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Aquesta unitat s’estableix com una ampliació d’alguns 
continguts relacionats amb la circumferència i es completa 
amb les transformacions anamòrfiques.

 1  LA CIRCUMFERÈNCIA

Vam dedicar a aquesta corba cònica la unitat 4 de Dibuix 
tècnic 1; ara ens centrarem en els angles que hi estan re-
lacionats.

1.1 Angles relacionats

  Angle central
 És el que té el vèrtex al centre de la circumferència i, 

per costats, dos dels seus radis (fig. 1). El valor de l’arc, 
expressat en graus, coincideix amb la mesura del seu 
angle central. Aquest angle s’utilitza com a referència 
per determinar el valor dels angles restants.

  Angle inscrit 
 Té el vèrtex a la circumferència i els seus costats són se-

cants; la intersecció d’aquests costats amb la circumfe-
rència defineix un arc que direm que està delimitat per 
l’angle inscrit.

 El seu valor és la meitat de l’angle central que abasta el 
mateix arc. A la figura 2, el triangle AOV és isòsceles, i 
els angles de vèrtexs A i V són iguals; la seva suma és 
el que li falta a l’angle de vèrtex a O del mateix triangle 
per valdre 180º. Per tant, OAV + AVO = AOB, i, atesa 
la igualtat entre els dos primers, podrem establir que 
2AVO = AOB i, finalment, que AVO = AOB/2.

* Les paraules marcades amb un asterisc estan definides a l'annex final del llibre (Glossari).

Ampliació de 
geometria plana
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Ampliació de geometria plana
Geometria

 La demostració anterior, efectuada quan un dels costats 
de l’angle inscrit passa pel centre de la circumferència, 
és generalitzable per a qualsevol posició dels costats.

  Angle semiinscrit
 Es pot considerar com un cas particular de l'anterior 

quan un dels costats de l’angle és tangent a la circum-
ferència (fig. 3). El seu valor també serà la meitat de 
l’angle central que abasta el mateix arc delimitat pels 
costats de l’angle semiinscrit: AVB = VOB/2.

  Angle interior
 És l’angle el vèrtex del qual és un punt de l’interior de la 

circumferència (fig. 4) i els costats del qual són secants 
a aquesta mateixa circumferència. El seu valor és la se-
misuma dels dos angles centrals corresponents als arcs 
abastats pels costats i les seves prolongacions.

 En el triangle AVB’ el valor de l’angle adjacent* al de 
vèrtex V és igual a la suma dels dos interiors de vèrtexs 
A i B’. Com que aquests últims angles estan inscrits a 
la circumferència, el seu valor serà la meitat de l’angle 
central que abasta el mateix arc; per tant:

 AVB = AB’B + A’AB’ = AOB/2 + A’OB’/2 
= ½ (AOB + A’OB’)

  Angle exterior
 El seu vèrtex és un punt exterior a la circumferència i els 

seus costats són rectes secants (fig. 5). El seu valor és la 
semidiferència dels dos angles centrals corresponents als 
arcs que els seus costats abasten.

 En el triangle AVB’ el valor de l’angle adjacent al vèrtex 
B’ és igual a la suma dels dos interiors de vèrtex A i V; 
per tant, podrem establir que:

 AVB = AB’B - VAB’ = AOB/2 - A’OB’/2
 = ½ (AOB - A’OB’)

 
 En casos extrems els dos costats podrien ser l’un secant 

i l’altre tangent, o bé ser tangents tots dos.
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Ampliació de geometria plana
Geometria

1.2 Arc capaç

Si es té un segment AB i un angle , anomenem arc capaç 
de l’angle  respecte del segment AB el lloc geomètric* 
format pels vèrtexs dels angles iguals a  i els costats del 
qual passen pels extrems A i B del segment. 

Per l’extrem A del segment tracem una semirecta que for-
mi l’angle  amb el segment, i tracem una perpendicular 
a aquesta semirecta. Allà on aquesta perpendicular es talla 
amb la mediatriu del segment AB és el centre O de l’arc 
capaç; el seu radi és la distància OA (fig. 6).

L’angle AOM és igual que l’angle , perquè els seus cos-
tats són, respectivament, perpendiculars. Per tant, l’angle 
central AOB serà igual a 2  i qualsevol angle inscrit a la 
circumferència que passa per A i B tindrà per valor la mei-
tat de AOB, és a dir, el valor de .

Simètricament respecte del segment AB podem consi-
derar l’existència d’un segon arc capaç; des de qualsevol 
dels punts dels dos arcs es «veu» el segment AB sota el 
mateix angle . L’arc capaç té nombroses aplicacions en 
construccions de geometria plana, triangles, per exemple 
en navegació, etc.

