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6.4.5 Exercicis

1 Parametritzeu les el.lipses intersecció de l’el.lipsoide amb plans paral.lels als plans de coordenades.

2 Justifiqueu que els plans de coordenades són plans de simetria de l’el.lipsoide.

3 Estudieu quins són els punts de l’espai per als quals es compleix

a) x2

a2
+ y2

b2
+ z2

c2
≤ 1

b) x2

a2
+ y2

b2
+ z2

c2
< 1

c) x2

a2
+ y2

b2
+ z2

c2
> 1

4 Donat l’el.lipsoide x2

a2
+ y2

b2
+ z2

c2
= 1,

a) Justifiqueu que l’origen de coordenades és centre de simetria.

b) Justifiqueu que els plans de coordenades són plans de simetria

6.5 El paraboloide el.ĺıptic

6.5.1 Equacions

L’equació redüıda del paraboloide el.ĺıptic és

z =
x2

a2
+

y2

b2

i també les que es puguin obtenir per permutacions de les tres variables, és a dir

x =
z2

a2
+

y2

b2
, y =

x2

a2
+

z2

b2
.

L’equació que considerarem en el que segueix és

z =
x2

a2
+

y2

b2
.

A la figura 6.20 es pot veure una representació parcial de la superf́ıcie.

Figura 6.20
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6.5.2 Anàlisi geomètrica del paraboloide el.ĺıptic

Tenim com a propietats generals que els plans xz i yz són plans de simetria de les figures
geomètriques. L’eix Oz s’anomena eix del paraboloide i la intersecció d’aquest eix amb la
superf́ıcie és el vèrtex .

Els que més informació dóna sobre la forma de la figura geomètrica és considerar seccions
segons plans paral.lels als de coordenades. És fàcil comprovar que les interseccions són el.lipses
i paràboles, raó per la qual la figura s’anomena com s’anomena: les seccions per plans de la
forma x = h són paràboles, mentre que les seccions per plans de la forma z = h són el.lipses.
També podem veure a partir d’aqúı que la figura corresponent no és fitada.

Si com a cas particular a = b, aleshores resulta el paraboloide circular, per al qual les intersec-
cions amb plans z = γ són circumferències.

6.5.3 Parametrització del paraboloide el.ĺıptic

Naturalment, a partir de l’expressió expĺıcita del paraboloide el.ĺıptic podem derivar una pa-
rametrització. Pot ocórrer que no ens interessi a l’efecte de representació, ja que el domini de
variació de paràmetres haurà de ser un rectangle en coordenades cartesianes del pla xy, cosa
que impedeix representacions simètriques respecte de l’eix Oz. Per aquest motiu proposarem
una parametrització alternativa.

Considerem el paraboloide el.ĺıptic

z =
x2

a2
+

y2

b2
, a, b > 0.

Considerem la secció per un pla z = γ > 0. La secció és una el.lipse que es projecta sobre el pla
xy sobre l’el.lipse d’equació (en xy)

x2

a2
+

y2

b2
= γ,

que podem reescriure com

x2

(a
√
γ)2

+
y2

(b
√
γ)2

= 1,

i que podem parametritzar immediatament com

{
x = a

√
γ cos v

y = b
√
γ sin v

, v ∈ [0, 2π]

Obtenim, per tant, una parametrització de la superf́ıcie:

x(v, z) = a
√
γ cos v = a

√
z cos v

y(v, z) = b
√
γ sin v = b

√
z sin v

z(v, z) = z
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Podem considerar opcionalment u =
√
z, és a dir z = u2; aleshores tenim

x(v, u) = au cos v

y(v, u) = bu sin v

z(v, u) = u2

amb u ≥ 0, v ∈ [0, 2π].

6.5.4 Exercicis

1 Justifiqueu detalladament les afirmacions que s’han fet en l’anàlisi geomètrica del paraboloide
el.ĺıptic.

2 Estudieu amb detall les seccions prodüıdes al paraboloide el.ĺıptic per plans paral.lels als plans
de coordenades xz, yz.

6.6 El paraboloide hiperbòlic

6.6.1 Equacions

El paraboloide hiperbòlic és la figura d’equació redüıda

z =
x2

a2
−

y2

b2

i també les que es puguin obtenir per permutacions de les tres variables, és a dir

z =
y2

a2
−

x2

b2
, x =

y2

a2
−

z2

b2
, x =

z2

a2
−

y2

b2

i les altres possibles. La forma és la mateixa: el que varia és la situació a l’espai.

A partir d’aqúı, considerem el paraboloide hiperbòlic donat per

z =
x2

a2
−

y2

b2
.

Vegem a la figura 6.21 una representació del paraboloide hiperbòlic.

Figura 6.21
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6.6.2 Anàlisi geomètrica del paraboloide hiperbòlic

Tenim com a propietats generals que els plans xz i yz són plans de simetria de la figura geo-
mètrica. L’eix Oz s’anomena eix del paraboloide, i la intersecció d’aquest eix amb la superf́ıcie
és el vèrtex .

El paraboloide hiperbòlic (“sella de muntar”) dóna lloc a les interseccions següents:

– Els plans paral.lels al pla de coordenades xy tallen la superf́ıcie segons hipèrboles, amb
l’excepció del pla z = 0, com es pot veure a la figura 6.22.

Figura 6.22

– El pla z = 0 produeix com a secció un parell de rectes. En efecte, de x2

a2
− y2

b2
= 0 es

deriva (xa + y
b )(xa − y

b ) = 0; aleshores la intersecció és el parell de rectes donades com a
intersecció de plans:

{
z = 0
x
a + y

b = 0
,

{
z = 0
x
a − y

b = 0

En conseqüència, el paraboloide hiperbòlic conté rectes. De fet, es podria veure que
està generat per rectes. Aquesta propietat fa que sigui una superf́ıcie fàcil de construir;
per això és possible utilitzar aquesta forma a la construcció (de fet, s’utilitza en algunes
construccions especials).

Figura 6.23

– Les interseccions per plans paral.lels als altres plans de coordenades produeixen seccions
parabòliques.

Un exemple de paraboloide hiperbòlic és z = xy,cosa que es podria veure classificant la quà-
drica. Amb el canvi de coordenades següent podem veure que és efectivament un paraboloide
hiperbòlic. Considerem el canvi donat per
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x = 1√
2
y′ + 1√

2
z′

y = 1√
2
y′ − 1√

2
z′

z = x′

L’equació queda transformada en

x′ = y′2 − z′2,

que ja podem identificar com a paraboloide hiperbòlic.

Vegem les interseccions rectes amb el pla z = 0 a la figura 6.23.

6.6.3 Parametrització del paraboloide hiperbòlic

Donem sense demostració una possible parametrització del paraboloide hiperbòlic (z ≥ 0):

x = au ch v

y = bu sh v

z = u2

6.6.4 Exercicis

1 Estudieu més detalladament i en forma anaĺıtica les seccions per plans paral.lels als de coordenades
i parametritzeu aquestes seccions en el cas del paraboloide hiperbòlic.

2 Justifiqueu la parametrització donada del paraboloide hiperbòlic.

6.7 L’hiperboloide d’un full

6.7.1 Equacions

L’equació redüıda de l’hiperboloide d’un full és

x2

a2
+

y2

b2
−

z2

c2
= 1, a, b, c > 0

i també les que es puguin obtenir del mateix tipus per permutació de les variables, com per
exemple,

−
x2

a2
+

y2

b2
+

z2

c2
= 1, a, b, c > 0;

x2

a2
−

y2

b2
+

z2

c2
= 1, a, b, c > 0.
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A partir d’ara considerarem hiperboloides d’un full d’equació x2

a2 + y2

b2 −
z2

c2 = 1.

