PPr) +

∑n−1
i=r αi + αn = 0

i ara podem aplicar la hipòtesi d’inducció al subpoĺıgon Q2 i escriure∑r−1
i=k αi + ∠(

−−→
PPr,

−−→
PPk) = 2π

Sumant, s’obté S = 2π.



4 Objectes geomètrics lineals i algorismes elementals 165

Amb la combinació dels resultats anteriors es pot obtenir un resultat més fort que l’enunciat
inicial, que és de fet l’enunciat del test a aplicar. Observeu que dels dos resultats anteriors es
deriva que S només pot valer 0 o 2π (per ser més precisos, depenent de l’orientació, 0,±2π).

Teorema 4.36 En les condicions i notacions anteriors es compleix:

• P ∈ Q ⇐⇒ S = 2π

• P /∈ Q ⇐⇒ S = 0

Demostració Si S = 2π, aleshores no pot ser exterior, ja que si ho fos hauria de ser S = 0;
per tant, és interior. Si S = 0, aleshores no pot ser interior, ja que hauria de ser S = 2π, com
s’ha vist; per tant, és exterior.

Comentaris. L’algorisme té com a inconvenient que sempre s’han de calcular els n angles i el
càlcul d’angles és computacionalment una operació costosa, poc robusta i subjecta, per tant,
a errors. L’avantatge que té és que els valors de decisió 0,±2π estan suficientment allunyats
perquè hi hagi marge suficient per permetre tests robustos de decisió.

Un segon comentari a fer és que, per al cas de punt interior l’enunciat correspon a orientació
positiva o antihorària del poĺıgon; en cas contrari s’ha de substituir 2π per −2π. Es pot procedir
sense fer cap comprovació de l’orientació del poĺıgon, ja que es pot considerar, en comptes de
la suma d’angles S, el seu valor absolut |S|. Un punt és interior si, i només si, |S| = 2π.

4.10.1 Exercicis

1 Justifiqueu detalladament la validesa de l’enunciat de la demostració anterior en el cas del trian-
gle.

2 Formuleu detalladament un algorisme complet que es basi en la idea anterior, tenint en compte les
possibilitats que el punt de test coincideixi amb algun vèrtex o estigui sobre un costat. Analitzeu
la possibilitat d’estendre la idea de l’algorisme a poĺıgons plans tridimensionals, per reducció al
cas 2D.

4.11 Àrea i volum orientats

En aquest apartat definirem els conceptes d’àrea i volum orientats, els expressarem en termes
de determinants i, finalment, obtindrem una expressió en termes de determinants de l’àrea d’un
poĺıgon simple arbitrari.

4.11.1 Àrea orientada d’un paral.lelogram en el pla orientat

No estem especialment interessats en l’àrea del paral.lelogram, però l’anàlisi que farem del tema
ens servirà per introduir l’àrea orientada del triangle.

Considerem un paral.lelogram en el pla com el de la figura 4.82, determinat pels dos vectors
�a = (a1, a2),�b = (b1, b2) linealment independents. Siguin a = ‖�a‖, b = ‖�b‖, h l’altura, tal com
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s’indica a l’esquema, i θ ∈ [0, π].

�b

�a θ
h Figura 4.82

Aleshores acceptarem13 que l’àrea del paral.lelogram és

A(�a,�b) = ah = ab sin θ. (4.27)

En el cas que els vectors siguin linealment dependents aleshores el paral.lelogram és degenerat
i l’àrea és nul.la. Les fórmules també funcionen en aquest cas.

El concepte d’àrea orientada es defineix a partir de l’expressió de l’àrea tenint en compte l’ori-
entació del poĺıgon, en aquest cas el paral.lelogram, orientació que considerem donada impĺıcita-
ment amb l’ordre del vectors que el determinen. En efecte, el poĺıgon està orientat positivament
si, i només si, {�a,�b} és una base de la mateixa orientació que {�e1, �e2}, cosa que significa equi-

valentment que, si és �a = AB, �b = AD i C = A + �a +�b, aleshores el sentit de recorregut del
paral.lelogram donat pels vèrtexs ABCD és antihorari o positiu. En termes de determinants,
doncs, el paral.lelogram està positivament orientat si, i només si, dete(�a,�b) > 0.