 2  TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES

Una transformació geomètrica és una operació, o la com-
binació de diverses operacions, que permet deduir una for-
ma geomètrica a partir d’una altra d’inicial. A cada punt de 
la forma origen li'n correspon un altre en la forma trans-
formada, que anomenem homòleg* o imatge del primer: 
quan tots dos coincideixen en un mateix punt, diem que 
aquest és un punt doble per a aquesta transformació.

L’aspecte de la forma homòloga respecte de l’original per-
met establir els següents tipus de transformacions:

Fig. 6

  Isomètriques. L’element homòleg conserva invariants 
les dimensions i els angles de la forma inicial. Són trans-
formacions d’aquest tipus les simetries axial i central, 
el gir o rotació i la translació. Totes aquestes transfor-
macions també s’anomenen moviments i les vam estu-
diar a la unitat 3 de Dibuix tècnic 1.

  Isomòrfiques. L’element homòleg conserva invariant la 
forma (angles) de la inicial i hi ha proporcionalitat entre 
les seves dimensions. A aquest grup, que també és co-
negut, pertanyen l’homotècia i la semblança.

  Anamòrfiques. Quan hi ha un canvi de forma entre 
la figura inicial i la seva homòloga. Les transformacions 
d’aquest tercer grup, homologia, afinitat* i inversió, 
són les que estudiarem a continuació.
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Fig. 7

Fig. 8

 3  L’HOMOLOGIA

3.1 Homologia en l’espai 

L’homologia en l’espai és una transformació projectiva* el 
centre de la qual és un punt propi V. En tallar la radia-
ció del vèrtex V per dos plans, el de terra i el del dibuix 
en la representació de la figura 7, obtindrem sobre cada 
un d’ells una secció plana, ABC i A’B’C’ respectivament. 
Les dues seccions són figures homològiques en l’espai i es 
compleixen les condicions següents:

V es troben un 
punt i el seu homòleg, cada un d’ells situat en un dels 
plans: A i A’, B i B’, etc.

-
mologia format per punts dobles, homòlegs de si matei-
xos. En la representació espacial de la figura 7, l’eix de 
l’homologia és la intersecció entre els plans de terra i del 
dibuix.

-
variants* propietats mètriques com el paral·lelisme o la 
perpendicularitat, ni les mesures de segments i angles.

3.2 Homologia en el pla. Característiques 

Si en la figura anterior abatem* el pla del dibuix respecte 
de la seva intersecció amb el pla de terra, fins que les dues 
seccions siguin coplanàries i determinin l’homologia plana 
de la figura 8, aquesta es pot definir com una transfor-
mació geomètrica biunívoca* d’una figura en una altra, 
de manera que entre les dues es compleixin les relacions 
següents:

o vèrtex V de l’homologia.

punt, homòleg de si mateix, situat a l’eix de l’homolo-
gia.

passant pel centre de l’homologia són rectes dobles, 
perquè són homòlogues de si mateixes.

Ampliació de geometria plana
Geometria
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Fig. 9

3.3 Rectes límit d’una homologia 

Cada recta límit d’una homologia representa el lloc geo-
mètric dels punts de l’infinit d’una de les dues figures re-
lacionades en aquella homologia. Els homòlegs dels punts 
de l’infinit del triangle A’B’C’ (fig. 9) es troben sobre la 
recta límit RL corresponent al triangle homòleg ABC.

La semirecta VM’∞, que parteix del centre V de l’homo-
logia, es traça paral·lela a A’B’. El punt M d’intersecció de 
la semirecta amb la recta AB pertany a la recta límit del 
triangle ABC. D’una manera semblant trobem el punt N 
homòleg de N’∞ del triangle A’B’C’. La recta que definei-
xen els punts M i N és la recta límit RL.

La segona recta límit RL’ és paral·lela a RL i es traça des-
prés de determinar un dels seus punts, S’, d’una manera 
semblant a com hem determinat M i N.

Les rectes límit són paral·leles a l’eix de l’homologia, i la 
distància d del vèrtex a una de les rectes límit és la mateixa 
que de l’eix a l’altra recta límit, i totes dues són interiors o 
exteriors al conjunt de vèrtex i eix.

Ampliació de geometria plana
Geometria
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Fig. 12

Fig. 11

3.4 Construccions fonamentals en homologia 

En una homologia definida pel seu vèrtex, l’eix i una de les 
rectes límit, hi trobarem els elements homòlegs d’algunes 
posicions de rectes que ens puguin ajudar en la resolució 
de problemes d’aplicació en homologia.

  Homòloga d’una recta r qualsevol
 Buscarem els homòlegs dels punts de tall de la recta r 

amb l’eix i la recta límit (fig. 10). La intersecció A-A’ amb 
l’eix és un punt doble*, i per això la recta homòloga r’ 
també passarà per aquest punt.

