
Caṕıtol 8

Transformacions afins 3D

Seguint amb el llenguatge de les transformacions, en
aquest caṕıtol es tracten les afinitats tridimensionals.
S’estudien les isometries en dimensió 3 i es dedica es-
pecial atenció al tema de les rotacions i les simetries
especulars. En particular, es presenten diversos mè-
todes pensats per a la programació eficient de les es-
mentades transformacions: per mètodes directes, per
canvis de sistemes de coordenades i per concatenació
de transformacions més simples (per exemple, la rota-
ció respecte d’un eix arbitrari es pot formular com a
concatenació de translacions i rotacions respecte dels

eixos de coordenades). A la il.lustració adjunta s’observa el resultat d’aplicar iteradament una
rotació respecte de l’eiz Oz sobre un tor de pla diametral vertical.

En l’estudi de les transformacions proposarem el màxim de mètodes de resolució dels problemes
perquè el lector pugui adquirir destresa en aquests aspectes de la geometria, com correspon a
una obra d’estudi. També arribarem, però, al desenvolupament final en el qual s’ofereixen
fórmules llestes per utilitzar directament a la programació.

8.1 Transformacions afins tridimensionals

Les transformacions afins tridimensionals tenen en coordenades l’expressió que s’indica segui-
dament. Donem també la matriu ampliada corresponent:




x′ = a11x + a12y + a13z + t1
y′ = a21x + a22y + a23z + t2
z′ = a31x + a32y + a33z + t3




a11 a12 a13 t1

a21 a22 a23 t2

a31 a32 a33 t3

0 0 0 1
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8.2 Translacions tridimensionals

Les equacions i la matriu ampliada corresponent a una translació tridimensional de vector
�w = (a, b, c) són del tot anàlogues a les del cas bidimensional:




x′ = x + a
y′ = y + b
z′ = z + c

T̄�w =




1 0 0 a

0 1 0 b

0 0 1 c

0 0 0 1




Figura 8.1.
A la figura es construeixen les piràmides resultants
d’agrupar cada cara d’un dodecàedre amb el seu
centre. Després es traslladen segons vectors per-
pendiculars a les cares del dodecàedre.

Figura 8.2.
Una vegada més, observeu
com les transformacions, en
aquest cas les translacions
tridimensionals, poden ser
eines de construcció geomè-
trica. A partir d’una figura
primitiva, com el cub, es pot
construir un objecte similar
al cub de Rubik.

8.3 Canvis d’escala tridimensionals

Els canvis d’escala tridimensionals són del tot similars als canvis d’escala en el pla. Per analogia
al cas bidimanesional, podem escriure immediatament les equacions i la matriu ampliada del
canvi d’escala de factors d’escala (ordenats segons els eixos) (λ, µ, ρ) i de centre C = (a, b, c):




x′ = λ x + a(1 − λ)
y′ = µ y + b(1 − µ)
z′ = ρ z + c(1 − ρ)

ĒC
λµρ =




λ 0 0 a(1 − λ)

0 µ 0 b(1 − µ)

0 0 ρ c(1 − ρ)

0 0 0 1
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Figura 8.3.
Observeu una aplicació del
canvi d’escala (homotècia) a
la figura (tot i que combina-
da amb translació).

8.4 Rotacions 3D

Donem en primer lloc la definició de gir respecte d’una recta (anomenada eix de gir) a l’espai.

Definició 8.1 Donada una recta r a l’espai tridimensional i considerant per a cada punt P ∈
R
3 el pla πP que passa per P i és perpendicular a πP , el gir Gω

r d’eix la recta r i angle ω
és la transformació de l’espai que fa correspondre a cada punt P ∈ R3 el punt P ′ = Gω

r (P )
determinat per les condicions següents:

• P ′ ∈ πP .

• Si R = πP ∩ r, aleshores d(R,P ) = d(R,P ′).

• L’angle entre els vectors
−→
RP ,

−−→
RP ′ és ω.

Observem que, malgrat que incorpora allò que és essencial en el concepte de rotació, aquesta
definició no determina completament la transformació, ja que hi poden haver dues possibilitats,
excepte en el cas que l’angle sigui 0 o π. Per aquest motiu definim el concepte més prećıs de
gir o rotació positiva respecte d’un eix orientat (i, anàlogament, de rotació negativa).

Definició 8.2 Donat �u �= 0 i ω ∈ (0, π), la rotació vectorial positiva Rω
�u d’angle ω i eix �u és

l’aplicació lineal ϕ : R3 �→ R3 tal que deixa invariants els vectors de la mateixa direcció que �u i
si �v és un vector ortogonal a �u, aleshores ϕ(�v) és tal que

• ϕ(�v) és ortogonal a �u.

• ‖ϕ(�v)‖ = ‖�v‖.

• L’angle que formen �v, ϕ(�v) és ω.

• dete({�v, ϕ(�v), �u}) > 0, és a dir, que {�v, ϕ(�v), �u} és una base de la mateixa orientació que
{�e1, �e2, �e3}.

En cas contrari pel que fa a l’última condició, és a dir, si dete({�v, ϕ(�v), �u}) < 0, tindrem una
rotació vectorial negativa d’angle ω ≥ 0. Observeu que aquesta és la condició que controla com
es gira en una rotació, és a dir, “cap a quin costat”.

Les rotacions d’angles 0, π, les considerem positives.
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En aquest cas la rotació tridimensional positiva n’indueix una de positiva al subspai ortogonal
a �u orientat per �u de la manera habitual.

�u ω

r

�v

ϕ(�v)

�u ω

r
�v

ϕ(�v)

Figura 8.4

Observeu que la definició anterior és correcta, és a dir l’aplicació queda efectivament definida,
ja que pel teorema de la projecció ortogonal resulta la descomposició d’un vector �x qualsevol
en suma d’un vector en la direcció d’�u i un altre ortogonal: �x = proj�u�x + (�x− proj�u�x).

Podŕıem ara prosseguir donant (seguint esquemes del caṕıtol anterior) la definició de rotació
positiva i negativa respecte d’un eix orientat que passi per l’origen i després respecte d’una
recta orientada qualsevol. Procedim directament; amb les notacions anteriors,

Definició 8.3 Donada una recta r orientada pel vector �u i ω ∈ (0, π), el gir positiu Gω
�u d’angle

ω d’eix orientat r és la transformació que fa correspondre a cada punt P ∈ R3 el punt P ′ ∈ R3

tal que, si R = πP ∩ r, aleshores la base {
−→
RP,

−−→
RP ′, �u} és de la mateixa orientació que la

canònica {�e1, �e2, �e3}, és a dir dete(
−→
RP,

−−→
RP ′, �u) > 0. En cas contrari tindrem un gir negatiu

d’angle ω ≥ 0. En el cas ω = 0, π el gir es considera positiu.