Aleshores podem donar la definició d’àrea orientada.

Definició 4.13 L’àrea orientada Ao(�a,�b) del paral.lelogram {�a,�b} es defineix com

Ao(�a,�b) =

{
A(�a,�b) si dete(�a,�b) > 0

−A(�a,�b) si dete(�a,�b) < 0

}
= signe(det

e
(�a,�b))A(�a,�b) (4.28)

Observeu, doncs, que l’àrea orientada només es diferencia en signe de l’àrea en el sentit ordinari,
i que A(�a,�b) = |Ao(�a,�b)|.

Relació àrea-determinant. Anem ara a establir la connexió entre el concepte d’àrea i de deter-
minant.

Teorema 4.37 En les condicions i notacions anteriors es compleix:

1. A(�a,�b) = |det(�a,�b)|.

2. Ao(�a,�b) = det(�a,�b).

Demostració Considerem una immersió del pla 2D en l’espai tridimensional, identificant-lo
amb el pla z = 0, on estarà situat el paral.lelogram

Identifiquem â = (�a, 0) = (a1, a2, 0), b̂ = (�b, 0) = (b1, b2, 0) i observem que aleshores resulta

a = ‖â‖, b = ‖b̂‖ i A(�a,�b) = ‖â ∧ b̂‖ = ‖â‖‖b̂‖ sin θ. En la base ordinària tenim

â ∧ b̂ = (0, 0, a1b2 − b1a2) = (0, 0,det
e

(�a,�b)) = det
e

(�a,�b)�e3

13De geometria elemental, o bé per altres mètodes com integració, per exemple.
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Ara només cal prendre normes per arribar a les conclusions.

Per canvi adequat de sistema de coordenades i reducció al cas z = 0, es pot afirmar el mateix
per a qualsevol paral.lelogram a l’espai 3D.

En termes de coordenades :

Si P1 = (x1, y1), P2 = (x2, y2), P3 = (x3, y3) i �a = P2 − P1, �b = P3 − P1, resulta

Ao(�a,�b) = det(P2 − P1, P3 − P1) =

∣∣∣∣ x2 − x1 x3 − x1
y2 − y1 y3 − y1

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x2 y2 1
x3 y3 1

∣∣∣∣∣∣
4.11.2 Àrea orientada d’un triangle en el pla orientat

Observem que, d’acord amb resultats anteriors, és

det(�a,�b) > 0 ⇔ P2 ∈ DP1P3 ⇔ "P1P2P3 està orientat positivament.

Ara és immediat formular l’àrea orientada del triangle P1P2P3 en termes de l’àrea orientada
del paral.lelogram:

Ao("P1P2P3) =
1

2
Ao(

−−→
P1P2,

−−→
P1P3) =

1

2
det(

−−→
P1P2,

−−→
P1P3)

=
1

2
det(P2 − P1, P3 − P1) =

1

2

∣∣∣∣∣∣
x1 y1 1
x2 y2 1
x3 y3 1

∣∣∣∣∣∣
Molts resultats i tests que s’han exposat abans es poden reformular en termes d’àrees orientades
de triangles, cosa que alguns autors prefereixen (però no nosaltres).

4.11.3 Àrea orientada d’un poĺıgon en el pla orientat

Resulta molt útil en CAD i en informàtica gràfica saber calcular fàcilment l’àrea d’un poĺı-
gon qualsevol, sempre que sigui simple i sense forats; també és d’importància per a serveis
d’urbanisme, geogràfics i similars.

Donat un poĺıgon simple, sense forats, sabem que és triangulable i aleshores podem calcular-ne
l’àrea com a suma de les àrees dels triangles en què es descompon.

