
Caṕıtol 9

Perspectiva

9.1 Introducció

Un tema fonamental per obtenir representacions gràfi-
ques tridimensionals és el de la projecció d’una escena
3D sobre l’espai 2D de representació. En aquest caṕıtol
ens ocupem de la producció de perspectives.

Es comença analitzant breument la interessant història
del tema, que s’inicia amb els pintors del Renaixement i
s’exploren les connexions amb la geometria projectiva. La
part fonamental del caṕıtol es dedica a obtenir les equa-
cions usuals de la perspectiva lineal per projecció sobre
pantalla plana: la perspectiva ciĺındrica (corresponent a
projecció paral.lela o visió des de l’infinit) i la perspecti-
va cònica (corresponent a projecció central o a visió des
d’un punt).

L’objecte essencial d’aquest caṕıtol és el de desenvolupar
les equacions que ens permetin produir representaciones
en perspectiva (o, senzillament, perspectives) d’escenes
3D. Realment, es tracta d’obtenir les equacions per a la

representació 2D d’un punt 3D P = (x, y, z).
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P ′
P ′′
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�→ �→
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projecció

Figura 9.1.

En aquest caṕıtol ens ocupem
del primer pas (esquerra). Del
segon se n’ocupen les transfor-
macions de visualització, vistes
anteriorment.

Es tracten també els temes de l’estructuració de la informació geomètrica per a la resolució del
problema de l’eliminació de parts ocultes i es considera aquest últim problema en casos simples
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(ja que és més aviat un dels temes espećıfics dels textos d’informàtica gràfica).

Finalment se suggereixen extensions a d’altres tipus de perspectiva, com les perspectives cur-
viĺınies corresponents a projecció sobre pantalles no planes, com per exemple, la perspectiva
esfèrica.

9.1.1 Oŕıgens de la perspectiva: els pintors del Renaixement

L’origen dels sistemes de representació realista, en perspectiva, d’escenes tridimensionals s’ha
de buscar en les representacions pictòriques i les experimentacions d’artistes del Renaixement.
Anteriorment, la pintura, essencialment religiosa, havia estat totalment aperspectiva, ja que
s’afavoria només l’aspecte simbòlic i no tenia cap interès la representació realista. Els pintors
del Renaixement comencen a experimentar tècniques de representació visual amb perspectives
que s’acosten al que creiem que és la percepció del nostre sistema visual1. Destaquen, entre
d’altres, Leonardo da Vinci i Durero; alguns dels mètodes constructius que varen descobrir
encara es poden fer servir avui en dia en el dibuix art́ıstic manual. Són interessants els diversos
gravats que reprodueix Durero en obres seves mostrant algunes tècniques manuals o “màquines
de perspectiva” que utilitzaven els seus contemporanis per produir perpectives

Actualment, la nostra “màquina de perspectiva” són les equacions matemàtiques, el software
i el hardware de representació. No oblidem que els sistemes de representació tridimensional
actuals són bidimensionals. Podria ser ben bé que d’aqúı a 500 anys es considerés que els
nostres sistemes de representació són tan primitius com nosaltres ho pensem dels que ens van
precedir fa 500 anys. De la mateixa manera que les tècniques que es van desenvolupar fa 500
anys ens ha servit per poder ser on ara som, esperem que el que ara fem hagi estat un pas obligat
per arribar als molt possiblement sofisticad́ıssims sistemes de representació 3D que gairebé sens
dubte imperaran en el futur.

Un dels aspectes més interessants és que l’intent posterior de formalitzar matemàticament les
tècniques de la perspectiva pictòrica va donar lloc a una branca important de la geometria, la
geometria projectiva o geometria de la projecció.

9.1.2 Idea general de la representació 3D

x

y

z

Figura 9.2

Un dels objectius dels mètodes grà-
fics de representació, siguin manuals o
computeritzats, és el de produir repre-
sentacions 2D d’escenes 3D.

Suposem, doncs, que tenim un ob-
jecte o una escena tridimensionals,
descrits segons una determinada es-
tructura de dades i referits a un siste-
ma de coordenades cartesianes a l’es-
pai, com a la figura 9.2.

La representació d’un objecte 3D en
un espai 2D es realitza per projecció
de l’objecte sobre una pantalla de pro-

jecció, normalment un pla, que anomenarem pla de projecció i que és objecte de selecció per
part del programador. Un cop projectada l’escena sobre el pla de projecció cal representar-la

1Tot i que això és discutible.
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en el mitjà de representació disponible (pantalla o un altre), mitjançant la transformació de
visualització corresponent, ja estudiada.

L’aspecte de la representació 3D que volem tractar aqúı és el de la projecció per d’obtenir
representacions en perspectiva de les escenes tridimensionals. En una projecció plana d’una
escena tridimensional poden intervenir-hi diversos elements i, a més, hi ha diversos tipus de
projecció possibles que fan que es pugui parlar de diferents tipus de perspectiva.

Hem de decidir com projectem i sobre on ho fem. Atenent els tipus de projecció, les dues mo-
dalitats de perspectiva o de representació en perspectiva més usuals són la perspectiva ciĺındrica
(corresponent a projecció paral.lela) i la perspectiva cònica (corresponent a la projecció central).
Si ens atenem al tipus de pantalla o superf́ıcie de projecció, la perspectiva serà lineal (pantalla
plana) o curviĺınia (pantalla no plana). Només tractarem la perspectiva lineal, de manera que
sense que calgui explicitar-ho, la pantalla de projecció serà plana.

Figura 9.3

A la figura 9.3 podem
apreciar l’aspecte que
presenten les perspecti-
ves d’un mateix objec-
te, el cub, i la diferèn-
cia entre els dos tipus
de perspectiva. la subfi-
gura de l’esquerra és
una perspectiva ciĺındri-
ca del cub i la de la dreta
n’és una perspectiva cò-
nica. Observeu que en el

cas de la perspectiva ciĺındrica hi ha conservació del paral.lelisme, mentre que en la perspectiva
cònica el paral.lelisme no es conserva en general. De fet, hi ha grups de rectes que en l’objecte
són paral.leles i que a la representació conflueixen en un punt (punts de fuga).

En aquest caṕıtol es tracta molt breument el tema de la perspectiva: n’exposem justament el
mı́nim que ens permeti programar una perspectiva. Altres qüestions geomètriques en queden
excloses, i també en queden exclosos els aspectes de representació realista associats al tema
de la producció de perspectives, ja que són temes que corresponen més a obres espećıfiques
de gràfics per computador. S’hi tractarà molt breument l’eliminació de parts ocultes en el cas
més simple d’una escena composta per un sol objecte convex; el tractament complet d’aquest
aspecte es deixa per a les obres d’informàtica gràfica.

9.1.3 Tipus de representació en perspectiva

Es tracta d’escollir el tipus de projecció. Aaneres diferents de projectar els objectes donen lloc
a modalitats diferents de perspectiva. En qualsevol dels casos hem d’escollir un pla de projecció
(pantalla de projecció), que és el pla geomètric (2D) on es projectarà l’escena 3D.