Figura 6.24

6.7.2 Anàlisi geomètrica per seccions

Tenim que l’origen de coordenades és centre de simetria, i que els plans de coordenades són
plans de simetria.

Les interseccions amb els plans paral.lels als de coordenades es poden utilitzar per adquirir
informació sobre la forma de les figures.

– Considerem plans de la forma z = γ, paral.lels al de coordenades xy. La intersecció és
una el.lipse:

z = γ

x2

a2
+

y2

b2
= 1 +

γ2

c2

D’aquesta última expressió es veu clarament que la figura no és fitada.

– Els plans y = γ, amb |γ| �= b tallen la superf́ıcie segons hipèrboles

{
y = γ
x2

a2
− z2

c2
= 1 − γ2

b2

Observeu com varia l’eix de les hipèrboles intersecció depenent de si és b < |γ| o |γ| < b

– En el cas del pla y = b (i anàlogament y = −b), la intersecció és un parell de rectes. Per
tant, és una superf́ıcie reglada en el sentit que conté rectes: de fet, es pot demostrar que
està generada per rectes.
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Vegem a la figura 6.25 algunes seccions.

Figura 6.25

6.7.3 Parametritzacions de l’hiperboloide d’un full

Indiquem sense demostració una possible parametrització:

x = a cosu ch v
y = b sinu ch v
z = c sh v

0 ≤ u ≤ 2π, −∞ < v < ∞.

Es podria deduir per mètodes similars als anteriors.

Figura 6.26. L’hiperboloide d’un
full com a superf́ıcie reglada

6.7.4 Exercicis

1 Completeu amb detall l’anàlisi per seccions de l’hiperboloide d’un full.

2 Justifiqueu la parametrització donada per a l’hiperboloide d’un full.
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6.8 L’hiperboloide de dos fulls

6.8.1 Equacions

L’equació redüıda de l’hiperboloide de dos fulls és

−
x2

a2
−

y2

b2
+

z2

c2
= 1, a, b, c > 0

i també les que es puguin obtenir del mateix tipus per permutació de les variables

x2

a2
−

y2

b2
−

z2

c2
= 1, a, b, c > 0; −

x2

a2
+

y2

b2
−

z2

c2
= 1, a, b, c > 0

L’hiperboloide que considerarem és el d’equació −x2

a2
− y2

b2
+ z2

c2
= 1, a, b, c > 0

6.8.2 Anàlisi geomètrica per seccions

Tenim que l’origen de coordenades és centre de simetria i que els plans de coordenades són
plans de simetria.

Podem veure fàcilment que:

– No hi ha intersecció a la zona de l’espai determinada per −c < z < c.

– La intersecció per plans z = γ és una el.lipse.

– Les interseccions per plans paral.lels als altres plans de coordenades són hipèrboles.

6.8.3 Parametritzacions de l’hiperboloide de dos fulls

Una possible parametrització és la següent:

x = a cosu sh v
y = b sinu sh v
z = ±c ch v

0 ≤ u < 2π, 0 < v < +∞.

x

y

z

Figura 6.27
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6.8.4 Exercicis

1 Completeu amb detall l’anàlisi per seccions de l’hiperboloide de dos fulls.

2 Justifiqueu la parametrització donada per a l’hiperboloide de dos fulls.

6.9 Els cilindres de segon ordre

6.9.1 Equacions

Els cilindres en forma canònica són cilindres rectes, d’eix l’eix Oz i de directriu la intersecció
del cilindre amb el pla de coordenades xy, intersecció que és una cònica. Depenent del tipus de
cònica intersecció tindrem:

1. Cilindre el.ĺıptic, d’equació x2

a2
+ y2

b2
= 1, a, b > 0,de secció el.ĺıptica (directriu), justament

l’el.lipse

{
x2

a2
+ y2

b2
= 1

z = 0
.Un cas especial en el qual a = b és el del cilindre circular.

2. Cilindre hiperbòlic, d’equació x2

a2 −
y2

b2 = 1, a, b > 0,de directriu hiperbòlica.

Figura 6.28

3. Cilindre parabòlic, d’equació x2

a2
− 2py = 1,de directriu parabòlica.

Figura 6.29

Podem considerar també les equacions que s’obtenen a partir de les anteriors per permutació
de variables.
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La referència “de segon ordre” és deguda al fet que aquests cilindres són quàdriques, amb la qual
cosa es distingeixen d’altres tipus de cilindres generalitzats (cilindroides) que no són superf́ıcies
quadràtiques.

Els cilindres parabòlics s’utilitzen com a col.lectors en instal.lacions d’energia solar, en aplicació
de la propietat focal de la paràbola.

6.9.2 Exercicis

1 Proposeu parametritzacions dels cilindres el.ĺıptic, parabòlic i hiperbòlic, en especial per a làmines
d’“altura” finita h.

2 Estudieu la intersecció del cilindre parabòlic amb un pla.

3 Estudieu la intersecció del cilindre hiperbòlic amb un pla.

4 Estudieu la intersecció del cilindre el.ĺıptic amb un pla.

5 Trobeu una representació paramètrica del cilindre recte que té per directriu l’el.lipse x
2

a2
+ y2

b2
= 1

en el pla xy.

6.10 Els cons de segon ordre

L’equació redüıda del con el.ĺıptic d’eix Oz i vèrtex l’origen és

x2

a2
+

y2

b2
−

z2

c2
= 0.

i també les que es puguin obtenir per permutació de variables.

Les seccions per plans z = γ són el.lipses, i això ens dóna la idea de la forma del con de segon
ordre. En efecte, la intersecció és en concret l’el.lipse{

x2

a2 + y2

b2 = γ2

c2

z = γ

de semieixos
√

aγ
c
,
√

bγ
c
, simètrica respecte dels plans de coordenades xz, yz. Aquest és el

motiu pel qual s’anomena con el.ĺıptic.

Considerem ara el pla x = α. La intersecció és la hipèrbola{
y2

b2 −
z2

c2 = 1 − α2

a2

x = α

El con és circular si a = b.

De fet, les interseccions d’un pla amb un con donen lloc a les seccions còniques, és a dir, a les
còniques.

La referència “de segon ordre” indica que es tracta d’una quàdrica, ja que existeixen superf́ıcies
còniques generalitzades que no en són, és a dir, que no corresponen a equacions de segon ordre.

6.10.1 Exercicis

1 Detalleu l’estudi de les interseccions per als altres tipus de plans paral.lels als de coordenades i
per a plans en posició general. En particular, obteniu les diverses seccions còniques per a plans
que no passin pel vèrtex.
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2 Donada la superf́ıcie S d’equació x2

a2
+ y2

b2
− z2

c2
= 0, proveu que, si P ∈ S, aleshores tota la recta

OM és continguda a la superf́ıcie.

3 Considereu les superf́ıcies:

a) x2 + y2 + z2 = 25

b) x2 + y2 − z2 = 9

c) y2 − x2 − z2 = 9

d) x2 − y2 − 2z = 0

e) x2 + y2 − z2 = 0

f ) y2 − 4z = 0

g) x2 + y2 = 16

Estudieu el següent:

1) Interseccions amb els eixos de coordenades.

2) Traces amb els plans de coordenades.

3) Simetries:

1. respecte dels plans de coordenades

2. respecte dels eixos de coordenades

3. respecte de l’origen

4) Seccions per plans paral.lels als plans de coordenades.

h) Delimitació de l’extensió al llarg dels eixos de coordenades.