L’àrea orientada del poĺıgon és l’àrea afectada d’un signe, positiu si l’orientació del poĺıgon és
positiva i negatiu en el cas contrari.

Afortunadament no cal primer triangular, ja que disposem d’una fórmula senzilla, fàcilment
programable, per al càlcul de l’àrea d’un poĺıgon arbitrari (i, a més, orientada).

Teorema 4.38 Sigui P un poĺıgon simple, sense forats, donat per la seqüència ordenada de
vèrtexs Pi = (xi, yi), i = 1, · · · , n, per exemple en sentit contrari a les agulles del rellotge.
Aleshores l’àrea de P és

A(P ) =
1

2

n−1∑
i=1

det(Pi, Pi+1) +
1

2
det(Pn, P1). (4.29)
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Intüıtivament, cada un dels determinants anteriors (afectats pel factor 0.5) és l’àrea del triangle
orientat "OPiPi+1, identificant els punts amb els vectors posició. La suma dels determinants
és la suma de les àrees orientades: es produiran les compensacions corresponents i finalment
restarà l’àrea buscada.

Preferim fer una demostració formal de l’enunciat14.

Demostració Es farà per inducció sobre n ≥ 3.

Pas 1. Cas n = 3. Donat un triangle P1P2P3, cal veure que A(P ) = 1
2 [det(P1, P2)+det(P2, P3)+

det(P3, P1)]. Això és pràcticament obvi efectuant una distinció de casos segons si l’origen O és
interior o no al triangle P1P2P3

15.

Pas 2. Suposem n ≥ 4 i suposem la fórmula certa per a poĺıgons simples sense forats de n′ < n
costats, per hipòtesi d’inducció. En virtud del teorema (4.30) existeix una diagonal interna d
del poĺıgon P , d’extrems P1, Pr (si cal, reordenant els vèrtexs), i siguin P ′, P ′′ els poĺıgons en
els quals resulta descompost P per la diagonal d, òbviament simples i sense forats.

Si els nombres de costats són respectivament n′, n′′, és n′ < n, n′′ < n i podem aplicar a P ′, P ′′

la hipòtesi d’inducció i escriure

A(P ′) = 1
2 [(
∑r−1

i=1 det(Pi, Pi+1)) + det(Pr, P1)]

A(P ′′) = 1
2 [(
∑n−1

i=r det(Pi, Pi+1)) + det(Pn, P1) + det(P1, Pr)]

Per tant,

A(P ) = A(P ′) + A(P ′′) =
1

2
[(
n−1∑
i=1

det(Pi, Pi+1)) + det(Pn, P1)].

Observem que no cal la convexitat. Una altra observació a fer és que, si hi hagués forats, es
calcularien independentment les àrees corresponents i es restarien.

4.11.4 Volums orientats

Volum d’un paral.leṕıpede.

Donat un paral.leleṕıpede, admetem16 que el volum és el producte de l’àrea de la base per
l’altura; vegem que es pot expressar en termes de determinants.

Teorema 4.39 Considerem els vectors linealment independents
−→
OA,

−→
OB i

−→
OC, i el paral-

leleṕıpede “constrüıt” sobre aquests vectors. Si V és el seu volum, es compleix

V = |det(
−→
OA,

−→
OB,

−→
OC)| (4.30)

C

h

A
B

O

Figura 4.83

14També es pot demostrar pel teorema de Green ([APOS77], tom 2).
15El lector suplirà els detalls.
16De geometria elemental.
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Demostració L’àrea de la base és b = ‖
−→
OA ∧

−→
OB‖ i l’altura h es pot calcular com la norma

de la projecció ortogonal de
−→
OC sobre la normal al pla de la base, determinat per

−→
OA i

−→
OB, és

a dir, és

h =

∣∣∣∣∣
( −→

OA ∧
−→
OB

‖
−→
OA ∧

−→
OB‖

·
−→
OC

)∣∣∣∣∣ =
|(
−→
OA ∧

−→
OB) ·

−→
OC|

‖
−→
OA ∧

−→
OB‖

=
|det(

−→
OA,

−→
OB,

−→
OC)|

‖
−→
OA ∧

−→
OB‖

Finalment,

V = b
|det(

−→
OA,

−→
OB,

−→
OC)|

‖
−→
OA ∧

−→
OB‖

= |det(
−→
OA,

−→
OB,

−→
OC)|.