Pel que fa al tipus de projecció considerarem:

• La projecció paral.lela segons una direcció preestablerta, que serà la direcció de projecció, i
sobre el pla de projecció. La perspectiva associada és la perspectiva ciĺındrica i correspon
a suposar l’observador situat a “l’infinit”, des d’on mira l’escena. Caldrà especificar, però,
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cap a on “mirem”.

Figura 9.4

• La projecció central o projecció des d’un punt o centre de projecció C, sobre el pla de
projecció. Podem suposar que l’observador està situat en el centre de projecció (l’ull de
l’observador); correspon a la perspectiva cònica. Direm també que C és el punt de vista.
Aquesta perspectiva correspon a mirar l’escena des de C (figura 9.5). Per tant, “mirem”
des de C, però encara caldrà especificar “cap on mirem”.

C

π
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yO

z

P

Q

Q′

P ′

Figura 9.5

Cadascuna d’aquestes modalitats admet variants. Les dues s’utilitzen a CAD, CAGD i dibuix
tècnic a l’enginyeria i a l’arquitectura. La perpectiva cònica és la que ens ofereix visions més
realistes de les escenes 3D, més apropades al sistema visual humà (però amb visió monocular o
“ciclòpia”).

Resumint, caldrà escollir:

• A la perspectiva ciĺındrica:

– Un pla de projecció π.

– Una direcció de projecció �u.

• A la perspectiva cònica:

– Un pla de projecció π.

– Un centre de projecció C = (xc, yc, zc) o punt de vista.
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9.2 Perspectiva ciĺındrica

9.2.1 La projecció paral.lela

Considerem la referència cartesiana usual (base ortonormal) de l’espai tridimensional, S =
(O; {�e1, �e2, �e3}).

Definició 9.1 La projecció paral.lela de

• direcció �u = (u1, u2, u3), i

• pla de projecció π : ax + by + cz + d = 0,

amb direcció �u no paral.lela a π, és la transformació

ϕ : R3 −→ R3

que fa correspondre a un punt P = (x, y, z) un punt P ′ = (x′, y′, z′), projecció de P sobre π
segons la direcció �u, essent P ′ = π ∩ r, amb r recta que passa per P i té vector director �u, és a
dir, X = P + λ�u.

Observem que la condició de ser la recta r no paral.lela al pla π s’expressa amb la condició
�u ·

−→
N �= 0, amb

−→
N = (a, b, c). Es diu que els punts es projecten paral.lelament a la direcció

donada per �u sobre el pla π. La projecció no és bijectiva, ja que per exemple tots els punts de
la recta r = rP,�u es projecten sobre el mateix punt. Els punts del pla de projecció són els únics
invariants per la transformació.

9.2.2 Equacions de la projecció paral.lela

Anem a obtenir les equacions de la projecció paral.lela general en les condicions de la definició.
Només s’inclouen aqúı per completesa, ja que en el nostre context només necessitarem projectar
en els casos particulars del proper apartat.

Considerem la direcció de projecció �u = (u1, u2, u3) i sigui ax + by + cz + d = 0 l’equació del

pla de projecció π, que també podem escriure com
−→
N ·

−→
X + d = 0, amb

−→
N = (a, b, c). Sigui

P0 el punt genèric que volem projectar sobre el pla π paral.lelament a �u. Considerem la recta
que passa per P0 i té vector director �u, és a dir r : X = P0 + λ

−→
N . Es tracta de calcular la

intersecció P ′0 = π ∩ r, cosa que té sentit (i es podrà fer) si, i només si, r no és paral.lela a π, és

a dir si, i només si,
−→
N · �u �= 0. Calculem P ′0 imposant que el punt de la recta sigui del pla, és a

dir, que en satisfaci l’equació
−→
N · P0 + λ0(

−→
N · �u) + d = 0. Ara, pel no-paral.lelisme de r i π és

−→
N · �u �= 0 i, per tant, podem escriure

λ0 = −
d +

−→
N · P0

−→
N · �u

.

Substituint a l’equació de r obtenim la projecció P ′0, que ja escrivim per a un punt genèric:

P ′ = P −
d +

−→
N · P

−→
N · �u

�u.
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Prenent coordenades s’obtindria l’expressió en coordenades de la projecció paral.lela. Efectuant
els desenvolupaments pertinents a l’equació vectorial anterior, s’arriba a la conclusió que la
projecció paral.lela és una afinitat, de part lineal donada per la matriu

A =




1 − au1−→
N ·�u

− bu1−→
N ·�u

− cu1−→
N ·�u

− au2−→
N ·�u

1 − bu2−→
N ·�u

− cu2−→
N ·�u

− au3−→
N ·�u

− bu3−→
N ·�u

1 − cu3−→
N ·�u




i de part de translació donada per

W = −
d

−→
N · �u

�u =




− u1d−→
N ·�u

− u2d−→
N ·�u

− u3d−→
N ·�u




A partir d’aquesta expressió general es poden obtenir propietats de la projecció paral.lela i
obtenir també la particularització a casos especials. En particular, com a conseqüencia de ser
afinitat, es conserva el paral.lelisme.

9.2.3 Casos particulars importants

Les projeccions paral.leles de direccions els eixos de coordenades i pla de projecció el pla de
coordenades perpendicular són molt senzilles. En el cas de sistemes cartesians, són a més
projeccions ortogonals en la direcció de l’eix de coordenades corresponents i sobre el pla de
coordenades ortogonal. Les equacions es poden obtenir com a cas particular de l’apartat anterior
o directament, ja que són trivials. Considerem per exemple el següent.

Projecció paral.lela a l’eix Oz sobre el pla xy

z

�e3

O

x �e1

y�e2

P = (x, y, z)

P ′ = (x, y, 0)

Figura 9.6

En aquest cas és �u = �e3, π : z = 0. S’indiquen les equacions de la projecció, l’expressió matricial
i la matriu ampliada corresponents:




x′ = x
y′ = y
z′ = 0

P12 =


 1 0 0

0 1 0
0 0 0







1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1




Com és d’esperar, la idea bàsica és la de reduir a aquest cas simple, en el qual tenim el problema
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resolt, el problema de la projecció paral.lela sobre un pla donat (mijançant canvi de sistema de
coordenades).

Les projeccions paral.leles respecte dels altres eixos de coordenades i sobre els plans de coorde-
nades perpendiculars es formulen anàlogament.

9.2.4 Com donar la direcció de projecció

Podem donar la direcció de projecció de diverses maneres, entre les quals:

• Donant un vector director de la direcció de projecció u = (u1, u2, u3).

• Donant els angles orientats que defineixen la direcció de projecció; per exemple, és usual
donar la longitud i la latitud corresponents a la direcció de projecció, com es veu a la
figura 9.7.

x

y

z

O

�u

θ
ϕ Figura 9.7

Preferirem, llevat de casos especials, la segona modalitat. Direm que θ, ϕ són paràmetres de la
projecció o de visualització.

9.2.5 El sistema “càmera” de perspectiva ciĺındrica

9.2.5.1 Idea del sistema de projecció

Figura 9.8

En comptes de tractar el tema de mane-
ra general, suposarem un mètode o cas
especial que és el que utilitzarem per a
la projecció paral.lela. Aquest sistema es
coneix en els textos d’informàtica gràfica
com a sistema “càmera” i seria com ob-
servar l’escena des d’una càmera a l’infi-
nit, projectant sobre un pla perpendicular
a la direcció de projecció. En conseqüèn-
cia, escollirem una direcció de projecció i
un pla π de projecció perpendicular a la
direcció de projecció. En aquest cas, la
projecció paral.lela sobre π és la projecció
ortogonal sobre π.