6.11 Interseccions

En informàtica gràfica i en CAD es planteja amb molta freqüència la necessitat de trobar de
manera efectiva interseccions d’objectes diversos: rectes, semirectes, segments o plans amb les
quàdriques més usuals, i interseccions de quàdriques amb quàdriques. Les interseccions de
rectes, segments o semirectes amb quàdriques es poden resoldre de manera rutinària amb l’ex-
pressió paramètrica d’aquests objectes i l’expressió impĺıcita de la quàdrica. Les interseccions
de quàdriques amb plans s’analitzen amb cert detall en el cas de les quàdriques més freqüents, i
les interseccions de dues quàdriques són molt més complicades de tractar. No ens preocuparem
de les qüestions de detall que garanteixen l’existència d’intersecció efectiva, que es pressuposarà.
Ja hem vist anteriorment alguns resultats referents a interseccions, que ens han permès estudiar
la forma geomètrica de les quàdriques.

6.11.1 Intersecció d’una quàdrica amb un pla

En informàtica gràfica i en CAD, i en particular en disseny de superf́ıcies, s’ha de saber trobar
la intersecció de dues superf́ıcies. Un dels casos més simples i freqüents és aquell en el qual una
de les superf́ıcies és una quàdrica i, l’altra, un pla amb el qual hi hagi intersecció efectiva.

Tenim el resultat següent.

Teorema 6.5 La intersecció d’una quàdrica amb un pla és una cònica. Per tant, no es po-
den produir més que el.lipses (eventualment circumferències), hipèrboles o paràboles (o també
còniques degenerades).
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Demostració Considerem l’equació general de segon grau

a11x
2 + a22y

2 + a33z
2 + 2a12xy + 2a23yz + 2a13xz + 2a14x + 2a24y + 2a34z + a44 = 0.

Sense pèrdua de generalitat, podem suposar que el pla d’intersecció és algun dels plans de
coordenades, per exemple z = 0. En aquest cas, substituint s’obté l’equació de la intersecció en
el pla xy

a11x
2 + a22y

2 + 2a12xy + 2a14x + 2a24y + a44 = 0,

Això és una equació de segon grau en dues variables: és, per tant, una cònica. En R3, l’equació
cartesiana de la intersecció és

{
a11x

2 + a22y
2 + 2a12xy + 2a14x + 2a24y + a44 = 0

z = 0

Si inicialment el pla no era el pla de coordenades indicat, cal fer el canvi de coordenades
convenient que converteixi el pla en el pla de coordenades z = 0. Això comporta un canvi en
l’equació de la quàdrica, però és conegut que per un canvi de coordenades, tota quàdrica es
transforma en una altra quàdrica, satisfent una equació del mateix tipus.

Vegem-ne una aplicació immediata. Anteriorment s’ha analitzat quina és la intersecció dels
plans paral.lels a algun pla de coordenades amb un el.lipsoide; però ens pot interessar saber quina
és la intersecció de la figura amb plans arbitraris amb els quals hi hagi intersecció efectiva: la
intersecció d’una quàdrica amb un pla és una cònica. Atès que l’el.lipsoide és una figura fitada,
també ho ha de ser aquesta cònica i, en conseqüència, és una el.lipse.

Considerarem ara determinats casos especials que tenen molt d’interès per la freqüència amb
què apareixen. Són els de la intersecció d’una esfera, un cilindre i un con amb un pla.

6.11.1.1 Intersecció cilindre-pla

Teorema 6.6 La intersecció d’un cilindre recte circular i un pla que talli l’eix és una el.lipse;
només és una circumferència si el pla és perpendicular a l’eix.

Demostració Considerem aqúı només el cas del cilindre recte circular, que sense pèrdua de
generalitat podem suposar d’equació x2 + y2 = 1, ja que en cas contrari podŕıem fer una
reducció a forma canònica. Si el pla és paral.lel a l’eix del cilindre i la intersecció és efectiva,
aleshores es redueix a un parell de generatrius paral.leles. Suposem, doncs, que l’equació del
pla és ax + by + cz = d, amb c �= 0; pel teorema general, la intersecció ha de ser una cònica i,
atès que és una cònica fitada, és una el.lipse, que podem parametritzar immediatament a partir
de la parametrització de l’el.lipse (circumferència, en aquest cas), que és la projecció en planta
i l’equació del pla:




x(t) = cos t
y(t) = sin t
z(t) = 1

c
(d− a cos t− b sin t)

Estudiem ara en quina situació aquesta el.lipse intersecció serà una circumferència. Sense pèr-
dua de generalitat podem suposar que d = 0; aleshores el pla passa per l’origen, que resulta
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ser el centre de l’el.lipse intersecció. Siguin (x, y, z) els punts de l’el.lipse, que en particu-
lar satisfan l’equació del cilindre, és a dir x2 + y2 = 1. Serà una circumferència si, i només si,
d((x, y, z), (0, 0, 0)) és constant, és a dir si, i només si, x2+y2+z2 és constant. Però x2+y2 = 1,
d’on 1 + z2 ha de ser constant i, per tant, z = constant. És a dir, que l’el.lipse intersecció serà
circumferència només en el cas que estigui continguda en un pla paral.lel al pla xy.

Observem com en aquest cas la projecció d’una el.lipse és una circumferència.

6.11.1.2 Intersecció esfera-pla

La intersecció d’una esfera i un pla és molt simple

Teorema 6.7 La intersecció d’una esfera i un pla és una circumferència.

Figura 6.30

Demostració Per raons de simetria de la figura esfèrica podem suposar que el pla és de la forma
z = c i no hi ha pèrdua de generalitat si suposem que l’esfera és l’esfera unitat x2+y2+ z2 = 1.
Aleshores substitüım z = c a l’equació de l’esfera i obtenim un cilindre projectant,

x2 + y2 = 1 − c2

(naturalment, hi haurà solució si, i només si, −1 ≤ c ≤ 1) i, en conseqüència, la corba intersecció
de l’esfera amb el pla z = c és la corba d’intersecció del pla z = c amb el cilindre x2+y2 = 1−c2

i és, per tant, una circumferència. Si no volem utilitzar arguments de simetria podem fer un
canvi de coordenades de manera que el pla donat es converteixi en un pla d’equació z = c;
aleshores, per aquest canvi de coordenades, l’equació de l’esfera es converteix en una equació
del mateix tipus, com es podria veure fàcilement en aquest cas o bé utilitzant un argument
general.

En general, de l’equació del pla ax+ by+ cz = d, on suposem, per exemple, c �= 0, i de l’equació
de l’esfera (x− α)2 + (y − β)2 + (z − γ)2 = R2, n’obtenim la relació F (x, y) = 0 que ens dóna
el cilindre projectant. Parametritzem la cònica projecció (en general una el.lipse) i, després, a
partir de l’equació del pla obtenim z en funció del paràmetre.

6.11.1.3 Intersecció con-pla

Les interseccions d’un con amb un pla donen lloc a les còniques.
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6.11.2 Interseccions entre quàdriques

És fonamental saber representar la intersecció de dues quàdriques, ja que hi ha moltes situacions
de la geometria ordinària en les quals es produeixen interseccions de cilindres (conduccions de
fluids, barres ciĺındriques que aguanten una barana ciĺındrica, tubs que formen part d’una
bicicleta, i moltes altres i variad́ıssimes situacions).

6.11.2.1 Intersecció de dues esferes

Aquest problema resulta molt fàcil de tractar, també de manera efectiva.

Teorema 6.8 La intersecció de dues esferes és una circumferència.

Demostració Suposem que les esferes són d’equacions respectives

x2 + y2 + z2 − 2ax− 2by − 2cz + d = 0

x2 + y2 + z2 − 2a′x− 2b′y − 2c′z + d′ = 0

Restant ambdues equacions obtenim que la corba intersecció, en el cas que n’hi hagi, ha de
satisfer l’equació del pla π : 2(a − a′)x + 2(b − b′)y + 2(c − c′)z + (d + d′) i, en conseqüència,
és la intersecció de qualsevol de les esferes amb el pla π. És, per tant, una circumferència, que
podem parametritzar com a intersecció d’una esfera amb un pla: es projecta la corba intersecció
sobre el pla xy, es parametritza la projecció, amb la classificació prèvia (i anàlisi de posició)
com a cònica, i s’obté z en termes del paràmetre a partir de l’equació del pla. Caldrà anar amb
compte amb la variació del paràmetre.