Comentaris. Aquestes definicions mereixen força comentaris informals.

1. La definició donada equival a dir que una rotació positiva indueix sobre els plans perpendicu-
lars a l’eix orientat rotacions que es “veuen” com a antihoràries des de l’eix de rotació “positiu”
o, equivalentment, des del semiespai cap on “apunta” �u d’entre els dos possibles determinats per
un pla (recordeu que a l’espai tridimensional no té sentit parlar de girs antihoraris o recorreguts
antihoraris sobre un pla a l’espai intŕınsicament, ja que només té sentit “vistos des de” i depèn
per tant del semiespai des d’on “mirem”el pla). La situació és radicalment diferent respecte del
cas 2D, “on no hi ha darrere des d’on mirar”!

2. Considerem la recta r i, associat al punt P , el pla πP , que orientem pel vector �u normal al pla
segons el procediment habitual, consistent a escollir una base �v1, �v2 del subspai director del pla
de manera que {�v1, �v2, �u} i la base canònica determinin la mateixa orientació. El procediment
es pot semiautomatitzar escollint un vector �v que ens pugui interessar per a una aplicació
determinada, per exemple, i després prenent la base {�v, �u∧�v, �u}, o encara es pot automatitzar
més prenent �v = �e3 ∧ �u si els vectors �e3, �u són linealment independents (en el cas que siguin
dependents podem simplement escollir �v = �e1 o similar). Al final del procés tenim el pla orientat
amb una orientació relativa a �u (�u-orientat). Podem partir de �u unitaritzat i aleshores obtenim
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una base ortonormal directa. Les rotacions 2D indüıdes per la rotació 3D positiva sobre el pla
perpendicular coordenat i orientat segons el procediment descrit són rotacions positives 2D (ho
podŕıem justificar convertint el pla en el pla z′ = 0 corresponent al nou sistema de coordenades
que hi hem constrüıt, eliminar el tercer component 0 i convertir la rotació indüıda en una rotació
autènticament 2D), és a dir “van des del primer semieix positiu de coordenades cap al segon
semieix positiu de coordenades pel camı́ més curt”.

3. Tots aquest conceptes de positivitat són dependents de l’orientació global escollida a l’espai;
en canviar d’orientació els girs “positius” produeixen l’efecte oposat. Es pot programar la
rotació positiva i obtenir l’efecte de la rotació negativa corresponent prenent angles negatius.

8.4.1 Rotacions respecte dels eixos de coordenades

Anem a descriure matricialment en aquesta secció les rotacions positives respecte dels eixos
de coordenades cartesians orientats segons l’orientació habitual. Es considera la base canònica
usual de R3 {�e1, �e2, �e3}, amb els vectors orientant els eixos que determinen.

Es consideraran rotacions positives respectes dels eixos de coordenades orientats les rotacions
que són positives segons la definició general de rotació positiva respecte d’un eix orientat. Això
significarà per a cada un dels eixos el que es mostra a la figura 8.5.

Rα
x

Rβ
y

Rγ
z

x+

z+

y+

γ

αβ

Figura 8.5

Rotació positiva respecte de l’eix Ox. Amb angle α ≥ 0, la rotació positiva corresponent indueix
una rotació sobre el pla de coordenades yx que és positiva, que es “veu” com a antihorària des
de l’eix x+ i que, equivalentment, va de l’ara primer eix positiu de coordenades y+ (en el pla
orientat per {�e2, �e3}) al segon eix positiu de coordenades z+. La rotació en el pla bidimensional
yz tindria la matriu que correspon a les rotacions 2D positives (amb angle positiu), és a dir,

(
cosα − sinα
sinα cosα

)

Anem a obtenir la matriu corresponent. Si indiquem per ϕ la rotació vectorial corresponent,
aleshores simplement hem de calcular les imatges de la base ϕ(�e1), ϕ(�e2), ϕ(�e3). Per les propie-
tats de la rotació, els vectors de l’eix de rotació són invariants i, per tant, és ϕ(�e1) = �e1. Sigui
ara ϕ(�e2) = a�e1 + b�e2 + c�e3, expressió de la imatge en la base canònica. Per la conservació del
producte escalar, tenim �e1 ·�e2 = 0 =⇒ 0 = ϕ(�e1) ·ϕ(�e2) = �e1 ·ϕ(�e2) = �e1 · (a�e1+ b�e2+ c�e3) = a.
Anàlogament provaŕıem que, si ϕ(�e2) = a′�e1 + b′�e2 + c′�e3, aleshores a′ = 0. En conseqüència,
la matriu corresponent és
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 1 0 0

0 a a′

0 b b′




on la “caixa” de les a, b, a′, b′ és justament una rotació 2D positiva d’angle α. Per tant, i
finalment, podem escriure (amb notacions equivalents, que farem servir indistintament)

Rα
x = Rα

1 = Rα
�e1

=


 1 0 0

0 cosα − sinα
0 sinα cosα




Rotació positiva respecte de l’eix Oz

El raonament en aquest cas és similar al de l’eix Ox. La matriu del gir positiu d’angle γ ≥ 0
respecte de l’eix Oz orientat per �e3 és (n’indiquem notacions que farem servir indistintament)

Rγ
z = Rγ

3 = Rγ
�e3

=


 cos γ − sinγ 0

sin γ cos γ 0
0 0 1




Figura 8.6.
A la figura es fa una rotació d’u-
nes de les peces del cub de Rubik
respecte de l’eix Oz.

