
La Perspectiva
i les seves trampes.

Les Quàdriques 
reglades, figures que 

contenen rectes.

3 errors que condueixen a 
la solució.

Si tenim un cercle i tres punts al seu 
interior, com podem trobar un 
triangle inscrit en el cercle i que cada 
un dels seus costats passi per  un 
dels punts?

El problema geomètric plantejat és 
molt simple, però no té una solució 
directa,  i podem recórrer a la 
geometria projectiva per tal de trobar 
un mètode resolutiu gràfic.
S'utilitza el que s'anomena una 
projectivitat,  que és una aplicació 
que donat un punt del cercle ens en 
dóna un altre, i que queda definida 
per tres parells de punts, d'aquí que 
només necessitem fer tres intents. 
A més, a més, gràcies a les propietats 
de les projectivitats podem fer 
construccions gràfiques, sense 
recórrer a operacions matemàtiques, 
per tal de trobar un triangle solució.

¿Com podem dibuixar el que veiem? 
Veiem el món amb tres dimensions i al 
dibuixar-lo volem mantenir de la millor 
manera possible aquesta visió. És aquí 
on apareix la perspectiva.
Dibuixar en perspectiva consisteix en 
fer que totes les rectes paral·leles (en 
la realitat) es tallin en un mateix punt 
(en el dibuix), que anomenarem punt 
de fuga. Així, quan nosaltres volem 
representar el que veiem amb 
perspectiva el que fem és assignar 
diferents punts de fuga a les 
direccions de l'espai. A més, per tal de 
ser fidels al màxim a la realitat tindrem 
en compte, entre d'altres coses, la 
posició de l'artista/observador 
mitjançant el centre focal i el cercle de 
distàncies. Per altra banda, fent petites 
trampes a l'hora d'usar la perspectiva 
(normalment otorgant dos punts de 
fuga a rectes paral·leles) es poden 
obtenir dibuixos curiosos.

Treballant amb superfícies en l'espai, 
ens podem fixar en un tipus especial 
que són les quàdriques. Aquestes són 
les que vénen determinades per 
equacions de segon grau. Un cop 
vistes en general, ens preguntem si 
n'hi ha que continguin rectes o que 
estiguin formades per elles.

La solució a aquesta qüestió és simple 
si pensem en exemples que hem vist 
tota la vida, tal com cilindres, cons o 
plans, totes elles quàdriques 
degenerades. Però n'hi ha d'altres 
menys trivials, com el paraboloide 
hiperbòlic  i l'hiperboloide d'una fulla. 
Aquestes dues figures són fàcilment 
construibles per rectes (rotant-les o 
desplaçant-les) i es pot veure que 
estan generades per dues famílies de 
rectes paral·leles tals que per cada 
punt passa una i només una recta de 
cada família.