Com a exemple, considerem la intersecció de les esferes x2+y2+z2 = 4 i (x−1)2+(y−1)2+z2 =
1. Desenvolupant l’última equació resulta x2 + y2 + z2 − 2x− 2y = −1, restant de la primera
resulta que la intersecció ha de ser del pla x + y = 1, i per tant és la intersecció del pla amb
una qualsevol de les esferes, per exemple la segona; d’ambdues equacions n’obtenim l’equació
del cilindre projectant 2(x − 1)2 + z2 = 3, que talla el pla xz segons l’el.lipse que podem
parametritzar mitjançant

{
x(t) =

√
3
2 cos t + 1

z(t) =
√

3 sin t

i d’aqúı obtenim una parametrització de la corba intersecció




x(t) =
√
3
2 cos t + 1

y(t) = 1 − x(t) =
√
3
2 cos t

z(t) =
√

3 sin t

Observem que en aquest cas la projecció d’una circumferència és una el.lipse.
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6.11.2.2 Altres exemples d’intersecció de quàdriques

Les interseccions entre quàdriques en general poden ser més complicades, i no sempre són
còniques. Vegem un exemple en el qual la intersecció de dues quàdriques és una reunió de
còniques i un exemple en el qual la intersecció no és cap cònica ni cap reunió de còniques.

Figura 6.31

Exemple 6.3. Considerem dos cilindres circulars rectes del mateix radi que es tallen formant
angle recte (és a dir, els eixos respectius), com seria, per exemple, en els casos dels cilindres de
radi 1 i d’eixos, respectivament, els eixos de coordenades Ox i Oy. Les equacions respectives són
y2+z2 = 1 i x2+y2 = 1. Trobem cilindres projectants: restant les dues equacions obtindrem la
relació entre x, z donada per x2− z2 = 0, que podem reescriure com (x− z)(x+ z) = 0, parella
de plans perpendiculars. La intersecció està formada per les corbes que són, respectivament,
solucions dels sistemes {

x− z = 0
x2 + y2 = 1

,

{
x + z = 0
x2 + y2 = 1

Ara bé, cadascuna d’aquestes és intersecció d’un cilindre amb un pla que no és paral.lel al seu
eix i, en conseqüència, és una el.lipse. La intersecció és, doncs, una parella d’el.lipses. Podem
parametritzar-les immediatament amb propòsits de representació: per exemple, si considerem
la primera, la projecció de la corba intersecció sobre el pla xy és la circumferència x2 + y2 = 1,
que parametritzem per x(t) = cos t, y(t) = sin t, i ara, de x− z = 0, n’obtenim z(t) = cos t. Per
tant, la parametrització és 


x(t) = cos t
y(t) = sin t
z(t) = cos t

Per la discussió anterior, és clar que aquesta intersecció no és una circumferència, donat que el
pla no és perpendicular a l’eix del cilindre.

Exemple 6.4. Considerem els cilindres x2 + y2 = 1, (y − 1)2 + z2 = 1
4 . La corba intersecció no

és plana i, en conseqüència, no pot ser una cònica.

6.11.3 Exercicis

1 Considerem la corba intersecció dels cilindres x2 + y2 = 1, (y − 1)2 + z2 = 1
4
. Obteniu-ne una

parametrització.

2 Demostreu que la corba intersecció de les superf́ıcies

f(x, y, z) + a1x+ b1y + c1z + d1 = 0
f(x, y, z) + a2x+ b2y + c2z + d2 = 0,
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és una corba plana.

Apliqueu això per calcular l’equació del pla que conté el cercle intersecció de les esferes

x2 + y2 + z2 + ax+ by + cz + d = 0

x2 + y2 + z2 + a′x+ b′y + c′z + d′ = 0

3 Trobeu una representació paramètrica la corba intersecció del cilindre x2 + y2 − 4x− y = 1 amb
el pla x+ y + 2z = 1.

4 Estudieu i representeu la forma de la corba intersecció de les superf́ıcies

{
x2 + 2y2 + 3z2 − 27 = 0
x2 − 2y2 − z2 + 9 = 0,

Podŕıeu trobar una parametrització de la corba?

5 Parametritzeu la corba intersecció de les dues superf́ıcies

{
2x− y + 1 = 0
4z − y2 − 36 = 0

6 Proveu que r(t) = (1 + cos t, sin t, 2 sin 12 t), t ∈ [−2π, 2π], és una representació paramètrica de
la corba obtinguda com a intersecció de l’esfera de radi 2 centrada a l’origen amb el cilindre
x2 + y2 = 2x.

7 Proveu que la corba 

x(t) = 4 cos t
y(t) = 4 sin t
z(t) = 4 cos t

t ∈ [0, 2π]

és una el.lipse i trobeu l’equació del pla que la conté.

6.12 Superf́ıcies de revolució

6.12.1 Definició

S’anomena superf́ıcie de revolució la superf́ıcie generada per una corba que gira a l’entorn d’una
recta fixa. Aleshores:

– la recta fixa, que és l’eix de gir, és l’eix de revolució o bé l’eix de la superf́ıcie,

– la corba mòbil és la generatriu de la superf́ıcie de revolució.

Figura 6.32
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Tot punt de la generatriu descriu una circumferència continguda en un pla normal a l’eix, amb
centre sobre l’eix: aquesta circumferència s’anomena “paral.lel”. Els plans que passen per l’eix
tallen la superf́ıcie de revolució en corbes que anomenem “meridians”.

Figura 6.33

Per exemple, la rotació d’una semicircumferència a l’entorn del diàmetre que la determina
produeix una esfera. La rotació d’una recta paral.lela a l’eix Oz, a l’entorn d’aquest eix genera
una superf́ıcie ciĺındrica. Podem generar un con amb una rotació completa a l’entorn de l’eix
Oz d’una recta que el talla i no hi és perpendicular. Vegem la superf́ıcie de revolució generada
per la corba de la figura 6.33.

Figura 6.34

6.12.2 Parametrització

Per a la representació i l’estudi és convenient tenir una parametrització d’una superf́ıcie de
revolució.

Considerem la corba Γ en el pla de coordenades xz i suposem-la parametritzada per

γ(t) = (x(t), z(t)), t ∈ [t0, t1].

Considerada com a corba a l’espai tridimensional, la parametrització és

γ(t) = (x(t), 0, z(t)), t ∈ [t0, t1].

Considerem la superf́ıcie S generada per la rotació positiva (és a dir, de “x+” a “y+ pel camı́
més curt”) respecte de l’eix Oz. Sigui Q = (x, y, z) ∈ S un punt genèric de la superf́ıcie;
aleshores Q prové d’un punt P ∈ Γ per rotació d’angle θ segons el procediment descrit, és a
dir, existeix algun t ∈ [t0, t1] tal que P = (x(t), 0, z(t)), i Q s’ha obtingut per rotació de P ; en
coordenades ciĺındriques tenim Q = (r cos θ, r sin θ, z(t)) i és r = d(P,Oz) = d(Q,Oz) = x(t),
d’on Q = (x(t) cos θ, x(t) sin θ, z(t)). En conseqüència, una parametrització de la superf́ıcie de
revolució generada és
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s(t, θ) = (x(t) cos θ, x(t) sin θ, z(t)),

amb t0 ≤ t ≤ t1, 0 ≤ θ ≤ 2π. La variació del paràmetre t produeix un recorregut al llarg de la
corba o d’un “meridià”, mentre que la variació del paràmetre θ produeix un recorregut sobre
el “paral.lel” corresponent. Podem naturalment generar parts d’aquesta superf́ıcie establint
limitacions addicionals per a la variació dels paràmetres t, θ. D’aquesta manera podem, per
exemple, obtenir parts de la superf́ıcie que no corresponguin a una rotació completa a l’entorn
de l’eix. Observem que fent t constant generem un paral.lel de la superf́ıcie, i fent θ constant
obtenim el meridià corresponent.