Concretarem el pla π al pla perpendicu-
lar a la direcció de projecció que passa per

l’origen de coordenades, tot i que posteriorment veurem que això últim és irrellevant. La perpen-
dicularitat del pla de projecció respecte de la direcció de projecció és una de les caracteŕıstiques
d’aquest sistema.
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9.2.5.2 Canvi de sistema de coordenades

Una altra de les caracteŕıstiques d’aquest sistema “càmera” és l’elecció d’un sistema de coorde-
nades concret com a nou sistema per a un canvi de sistema de coordenades.

Atesa la simplicitat de l’expressió en coordenades de la projecció segons l’eix Oz sobre z = 0,
farem un canvi de base de manera que la direcció �u, que és ara normal al pla de projecció
sigui l’eix �e3

′ d’un nou sistema de referència ortonormal per al qual π sigui z′ = 0. El punt de
l’espai 3D es projectarà sobre el pla x′y′ i, posteriorment, s’aplicarien les transformacions de
visualització.

Suposem que tenim donada la direcció de projecció mitjançant els paràmetres θ, ϕ. Escollim
com a tercer vector de la base

�e3
′ = (cosϕ cos θ, cosϕ sin θ, sinϕ),

ja unitari d’entrada; al mateix temps n’escollim l’“orientació” corresponent.

Mirarem l’objecte “des de l’infinit” en la direcció donada. Els altres dos vectors a determinar
seran unitaris i ortogonals i determinaran el subspai generador del pla de projecció. Si no volem
inversions d’imatge representada (dreta-esquerra), s’hauran d’escollir de manera que es conservi
l’orientació (és a dir, dete(�e1

′, �e2
′, �e3

′) > 0) i, a més, per tal de poder veure les imatges “dretes”
en el pla de projecció x′y′, convindrà escollir l’eix y′ com a intersecció del pla de projecció i el
pla perpendicular a xy que conté a la visual que passa per l’origen. Pel que fa al sentit, caldrà
que, quan les visuals estiguin contingudes en el pla xy, el semieix positiu de l’eix y′ estigui
contingut en z ≥ 0.

�u
z

x

yO

π
�e3
′

z′

�e1
′

�e2
′

x′
y′

Figura 9.9

El procediment següent resol tots aquests problemes.

Si �e3
′, �e3 no són linealment dependents, és a dir si ϕ �= ±π/2, considerem

�e1
′′ = �e3 ∧ �e3

′ = (− cosϕ sin θ, cosϕ cos θ, 0) = cosϕ(− sin θ, cos θ, 0)

Caldrà passar a vector unitari. És ‖�e1 ′′‖ = | cosϕ|. Si ϕ �= ±π
2 , és −π

2 < ϕ < π
2 i, en

conseqüència, cosϕ > 0; per tant, ‖�e1 ′′‖ = cosϕ. Agafem, per tant,

�e1
′ =

1

‖�e1 ′′‖
�e1
′′ = (− sin θ, cos θ, 0).

Si ϕ = ±π
2 , aleshores agafem directament �e1

′ = (− sin θ, cos θ, 0).
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Finalment, �e2
′ = �e3

′ ∧ �e1
′ = (− sinϕ cos θ,− sinϕ sin θ, cosϕ)

Resumint, considerem el nou sistema de referència cartesià S′ = (O; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}), en el qual
la nova base ortonormal és

�e1
′ = (− sin θ, cos θ, 0)

�e2
′ = (− sinϕ cos θ,− sinϕ sin θ, cosϕ)

�e3
′ = (cosϕ cos θ, cosϕ sin θ, sinϕ)

9.2.5.3 Equacions de la perspectiva ciĺındrica (sistema “càmera”)

La matriu del canvi de base anterior és

M =


 − sin θ − sinϕ cos θ cosϕ cos θ

cos θ − sinϕ sin θ cosϕ sin θ
0 cosϕ sinϕ




i les equacions matricials del canvi, tenint en compte que M és la matriu d’un canvi de base
entre bases ortonormals, són

X = MX ′,

X ′ = M−1X = MTX.

Essent

MT =


 − sin θ cos θ 0

− sinϕ cos θ − sinϕ sin θ cosϕ
cosϕ cos θ cosϕ sin θ sinϕ




podem passar les coordenades de P = (x, y, z) al nou sistema de referència (per projectar
posteriorment):


 x′

y′

z′


 =


 − sin θ cos θ 0

− sinϕ cos θ − sinϕ sin θ cosϕ
cosϕ cos θ cosϕ sin θ sinϕ




 x

y
z







x′ = −x sin θ + y cos θ
y′ = −x sinϕ cos θ − y sinϕ sin θ + z cosϕ
z′ = x cosϕ cos θ + y cosϕ sin θ + z sinϕ

La projecció de P = (x′, y′, z′) paral.lela a Oz′ sobre el pla π (ara z′ = 0) serà en el nou sistema
de coordenades,




x′ = −x sin θ + y cos θ
y′ = −x sinϕ cos θ − y sinϕ sin θ + z cosϕ
z′ = 0
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La matriu ampliada corresponent és


− sin θ cosϕ 0 0

− sinϕ cos θ − sinϕ sin θ cosϕ 0

0 0 0 0

0 0 0 1




Atès que el pla de projecció s’identifica al pla matemàtic on de fet tenim els objectes per
representar o enviar a la finestra de representació, només ens interessarà x′, y′ i, en conseqüència,
les equacions de la perspectiva ciĺındrica seran

{
x′ = −x sin θ + y cos θ
y′ = −x sinϕ cos θ − y sinϕ sin θ + z cosϕ

En aquest tipus de projecció es pot provar que la posició del pla de projecció, perpendicular a
la direcció de projecció és irrellevant i que pot lliscar lliurement mantenint-se perpendicular a
l’esmentada direcció. El paral.lelisme es conserva i no es produeixen distorsions de forma, com
en el cas de la perspectiva cònica.

9.3 Perspectiva cònica

9.3.1 La projecció central

El paràmetres corresponents a la projecció central són:

• Un centre C = (xc, yc, zc) de projecció, “des d’on es tracen raigs de projecció”.

• Un pla de projecció π sobre el qual es projecten els punts p = (x, y, z) des de C.

Definició. Projectar P ∈ R3 des de C sobre π és fer correspondre a P el punt P ′ = π ∩ �rP , on
rP és la recta CP .

Les restriccions sobre (C, π) són les següents:

• C /∈ π

• Els punts del pla π′, paral.lel a π que passa per C no tenen imatge per aquesta projecció.

9.3.1.1 Equacions de la projecció central

És un problema simple de geometria anaĺıtica. Siguin C = (xc, yc, zc), P = (x1, y1, z1) (ar-
bitrari, però fix) i la projecció P ′ = (x′1, y

′
1, z

′
1). Sigui π : ax + by + cz − d = 0, de normal

−→
N = (a, b, c), i sigui

rP :




x = xc + λ(x1 − xc)
y = yc + λ(y1 − yc)
z = zc + λ(z1 − zc)
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la recta CP .