Rotació positiva respecte de l’eix Oy

La rotació positiva respecte de l’eix Oy orientat per �e2 d’angle β ≥ 0 indueix una rotació positiva
en el pla perpendicular orientat per �e2, és a dir, considerant la base {�e3, �e1, �e2} (orientant el
pla per aquests vectors, en l’ordre indicat), que dóna lloc a una orientació sobre el pla que
és oposada a l’orientació derivada de l’orientació originària, donada per {�e1, �e3}. Per tant, la
rotació positiva 3D indueix sobre el pla de coordenades perpendicular (o equivalentment sobre
el subspai {�e1, �e3}) una rotació negativa bidimensional, que va de l’ara segon eix de coordenades
positiu z+ al primer eix de coordenades positiu x+. Ara bé, la matriu que en el pla bidimensional
produeix una rotació 2D negativa utilitzant un angle β ≥ 0 té la forma,

(
cosβ sinβ
− sinβ cosβ

)

Un cop establert això, ja resulta fàcil, per raonaments similars als altres casos, escriure la matriu
de la rotació vectorial corresponent:

Rβ
y = Rβ

2 = Rβ
�e2

=


 cosβ 0 sinβ

0 1 0
− sinβ 0 cosβ




Es poden finalment formular les matrius ampliades de les rotacions positives respecte dels eixos
de coordenades:
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1 0 0 0

0 cosα − sinα 0

0 sinα cosα 0

0 0 0 1







cosβ 0 sin β 0

0 1 0 0

− sin β 0 cos β 0

0 0 0 1







cos γ − sin γ 0 0

sin γ cos γ 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1




Observació. Les rotacions 3D en general no commuten. El lector pot comprovar, efectuant el

producte matricial, que R
π/2
z R

π/2
y �= R

π/2
y R

π/2
z .

8.4.2 Rotació respecte d’un eix arbitrari

Hi ha diversos mètodes per tractar el tema. Exposarem diverses solucions possibles per tal que
el lector disposi d’eines diversificades, depenent de les situacions. Per exemple, si és usuari de
software amb nul.la programabilitat però que porta incorporades les translacions i les rotacions
respecte dels eixos de coordenades, pot utilitzar el mètode de concatenació de transformacions
per obtenir un gir respecte d’un eix arbitrari. Si disposa d’un llenguatge matemàtic de molt
alt nivell, que accepti expressions vectorials i simbòliques, pot estar interessat a utilitzar la
fórmula d’Euler per a l’obtenció d’un gir arbitrari. Si, finalment ha de programar la rotació
respecte d’un eix arbitrari, aleshores és preferible fer servir directament la matriu de rotació
que desenvoluparem.

A la figura 8.7 s’aplica una rotació respecte de l’eix de coordenades Oy d’angle π/2 a la figura
del cilindre x2 + y2 = 1, −1 ≤ z ≤ 1 i es representa conjuntament la figura original i la
transformada.

Figura 8.7

8.4.2.1 Programació per canvi de sistema de coordenades

Les equacions d’una rotació respecte d’un eix es poden obtenir per canvi de sistema de coor-
denades. La idea és construir una referència cartesiana adaptada per a la qual l’eix de rotació
sigui el tercer eix de coordenades z′ (o x′ o y′ si volguéssim considerar altres variants), amb la
qual cosa efectuar una rotació respecte d’aquest eix és efectuar una rotació respecte del tercer
eix de coordenades d’una referència; l’expressió matricial, ja la tenim disponible. En concret,
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es produirà una rotació positiva utilitzant en una referència positiva (de la mateixa orientació
que la base usual) la matriu de la forma

Gγ
3 = Rγ

3 =


 cos γ − sinγ 0

sin γ cos γ 0
0 0 1




Com ja s’ha dit abans, quan es considera un gir respecte d’un eix en realitat és respecte d’un
eix o una recta orientada. Escollida una orientació (d’entre dues possibles), la rotació positiva
és respecte d’aquesta orientació i és la que s’obté aplicant la matriu anterior, per a γ ≥ 0, cosa
que significa que l’eix orientat està tenint el mateix paper que té l’eix Oz orientat per �e3; si
canviem l’orientació l’efecte serà un gir d’angle oposat.

En conseqüència, doncs, suposem que tenim la recta de l’eix donada per un punt Q i un vector
director �u. Escollirem �e3

′ unitari i determinant lamateixa orientació que �u, és a dir �e3
′ = 1

‖�u‖�u.

Aleshores procedirem de la manera següent:

• Es construeix la base adaptada on el tercer vector determina la mateixa orientació de l’eix
que el vector director que ens interessa. Per productes vectorials adequats es pot construir
una base ortonormal de la mateixa orientació que la usual i, en conjunt, el sistema de
coordenades S′ = (Q; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}). Expressarem amb X ′ les coordenades en aquest
sistema i amb X̄ el transformat de X per la rotació. Sigui A la matriu de canvi de base
corresponent, matriu ortogonal, ja que correspon a un canvi entre bases ortonormals i,
per tant, d’inversa igual a la transposta.

• S’expressa el punt P (que cal girar) en el nou sistema de coordenades, és a dir, és P ′ =
AT (P −Q).

• S’aplica la transformació de rotació en el nou sistema de coordenades, que serà, per tant,
una rotació respecte del tercer (nou) eix de cordenades, és a dir P̄ ′ = Rγ

3P
′.

• Finalment, s’expressa el resultat en el sistema original: P̄ = AP̄ ′ + Q

Resumint resulta

Gγ
r (P ) = A(Gγ

3 (A
T (P −Q))) + Q

Vegem un exemple concret en el qual s’aplica aquest mètode.

Exemple 8.1. Obteniu per canvi de sistema de coordenades les equacions d’un gir positu d’angle
γ i d’eix la recta r : x = y, z = 1.

El problema no està ben definit ja que hem d’especificar una orientació de la recta, cosa que
farem en el curs de la resolució.

Sigui S = (O; {�e1, �e2, �e3}) el sistema de coordenades original, amb coordenades x, y, z. Obser-
vem que l’eix passa pel punt Q = (0, 0, 1) i que un vector director és �u = (1, 1, 0), que adoptem
com a determinació de l’orientació de l’eix. Definim ara una nova base ortonormal positiva,
d’acord amb l’esquema indicat anteriorment. Aleshores tindrem �e3

′ = 1
‖�u‖�u = 1√

2
(1, 1, 0) =

( 1√
2
, 1√
2
, 0). Resulta còmode prendre ara �e1

′ = e3 = (0, 0, 1), ja unitari, i finalment prendrem

�e2
′ = �e3

′ ∧ �e1
′ = ( 1√

2
,− 1√

2
, 0).