6.12.3 Exemples

Exemple 6.5. Superf́ıcie de revolució generada per la rotació a l’entorn de l’eix Oz del segment
determinat pels punts (1, 0, 0) i (2, 0, 1). Parametritzem el segment donat com a




x(t) = 2 + t
y(t) = 0
z(t) = t

0 ≤ t ≤ 1.

La superf́ıcie generada és un con truncat que es pot parametritzar per




x(t) = (2 + t) cos θ
y(t) = (2 + t) sin θ
z(t) = t

, amb t ∈ [0, 1], θ ∈ [0, 2π].

Observem que la superf́ıcie està continguda en un con: x2 + y2 = (2 + t)2 = (2 + z)2.

Exemple 6.6. Superf́ıcie de revolució generada per la recta que passa per (0, 0, 0) i té vector
director (1, 0, 1). La superf́ıcie corresponent és un con. La parametrització de la recta és




x(t) = t
y(t) = 0
z(t) = t

, i, per tant, la superf́ıcie és




x(t, θ) = t cos θ
y(t, θ) = t sin θ
z(t, θ) = t

,

amb 0 ≤ t ≤ 1, 0 ≤ θ ≤ 2π.

Observem que és un con: x2 + y2 = z2.

6.12.4 Interès de les superf́ıcies de revolució

En CAD geomètric (mecànic, per exemple) la generació de superf́ıcies de revolució s’utilitza de
manera sistemàtica per produir objectes 3D a partir de perfils donats d’una corba o, eventual-
ment, una poligonal. Observem que, en aquest últim cas, cada segment de la poligonal genera
un superf́ıcie de revolució i es pot parametritzar fàcilment a partir de l’expressió parametri-
coescalar dels segments. En el cas de les poligonals es produeixen els anomenats poĺıedres de
revolució, superf́ıcies polièdriques, i aquest és un dels procediments estàndard per a l’obtenció
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de noves formes geomètriques 3D a partir de formes senzilles 2D.

Figura 6.35

Observeu com a partir dels perfils poligonals de la subfigura de l’esquerra s’obtenen els poĺıedres
de revolució de la subfigura de la dreta.

El tor és una superf́ıcie de revolució. Abans n’hem obtingut una parametrització directament.
Aquesta parametrització és la que s’obtindria com a conseqüència del que s’ha dit en general
sobre la parametrització de superf́ıcies de revolució a partir de la parametrització de la corba
generadora de la superf́ıcie, que en aquest cas seria




x(α) = R + r cosα
y(α) = 0
z(α) = r sinα

6.12.5 Quàdriques de revolució

L’el.lipsoide de revolució

Si dos semieixos de l’el.lipsoide

x2

a2
+

y2

b2
+

z2

c2
= 1, a, b, c > 0,

són iguals, aleshores s’anomena el.lipsoide de revolució. Per exemple, si a = b, aleshores l’equa-
ció es redueix a
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x2

a2
+

y2

a2
+

z2

c2
= 1,

i l’el.lipsoide és tallat per qualsevol pla z = γ, paral.lel pla xy, en la circumferència

Γ :

{
x2 + y2 = a2(1 − γ2

c2
)

z = γ,

circumferència del pla z = γ, centre (0, 0, γ) i radi r = a

√
1 − γ2

c2
.

En aquest cas, girant l’el.lipse

x2

a2
+

z2

c2
= 1

del pla xz a l’entorn de l’eix Oz, es genera l’el.lipsoide

x2

a2
+

y2

a2
+

z2

c2
= 1

com a superf́ıcie de revolució. De fet, n’hi hauria prou amb una semiel.lipse.

Un cas particular d’el.lipsoide de revolució és l’esfera, cas en el qual a = b = c. Per tant, l’esfera
es pot generar com a superf́ıcie de revolució girant la circumferència

x2 + z2 = a2

del pla xz a l’entorn de l’eix Oz.

L’hiperboloide de revolució

Considerem l’hiperboloide d’un full

x2

a2
+

y2

b2
−

z2

c2
= 1.

Si a = b aleshores tenim un hiperboloide de revolució

x2

a2
+

y2

a2
−

z2

c2
= 1,

que s’obté girant la hipèrbola (una branca)

{
x2

a2
− z2

c2
= 1

y = 0

al voltant de l’eix Oz.

En el cas d’un hiperboloide de dos fulls,

−
x2

a2
−

y2

a2
+

z2

c2
= 1,

amb a = b, la figura es pot obtenir com a superf́ıcie de revolució girant la hipèrbola
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{
−x2

a2
+ z2

c2
= 1

y = 0

a l’entorn de Oz.

Paraboloide de revolució

El paraboloide el.ĺıptic

z =
x2

a2
+

y2

b2

és de revolució si a = b i es pot generar girant la paràbola

{
y = 0

z = x2

a2

al voltant de l’eix Oz. El paraboloide de revolució s’anomena també paraboloide circular.

Cilindre de revolució

És el cilindre generat per una recta paral.lela a l’eix: el cilindre circular, d’equació

x2 + y2 = a2

Con de revolució

És el con generat per una recta que talla l’eix i que fa una volta completa a l’entorn de l’eix.

Podem trobar alguns exemples d’ús d’algunes quàdriques de revolució, al marge de les més
freqüents (cilindre, con i esfera): la forma el.lipsoidal és la de les “banyeres” que s’utilitzen per
tractar en certes circumstàncies la litiasi renal (el principi bàsic és la propietat focal de les el-
lipses); també s’utilitzen els el.lipsoides per a la modelització de la figura humana. Podem veure
hiperboloides de revolució d’un full en certes construccions com per exemple centrals tèrmiques
i nuclears. Les antenes parabòliques constitueixen un exemple freqüent d’ús dels paraboloides
el.ĺıptics de revolució.

6.12.6 Exercicis

1 Parametritzeu la superf́ıcie de revolució generada per una el.lipse

(x−R)2

a2
+
z2

b2
= 1

que no talli l’eix Oz, generada per una rotació completa al voltant de l’eix Oz. El resultat és un
“tor” o superf́ıcie “tòrica” de secció el.ĺıptica.

2 Parametrització de l’hiperboloide d’un full

a) Obteniu una parametrització de l’hiperboloide d’un full de revolució segons la parametrit-
zació general de qualsevol superf́ıcie de revolució.

b) Demostreu que l’hiperboloide d’un full es pot obtenir per deformació (af́ı) de l’hiperboloide
de revolució d’un full.

c) Obteniu a partir dels apartats anteriors una parametrització de l’hiperboloide d’un full.

3 Parametrització de l’hiperboloide de dos fulls
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a) Obteniu una parametrització de l’hiperboloide de dos fulls de revolució segons la parame-
trització general de qualsevol superf́ıcie de revolució.

b) Demostreu que l’hiperboloide de dos fulls es pot obtenir per deformació (af́ı) de l’hiperbo-
loide de revolució de dos fulls.

c) Obteniu a partir dels apartats anteriors una parametrització de l’hiperboloide de dos fulls.

4 Parametrització del paraboloide el.ĺıptic

a) Obteniu una parametrització del paraboloide de revolució segons la parametrització general
de qualsevol superf́ıcie de revolució.

b) Demostreu que el paraboloide el.ĺıptic es pot obtenir per deformació (af́ı) del paraboloide
de revolució.

c) Obteniu a partir dels apartats anteriors una parametrització del paraboloide el.ĺıptic.