Calculem la intersecció P ′: substitüım l’expressió de (x, y, z) ∈ rP en funció de λ a l’equació
del pla, és a dir

a(xc + λ(x1 − xc)) + b(yc + λ(y1 − yc)) + c(zc + λ(z1 − zc)) = d.

Si P /∈ π′, tenim

a(x1 − xc) + b(y1 − yc) + c(z1 − zc) =
−→
N · (P − C) �= 0

i podem obtenir el valor de λ = λP corresponent a la intersecció:

λP =
d−

−→
N ·C

−→
N · (P − C)

Per tant, les equacions seran finalment


x′ = xc + λP (x− xc)
y′ = yc + λP (y − yc)
z′ = zc + λP (z − zc)

Desenvolupant es pot veure que no té estructura d’afinitat.

9.3.2 Com donar el centre de projecció

Hi ha diverses maneres de donar el centre de projecció:

• Directament, donant les coordenades cartesianes del centre de projecció C = (xc, yc, zc).
Aix́ı s’ha de fer en Mathematica, mitjançant ViewPoint.

• Indicant la longitud θ i la latitud ϕ que defineixen la visual principal OC

x

y

z

O

θ

ϕ

C

ρ

Figura 9.10

i la distància ρ = d(C,O) de C a l’origen, és a dir, les coordenades de tipus esfèric del
centre de projecció C.

• Indicant la direcció de la visual principal OC mitjançant la longitud i la latitud i l’“altura”
z de C

Els paràmetres anteriors són paràmetres de visualització. Normalment preferirem la segona
modalitat, tot i que això també depèn dels usos i costums lligats a determinades professions:
per exemple, en representació arquitectònica podria ser més natural la tercera opció o alguna
altra.
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Contestar a la pregunta sobre quin és el centre de projecció és contestar on està situat l’obser-
vador. Contestar “cap on mirem” significa definir la visual principal. Si és OC, aleshores estem
“mirant” cap a l’origen. En aquest caṕıtol dedüım totes les fórmules de la perspectiva sota
aquest supòsit; si això no fos aix́ı, un simple canvi d’origen resoldria el problema. En general el
més lògic és “mirar” cap a algun punt que ocupi una posició de centralitat respecte de l’escena,
i una bona elecció per a aquest punt és el centre de la mı́nima caixa contenidora de l’escena.

9.3.3 El sistema “càmera” de perspectiva cònica

Suposem donats

• La posició de l’observador o punt de vista o, tècnicament, el centre de projecció C mit-
jançant els paràmetres de posició de tipus esfèric θ, ϕ, ρ, on

θ: longitud

ϕ: latitud

ρ: distància de C a l’origen O

S’anomena OC visual principal.

• El pla π de projecció, amb C /∈ π, que escollim:

– Perpendicular a la visual principal

– A distància D �= 0 de C.

L’esquema (en perfil) és el de la figura 9.11.

ρ

ρ−D D

π

C

O
Figura 9.11
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A continuació presentem esquemes més complets que il.lustren el sistema (figura 9.12).

O
x

z

y
π

D

C

z′′

O′
y′′

x′′

Figura 9.12

Les equacions de la perpectiva cònica s’obtenen concatenant diversos canvis de sistemes de
coordenades, que van reduint el problema a situacions trivials. Es maniobrarà de la manera
que es descriu a continuació.

Primera maniobra

En primer lloc suposem de partida el sistema de coordenades cartesià habitual S =
(O; {�e1, �e2, �e3}), amb coordenades x, y, z. Considerem el nou sistema de coordenades S′ =
(O; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}) definit de manera anàloga al del cas de la perspectiva ciĺındrica, amb l’eix
z′ identificat a la visual principal. La nova base és, doncs,

�e1
′ = (− sin θ, cos θ, 0)

�e2
′ = (− sinϕ cos θ,− sinϕ sin θ, cosϕ)

�e3
′ = (cosϕ cos θ, cosϕ sin θ, sinϕ)

i les coordenades en aquest nou sistema són x′, y′, z′. La matriu de canvi corresponent és

M =


 − sin θ − sinϕ cos θ cosϕ cos θ

cos θ − sinϕ sin θ cosϕ sin θ
0 cosϕ sinϕ




Segona maniobra

Mantenint els nous eixos x′y′z′ canviem l’origen a O′, essent O′ = π ∩ OC. En el sistema S′

és O′ = (0, 0, ρ−D). Considerem ara el nou sistema de coordenades S′′ = (O′; {�e1 ′, �e2 ′, �e3 ′}),
amb noves coordenades x′′y′′z′′. Tindrem




x′ = x′′

y′ = y′′

z′ = z′′ + ρ−D
i, per tant,




x′′ = x′

y′′ = y′

z′′ = z′ + D − ρ

Naturalment aquests dos apartats anteriors s’haguessin pogut condensar en un únic canvi directe
de sistema de coordenades amb equacions del canvi X = MX ′′ + W , amb W = MO′ i, en
conseqüència, X ′′ = MT (X −MO′) = MTX −O′.
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Tercera maniobra

Ara el pla de projecció és z′′ = 0 en el sistema S′′ i el centre de projecció és en S′′ C = (0, 0, D),
i cal projectar sobre el pla de coordenades z′′ = 0:

z′′

x′′
y′′

C = (0, 0, D)

π

Q

z′′ = 0

π

Q′′′

Figura 9.13

Si tenim un punt Q = (x′′, y′′, z′′) �= C, la projecció buscada Q′′′ = (x′′′, y′′′, z′′′) és la intersecció
amb z′′ = 0 de la recta CQ. Si la recta és X = C + λ(Q− C), podem escriure




x′′′ = λx′′

y′′′ = λy′′

z′′′ = D + λ(z′′ −D)

Fent z′′′ = 0 obtenim el valor de λ corresponent a la projecció buscada, és a dir, λ = −D
z′′−D

i,
en conseqüència, la projecció és




x′′′ = −D x′′

z′′−D

y′′′ = −D y′′

z′′−D

z′′′ = 0

També s’hagués pogut obtenir la projecció com a cas particular de les equacions generals ob-
tingudes anteriorment fent a = b = 0, c = 1, d = 0, xc = yc = 0, zc = D. Aleshores resulta
λP = −D

z′′−D
.

9.3.3.1 Les equacions de la perspectiva cònica

Les equacions de la perspectiva cònica són{
x′′′ = −D x′′

z′′−D

y′′′ = −D y′′

z′′−D

o, equivalentment,

{
x′′′ = −D x′

z′−ρ

y′′′ = −D y′

z′−ρ

Finalment, en termes de les coordenades originals del punt (x, y, z) resultarà{
x′′′ = −D −x sin θ+y cos θ

x cosϕ cos θ+y cosϕ sin θ+z sinϕ−ρ

y′′′ = −D −x sinϕ cos θ−y sinϕ sin θ+z cosϕ
x cosϕ cos θ+y cosϕ sin θ+z sinϕ−ρ

És clar, en vista de les equacions, que la distància D només produeix un efecte d’escalat uni-
forme, però que no produeix distorsió de forma.