A partir d’aqúı podem fàcilment definir el volum orientat en termes del volum i de l’orientació
de la base {

−→
OA,

−→
OB,

−→
OC}, és a dir, en termes del signe de det(

−→
OA,

−→
OB,

−→
OC), de manera que el

volum orientat és Vo = det(
−→
OA,

−→
OB,

−→
OC); naturalment, és V = |Vo|.

En termes de coordenades, si els punts que determinen el paral.leṕıpede són A1 = (x1, y1, z1),
A2 = (x2, y2, z2), A3 = (x3, y3, z3), A4 = (x4, y4, z4), en el sentit que el paral.lelogram es

construeix sobre �a =
−−−→
A1A2, �b =

−−−→
A1A3, =̧

−−−→
A1A4, el volum orientat corresponent és

Vo =

∣∣∣∣∣∣
x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1
x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1
x4 − x1 y4 − y1 z4 − z1

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 y1 z1 1
x2 y2 z2 1
x3 y3 z3 1
x4 y4 z4 1

∣∣∣∣∣∣∣∣
Volum del tetràedre

Considerem el tetràedre determinat per A1 = (x1, y1, z1), A2 = (x2, y2, z2), A3 = (x3, y3, z3),
A4 = (x4, y4, z4).

Teorema 4.40 Donat el tetràedre determinat pels punts A1 = (x1, y1, z1), A2 = (x2, y2, z2),
A3 = (x3, y3, z3), A4 = (x4, y4, z4), aleshores el volum és determinat per la fórmula

V =
1

6
|det(

−−−→
A1A2,

−−−→
A1A3,

−−−→
A1A4)|. (4.31)

Demostració La demostració és immediata a partir del teorema anterior que ens dóna el volum
d’un paral.leleṕıpede en termes del determinant dels vectors anteriors, i per la construcció, fàcil
de realitzar, en la qual es posa de manifest que, efectivament, el paral.leleṕıpede conté 6 volums
idèntics al tetràedre.

Definint ara el volum orientat del tetràedre com el volum segons l’expressió anterior afectat de
signe positiu si la base {

−−−→
A1A2,

−−−→
A1A3,

−−−→
A1A4} defineix la mateixa orientació que la canònica, és

a dir, si dete(
−−−→
A1A2,

−−−→
A1A3,

−−−→
A1A4) > 0, i negatiu en cas contrari, resulta que el volum orientat

del tetràedre és

Vo =
1

6
det(

−−−→
A1A2,

−−−→
A1A3,

−−−→
A1A4) =

1

6

∣∣∣∣∣∣∣∣
x1 y1 z1 1
x2 y2 z2 1
x3 y3 z3 1
x4 y4 z4 1

∣∣∣∣∣∣∣∣
. (4.32)
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4.11.5 Àrea i projecció ortogonal de figures poligonals

Considerem una figura poligonal simple plana F , el pla de la qual forma un angle φ ∈ [0, π/2]
amb un altre pla donat Π, que sense pèrdua de generalitat podem suposar que és un dels plans
de coordenades i fins i tot el pla xy. Projectant ortogonalment la figura F sobre Π obtenim el
poĺıgon simple F ′, projecció ortogonal de F . Es tracta de relacionar les àrees de F, F ′. Estem
interessats en les àrees en valor absolut.