Tenim, doncs, en resum,
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�e1
′ = (0, 0, 1)

�e2
′ = ( 1√

2
,− 1√

2
, 0)

�e3
′ = ( 1√

2
, 1√
2
, 0)

La matriu de canvi de base A corresponent (i la transposta) és

A =


 0 1√

2
1√
2

0 − 1√
2

1√
2

1 0 0


 AT =


 0 0 1

1√
2

− 1√
2

0
1√
2

1√
2

0




En el sistema S′ = (Q; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}) la matriu de gir buscada és la matriu de gir respecte del
tercer eix de coordenades:

Gγ
3 = Rγ

3 =


 cos γ − sinγ 0

sin γ cos γ 0
0 0 1




Finalment, si calculem B = AGγ
3A

T , la rotació és

P ′ = Gγ
r (P ) = BP + (Q−BQ)

Observeu que la matriu ampliada corresponent és


 B Q−BQ

0 0 0 1




8.4.2.2 Programació per concatenació de transformacions afins

En primer lloc, podem suposar que l’eix r passa per l’origen, ja que si no fos aix́ı, primer
podŕıem fer una translació T−P , essent P ∈ r, que convertiria el problema en un d’equivalent
de rotació respecte d’un eix r0 que passa per l’origen i és paral.lel a r. S’efectuaria la rotació
de la figura i després es restituiria la situació desfent la translació. L’esquema seria

Rω
r = TP ◦Rω

r0 ◦ T−P

Suposem, doncs, que volem resoldre el problema d’efectuar un gir positiu d’angle ω respecte
d’un eix e orientat pel vector director �u = (u1, u2, u3), que podem suposar unitari (tot i que no és
imprescindible per al que ara anem a fer). Suposem que l’eix passa per l’origen de coordenades
(si no fos aix́ı aplicaŕıem el que hem dit abans).

La idea és efectuar una concatenació de rotacions respecte dels eixos de coordenades fins a
convertir el nostre eix de rotació en l’eix Oz, amb orientacions coincidents, cas per al qual ja
tenim resolt el problema. Es fa la rotació i després es desfan, en l’ordre invers, les rotacions
auxiliars realitzades. Se suposa que disposem de les rotacions respecte dels eixos en les formes
matricials descrites anteriorment, de manera que amb angles positius es produeixen rotacions
positives, i negatives amb angles negatius. D’entre diverses variants possibles, n’exposem una
únicament.



330 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

• Sigui �q = (0, u2, u3) la projecció ortogonal de �u sobre el pla de coordenades yz i considerem
l’angle que formen �q,�e3, angle que serà el de la rotació Rα

x respecte de l’eix Ox que situarà
�q sobre �e3 i, per tant, abatrà el pla �q, e sobre el pla y = 0, obtenint aix́ı en resultat que
realment ens interessa, que és situar l’eix e sobre el pla de coordenades xz, transformant el
vector �u en �u′ = Rα

x (�u). El problema és el de saber si la rotació (depenent de la posició del
vector �u) s’ha de fer positiva o negativa, és a dir si als efectes pràctics (estant formulada
positivament) se li ha de passar un angle positiu o negatiu. Hi ha dos procediments
possibles:

z

�e3

ᾱ
�q

�e2
y

x

�e1
�u e

O
Figura 8.8

– Calculant l’angle orientat en el pla bidimensional corresponent al yz per projecció
dels vectors, projecció donada per p(x, y, z) = (y, z). Indicarem per ŵ la projecció
d’un vector genèric �w i, d’aquesta manera, tenim q̂ = (u2, u3), ê3 = (0, 1), vectors
2D per als quals té sentit parlar de l’angle orientat α que formen en l’ordre q̂, ê3, o
que q̂ forma amb ê3 en el pla orientat per {ê2, ê3}.

– Calculem l’angle entre els dos vectors de la manera habitual, és a dir, ᾱ =
arccos �q·�e3

‖�q‖‖e3‖
i ara anem a veure si la rotació ha de ser positiva o no (en el cas

diferent de 0 o π): és positiva si, i només si, dete(�q,R(�q), �e1) > 0, és a dir, si, i només
si, dete(�q,�e3, �e1) > 0 (ja que el transformat de �q ha de ser �e3, amb independècia de
com sigui la rotació). Aleshores escollim α = ᾱ si la rotació és positiva i α = −ᾱ en
el cas contrari. Observeu que el valor del determinant és precisament u2, de manera
que a la pràctica simplement podem escriure α = signe(u2)ᾱ.

Amb qualsevol dels dos mètodes s’arriba a la rotació Rα
x .

• Sigui �u′ = Rα
x (�u) = (a, 0, b), resultat d’efectuar la rotació respecte de l’eix x per tal de

situar l’eix de rotació sobre el pla xz. Ara caldrà finalment efectuar una rotació respecte
de l’eix Oy per tal de superposar �u′ sobre �e3. Recordem que, amb angles positius, la
matriu de rotació positiva respecte de l’eix Oy indueix una rotació negativa en el pla xz,
orientat per {�e1, �e3}, ja que va del segon eix positiu, ara z+, cap al primer eix positiu,
x+, pel camı́ més curt. Com en el cas anterior, cal saber quin angle utilitzarem a la
matriu de la rotació corresponent o bé, equivalentment, si la rotació a realitzar ha de ser
positiva o negativa. Podem ara aplicar els mateixos raonaments que en el cas anterior.
Es pot procedir mitjançant un test de determinant o bé calculant β̄ l’angle orientat 2D
que en el pla bidimensional orientat (orientació heretada de l’espai 3D, congruent amb la
global de l’espai tridimensional): com veiem, si β̄ > 0, aleshores ens interessa un gir 3D
negatiu respecte de l’eix de les y i, en conseqüència, atès el tipus de matriu que utilitzem
per a les rotacions positives respecte de Oy (que produeixen rotacions positives per a
angles positius), l’haurem de canviar de signe (i anàlogament si fos β̄ < 0); de manera
que finalment haurem de prendre β = −β̄. Si l’angle s’hagués calculat com a angle entre
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vectors 3D, aleshores es decidiria quin és el tipus de rotació que cal fer i es prendria el
signe corresponent.

z

�e3

ᾱ
�q

�e2
y

x

�e1
�u e

O

�u′

β̄

Figura 8.9

Rα
x

Rβ
y

Figura 8.10

Finalment, doncs, si seguim aquest esquema de resolució s’haurà de fer la concatenació següent:

Gω
e = G−α

y ◦G−β
y ◦Gω

z ◦Gβ
y ◦Gα

x

Si calcular els angles no fos realment necessari i només calgués obtenir les matrius de les rotacions
auxiliars, aleshores n’hi ha prou d’obtenir les raons trigonomètriques sin, cos corresponents,
sense necessitat de calcular els angles, cosa que es pot fer per trigonometria elemental.