9.3.4 Deformació perspectiva

Amb Mathematica s’obtenen per defecte perspectives còniques amb punts de vista donats per
ViewPoint. Si volem obtenir aproximacions a la perspectiva ciĺındrica hem d’allunyar el punt
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de vista suficientment de manera que als efectes pràctics es pugui considerar que l’observa-
dor és a “l’infinit”; d’aquesta manera s’obtenen perspectives còniques que són “pràcticament”
perspectives ciĺındriques (tot i que realment no ho són, ja que les equacions són essencialment
diferents).

Això es pot veure a la seqüència d’allunyament de les figures 9.14 i 9.15, on, a més, s’observa
l’efecte de distorsió de les imatges perspectives a mesura que ens apropem a l’objecte.

En la projecció central no es conserva en general el paral.lelisme i es produeixen distorsions de
forma, més acusades com més ens apropem a l’objecte (figura 9.13). Les mides de la represen-
tació augmenten a mesura que el pla de projecció s’allunya del punt de vista. Si el punt de vista
està situat entre l’objecte i el pla de projecció s’obtenen imatges invertides. La demostració de
totes aquestes afirmacions seria complicada: esperem que els esquemes següents aportin prou
evidència.

Figura 9.14

Figura 9.15

9.4 Estructura de l’objecte

Un dels problemes importants és decidir quin és el model i quina és l’estructura de dades que
s’utilitzen per representar l’objecte geomètric. Influeixen en la decisió aspectes d’eficiència
algoŕısmica, facilitat de programació i també els objectius que es vol assolir. Aqúı no tractem
aquesta qüestió tan important, que queda reservada a d’altres contextos; només proposarem una
estructura rudimentària que sigui suficient per al nostre objectiu immediat, que s’ha d’entendre
en un context d’entrenament acadèmic.

Considerarem la codificació per a un objecte, com per exemple el cub, com a llista de 3 llistes,
la dels vèrtexs, la de les cares i la de les arestes:

cub={llistaVertexs,llistaCares,llistaArestes}

Això és només un exemple de codificació elemental, clarament redundant. En aplicacions més
avançades s’utilitzen models i estructures més eficients.

Ara podem descriure cada una de les llistes anteriors. La idea és poder accedir a la informació
necessària per tal de dibuixar el cub o l’objecte com a col.lecció d’arestes i distingir les arestes
visibles de les no visibles i, en aquest últim cas, poder ometre-les o bé poder donar-los un
tractament gràfic diferenciat, com per exemple un altre color o tonalitat de gris o un altre tipus
de traç, com es pot veure a les figures 9.16 i 9.17.

Per fixar idees, suposem que volem descriure el cub definit anteriorment. Considerem l’esquema
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de la figura 9.16, en el qual s’han etiquetat els vèrtexs, les arestes i les cares. En el dibuix de la
dreta, que mostra amb traç discontinu les arestes no visibles des de l’observador, s’hi han posat
les etiquetes de les arestes, les cares i els vèrtexs no visibles.

a11

v1

v8

a1

a12

v7

v4

a8

C4

C5

C1
a4

a2

a9

v5

a5

v3

a3
v2 C2

C3
C6

a10

v6

a6a7

Figura 9.16

9.4.1 La llista de vèrtexs

La llista de vèrtexs conté els vèrtexs, ordenats per sub́ındex, i això significa que senzillament
tenim les coordenades dels punts corresponents; per exemple, el vèrtex v1 es codifica amb la
llista {1,-1,1}, i semblantment per als altres. La llista de vèrtexs del cub de la figura 9.16 és

llistaVertexs={ (*de v1 a v8 per ordre:*)

{1,-1,1}, {1,-1,-1}, {1,1,-1}, {1,1,1}, {-1,1,-1}, {-1,-1,-1}, {-1,1,1}, {-1,-1,1}}

9.4.2 La llista de cares

La llista de cares està formada per llistes, cadascuna de les quals és la col.lecció ordenada dels
vèrtexs que formen la frontera de la cara corresponent. Aquests contorns s’han de recórrer tots
en el mateix sentit, vistos des de fora de l’objecte, és a dir, tots en sentit horari o antihorari
(relatiu a l’observador). Per exemple, la cara 1 (c1) seria codificada per {3,4,1,2}, llista dels
sub́ındexs dels vèrtexs de la frontera recorreguda en sentit antihorari, vista la cara des de fora
de l’objecte (de fet seria igualment correcte escriure {4,1,2,3}). Procedir d’aquesta manera és
útil per obtenir vectors normals exteriors a les cares (tots exteriors o tots interiors), de forma
automatitzada, amb producte vectorial. La llista de cares del cub de la figura 9.16 és

llistaCares={ (*de c1 a c6 per ordre:*)

{1,2,3,4}, {6,5,3,2}, {5,6,8,7}, {1,4,7,8}, {3,5,7,4}, {8,6,2,1}}

Per a cada cara la llista de vèrtexs està en seqüència antihorària observant directament la cara
des de fora del cub.

9.4.3 La llista d’arestes

La llista d’arestes. Amb les dues llistes anteriors ja n’hi hauria prou per obtenir una descripció
del cub com a llista de Polygon. Però necessitem més informació per poder distingir les arestes
visibles de les que no ho són. Cada aresta és determinada per dos vèrtexs, que s’indiquen a la
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codificació; a més, recollim les dues cares que comparteixen l’aresta. Aix́ı, per exemple, l’aresta
a2 és determinada pels vèrtexs v3 i v4 (sub́ındexs 3,4) i és aresta frontera comuna de les cares
c1 i c5 (sub́ındexs 1,5). Per aquest motiu representem l’aresta mitjançant la llista {3,4,1,5}.
Seguint aquest criteri tindrem per al cub descrit anteriorment:

llistaArestes={ (*de a1 a a12 per ordre:*)

{1,4,1,4}, {3,4,1,5}, {2,3,1,2}, {1,2,1,6}, {3,5,2,5}, {5,6,2,3},

{2,6,2,6}, {4,7,4,5}, {5,7,3,5}, {6,8,3,6}, {1,8,4,6}, {7,8,3,4}}

Aquesta informació és útil si volem aplicar el criteri de visibilitat d’arestes: una aresta és
visible si, i només si, pertany a alguna cara visible des de l’observador, criteri vàlid per a un
únic objecte convex. L’interès del criteri és que redueix la visibilitat d’arestes a visibilitat de
cares, a les quals podem accedir immediatament amb aquesta codificació. La resta és aplicar
un test de visibilitat de cares (en un únic convex) que utilitza la normal exterior i es formula
en termes del producte escalar, com es descriu a continuació.

9.5 Test de visibilitat

De la convexitat resulta que les cares són o totalment visibles o totalment invisibles i, per tant,
també les arestes. Una aresta és invisible (totalment) si, i només si, és aresta comuna de dues
cares invisibles. Per tant, el programa ha de considerar per a cada aresta les cares a les fronteres
de les quals pertany i decidir sobre la seva visibilitat des del punt de vista adoptat: si ambdues
cares són invisibles, l’aresta també ho és; en cas contrari, és visible.