Diversos problemes tridimensionals es poden resoldre projectant ortogonalment els objectes
sobre un pla de coordenades adequat. Per exemple, el problema de decidir si un punt del pla
d’un poĺıgon 3D és interior o no al poĺıgon, suposant que el punt pertany al pla del poĺıgon, es
podria resoldre projectant els dos objectes sobre un pla de coordenades i convertint el problema
en un de bidimensional, ja resolt. També es podria utilitzar aquest procediment per triangular
poĺıgons a l’espai.

Es tracta de formular algun criteri (programable) de decisió sobre quin és el pla de coordenades
millor per projectar-hi. És evident que, si per exemple el pla del poĺıgon té vector normal
−→
N = (0, 0, 1), no és profitós projectar sobre els plans xz, yz, ja que el poĺıgon es projecta sobre
una col.lecció de segments alineats; en aquest cas és recomanable de projectar sobre el pla xy.
Un possible criteri, que ha de permetre fer càlculs més robustos en la projecció, en la mesura
que minimitza possibles degeneracions, és el de projectar, d’entre els tres plans de coordenades,
sobre aquell per al qual l’àrea de la projecció és màxima. Tot i que de manera intüıtiva ja es
podria formular el criteri que finalment adoptarem, estudiem com varia l’àrea d’un poĺıgon en
projectar sobre un pla. Indirectament això també pot ser útil per calcular l’àrea d’un poĺıgon
a l’espai a través de la fórmula corresponent per al cas del pla (tot i que per a aquest problema
es poden obtenir fórmules directes).

Tenint en compte que tot poĺıgon simple és triangulable i l’àrea és additiva, podem reduir el
problema al cas del triangle.

Teorema 4.41 Sigui T un triangle que es projecta ortogonalment sobre el pla Π, pla que forma
un angle φ amb el pla que conté el triangle. Sigui T ′ el triangle projecció i siguin A(T ), A(T ′)
les àrees respectives. Aleshores es compleix que A(T ′) = A(T ) cosφ.

Demostració Es pot justificar l’afirmació com a conseqüència de resultats generals d’anàli-
si (vegeu [APOS77], tom 2) i també per arguments de geometria elemental, com els que es
presenten a continuació.

Π

φ
T

h

h′
T ′

Figura 4.84
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Es pot veure fàcilment que si un dels costats del triangle és paral.lel al pla de projecció, aleshores
l’altura h corresponent es projecta sobre l’altura h′ corresponent al triangle projecció. L’angle
entre h i h′ és l’angle entre els dos plans, és a dir φ, i aleshores trivialment resulta la relació
h′ = h cosφ, d’on derivem immediatament la relació entre àrees, ja que les bases dels triangles
corresponents a aquestes altures tenen la mateixa longitud.

T

T ′

T1

T2

Π

Figura 4.85

En el cas que el triangle no tingui
cap costat paral.lel al pla de projec-
ció, els tres vèrtexs tenen altures dife-
rents sobre el pla (distàncies al pla) i
aleshores es descompon el triangle en
dos que en tinguin, traçant una rec-
ta paral.lela al pla de projecció pel
vèrtex la distància del qual al pla
és la intermèdia (d’entre les tres) (és
també la intersecció del triangle amb
el pla paral.lel al de projecció i que

passa pel vèrtex de distància intermèdia.

El resultat s’estén a poĺıgons simples.

El criteri haurà de consistir a considerar un pla de projecció tal que cosφ sigui màxim, és a dir,
que φ sigui mı́nim.

Ara, a partir del resultat anterior, es tracta de triar el pla de coordenades al qual correspongui
àrea màxima sense haver de calcular l’angle φ. Se suposa que hem calculat la normal al pla que
conté el poĺıgon

−→
N = (n1, n2, n3) i suposem que és unitària. L’angle φj que convé és precisament

el menor dels angles que formen
−→
N ,�ej. Observeu que |nj | = |

−→
N · �ej | = ‖

−→
N ‖‖�ej‖| cosφj | =

| cosφj |. Cal considerar j tal que |nj | sigui el màxim. En conseqüència, podem formular el
criteri de projecció següent, que garanteix àrea màxima d’entre els tres plans possibles:

Criteri de projecció. Amb les notacions anteriors, si j és l’́ındex tal que |nj | =
max(|n1|, |n2|, |n3|) (un qualsevol, si n’hi ha més d’un), aleshores es projectarà ortogonalment
sobre el pla de coordenades perpendicular a l’eix �ej.