 La recta VM, si és M la intersecció de la recta r amb RL, 
defineix la posició dels punts de l’infinit de r’, i per això 
aquesta serà paral·lela a VMM’∞, passant pel punt do-
ble A-A’.

  Homòloga d’una recta paral·lela a l’eix de l’homo-
logia 

 Tracem una recta s qualsevol que talla r en el punt P 
(fig. 11), i intercepta els punts A i M sobre l’eix de l’ho-
mologia i la recta RL; determinarem la seva homòloga 
s’ tal com hem fet a l’apartat anterior. Un cop conegu-
da s’, hi situem a sobre l’homòleg P’ (mitjançant la recta 
VP). Per P’, també paral·lela a l’eix, hi traçarem la recta 
homòloga r’.

  Homòleg d’un punt qualsevol 
 L’homòleg del punt P de la figura anterior es determina 

fent-hi passar una recta s qualsevol, de la qual determi-
nem la seva homòloga s’; a sobre d’aquesta, segons la 
correspondència VP, hi trobarem la posició de l’homò-
leg P’.

3.5 Elements mínims per determinar una 
homologia 

Hem vist els elements que cal considerar en una homolo-
gia: vèrtex, eix, rectes límit, punts i rectes dobles, etc. No 
obstant això, no és necessari conèixer-los tots perquè una 
homologia quedi determinada; hi ha uns elements mínims 
a partir dels quals podrem determinar la resta. Tot seguit 
veurem aquests casos.

  El vèrtex, l’eix i un punt i el seu homòleg 
 Obtindrem els homòlegs dels restants punts de la figura 

mitjançant l’aplicació de les propietats que hem vist a 
l’apartat 3.2 (fig. 12).

Fig. 10

Ampliació de geometria plana
Geometria
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Fig. 13

Fig. 14

  El vèrtex, l’eix i una recta límit 
 Prolonguem un dels costats de la figura original, el cos-

tat AB en la figura 13; aquesta recta intercepta el punt 
M a la recta límit i l’1-1’ a l’eix. Tracem pel punt de l'eix 
la paral·lela a la recta VMM’∞, sobre la qual es trobaran 
A’ i B’, homòlegs de A i B. Determinarem C’ aplicant-hi 
les propietats de l’homologia.

  L’eix, la recta límit i un punt i el seu homòleg 
 En la construcció de la figura 14, prolonguem AB fins a 

tallar a M i a 1-1’ a la recta límit i a l’eix. Unim el punt 
de l’eix amb A’ i tracem la paral·lela per M; la intersecció 
d’aquesta paral·lela amb la recta AA’ defineix la posició 
del vèrtex V de l’homologia; a partir d’aquest vèrtex i en 
la forma habitual, completem els vèrtexs restants de la 
forma homòloga.

Ampliació de geometria plana
Geometria
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Fig. 15

Fig. 16

  Les dues rectes límit i el vèrtex 
 Les rectes límit, en el cas de la figura 15, es troben entre 

el vèrtex i l’eix de l’homologia. La posició d’aquest darrer 
la determinem paral·lela a les rectes límit i a la mateixa 
distància de RL’ a la qual es troba RL de V. Coneguts 
aquests quatre elements podrem determinar la figura 
homòloga de qualsevol altra.

  Dues parelles de punts homòlegs i la direcció de 
l’eix

 La unió de cada punt amb el seu homòleg (fig. 16) defi-
neix dues rectes que es tallen al vèrtex V de l’homologia. 
Les rectes homòlogues AB i A’B’ es tallen en el punt do-
ble 1-1’ pertanyent a l’eix, que traçarem paral·lelament 
a la direcció donada. Ja tenim les dades necessàries per 
completar el traçat de qualsevol figura homòloga d’una 
altra de coneguda.

Ampliació de geometria plana
Geometria
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Fig. 17

3.6 Aplicacions de l’homologia 

A continuació veurem com la utilització de l’homologia 
facilita la resolució de qüestions en sistema dièdric o en 
perspectiva cònica:

  Seccions planes de superfícies radials de vèrtex 
propi

 Dues seccions planes d’una superfície radial* de vèrtex 
propi, piràmide o con, són homològiques tant en l’espai 
com en projeccions sobre un pla; el vèrtex de l’homolo-
gia és el de la superfície radial i el seu eix, la recta d’in-
tersecció entre els plans que produeixen les seccions.

 En el cas de la piràmide quadrangular de la figura 17, la 
seva base es homològica de la secció produïda en la pi-
ràmide per un pla qualsevol. Representem planta i alçat 
de la piràmide i les projeccions M’N’P’-M’’N’’P’’ d’un pla 

. Trobem la intersecció entre una de les arestes laterals 
de la piràmide, l'aresta AV, amb el pla  (la intersecció 
recta-pla, en sistema dièdric, la veurem en la unitat 5); 
d’aquesta manera, determinem el punt 1’-1’’, que per-
tany a la secció produïda pel pla . 

