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Generador d’hiperboloides d’una fulla 
 
 

 
 
 
Breu descripció del material 
Generalment, aquest material es compra com a una unitat. En la proposta didàctica, donarem 
algunes indicacions de com construir-ne un de casolà. 
 
Continguts que es poden tractar 
Superfícies reglades. 
Còniques i quàdriques.  
Llocs geomètrics: les còniques. Les còniques en l'art i l'arquitectura. 
 
Proposta d’aplicació didàctica 
En el marc de l’exposició dels materials didàctics de la XI reunió del CIAEM, la representació belga                 
va destacar per la seva gran varietat i qualitat d’objectes mostrats: [...] Merece especial mención la                
abundante y notable aportación (figuras 31 a 46) de la simpática Sociedad Belga de Profesores de                
Matemáticas [...] Tanto en los modelos estáticos como en los dinámicos, Bélgica se ha mostrado               
una vez más maestra de pulcritud y ejecución. Sus profesores y alumnos hicieron gala, en los                
numerosos modelos presentados, del dominio de todos los materiales [...] y de todas las técnicas               
(doblado, soldadura, articulación, deslizamiento). [...] Notables por la ingeniosidad de la idea y             
siempre por su perfecta realización, fueron varios de los modelos presentados por el profesor              
Servais (figs. 36 a 42), especialmente los dinámicos relativos a la generación y propiedades de               
cónicas y cuádricas [...]    
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El generador d’hiperboloides d’una fulla és un aparell que hauria d’entrar a totes les aules de                
batxillerat científic. Sovint, parlar de còniques i art sol ser complicat donat que la gran majoria de                 
còniques que trobem en l’arquitectura solen ser seccions de quàdriques.  

1  El Material Didáctico Matemático Actual de Pere Puig Adam 
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Porxo dels carruatges del Parc Güell d’Antoni Gaudí 

 
Un dels exponents més notoris de l’ús de còniques en les seves construccions és Gaudí.               
El·lipsoides, paraboloides el·líptics, hiperbòlics d’un full, cilindres el·líptics..., són quàdriques que           
es poden trobar en les majestuoses obres de l’arquitecte català. Inspirat en la geometria de la                
natura, Gaudí explorà les qualitats de resistència de diferents tipus d’estructures associades a             
quàdriques (no només cilindres). En molts casos, es decantà per superfícies reglades com             
l’hiperboloide d’una fulla o el paraboloide hiperbòlic perquè, en les dues, s’unien dues             
característiques d’alt valor: la constructibilitat i la rigidesa. 
 
D’altra banda, en cursos anteriors a batxillerat, solen estudiar-se els cossos de revolució: el              
cilindre (com a revolució d’un rectangle entorn a un dels seus costats), el con (com a revolució                 
d’un triangle rectangle entorn d’un dels seus catets) o l’esfera (com a revolució d’un semicercle               
entorn el seu diàmetre). A batxillerat, podem reprendre els cossos de revolució tot fent girar altres                
regions sobre altres eixos o fent girar corbes conegudes. Per exemple, en fer girar una paràbola                
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entorn del seu eix de simetria, obtenim el paraboloide de revolució o, en fer girar una hipèrbola                 
entorn el seu eix imaginari, obtenim l’hiperboloide d’una fulla .  
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Per tant, l’hiperboloide d’una fulla és una quàdrica reglada obtinguda per la revolució d’una              
hipèrbola entorn el seu eix imaginari. Si volem anar més enllà amb els alumnes, podem estudiar                
quines són les seccions d’un hiperboloide d’una fulla (circumferències, el·lipses, hipèrboles...) 
 
Partir de l’estudi de superfícies reglades a classe i cloure’l amb una visita, per exemple, a la                 
Sagrada Família, pot ser una seqüència didàctica ideal. No obstant, partir de la sortida i               
estudiar-ne les característiques a l’aula en posterioritat és igual de bo. Sigui com sigui, no podem                
deixar d’estudiar una de les meravelles més grans del patrimoni arquitectònic català. 
 
Com podem construir un generador d’hiperboloides d’un full? 
Bàsicament, existeixen dos models de generadors d’hiperboloides d’un full: els dinàmics i els             
estàtics. En ambdós casos, ens caldran dues circumferències perforades amb un nombre            
determinat de punts repartits de manera uniforme entorn el seu contorn que hauran d’estar              
disposades com la següent imatge: 
 

 
 
Per fer els feixos de rectes, pot ser interessant fer passar un fil elàstic de color que ens permetrà                   
visualitzar la superfície reglada. El fet que sigui dinàmic o estàtic dependrà del mecanisme que               
utilitzem per fixar les dues circumferències paral·leles. 
 
Enllaços d’interès 
Per complementar la lectura del text, proposem consultar les següents referències: 

● Qui fou Willy Servais?  
http://matematicasentumundo.es/TEXTOS/textos_Servais.htm 

● Xerrada taller de la UB – Construint geometria de Meritxell Saez 
http://www.ub.edu/xtaller_mat/sites/default/files/gaudi.pptx 

● Generador d’hiperboloides d’una fulla 
https://www.geogebra.org/m/MSS9NHRp 

● Interseccions d’un hiperboloide d’una fulla i un pla 
https://www.geogebra.org/m/EnG7BHs8 

2  Si fem girar una hipèrbola entorn el seu eix real, obtenim l’hiperboloide de dues fulles. 

http://matematicasentumundo.es/TEXTOS/textos_Servais.htm
http://www.ub.edu/xtaller_mat/sites/default/files/gaudi.pptx
https://www.geogebra.org/m/MSS9NHRp
https://www.geogebra.org/m/EnG7BHs8