8.4.2.3 Fórmula d’Euler

Suposem que volem obtenir una fórmula vectorial, compacta, per a la rotació positiva d’un
vector respecte d’un eix orientat pel vector unitari �u, d’angle ω i que passa per l’origen.

Teorema 8.1 En les condicions anteriors és

Gω
�u�v = (�v · �u)�u + cosω[�v − (�v · �u)�u] + sinω(�u ∧ �v)
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Demostració

�v
�u

ω
�w

�v′

Figura 8.11

�u

ω

�w

Gω
�u(�w)

�u ∧ �w

Considerem la projecció ortogonal de �v sobre �u, que és (�v·�u)�u, i ara
el vector diferència �w = �v−(�v·�u)�u, que gira un angle ω en el pla que
el conté i que és perpendicular a �u. Tindrem aleshores que Gω

�u(�v) =
(�v · �u)�u + Gω

�u(�w). Per la fórmula del triple producte vectorial i
utilitzant que �u és unitari podem escriure �w = �v − (�v · �u)�u =
�u ∧ (�v ∧ �u). Ara, considerem la base ortogonal {�w, �u ∧ �w} del pla.
Pel desenvolupament del triple producte vectorial podem escriure
�u ∧ �w = �u ∧ �v i podem considerar, per tant, la base ortogonal
expressada com {�w, �u ∧ �v} i vegem que aquest vectors tenen la
mateixa norma: per l’ortogonalitat de �u,�v ∧ �u resulta ‖�w‖ = ‖�u∧
(�v ∧ �u)‖ = ‖�u‖‖�v ∧ �u‖ = ‖�u ∧ �w‖ per la igualtat anterior. Vegem
finalment que Gω

�u(�w) = cosω �w + sinω(�u ∧ �v). En efecte, si �q1
és el resultat d’unitaritzar �w i �q2 és el resultat d’unitaritzar �u ∧ �v podem escriure Gω(�w) =
Gω(‖�w‖�q1) = ‖�w‖Gω(�q1) = ‖�w‖(cosω�q1 + sinω�q2) = cosω‖�w‖�q1 + sinω‖�w‖�q2 = cosω �w +
sinω‖�u ∧ �v‖�q2 = cosω �w + sinω�u ∧ �v, com voĺıem demostrar .

De fet, es pot reformular la fórmula anterior per expressar la rotació d’un vector �v repecte d’un
eix que passa per l’origen i és de vector director unitari �u i d’angle ω, utilitzant el desenvolu-
pament del triple producte vectorial:

Rω
�u(�v) = �v + (1 − cosω)(�u ∧ (�u ∧ �v)) + sinω(�u ∧ �v).

Una variant obtinguda com a conseqüència del desenvolupament del triple producte vectorial
és

Rω
�u(�v) = �v + (1 − cosω)(�u ∧ (�u ∧ �v)) + sinω(�u ∧ �v).

Aquestes són les anomenades fórmules d’Euler per a la rotació a l’entorn d’un eix. Es pot
utilitzar directament en sistemes de càlcul de tipus simbòlic on es pugui escriure fórmules
matemàtiques a alt nivell, com Mathematica o Maple.

Podem obtenir la matriu de la rotació positiva d’angle ω d’eix que passa per l’origen i és de
vector director unitari �u = (u1, u2, u3) relativa a l’orientació donada per �u en forma directament
utilitzable per a la programació.

Teorema 8.2 La matriu de la rotació és
 u21 + cosω(1− u21) u1u2(1− cosω)− u3 sinω u3u1(1− cosω) + u2 sinω

u1u2(1− cosω) + u3 sinω u22 + cosω(1− u22) u2u3(1− cosω)− u1 sinω
u3u1(1− cosω)− u2 sinω u2u3(1− cosω) + u1 sinω u23 + cosω(1− u23)
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Demostració No és més que una comprovació. Només cal aplicar Gω
�u (segons qualsevol de

les variants de la fórmula d’Euler) als vectors de la base canònica �v = �e1 = (1, 0, 0), �v = �e2 =
(0, 1, 0) �v = �e3 = (0, 0, 1) i comprovar que s’obtenen les tres columnes de la matriu.

A la figura 8.12 s’efectua una seqüència de girs del cub escapçat de múltiples de 40◦ respecte
de l’eix que passa pel punt (0, 0, 8) i que és paral.lel a la mitjana del triangle del cub escapçat
que correspon al vèrtex d’altura mı́nima.

Figura 8.12

Un possible criteri d’orientació d’eixos de rotació. El resultat d’una rotació d’eix una recta
orientada per �u = {u1, u2, u3}, utilitzant les expressions i maneres d’operar descrites anterior-
ment, depèn de quina sigui l’orientació. Canviant l’orientació s’obté una rotació d’angle oposat
al que utilitzem. L’elecció de l’orientació pot convenir-nos depenent del problema a resoldre, és
a dir de com s’hagi de produir la rotació. Però també és possible formular un criteri d’orienta-
ció automàtic de cara a la programació per tal d’obtenir el mateix tipus de resultats amb les
rotacions, de forma que els resultats siguin sempre previsibles. D’aquesta manera, per exemple,
l’eix es dona mitjançant dos punts A,B de la recta i es calcula �u = B − A. Seria desitjable
(llevat que expĺıcitament no ho volguessim aix́ı) que el resultat no depengués de l’ordre amb què
passem els punts a la funció de rotació; seria millor que per obtenir resultats oposats canviessim
l’angle de signe.

Proposem un possible criteri de reorientació automàtica basat en el raonable criteri d’obtenir
les orientacions usuals quan es tracta dels eixos de coordenades (però el lector pot perfectament
proposar altres criteris, ja que això és purament arbitrari). Si �u és vector director de la recta
eix, aleshores és no nul i, en conseqüència, no tots els components són zero.

Criteri

• Cas 1. Si u3 �= 0, posem �w = �u si u3 > 0 i �w = −�u en cas contrari.

• Cas 2. Si u3 �= 0, aleshores

– Cas 2.1. Si u2 �= 0, posem �w = �u si u2 > 0 i �w = −�u en cas contrari.

– Cas 2.2. Si u2 = 0, aleshores u1 �= 0 i posem �w = �u si u1 > 0 i �w = −�u en cas
contrari.