En el cas del problema de decidir si un punt és de l’interior d’un poĺıgon simple tridimensional,
donem per fet que amb la projecció ortogonal sobre un pla es conserva la relació dins-fora d’un
punt respecte d’un poĺıgon.

Resolució de problemes algoŕısmics tridimensionals per canvi de sistema de coordenades.

Com hem vist, alguns problemes algoŕısmic 3D es poden reduir per projecció a problemes 2D.
Descrivim a continuació un altre mètode.

Alguns problemes relatius a figures bidimensionals a l’espai, per als quals tenim solucions en
el cas del pla, es poden reconduir a aquesta situació per canvi de sistema de coordenades; això
pot ser necessari en casos com el de la triangulació de poĺıgons plans 3D o per al problema de
decidir si un punt de l’espai és d’un poĺıgon pla tridimensional. Un procediment addicional al de
projecció sobre algun pla de coordenades és el de efectuar un canvi de sistema de coordenades
cartesianes que converteixi el pla del poĺıgon en el pla z′ = 0 del nou sistema de coordenades.
Es calculen les coordenades del vèrtex del poĺıgon i de les altres figures (per canvi invers) i
s’elimina la tercera coordenada nul.la. Aix́ı el problema es converteix en un problema del pla,
que se suposa que ja tenim resolt o podem resoldre. Naturalment, aquesta és una idea general;
en cada cas particular s’haurà de veure com es concreta.



172 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

4.11.6 Exercicis

1 Formuleu una extensió del mètode de Jordan per a poĺıgons simples, situats en un pla a l’espai
tridimensional. En primer lloc decidiu si el punt per al qual s’ha de decidir si pertany a l’interior
del poĺıgon és o no del pla que conté l’esmentat poĺıgon. Establert això, un canvi de sistema de
coordenades convertirà el pla en el pla z′ = 0 (i cal obtenir les coordenades del punt i dels vèrtexs
del poĺıgon en aquest nou sistema per canvi invers), posteriorment es “projectarà” poĺıgon i punt
a l’espai 2D (eliminant simplement la tercera coordenada 0) i el problema s’haurà redüıt al cas
bidimensional. Preciseu tots els detalls de manera que globalment l’algorisme assoleixi el màxim
d’eficiència; per exemple, és millor executar a nivell 3D el test de si el punt coincideix amb un
vèrtex (un cop vist que és del pla) i no posteriorment un cop projectat.

2 Un cop realitzada l’extensió demanada a l’exercici anterior, formuleu un algorisme que decideixi
si el segment AB de l’espai tridimensional talla o no l’interior d’un poĺıgon pla simple tridimen-
sional. En primer lloc es pot aplicar un test d’intersecció amb el pla per pertinença a semiespais
diferents; si hi ha intersecció, es calcula i s’aplica a la intersecció el test de l’exercici anterior.

3 Formuleu variants de resolució del problema de la inclusió d’un punt en un poĺıgon pla tridimen-
sional per projecció sobre algun pla de coordenades.

4 Calculeu el volum del tetràedre determinat pels quatre plans: x = 0, y = 0, z = 0, x+4y+3z−7 =
0.

5 Trobeu el volum del tetràedre determinat pels plans coordenats i el pla ax + by + cz + d = 0,
amb abcd 
= 0.

6 El volum d’un tetràedre format per un cert pla π i els plans coordenats és 12. Trobeu l’equació
del pla π, sabent que és paral.lel al pla 3x+ 2y + 4z + 6 = 0.


	c: © Els autors, 1999; © Edicions UPC, 1999. 