Descrivim breument el test de visibilitat en el cas de la perspectiva ciĺındrica. Considerem la
cara C, de normal exterior

−→
N , i sigui �u vector director de la direcció de projecció, adequadament

orientada. Si α és l’angle que �u forma amb
−→
N , per la convexitat i per ser un únic objecte, la

cara és totalment visible si, i només si, −π
2 < α < π

2 , o, equivalentment, si, i només si 0 < cosα.

Ara bé, de l’expressió �u ·
−→
N = ‖

−→
N ‖‖�u‖ cosα dedüım que la cara C és visible si, i només si,

�u ·
−→
N > 0. Si

−→
N fos interior, aleshores el test seria l’oposat: �u ·

−→
N < 0.

Una de les maneres d’obtenir una normal exterior d’una cara C := v1, v2, · · · , vk és utilitzant
el producte vectorial de, per exemple, w1 = v2 − v1, w2 = v3 − v1. En efecte, si el sentit del
recorregut sobre la frontera de la cara és antihorari, vista des de l’exterior, aleshores w1 ∧ w2
produeix una normal exterior. Si el sentit del recorregut fos horari, vista la cara des de l’exterior,
aleshores podŕıem prendre

−→
N = w2 ∧ w1.

En el cas de la perspectiva cònica, amb centre de projecció U , es pot justificar que es pot
prendre �q =

−−→
v1U i aplicar el test �q ·

−→
N > 0.

A la figura 9.17 es pot veure com s’han detectat les arestes no visibles des del punt de vista i
com se’ls ha donat tractament gràfic diferenciat de les visibles.

Figura 9.17
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9.6 Perspectiva curviĺınia: projecció sobre pantalles no
planes

Es poden considerar altres pantalles de projecció, com per exemple una esfera o un cilindre,
i aleshores tindŕıem perspectives de pantalla esfèrica (amb posterior projecció sobre un pla
final) o de pantalla ciĺındrica (amb posterior desplegament de la superf́ıcie). Aquests tipus de
perspectives són les perspectives curviĺınies, mentre que les de projecció sobre pantalla plana
s’anomenen perpspectives lineals.

Algunes d’aquestes projeccions especials s’utilitzen en cartografia.



Apèndixs



Apèndix A

Conveni matricial

N o hi ha unanimitat en la forma d’expressar matricialment una aplicació lineal ni de realitzar
les operacions del càlcul matricial i vectorial: s’utilitzen dos convenis, l’un sobretot en

textos de matemàtiques, l’altre en textos d’enginyeria, alguns textos de robòtica i algun text
d’informàtica gràfica i CAD. En l’exposició fem servir el mateix conveni d’expressió matricial,
de multiplicació de matrius i d’ordre en l’expressió de la concatenació de transformacions que
fa servir el conegut text (ja un clàssic) de la informàtica gràfica ([FODA90]), coincident amb
els usos habituals dels textos de matemàtiques. Passem ara a la descripció del conveni adoptat.

Expressió en columnes d’una matriu. La manera usual de procedir és la que es descriu a conti-
nuació. Si a l’espai vectorial es considera una base {�e1, . . . , �en} i expressem una aplicació lineal
ϕ donant les imatges {ϕ(�e1), . . . , ϕ(�en)}, eventualment en termes d’una altra base {�u1, . . . , �un},
i si genèricament tenim ϕ(�ei) =

∑n
k=1 aki�uk, 1 ≤ i ≤ n,aleshores, escrivint en columna els

coeficients {aik} s’obté la matriu de ϕ en aquesta parella de bases:

A =




ϕ(�e1) ϕ(�e2) . . . ϕ(�en)

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

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann


 = (aij).

Ara, si considerem el vector �x com a vector-columna, com es fa usualment, és a dir,

X =


 x1

...
xn


 ,

aleshores �y = ϕ(�x) es correspon amb el producte matricial Y = AXo bé, més expĺıcitament,




y1
...
yn


 =




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

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann




 x1

...
xn


 ,

i cadascun dels yi és donat per yi =
∑n

j=1 aijxj ,com a cas particular del producte matricial
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general

AB =




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

...
. . .

...
an1 an2 . . . ann






b11 b12 . . . b1n
b21 b22 . . . b2n
...

...
. . .

...
bn1 bn2 . . . bnn




Conveni alternatiu. Tota aquesta exposició anterior seria innecessària, per sabuda, si no es
donés, com abans deiem, el fet següent: en determinats textos d’enginyeria i de gràfics per
ordinador s’utilitza una notació diferent de la que sol ser usual en els textos de matemàtiques
o matemàticament orientats. Aix́ı, per exemple, veiem expressions com

(x′ y′ ) = (x y )

(
cosϕ sinϕ
− sinϕ cosϕ

)

que, d’acord amb la notació que correspon a matrius per columnes, seria equivalent a(
x′

y′

)
=

(
cosα − sinα
sinα cosα

)(
x
y

)

Observem que si

X =

(
x
y

)
, X ′ =

(
x′

y′

)
, A =

(
cosα − sinα
sinα cosα

)
,

aleshores l’última expressió és X ′ = AXi la primera X ′
T

= XTAT ,on la notació MT indica
matriu transposta de M .

Això no representa cap problema. En efecte, les dues notacions són equivalents, ja que (AB)T =
BTAT , o, més en general, (A1 . . . Am)T = AT

m . . . AT
m.

L’ús de la notació

(x′ y′ ) = (x y )

(
cosϕ sinϕ
− sinϕ cosϕ

)
exigeix:

• Utilitzar les mateixes regles del producte matricial.

• Disposar les matrius en ordre invers en fer un producte corresponent a una composició.

• Expressar en fila o per files els coeficients de les imatges {ϕ(�e1), . . . , ϕ(�en)} quan s’obté
la matriu de l’aplicació lineal (vectors fila).

Com es veu, és immediat passar de l’un a l’altre conveni prenent transpostes; i, si en tots els
desenvolupaments s’utilitza el mateix criteri d’expressió de matrius i d’ordre de multiplicació,
no hi ha cap ambigüetat ni s’ha de presentar cap problema.

El lector es pot exercitar en la utilització d’ambdues notacions. La que farem servir és la que
correspon a usar vectors columna en l’expressió matricial d’una aplicació lineal.

Per a la concatenació d’aplicacions o transformacions utilitzarem el conveni següent:

X ′ = Am . . . A3A2A1X

on se suposa que X,X ′ són vectors columna i les transformacions s’apliquen en l’ordre que
es descriu a continuació, de dreta a esquerra: A1 en primer lloc, després A2, . . . , i finalment
s’aplica Am (és a dir, es llegeix de dreta a esquerra). En la notació alternativa (la que no farem
servir) s’hagués hagut d’escriure

X ′T = XTAT
1 . . . AT

m,

cosa que es faria escrivint directament matrius fila en comptes de matrius columna.



Apèndix B

Breus nocions de complexitat

Aquest apèndix és un recordatori molt resumit i incomplet de nocions de complexitat d’algo-
rismes. S’hi exposa el mı́nim imprescindible per a la comprensió d’alguns enunciats del caṕıtol
4.