El criteri anterior produeix un nou vector director de l’eix de rotació. Es pot perfectament
privilegiar un altre eix de coordenades.

Aplicació a la parametrització de les superf́ıcies de revolució. En el caṕıtol de superf́ıcies s’obte-
nia de manera expĺıcita la parametrització de la superf́ıcie de revolució generada a partir d’una
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corba plana, en el pla xz, per una rotació completa a l’entorn de l’eix Oz. La situació plante-
jada és limitada; les parametritzacions en casos més generals es podrien obtenir per canvis de
sistemes de coordenades.

Ara que disposem de les expressions de les rotacions respecte de qualsevol eix podem obtenir la
parametrització d’una superf́ıcie de revolució en un cas general. Vegem com podem reobtenir
per aquest mètode la parametrització que es va obtenir en el caṕıtol dedicat a l’estudi de les
superf́ıcies. Considerem la corba paramètrica γ(t) = (x(t), 0, z(t); la parametrització de la
superf́ıcie de revolució respecte de l’eix Oz s’obté simplement aplicant la matriu de rotació
corresponent:


 x̄(t, θ)

ȳ(t, θ)
z̄(t, θ)


 =


 cos θ − sin θ 0

sin θ cos θ 0
0 0 1




 x(t)

0
z(t)


 =


 x(t) cos θ

x(t) sin θ
z(t)




Per a eixos arbitraris s’hauria de fer la rotació corresponent.

8.5 Simetries axials

A diferència del cas bidimensional, les simetries axials tridimensionals conserven l’orientació
i no són més que casos particulars de rotacions de 180◦ respecte de l’eix de la simetria. En
aquest cas, el resultat final de la transformació no depèn de si la rotació és positiva o negativa
i, en conseqüència, l’orientació de l’eix és irrelevant. Aquest aspecte del problema s’hauria de
tenir en compte en canvi si ens interessés la manera concreta d’efectuar (per rotació) la simetria
axial, cosa que podria convenir per controlar un braç d’un robot.

Per obtenir l’expressió expĺıcita només cal substituir a la matriu de la rotació general anterior
l’angle per π en el cas que l’eix passi per l’origen; en el cas general s’haurà de fer una reducció
a aquest cas per translació. En concret resulta


 2u21 − 1 2u1u2 2u3u1

2u1u2 2u22 − 1 2u2u3
2u3u1 2u2u3 2u23 − 1




A partir d’una de les variants de la fórmula d’Euler, també podem escriure

S�u(�v) = �v + 2(�u ∧ (�u ∧ �v)).

Figura 8.13.
A la figura es mostra el transfor-
mat del cilindre x2 + y2 = 1 per
la simetria axial d’eix determi-
nat pels punts p1 = (1, 0, 0) i
p2 = (1, 1, 1).
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8.6 Simetria especular

La transformació de simetria especular és la simetria respecte d’un pla. Donat un pla π, la
simetria especular respecte d’aquest pla és la transformació que fa correspondre a cada punt P
l’anomenat simètric P ′ respecte de P , que és el punt en què es compleixen les dues condicions
següents:

• PP ′ ⊥ π (el segment PP ′ és perpendicular al pla)

• M = P+P ′

2 ∈ π (el punt mitjà del segment és del pla)

A la figura es mostra el transfor-
mat del cilindre x2 + y2 = 1 per
la simetria especular respecte del
pla x + y + z = 3; es representa
en un mateix gràfic l’objecte ori-
ginal, el transformat, els eixos de
coordenades i el pla de simetria
especular.

L’expressió de la simetria especular es pot obtenir de diverses maneres. N’indicarem algunes
molt breument; d’altres, les desenvoluparem amb més detall. Suposem que estem treballant amb
la referència cartesiana habitual de l’espai tridimensional i que el pla π és donat per

−→
N ·X−d = 0,

amb N = (a, b, c) vector normal al pla, que també podem escriure com ax + by + cz − d = 0.

Mètode 1. D’acord amb la definició, calculem M com a projecció ortogonal de P sobre el pla π
i aleshores és P ′ = P + 2

−−→
PM .

Mètode 2. Directament a partir de la definició. Sigui P0 un punt arbitrari però fix i sigui P ′0 el
simètric de P0 respecte de π. Considerem la recta que passa per P0 i és perpendicular al pla
π; aquesta recta és X = P0 + λN, λ ∈ R. Per la primera condició, P ′0 és un punt d’aquesta
recta i s’expressarà, per tant, com P ′0 = P0 + λ0

−→
N . Ara calculem λ0 per tal que el punt mitjà

del segment P0P
′
0 sigui del pla, és a dir, en satisfaci l’equació, cosa que és el mateix que dir que

−→
N · P0+P

′
0

2 −d = 0 o, equivalentment, 12
−→
N ·(2P0+λ0

−→
N )−d = 0. Això ens donarà l’escalar λ0 que

correspon al simètric P ′0, que és, com es comprova fàcilment, λ0 = 2d−
−→
N ·P0−→

N ·
−→
N

. Ara simplement

podem escriure P ′0 = P0 + λ0
−→
N , que és l’equació de la transformació.

A partir d’aqúı es pot obtenir l’expressió en coordenades:




x′ = x + 2d−
−→
N ·(x,y,z)
−→
N ·

−→
N

a

y′ = y + 2d−
−→
N ·(x,y,z)
−→
N ·

−→
N

b

z′ = z + 2d−
−→
N ·(x,y,z)
−→
N ·

−→
N

c

i desenvolupant, la matriu ampliada corresponent:
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−a2+b2+c2

a2+b2+c2
−2ab

a2+b2+c2
−2ac

a2+b2+c2 2da

−2ab
a2+b2+c2

a2−b2+c2

a2+b2+c2
−2bc

a2+b2+c2 2db

−2ac
a2+b2+c2

−2bc
a2+b2+c2

a2+b2−c2

a2+b2+c2 2dc

0 0 0 1




La matriu se simplifica notablement si es té la precaució d’unitaritzar el vector normal, ja que
aleshores tenim a2 + b2 + c2 = 1.