5 Parametritzeu els tors de la figura 6.36. El de la subfigura de la dreta té l’eix coincident amb l’eix
Ox i el pla diametral és el pla de coordenades yz; el de la subfigura esquerra té l’eix coincident
amb Oy i el pla diametral és el pla de coordenades xz.

Figura 6.36

6 Determineu l’equació de la superf́ıcie de revolució generada per la recta{
x+ y − 2z + 4 = 0
x− y − 2 = 0

en girar al voltant de l’eix Oz.

7 Determineu l’equació de la superf́ıcie de revolució generada per la recta{
x = t− 2
y = t− 1
z = 2t+ 1

en girar a l’entorn de l’eix Oy.

8 Determineu l’equació de la superf́ıcie de revolució generada per la hipèrbola

z2

2
−
y2

2
= 1

en girar a l’entorn de l’eix Oy.

9 Determineu l’equació del tor generat per la revolució de la circumferència{
x2 − 4x+ y2 + 3 = 0
z = 0

al voltant de l’eix Oy.
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6.13 Normal a una superf́ıcie

6.13.1 Producte vectorial fonamental

Considerem la superf́ıcie representada per l’equació vectorial

�r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), (u, v) ∈ I1 × I2 = T.

Si x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v) són derivables parcialment en T = I1 × I2, definim

∂�r
∂u = (∂x∂u ,

∂y
∂u ,

∂z
∂u)

∂�r
∂v

= (∂x
∂v

, ∂y
∂v

, ∂z
∂v

)
i considerem el producte vectorial

−→
N =

∂�r

∂u
∧

∂�r

∂v
.

El producte vectorial anterior s’anomena producte vectorial fonamental de la representació �r de
la superf́ıcie en els paràmetres (u, v). Vegem-ne alguns exemples.

6.13.2 Exemples

Exemple 6.1. Superf́ıcies amb representació expĺıcita z = F (x, y). Considerem la parametrit-
zació

�r(x, y) = (x, y, F (x, y)).

Aleshores tindrem

∂�r

∂x
= (1, 0,

∂F

∂x
)

∂�r

∂y
= (0, 1,

∂F

∂y
)

−→
N =

∂�r

∂x
∧

∂�r

∂y
= (−

∂F

∂x
,−

∂F

∂y
, 1)

Exemple 6.2. L’esfera. Considerem l’esfera de centre l’origen i radi R. Utilitzant com a
paràmetres la longitud θ i la latitud ϕ, resulta la coneguda parametrització

�r(θ, ϕ) = (R cosϕ cos θ,R cosϕ sin θ,R sin θ),

per a la qual tenim

∂�r

∂θ
= (−R sin θ cosϕ,R cos θ cosϕ, 0)

∂�r

∂ϕ
= (−R cos θ sinϕ,−R sin θ sinϕ,R cosϕ),

i, per tant,
−→
N =

∂�r

∂θ
∧

∂�r

∂ϕ
= R cosϕ�r(θ, ϕ).

Una superf́ıcie parametritzada �r(u, v), (u, v) ∈ T és regular si en T les funcions ∂�r
∂u , ∂�r

∂v són

cont́ınues i el producte vectorial fonamental ∂�r
∂u

∧ ∂�r
∂v

és no nul . Observem que aquest concepte
està lligat a la parametrització concreta.
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6.13.3 Normal a una superf́ıcie

Direm que una corba plana γ(t) és regular si γ′(t) �= �0, per a tot t. Es diu que una corba C sobre
una superf́ıcie S, parametritzada per �r(u, v), (u, v) ∈ T , és regular si és imatge C = �r(C0) d’una
corba C0 regular en T . Sigui ara α(t) = �r(γ(t)) la parametrització corresponent de la corba
C sobre la superf́ıcie S; la tangent en el punt corresponent al valor t del paràmetre és α′(t).
Aplicant la regla de la cadena podem provar que α(t) i ∂�r

∂u
∧ ∂�r

∂v
són ortogonals i, en conseqüència

el producte vectorial fonamental és ortogonal en cada punt de α(t) al vector tangent a la corba
C; i això per a cada corba com l’anterior.

Si normal a una superf́ıcie en un punt és la direcció perpendicular en el punt a les tangents de
totes les corbes regulars que estan sobre la superf́ıcie i passen pel punt en qüestió, aleshores el
producte vectorial fonamental

∂�r

∂u
∧

∂�r

∂v

és normal a S en el punt on s’hagin calculat les derivades parcials. Amb aquest vector podem
calcular immediatament el pla tangent a la superf́ıcie en cada punt on

∂�r

∂u
∧

∂�r

∂v
�= �0

Saber calcular la normal a una superf́ıcie és de primeŕıssima importància per a diversos al-
gorismes d’obtenció d’imatges realistes d’escenes tridimensionals. També és útil per construir
superf́ıcies tangents en un punt determinat, per col.locar superf́ıcies en posicions especials, tan-
gents a algun del plans de coordenades, i per obtenir superf́ıcies paral.leleles a una superf́ıcie
donada. Vegem, per exemple, la construcció de dos tors tangents a la figura 6.37.

Figura 6.37

El punt clau és que la normal permet l’obtenció de sistemes locals cartesians, com es veu a la
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figura 6.38, que després es poden utilitzar per a construcció geomètrica.

Figura 6.38

A la figura 6.39 es pot veure un exemple de construcció mitjançant canvi de sistemes de coor-
denades utilitzant el sistema cartesià local en un punt del tor, derivat del càlcul de la normal a
la superf́ıcie en el punt.

Figura 6.39

6.13.4 Exercicis

1 Calculeu la normal i el pla tangent a l’esfera en un punt arbitrari de la superf́ıcie.

2 Calculeu la normal i el pla tangent a l’el.lipsoide en un punt genèric de la superf́ıcie.

3 Calculeu la normal al cilindre d’eix Oz i radi a en un punt arbitrari de la superf́ıcie.

4 Doneu una parametrització del tor i calculeu la normal en un punt arbitrari de la superf́ıcie.

5 Considerem el cilindre x2+ y2 = a2, a > 0, i considerem la generatriu formada per tots els punts
que tenen un mateix angle polar θ0. Demostreu que el pla tangent al cilindre a tots els punts de
la generatriu és el mateix per a tots el punts. Obteniu-ne l’expressió en funció del paràmetre θ0.

6 Determineu l’equació de l’esfera de centre (−3, 2, 0) que és tangent al pla x− 4y + 8z = 16.

6.14 Introducció al disseny de superf́ıcies

Els mètodes de disseny de superf́ıcies en informàtica gràfica i CAD conformen una vasta disci-
plina de la qual en aquesta obra general només podem donar una breu not́ıcia. El lector que hi
estigui interessat pot consultar, entre d’altres, [FARI92].

6.14.1 Superf́ıcies de Bézier

El mètode anàleg al de les corbes de Bézier, però per a superf́ıcies, el mètode de Bézier per al
disseny de superf́ıcies. En aquest cas es considera una malla de punts de l’espai, normalment
escollits amb programes interactius d’edició 3D, punts que indicarem per Pij , amb i = 0, · · · , n
i j = 0, · · · ,m, i que formen l’anomenada malla de control que dóna forma a la superf́ıcie, i la
parametrització

S(u, v) =
n∑

i=0

m∑
j=0

Bn,i(u)Bm,j(v)Pij , 0 ≤ u ≤ 1, 0 ≤ v ≤ 1,
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on

Bn,i(u) =

(
n

i

)
ui(1 − u)n−i,

és el polinomi de Bernstein.

A continuació es presenten alguns exemples de superf́ıcies de Bézier amb la malla de control
visible (figures 6.40 i 6.41).