B.1 La mida de l’input, el cost computacional i l’espai
d’emmagatzemament

En algoŕısmica geomètrica ens plantegem resoldre de la manera més eficient possible problemes
de geometria, dels quals donem una mostra molt breu al caṕıtol 4. Moltes vegades ens inte-
ressarà formular algorismes que resolguin problemes l’input dels quals sigui d’una determinada
mida N atenent dos aspectes:

• El temps de computació, T (N), donat pel nombre de passos a realitzar per l’algorisme;
s’anomena també temps d’execució o cost computacional. El nombre de passos a realitzar
és una mida abstracta de temps.

• L’espai ocupat per les estructures de dades creades (si és el cas), depenent de N , que
indicarem amb E(N). També s’hi sol incloure l’espai ocupat per l’input i per l’output.

Pel que fa a la mida de l’input, això dependrà del problema. Per exemple, si es tracta de resoldre
algun problema relatiu a una col.lecció de punts del pla, aleshores N és la mida corresponent.
Si l’entrada és un poĺıedre de N vèrtexs, N és la mida de l’input. Si es tracta de calcular la
intersecció de N plans, la mida és N .

B.2 Complexitat dels algorismes

Una de les qüestions que cal aclarir és què volen dir les expressions “eficiència” i “complexitat”
d’un algorisme. Caldrà proposar un model de referència per assignar costos computacionals als
algorismes. Aquests costos computacional són independents de programes i màquines concretes
i no tenen res a veure amb l’habilitat o els trucs que pugui utilitzar el programador: és un aspecte
previ a la programació. Convé tenir present també que res supera un bon disseny algoŕısmic.
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Ni els avenços en hardware i en software poden superar un bon algorisme, especialment quan
la mida de l’input comença a fer-se molt gran, que és quan es nota la diferència entre un bon
disseny i un disseny poc eficient.

L’assignació de costos computacionals als algorismes permetrà tenir una idea del seu compor-
tament pel que fa a temps d’execució i permetrà fer comparacions entre algorismes, cosa que
pot ser molt important tant teòricament com pràctic. Moltes vegades només diposarem de fites
superiors, i encara en el cas pitjor, de manera que el comportament de l’algorisme pot diferir
amb inputs concrets d’aquesta avaluació; però no deixa de ser una mesura útil del comporta-
ment de l’algorisme. Cal dir també que, a la pràctica, incideixen molts factors concrets lligats
a l’entorn on actua l’algorisme.

B.3 Model de computació

Quan es parla d’eficiència d’un algorisme i de comparació de l’eficiència de diversos algorismes
s’ha de proposar algun mètode per assignar els costos computacionals de les diverses operacions
que realitza l’algorisme. Aquest mètode s’ha de poder aplicar de manera uniforme als diversos
algorismes per tal de garantir-ne la comparabilitat. Amb aquesta finalitat es formula un model
de computació, model de màquina ideal que descriu els supòsits sota els quals es realitzen
les computacions i s’assignen pesos (als quals corresponen costos computacionals en temps
d’execució) a les operacions bàsiques que realitzen els algorismes.

El model RAM real. Hi ha diversos models possibles, d’entre els quals l’anomenat model RAM
real, de “Random Access Machine”, un dels més considerats en algoŕısmica seqüencial. Es
descriu a continuació, tant pel que fa als aspectes “f́ısics” com pel comportament de les opera-
cions que permet la “màquina”:

• Col.lecció de posicions de memòria amb accés directe (accés aleatori) en temps constant.

• Emmagatzemament d’un nombre real en una unitat de memòria. Això significa que els
nombres reals es poden emmagatzemar en forma exacta (correspondria a un model f́ısic
amb memòria no fitada i amb mida de cada cel.la o posició de memòria no fitada) i que el
temps d’accés és unitari, amb independència de la longitud del real. Això també significa
que es treballa amb nombres reals amb precisió infinita.

• Operacions primitives, que es poden realitzar en temps constant unitari. Aqúı, els models
poden divergir i considerar primitives operacions que no ho serien en d’altres variants (són
les que s’indiquen com a opcionals):

1. Operacions aritmètiques bàsiques: +,−,×, /.

2. Comparació de dos nombres reals: =, <,>,≤,≥, �=.

3. Accés a la memòria, és a dir lectura i escriptura de qualsevol posició de memòria, en
temps constant unitari amb independència de la posició.

4. Altres variants opcionals: exponencial, logaritme, arrels enèsimes, funcions trigo-
nomètriques.

Altres models. És una simplificació suposar que les operacions aritmètiques i de comparació
amb reals es poden fer totes en el mateix temps unitari independent de la longitud o mida dels
operands; hi ha altres models possibles.

Inconvenients i avantatges. Naturalment, el model RAM real és un model teòric, ja que en
un món d’aritmètica real és sabut que els reals generalment no es poden emmagatzemar exac-
tament en un nombre limitat de posicions de memòria (llevat de determinades circumstàncies
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en les quals es faci l’emmagatzemament en forma simbòlica, per exemple, o en casos especials
de naturals, enters, etc.). El fet que l’aritmètica real resulti de precisió infinita elimina els
problemes pràctics deguts a errors d’arrodoniment en els càlculs reals. Molts dels algorismes es
descriuen amb aquest supòsit, amb el benentès que en programació real caldrà, a la pràctica,
tenir en compte tota la problemàtica (que no és poca) derivada de la manca de precisió.

Tot i que no correspon a la realitat o a les condicions de treball real dels algorismes i, en
conseqüència, el model RAM real és un model simplificat, resulta útil com a marc al qual referir
el cost de còmput en temps dels algorismes.

B.4 Comportament en el cas pitjor

El comportament d’un algorisme des del punt de vista computacional pot mesurar-se segons
més d’un criteri (tant pel que fa a cost en temps com en espai):

• En termes de comportament esperat o en mitjana.

• En termes de comportament en el cas pitjor possible, en el més desfavorable.

El primer dels aspectes és encara avui en dia complicat d’analitzar. En particular resulta dif́ıcil
precisar què és l’input mitjà. Aquesta modalitat d’anàlisi requereix eines probabiĺıstiques.

Pel que fa al segon, hi ha més eines d’anàlisi d’algorismes i pot resultar més simple, cosa que
no vol dir que de vegades no sigui dif́ıcil.

Normalment es considerarà la complexitat d’un algorisme en el cas pitjor possible, és a dir en el
cas d’inputs que correspondrien a la situació més desfavorable i per als quals s’han de realitzar
el màxim d’operacions possibles. Aquest és el punt de vista pessimista sobre el comportament
de l’algorisme.

Aquest punt de vista suposa l’establiment de fites superiors de temps d’execució; aclarim que
això significarà

• Que l’algorisme pot “córrer” en temps inferior per a certs inputs.

• Que per a qualsevol configuració concreta de l’input no se superarà la fita donada.