Mètode 3. Per canvi de sistema de coordenades. La idea en aquest cas és observar que les
simetries especulars resulten especialment senzilles d’obtenir en el cas que el pla de simetria
sigui algun dels plans de coordenades. Per exemple, si considerem el pla de coordenades xy,
aleshores la simetria especular corresponent és S12(x, y, z) = (x, y,−z) i la matriu corresponent
és

S12 =


 1 0 0

0 1 0
0 0 −1




Passa el mateix per a les simetries especulars respecte dels altres plans de coordenades. La idea
és construir una referència cartesiana adaptada al pla π respecte de la qual el pla passi a ser
el de coordenades z′ = 0, és a dir x′y′, i en aquest sistema de referència la simetria especular
sigui simplement aplicar la matriu anterior.

En conseqüència, doncs, es pot procedir de la manera que s’indica a continuació per obtenir el
simètric del punt P respecte del pla

−→
N ·X − d = 0:

• Construcció de la referència adaptada. En primer lloc cal prendre com a nou origen
un punt qualsevol del pla, Q per exemple. En segon lloc, cal prendre �e3

′ = 1

‖
−→
N ‖

−→
N

i, posteriorment, per productes vectorials convenients, completar la construcció d’una
base ortonormal {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}. Ara considerem el nou sistema de coordenades S′ =
(Q; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}). Expressarem amb X ′ les coordenades en aquest sistema i amb X̄
el transformat o simètric de X respecte del pla. Sigui A la matriu de canvi de base
corresponent, matriu ortogonal, ja que correspon a un canvi entre bases ortonormals.

• Expressem el punt P en el nou sistema de coordenades, és a dir, P ′ = AT (P −Q).

• En calculem el simètric, és a dir, P̄ ′ = S12(P
′), encara expressat en el nou sistema de

coordenades.

• Expressem el simètric en l’antic sistema de coordenades: P̄ = AP̄ ′ + Q

Per tant, resultarà

Sπ(P ) = A(S12(A
T (P −Q))) + Q = (AS12A

T )(P ) + (Q− (AS12A
T )(Q)).

Es veuen clarament la part lineal i la part de translació de l’afinitat.

També es pot resoldre el problema per concatenació de transformacions.
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8.7 Simetria central

El cas de la simetria central o simetria respecte d’un punt C és del tot anàleg al que es va
veure en el cas bidimensional, de manera que es pot reproduir (en context tridimensional) la
ĺınia argumental s’hi es va utilitzar. Es pot comprovar que s’arriba a les mateixes fórmules:
P ′ = −P + 2C. Per tant, la simetria central SC també es pot expressar com SC = T2C ◦ (−I).
Encara es pot veure d’una altra manera: considerant en primer lloc la simetria central SO

respecte de l’origen. En aquest cas és SC = TC ◦ SO ◦ T−C . A més, la simetria central respecte
de l’origen es pot expressar com a composició de tres simetries especulars respecte dels plans
de coordenades, ja que de la seqüència

(x, y, z) �→ (−x, y, z) �→ (−x,−y, z) �→ (−x,−y,−z)

es deriva SO = S12 ◦ S13 ◦ S23.

8.8 Estratègia de resolució de problemes per concatenació
de transformacions

Vegem com les transformacions poden utilitzar-se com a eines per obtenir parametritzacions de
corbes o de superf́ıcies.

Exemple 8.2. Parametritzeu el cilindre de radi R i eix la recta r : x = y, z = 0. El procediment
estàndard utilitzat fins ara és el d’obtenir parametritzacions de superf́ıcies o corbes per canvi de
sistema de coordenades. Ara bé, s’observa que el cilindre es pot obtenir per la rotació positiva
respecte de l’eix Oz de 45◦ sobre el cilindre C0 de radi R i d’eix Ox, és a dir y2 + z2 = R2. La
idea és parametritzar C0 i, posteriorment, efectuar la rotació indicada. Per parametritzar C0,
escollirem els paràmetres naturals, és a dir x i l’angle polar θ de la circumferència intersecció
del cilindre i el pla x = 0, amb origen y+ i amb recorregut antihorari vist des de x+. Aleshores
la parametrització corresponent de C0 és

C0 :




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

, 0 ≤ θ ≤ 2π,−∞ < x < ∞

Ara apliquem la rotació d’angle α = 45◦:


 x̄(θ, x)

ȳ(θ, x)
z̄(θ, x)


 =


 cosα − sinα 0

sinα cosα 0
0 0 1




 x(θ, x)

y(θ, x)
z(θ, x)




d’on en resulta una parametrització (amb paràmetres x, θ):


x̄(θ, x) =
√
2
2 x−

√
2
2 R cos θ

ȳ(θ, x) =
√
2
2 x +

√
2
2 R cos θ

z̄(θ, x) = R sin θ

Exemple 8.3. Suposem que es tracta de construir el cilindre de radi R i d’eix la recta r que
passa per l’origen i és de vector director �e = (1, 1, 1). Es tractarà de resoldre el problema conca-
tenant transformacions, concretament girs respecte dels eixos de coordenades, que converteixin
el cilindre de les mateixes caracteŕıstiques, però d’eix Oz, en el cilindre que ens interessa. Es-
sencialment es tracta de saber convertir l’eix Oz en l’eix r. Hi ha més d’una possibilitat. Un
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esquema adequat ens permet veure que si calculem l’angle β que formen el vectors �e3, �e i si α
és l’angle que forma amb �e1 la projecció de e sobre el pla z = 0, és a dir, l’angle que formen
�e1, (1, 1, 0), que resulta ser 45◦, aleshores es pot fer la concatenació de rotacions següent: en
primer lloc, la rotació Rβ

y transforma Oz en la recta r′, que és sobre el pla xz i que formarà
un angle β amb Oz. Qualsevol rotació posterior de r′ respecte de Oz transformarà r′ en una
recta r′′ que, per conservació d’angles, seguirà formant angle β amb Oz; només cal fer la ro-
tació adequada per tal que r′′ sigui r, és a dir, Rα

z . Per tant, la concatenació Rα
z ◦ Rβ

y resol el
problema.

Si el cilindre x2 + y2 = R2 és donat com a col.lecció de poĺıgons, aplicarem la concatenació
anterior i obtindrem un nou objecte com a llista de poĺıgons. Si estem interessats a obtenir una
parametrització, podem fer-ho a partir d’una parametrització del cilindre x2 + y2 = R2:


 x(θ, z)

y(θ, z)
z(θ, z)


 =


 cosβ 0 sinβ

0 1 0
− sinβ 0 cosβ




 cosα − sinα 0

sinα cosα 0
0 0 1




 R cos θ

R sin θ
z




8.9 Exercicis

1 Obteniu les equacions de la simetria respecte del pla x+ y + z = 0.

2 Trobeu les equacions de la rotació d’angle π/3 respecte de la recta x = y = z. Preciseu les
possibilitats.

3 Trobeu les equacions d’una simetria respecte del pla x+y = 0, seguida d’una rotació d’angle π/4
respecte de l’eix perpendicular al pla i que passa per l’origen de coordenades.