Figura 6.40

Figura 6.41

A les figures 6.42 i 6.43 s’experimenta amb diverses malles.

Figura 6.42

Figura 6.43

6.15 Obtenció de parametritzacions per canvi de sistema
de coordenades

A partir de les parametritzacions de les figures en la posició canònica, posició en la qual és més
fàcil formular parametritzacions, és possible obtenir parametritzacions en posicions arbitràries
mitjançant l’ús de canvis de sistemes de coordenades.
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Vegem-ne un exemple. Imaginem que volem parametritzar el cilindre de radi R i d’eix la
recta r : x = y, z = 0, és a dir, la bisectriu del primer quadrant del pla z = 0. Suposem el
problema resolt i el cilindre constrüıt o col.locat tal com es vol. Considerem el nou sistema de
coordenades cartesianes on l’origen és el mateix O, i la base té com a tercer vector l’eix que ha

de ser del cilindre, és a dir, és vector director de r. Aleshores podem prendre �e3
′ = (

√
2
2 ,

√
2
2 , 0),

�e1
′ = �e3 = (0, 0, 1) i e2

′ = �e3
′ ∧ �e1

′ = (
√
2
2 ,−

√
2
2 , 0). Ara, de X = AX ′ + W , n’obtenim una

parametrització:


 x̄(θ, z)

ȳ(θ, z)
z̄(θ, z)


 =


 0

√
2
2

√
2
2

0 −
√
2
2

√
2
2

1 0 0




 R cos θ

R sin θ
z


 =




√
2
2 R sin θ +

√
2
2 z

−
√
2
2 R sin θ +

√
2
2 z

R cos θ




6.16 Exercicis

1 Determineu l’equació de la superf́ıcie generada per una recta que passa pel punt (3, 0, 0) i es

repenja en la circumferència

{
x = 0
y2 + z2 = 1

. Què és aquesta superf́ıcie?

2 Helicoide de pla director. S’anomena helicoide de pla director la superf́ıcie generada per una
recta que es desplaça, repenjant-se en una hèlix circular i el seu eix, tot mantenint-se paral.lela
al pla de la base del cilindre al qual pertany l’hèlix. Podem suposar per a l’exercici que l’eix de
l’hèlix és l’eix Oz i que l’hèlix és directa.

a) Obteniu una parametrització de l’helicoide.

b) Obteniu l’equació cartesiana de l’helicoide.

c) Obteniu les equacions de l’helicoide de pla director generat per una recta que es repenja en
una hèlix circular directa i en l’eix de l’hèlix, que coincideix amb Ox, essent R = 3 el radi
del cilindre corresponent a l’hèlix i b = 3π el seu pas.

Figura 6.44

3 Superf́ıcie ciĺındrica generalitzada. S’anomena superf́ıcie ciĺındrica de directriu una corba donada
i de direcció una recta o direcció donada la superf́ıcie generada per la recta mòbil (generatriu)
que es mou repenjant-se sobre la corba i mantenint-se paral.lela a la direcció donada. Tenim com
a casos particulars els cilindres de segon ordre i els plans (cas en el qual la directriu és una recta
i la direcció no coincideix amb la directriu).

a) Indiqueu alguna directriu i direcció de la superf́ıcie ciĺındrica d’equació y2 = 2z + 3.

b) Donada una parametrització de la directriu, escriviu una parametrització de la superf́ıcie
ciĺındrica.
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c) Obteniu l’equació de la superf́ıcie ciĺındrica de directriu la corba{
x = t+ 1
y = t2

z = t

i generatrius paral.leles a la recta x = 2z, y = z.

d) Estudieu si l’equació x3−3x2z+3xz2− z3+ z−y = 0 correspon a una superf́ıcie ciĺındrica.

e) Proveu que l’equació x2 − 4xz + 4z2 − 3x + 7z − y + 3 = 0 correspon a una superf́ıcie
ciĺındrica. Obteniu l’equació d’una de les seves directrius i la direcció de les generatrius.

4 Superf́ıcie cònica generalitzada. És la superf́ıcie generada per una recta mòbil (generatriu) que
passa per un punt fix (vèrtex del con ) i pels punts d’una corba fixa, la directriu del con . En
alguns casos particulars obtenim cons de segon ordre.

a) Suposant la directriu parametritzada, obteniu una parametrització del con de la directriu i
el vèrtex donats.

b) Obteniu l’equació del con de vèrtex (1, 1,−2) i de directriu la corba{
x2 − y2 = 1
z = −3.

c) Obteniu l’equació del con de vèrtex (1, 0,−3) i directriu la corba{
x = 1 + t

y = t2

z = 0.

d) Determineu l’equació de la superf́ıcie cònica de vèrtex l’origen i de directriu la corba x2 =
y, x+ z − 1 = 0.

5 La superf́ıcie conoide o, simplement, el conoide, és la superf́ıcie generada per una recta que es
mou recolzant en una corba i una recta fixes, mantenint-se paral.lela a un pla fix. La corba és la
directriu del conoide, la recta n’és l’eix i el pla n’és el pla director.

Figura 6.45

a) Suposant parametritzada la corba directriu, escriviu una parametrització del conoide cor-
responent, suposant que només es considera la part de la superf́ıcie generada pels segments
determinats per l’eix i la directriu.

b) Estudieu el cas particular del conoide de pla director xy, eix Oz i directriu una recta, com
per exemple la recta x = y = z. Quina és, en general, la superf́ıcie generada per les rectes
paral.leles a un pla fix que passen per dues rectes fixes que es creuen?

c) Determineu les equacions paramètrica i cartesiana del conoide d’eix Oz, pla director xy i

directriu la corba

{
x2 + z2 = 4
y = 3

.

d) Determineu les equacions paramètrica i cartesiana del conoide de pla director yz, eix{
x+ z = 1
y = 0

i directriu la paràbola

{
y2 = x

z = 0
.
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e) Obteniu les equacions del conoide generat per la recta que es mou paral.lelament al pla xz,
i recolza en la recta x = 3, z = 0 i en l’el.lipse y2 + 4z2 = 4, x = 0.

f ) Obteniu les equacions del conoide generat per la recta que es mou paral.lelament al pla xy
i intercepta les rectes z = −2, y = 0 i z = 1, x = y.

6 Cilindroide. És la superf́ıcie generada pel moviment d’una recta (generatriu) que talla dues
corbes donades fixes (directrius) i es manté paral.lela a un pla donat fix. Suposant les corbes
directrius parametritzades, obteniu una parametrització d’un cilindroide.

7 Obteniu una parametrització de la corba intersecció del paraboloide circular z = x2 + y2 i el pla
2x+ 2y + z = 0. Què és aquesta corba? És una circumferència? Raoneu les respostes.

8 Sigui C un con circular recte, d’altura h, semiangle d’obertura α, amb el vèrtex a l’origen O,
“tombat” sobre el pla z = 0, és a dir, tangent a z = 0 per una generatriu, contingut en el
semiespai z ≥ 0 i situat de tal manera que el segment que uneix el vèrtex amb el centre de la
base es projecta ortogonalment sobre z = 0 en la recta x = y, z = 0. Obteniu una parametrització
del con en el sistema de coordenades habitual.

9 Parametritzeu la corba intersecció del paraboloide el.ĺıptic z = x2+y2 amb el pla 2x+2y+z−2 = 0.
Què és aquesta corba? Raoneu la resposta.