Repetim que el fet que es considerin comportaments en el cas pitjor no exclou que, per a
determinades configuracions geomètriques la complexitat, efectiva sigui inferior a la màxima
prevista, és a dir, a la fita superior formulada. Imaginem per exemple que hem de decidir si
un poĺıgon de n vèrtexs conté o no algun vèrtex còncau, és a dir, un vèrtex d’angle interior
estrictament superior a 2π. Suposem que el poĺıgon està estructurat en una llista, de primer
vèrtex v1, segons s’indica en qualsevol dels esquemes de la figura B.1, corresponents a diferents
configuracions geomètriques possibles.

v1
v2

(a)

v1

v2

(b)

v1

v2

(c)

Figura B.1



366 Geometria per a la informàtica gràfica i CAD

La idea és inspeccionar cada vèrtex un per un, analitzant si és còncau o no (ara no entrem en
detalls de com es faria) i acabar el procediment un cop trobat el primer que ho sigui. En el
cas (a) només s’hauran d’inspeccionar 2 vèrtexs, en el cas (b) caldrà inspeccionar més vèrtexs,
mentre que a l’últim cas s’hauran d’inspeccionar tots abans d’arribar a una decisió negativa,
però és evident que el cost computacional serà en el cas pitjor d’ordre n.

Podem fer les mateixes consideracions en el cas de l’espai d’emmagatzemament.

La complexitat d’un algorisme s’entendrà com a complexitat en el cas pitjor. És, per tant, una
fita superior del cost computacional per a qualsevol input de la mida corresponent.

B.5 Anàlisi asimptòtica bàsica

Cost computacional en ordre de magnitud: formes de creixement. El cost computacional que
ens interessa és en ordre de magnitud. Per exemple, en el cas anterior, la decisió de si un vèrtex
és o no còncau es pot fer en temps constant, independent de n, el mateix per a cada vèrtex (ja
que de fet es pot fer mitjançant un test que només involucra els vèrtexs immediatament anterior
i immediatament posterior al que s’inspecciona). Si el cost de les operacions involucrades és c,
aleshores el cost complet serà T (n) = cn+d, on d és una altra constant, potser nul.la. A l’efecte
de l’anàlisi, es fa grosso modo, considerant que n és suficientment gran (anàlisi asimptòtica)
com perquè la influència de la constant multiplicativa c sigui negligible. Aix́ı, direm que en
aquest cas l’algorisme és d’ordre lineal, o bé que T (n) = O(n) (es precisarà a continuació). La
constant multiplicativa adquireix la seva importància en el cas en el qual n és petit.

Un dels criteris per a l’elecció d’un algorisme per resoldre un determinat problema és el de
l’eficiència i l’espai d’emmagatzemament. Ara bé, això no és essencial en el cas de poques
dades. El pes del cost computacional es deixa sentir quan la mida de l’input es fa gran: ens
interessem essencialment en la forma segons la qual la complexitat creix en funció de la mida
de l’entrada, és a dir, el comportament asimptòtic d’aquesta funció quan n tendeix a infinit.

Definicions i notació asimptòtica. Hi ha una notació precisa per a l’anàlisi asimptòtica, molt
utilitzada en anàlisi d’algorismes. Aquesta notació precisa ens permet comparar fàcilment
algorismes des del punt de vista de la seva complexitat.

Siguin f(n) i g(n) dues funcions reals positives de variable natural. Aleshores direm que f(n) =
O(g(n)) si existeix una constant c ∈ R+ real positiva tal que f(n) ≤ cg(n) a partir d’un cert
lloc en endavant, és a dir, existeix n0 ∈ N tal que

n ≥ n0 ⇒ f(n) ≤ cg(n).

Aquesta és la notació ideal per expressar fites superiors de complexitat d’un algorisme. En
particular, s’escriu f(n) = O(1) si està majorada per una constant.

També hi ha notacions per expressar fites inferiors de complexitat d’un algorisme (Ω) i notacions
d’optimitat per als casos en els quals coindideixen les fites superiors amb les inferiors (θ).

Quan es diu que un algorisme és O(n log n), això equival a dir que tenim una fita superior de
complexitat T (n) = O(n log n), i la idea és que és un “bon” algorisme. La situació és encara
millor si podem formular una fita superior de complexitat d’ordre lineal, és a dir si T (n) = O(n).
No són molt eficients els algorismes “quadràtics”, és a dir, aquells per als quals T (n) = O(n2),
tot i que de vegades no es pot millorar la situació o encara no hem trobat com fer-ho. D’altra
banda, escriure T (n) = O(f(n)) no impedeix que no hi hagi una fita superior millor, és a dir,
més baixa, llevat que realment hàgim justificat que és la mı́nima.



B Breus nocions de complexitat 367

Pel que fa als nostres propòsits, analitzar un algorisme significa fitar el terme dominant de
la complexitat en temps de càlcul i en espai i descartar termes de grau inferior i constants
numèriques multiplicatives, i obtenir fites inferiors. Naturalment, en una elecció pràctica d’un
algorisme, a igualtat de complexitat asimptòtica procurem escollir algorismes amb constants
numèriques el més baixes possible.

En expressions asimptòtiques en les quals figuri la funció logaŕıtmica (O(log n)) no es farà cap
indicació sobre la base de logaritmes, que és irrellevant, ja que la conversió de l’una a l’altra
produeix una constant que és absorbida per la notació asimptòtica.

Notació asimptòtica conjuntista. Atès que l’expressió T (n) = O(g(n)) no és pròpiament una
igualtat (en particular no hi ha la propietat de transitivitat) i només té significat notacional,
en certs textos es prefereix la notació conjuntista. Aix́ı es defineix

O(g(n)) = {f(n)|∃c ∈ R+, c > 0,∃n0 ∈ N, tals que f(n) ≤ cg(n), ∀n ≥ n0}

i aleshores escriurem T (n) ∈ O(g(n)) en comptes de T (n) = O(g(n)).

Observem que, quan diem que un algorisme té fita superior de complexitat O(N) no ens pre-
ocupem de si T (N) és menor o igual que N , 2N , 3N , 1000N 0 o .5N . L’única cosa que ens
importa és que el temps d’execució màxim possible creix linealment amb N . No cal dir que
sempre s’ha de procurar millorar el “factor ocult” de l’expressió asimptòtica O(N); millorar en
canvi la funció de O(g(n)) significa una millora en “ordre de magnitud”.

L’exacte significat d’algunes expressions. L’expressió T (n) = O(g(n)), referida al temps d’e-
xecució, ens dóna una idea de com pot arribar a créixer com a molt el cost d’execució de
l’algorisme.

L’afirmació “el temps d’execució de l’algorisme d’ordenació mergesort és O(n log n)” significa
el següent: existeix una constant c > 0 fixa tal que, per a qualsevol conjunt de n elements (a
partir d’un cert lloc en endavant) d’un conjunt on hi ha una relació d’ordre, faran falta com a
molt cn logn comparacions per ordenar-lo.

Escales de comparació usuals. Les funcions usuals 1, logn, n, n logn, n2, n3, · · · , 2n, de les quals
el ordres de magnitud asimptòtics formen una successió creixent, són l’escala natural de com-
paració per a la complexitat dels algorismes. També es pot filar més prim i considerar mesures
intermèdies, però això serà en casos més especials. S’intenta que els algorismes que es formulen
per als problemes més usuals en algoŕısmica geomètrica tinguin complexitats fitades superi-
orment per ordres de magnitud corresponents a les funcions logn, n, n logn. Complexitats
superiors s’han d’intentar vèncer, si és possible (no sempre ho és, o no sempre se sap fer!).
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