4 Donades les rectes {
2x + 3y − 3z = 5

y + z = 1

{
x + 2y − z = 3

2x + 4y − z = 9

a) Proveu que es tallen en un punt i trobeu l’equació del pla que les conté.

b) Trobeu el simètric respecte aquest pla del punt (3, 1,−1).

c) Trobeu l’equació de la simètrica de la recta

{
x + y = 1,

y + 2z = 4.
.

5 Sigui r la recta determinada pels plans π1 : y +
√

3z = 0 i π2 : −y +
√

3z = 0. Trobeu la
imatge del punt (2, 4, 5) per la rotació d’eix la recta r i d’angle el doble de l’angle que formen els
plans π1 i π2.

6 Trobeu les equacions de la rotació respecte de la recta intersecció dels plans π1 i π2, i d’angle el
que formen els plans π3 i π4, essent

π1 : 4x− y + z = 0 π2 : y − z = 0

π3 : x+ 2y − z = 4 π4 : y − z = 1

7 En una referència cartesiana, obteniu les equacions de la simetria respecte de la recta x = 0, x = z.

8 Considereu la recta r :

{
x − y + z = 3

y + z = 1

a) Trobeu les equacions de la simetria respecte de r.

b) Trobeu la imatge del pla π : x+ 3y − z = 1.

c) Trobeu la imatge de la recta

{
2x + y = 0

z = 1
.
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9 Calculeu les equacions de la simetria central respecte del punt A = (1, 0,−1).

10 Quina isometria és la composta de les tres simetries axials respecte els eixos x, y i z? Estudieu
si el resultat depèn de l’ordre de la composició.

11 Trobeu les equacions de les rotacions següents:

a) Respecte la recta y − 1 = x = z + 1 i d’angle π/3.

b) Respecte la recta

{
z = 1

x − y = 2
i d’angle π/4.

12 Donada la simetria central respecte del punt (1, 4,−2), trobeu la imatge de

a) l’esfera x2 + y2 + z2 − 8x+ 4y + 6z + 4 = 0

b) la recta x+2
−3 = y−1

3 = z+3
2

c) el pla 2x− 3y + 4z = 5

13 Obteniu les equacions del gir (positiu) d’angle π/4 i d’eix la recta x− 1 = y − 1 = z.

14 Considereu el cilindre circular recte, de radi R, altura h, dipositat per una de les bases sobre el pla
π : x+ y+ z− 3 = 0, contingut en el semiespai que no conté l’origen, d’entre els dos determinats
pel pla, i d’eix perpendicular al pla passant pel punt (1, 1, 1). Obteniu-ne una parametrització
per dos mètodes diferents:

a) Per canvi de sistema de coordenades.

b) Per concatenació de transformacions afins.

15 Obteniu les equacions del gir positiu d’angle π/4 respecte de l’eix donat per la recta

x− 2 =
y − 1

2
=
z

3
.

16 Obteniu per canvi de sistema de coordenades les equacions de la rotació

a) d’angle π/4

b) respecte de l’eix que passa per P0 = (1, 0, 0) i és de direcció u = (1, 2, 2)

c) que transforma l’origen en un punt del semiespai z ≥ 0

17 Obteniu, per canvi de sistema de coordenades, les equacions de la simetria especular respecte del
pla x+ y + z − 3 = 0.

18 Parametritzeu la superf́ıcie de revolució generada en girar a l’entorn de l’eix Oz la corba (gene-
ratriu) donada per {

x = y

z = sin x

per a 0 ≤ x ≤ 2π.

19 Sigui Γ0 la corba espiral situada a z ≥ 0, sobre el con x2 + y2 = z2, que es projecta perpendicu-
larment a z = 0 sobre una espiral d’Arquimedes (r = aθ, a > 0). En aquesta posició anomenem
“eix” de l’espiral l’eix Oz, i l’“inici” l’origen de coordenades. Considerem una còpia Γ de Γ0 a la
posició següent:

a) l’“inici” de l’espiral Γ és al punt A = (2, 3, 0),

b) l’espiral Γ és continguda al semiespai z ≥ 0,

c) l’“eix” de l’espiral Γ és la resta r que passa per A i està situada com indica la figura.
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Obteniu una parametrització de Γ; el problema s’ha de resoldre per concatenació de transfor-
macions afins.

20 Considerem els cilindres C1 : x2 + y2 = R2 i C2, resultant d’efectuar una rotació positiva de 45◦

a l’entorn de l’eix Oz sobre el cilindre y2 + z2 = R2. Obteniu una parametrització de les corbes
d’intersecció dels cilindres C1, C2.

21 Considerem el cilindre de radi R, altura h, d’eix l’eix de coordenades Oz, amb la base a z = 0
i contingut al semiespai z ≥ 0. Sigui P el punt del cilindre d’altura h0 i angle polar (en z = 0)
θ = θ0. Es considera el pla tangent Π al cilindre per aquest punt i es vol construir una cardioide
C1 de centre P còpia de la cardioide C0 en el pla donada per r = a(1 + cos t), de tal manera que
la generatriu per P tingui el mateix paper per a C1 que l’eix Oy en el pla té per a C0. Obteniu
una parametrització de C1; si hi ha més d’una solució, indiqueu clarament quina trieu. Resoleu
el problema per composició de transformacions afins.

22 Es considera el cilindre C0 d’altura h, radi R, eix Oz, amb la base sobre z = 0 i contingut en
z ≥ 0. Transformeu C0 per concatenació de transformacions afins en un cilindre C1 dipositat
tangencialment sobre el pla x + y + z = 3, contingut al semiespai que no conté l’origen i de
tal manera que el centre de la base inferior es projecti ortogonalment al pla sobre el centre D
del triangle A = (3, 0, 0), B = (0, 3, 0), C = (0, 0, 3), i que l’eix del nou cilindre sigui paral.lel a
la recta que passa per D,B. Formuleu una seqüència de transformacions afins que resolgui el
problema; si hi ha més d’una solució, indiqueu quina trieu.
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