10 Considerem el con de vèrtex l’origen O, d’eix l’eix de coordenades Oz i d’angle de semiobertura
de 45◦.

a) Obteniu l’equació cartesiana de la superf́ıcie.

b) Considerem la corba espiral Γ a l’espai que es projecta sobre el pla z = 0, paral.lelament a
Oz, sobre l’espiral d’Arquimedes r = θ. Suposeu que Γ està parametritzada en funció de θ
per x = x(θ), y = y(θ), z = z(θ) = θ. Completeu la parametrització de Γ i proveu que està
continguda al con anterior.

c) Considereu la part del con corresponent a 0 ≤ z ≤ 6π i escolliu sobre la corba espiral n punts
P1, P2, · · · , Pn, corresponents a valors diferents dels paràmetres θi ∈ [0, 6π],∀i = 1 · · · , n,
i considereu la corba de Bézier B de poligonal de control P1, · · · , Pn. Serà visible aquesta
corba B per a un observador exterior al con, situat al semiespai z < 6π? Raoneu la resposta.

11 Considerem l’esfera de centre l’origen O i radi R i dos punts P,Q tals que el segment PQ és
exterior a l’esfera. Obteniu una parametrització de la corba intersecció de l’esfera i el triangle
OPQ.

12 Obtenim una parametrització de la superf́ıcie generada per les rectes que són paral.leles al pla
z = 0 i passen per l’eix Oz i la recta r : X = (1, 1, 0) + λ(1, 1, 1), λ ∈ R.

13 Considereu el cilindre (generalitzat) recte de directriu l’espiral d’Arquimedes r = aθ, a > 0.
Parametritzeu la corba intersecció del cilindre amb el pla x+ y + z − 1 = 0.

14 Donada l’espiral d’Arquimedes r = aθ (en el pla xy), es construeix el cilindre recte generalitzat de
directriu l’espiral. Donada H es considerarà només la part corresponent a l’interval 0 ≤ z ≤ H.
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O

X

Y

Z

Es tracta de situar una còpia de la figura
anterior a l’espai de manera que el paper
que complia l’eix Oz a la figura original
ara el compleixi la recta que passa per
l’origen i té vector director (1, 1, 1), com
es pot veure a la figura. Suposem que
el pla que conté la directriu dista

√
3 de

l’origen. La resta d’elements que fan fal-
ta per a una col.locació precisa resten de
lliure elecció. Doneu una parametrització
d’aquesta superf́ıcie.

15 Considereu el pla π : x + y + z − 3 = 0, i siguin A,B,C els punts d’intersecció del pla amb els
eixos de coordenades Ox,Oy,Oz, respectivament. Siguin P el punt mitjà del segment AC i Q el
punt mitjà del segment AB. Considereu el cilindre de radi R dipositat sobre el pla, de manera
que la generatriu de contacte coincideix amb la recta PQ, i que està situat en el semiespai que
no conté l’origen, d’entre els dos determinats per π. Obteniu una parametrització de la part del
cilindre limitada per “tapes” o bases que contenen, respectivament, els punts P,Q.

6.17 Alguns exercicis resolts

Enunciat 6.9

Proposeu un mètode per obtenir una parametrització de la intersecció d’una esfera i un pla,
sabent que la intersecció és una circumferència (suposem intersecció efectiva). Particularitzeu
al cas de l’esfera unitat S : x2 + y2 + z2 = 1 i el pla Π : x + y + z = 1.

Resolució

Tal com s’ha fet en casos anteriors, si tenim una circumferència de radi R, centre C = (xc, yc, zc),
situada sobre el pla Π, resulta fàcil obtenir-ne una parametrització per canvi de sistema de coor-
denades. En efecte, s’estableix un nou sistema de coordenades cartesianes amb nou origen O′

coincidint amb el centre de la circumferència C i amb una base tal que l’eix z′ sigui perpen-
dicular al pla Π (per exemple, �e3

′ es pot obtenir per unitarització del vector normal al pla
−→
N = (1, 1, 1) i la resta, per productes vectorials convenients). D’aquesta manera tenim la
matriu de canvi de base A = (�e1

′ �e2
′ �e3

′) (vectors en columna) i posteriorment podem
obtenir la parametrització mitjançant:


 x(t)

y(t)
z(t)


 = A


 R cos t

R sin t
0


+


 xc

yc
zc


 , 0 ≤ t ≤ 2π.

Per tant, el problema és determinar C,R.

Es fàcil veure la propietat següent: la perpendicular a Π per O, centre de l’esfera, passa per
C o, equivalentment, C és la projecció ortogonal del centre O sobre Π. Directament, o bé
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utilitzant fórmules del caṕıtol sobre geometria mètrica que resolen aquest problema, s’obté
immediatament C = (13 ,

1
3 ,
1
3 ). Ara, pel que fa al radi R de la circumferència, si R′ és el radi

de l’esfera i d̄ és la distància del centre de l’esfera O a C, pel teorema de Pitàgores podem

escriure R =
√

R′2 − d̄2. En aquest cas concret tindrem d̄ = ‖C − O‖ = 1√
3

i, per tant,

R =
√

1 − 1
3 =

√
2
3 .

Enunciat 6.10

Superf́ıcies tubulars. Considereu el
“tub” de radi R i “eix” la corba paramè-
trica γ(t) de l’espai tridimensional, su-
perf́ıcie generada per les circumferències
de radi R, de centre els punts de γ(t),
situades en els plams perpendiculars a
les direccions tangents a la corba en els
seus diversos punts. Algunes superf́ıci-
es conegudes, com el cilindre o el tor, es
poden obtenir d’aquesta manera. Propo-
seu una parametrització de la superf́ıcie
generada d’aquesta forma. Suposem que
γ′(t) �= 0 per a tots els punts de la corba.

Resolució

La idea és construir per a cada punt γ(t) de la corba un nou sistema de coordenades cartesianes
local St amb origen O′t = γ(t) i d’eix �e3

′, determinat pel vector γ(t), tangent a la corba, per
als punts per als quals γ′(t) �= 0, que podem suposar que són tots. De fet, �e3

′ depèn de t, és a
dir, és �e3

′ = �e3
′(t) i anàlogament els vectors que se’n derivin.

Escollim �e3
′ = 1

‖γ′(t)‖γ
′(t), vector amb no tots els components nuls. Si �e3

′ = (a1(t), a2(t), a3(t),

buscant l’ortogonalitat amb aquest vector, podem prendre q1 = (a2(t),−a1(t), 0), o bé alguna
combinació de tipus similar, si hi hagués components nuls, i resultés nul el vector q. Passem a
unitari: �e1

′ = 1
‖q1‖

q1. Finalment prenem �e2
′ = �e3

′ ∧ �e1
′, ja unitari.

Fixat el paràmetre t, cosa que és el mateix que fixar el punt γ(t) de la corba, la circumferència
corresponent a la descripció anterior és al pla de coordenades x′y′ i es parametritza per la
parametrització habitual: (R cos θ,R sin θ, 0). En conseqüència, en el sistema original podem
escriure la parametrització derivada d’aquesta cosntrucció; la parametrització buscada és:

S(t, θ) = γ(t) + (R cos θ)�e1
′ + (R sin θ)�e2

′ + 0�e3
′ = γ(t) + (R cos θ)�e1

′ + (R sin θ)�e2
′

Una expressió d’aquest tipus es pot passar directament a la funció ParametricPlot3D de
Mathematica. Si volguéssim l’expressió expĺıcita hauŕıem de substituir els nous vectors en
termes de la seva expressió en funció de t.

Hi ha moltes maneres de construir bases auxiliars com l’anterior. Per exemple, es podria
utilitzar l’anomenat triedre de Frénet ([APOS77, COFG95]). Convé tenir present que l’elecció
de la base del pla perpendicular a la tangent a la corba pot produir efectes de torsió, que es
posaran de manifest si representem la superf́ıcie com a malla polièdrica.

La figura que acompanya l’enuciat és un tub d’eix una cúbica; concretament, γ(t) = (t, t3, 0).



288 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

Podem veure a continuació una superf́ıcie tubular d’eix una hèlix circular.
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