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Breu descripció del material 
Tors de porexpan amb diverses seccions resultants de la intersecció del tor per un pla paral·lel al 
seu eix.  
 
 
Continguts que es poden tractar 
Geometria de l’espai, tors, plans, interseccions, corbes, classificació de seccions. Connexió amb 
les seccions còniques. 
Permet un treball interdisciplinari amb tecnologia centrat en la construcció dels models. 
 
A continuació es detallen una mica més alguns continguts que poden ser tractats. 
 
Una secció espírica d’un tor és aquella que s’obté en tallar-lo per un pla paral·lel al seu eix. 
Aquestes seccions, casos particulars de les seccions tòriques, varen ser estudiades pel matemàtic 
grec Perseu entorn a l’any 150 aC. Sens dubte recorden les còniques (seccions planes d’un con) 
que foren estudiades per Apol·loni de Perga. 
. 
Quan la distància del pla de tall a l’eix del tor és igual al radi del “tub del tor”, s’obtenen les corbes 
anomenades ovals de Cassini, que són un cas particular de les corbes espíriques i que també es 

poden definir a partir d’una condició mètrica ben interessant: Donats dos punts 1F  i 2F , separats 

per una distància e2 , els ovals de Cassini es defineixen com els llocs geomètrics dels punts P del 

pla tals que el producte de les distàncies 1PF  i 2PF  té un valor constant 2a . Segons els valors 

d’e  i a  podrem observar els casos següents (representats en la imatge de més avall on 6e ): 

 Si ae 2 , la corba obtinguda sembla una el·lipse. En el dibuix es representa per a 
10a . 

 Si  2eae  , la corba obtinguda és un oval escanyat pel centre. En el dibuix es 
representa per a 7a . 



 
 
 

 Si ea  , la corba obtinguda és la
dibuix es representa per a 

 Si ea  , la corba obtinguda està formada per dos ovals separats. En el dibuix es 
representa per a 4a . 

 
 

 
 
Proposta d’aplicació didàctica 

Sense entrar en detalls que depassarien de molt el currículum de secundària
fer una exploració del tor i de les seccions espíriques comparant

La definició de les corbes de Cassini (casos particu
geomètrics també aporten una certa complementarietat a les definicions d’el·lipse i d’hipèrbola: 
l’el·lipse es defineix com el lloc geomètric del punts tals que la 
donats és constant, la hipèrbola com el lloc geomètric del punts tals que la 
distàncies a dos punts donats és constant i els ovals de Cassini com el lloc geomètric del punts 
tals que el producte de distàncies a dos punts donats és constant.

 
 
Enllaços d’interès 
En l’enllaç  http://apliense.xtec.cat/arc/node/1341
de Cassini al pati com a role-play.
https://www.lucamoroni.it/toric-sections/
 
 
 
 

, la corba obtinguda és la lemniscata de Bernoulli (Jakob Bernoulli, 1694). En el 
dibuix es representa per a 6a . 

, la corba obtinguda està formada per dos ovals separats. En el dibuix es 

 

Sense entrar en detalls que depassarien de molt el currículum de secundària
fer una exploració del tor i de les seccions espíriques comparant-ho amb les seccions còniques

La definició de les corbes de Cassini (casos particulars de les seccions espíriques) com a llocs 
geomètrics també aporten una certa complementarietat a les definicions d’el·lipse i d’hipèrbola: 
l’el·lipse es defineix com el lloc geomètric del punts tals que la suma de distàncies a dos punts 

nt, la hipèrbola com el lloc geomètric del punts tals que la 
distàncies a dos punts donats és constant i els ovals de Cassini com el lloc geomètric del punts 

de distàncies a dos punts donats és constant. 

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1341  és fa una proposta didàctica de construir ovals 
play. 
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(Jakob Bernoulli, 1694). En el 

, la corba obtinguda està formada per dos ovals separats. En el dibuix es 

 

Sense entrar en detalls que depassarien de molt el currículum de secundària, pot ser interessant 
ho amb les seccions còniques.  

lars de les seccions espíriques) com a llocs 
geomètrics també aporten una certa complementarietat a les definicions d’el·lipse i d’hipèrbola: 

de distàncies a dos punts 
nt, la hipèrbola com el lloc geomètric del punts tals que la diferència de 

distàncies a dos punts donats és constant i els ovals de Cassini com el lloc geomètric del punts 

ctica de construir ovals 