 Per trobar els vèrtexs restants de la secció apliquem una 
homologia plana, de la qual coneixem els elements se-
güents: el vèrtex V (projecció horitzontal V’ del de la 
piràmide), l’eix (recta d’intersecció entre el pla MNP i el 
pla horitzontal en el qual recolza la piràmide) i un parell 
de punts homològics, A’ i 1’. 

 Resolent aquesta homologia, trobarem els restants vèr-
texs 2’, 3’ i 4’ de la secció plana, que referim a la pro-
jecció vertical per tenir les dues projeccions de la secció 
produïda pel pla en la piràmide.

Ampliació de geometria plana
Geometria
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Fig. 18

  Traçat de perspectives còniques
 En la projecció cònica la representació obtinguda sobre 

el pla del quadre és una figura homològica de la real 
que es troba en el pla geometral; els elements d’aquesta 
homologia són:

-
tiva cònica.

-
logia.

 En la figura 18, en relació amb l’eix o LT, representem 
la veritable magnitud* de la forma plana. Des del punt 
de vista (centre de l’homologia), tracem les direccions 
(V)F’ paral·lela a A’B’ i (V)F paral·lela a B’C’. Cada una 
d’aquestes direccions determina sobre LH o RL la posi-
ció dels punts F i F’, homològics dels punts de l’infinit de 
la figura. Prolonguem els costats de la figura fins a LT i, 
des dels punts d’intersecció, tracem les rectes homològi-
ques concurrents a F o F’. Finalment, determinem A i B, 
alineats amb (V) i amb els punts dels quals són homolò-
gics. D’una manera semblant obtenim els vèrtexs C, D i 
E; G és un punt doble.
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Fig. 19

  Transformació homològica d’un quadrilàter qual-
sevol en un quadrat

 Conegut el quadrilàter ABCD de la figura 19, hem de 
determinar les característiques d’una homologia (vèrtex, 
recta límit i eix) que el transformi en un quadrat.

 Les rectes homòlogues AD i BC, i AB i CD, corresponen 
als costats paral·lels del quadrat; les seves interseccions 
són punts de la recta límit RL, posició, com sabem, dels 
punts els homòlegs dels quals es troben a l’infinit. Així, 
els punts d’intersecció M i N defineixen la recta límit RL.

 El centre de l’homologia, V, és un punt des del qual la 
intersecció entre dos costats qualssevol es vegi sota un 
angle de 90º, i per això V estarà a sobre de la semicir-
cumferència de diàmetre MN. L’angle de 90º que formen 

les diagonals del quadrat també es troba sobre un arc 
capaç de 90º, aquell que té per diàmetre el segment PQ, 
en què P i Q són els punts de la recta límit corresponents 
a les diagonals AC i BD. La intersecció dels dos arcs ca-
paços defineixen la posició del centre V de l’homologia. 
Conegut V, els segments VN i VM defineixen les direcci-
ons de dos costats perpendiculars del quadrat.

 Paral·lelament a RL, i en qualsevol posició, situem l’eix 
de l’homologia; la seva posició condiciona la mida del 
quadrat, que serà més gran com més allunyat estigui 
de l’eix del centre V de l’homologia. Definits el vèrtex, 
la recta límit, l’eix i les direccions de dos costats perpen-
diculars, completem l’homologia del quadrilàter ABCD 
que el transforma en el quadrat A’B’C’D’.
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Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

 4 L’AFINITAT

4.1 Concepte i elements  

Amb els mateixos elements d’una homologia, però amb 
el centre impropi (fig. 20), tenim definida l’afinitat. En les 
dues transformacions els punts homòlegs estan alineats 
amb el centre de la radiació, sigui propi o impropi*, i les 
rectes homòlogues es tallen en punts dobles de l’eix.

L’afinitat es pot considerar com un cas particular d’homo-
logia, amb el centre a l’infinit. Les unions de cada punt 
amb el seu homòleg defineixen segments paral·lels a la 
direcció d’afinitat (fig. 21). El seu eix és una recta de punts 
dobles i no té rectes límit.

Dues formes afins en el pla poden estar disposades una a 
cada costat de l’eix de l’afinitat, com en l’exemple anterior, 
o les dues al mateix costat de l’eix, com les de la figura 22. 
En tots dos casos es compleixen les propietats enunciades 
per a l’afinitat. 

La simetria axial es pot considerar com un cas particular 
d’afinitat, amb la direcció d’afinitat perpendicular a l’eix i 
raó d’afinitat -1, en trobar-se una forma i la seva simètrica 
en semiplans oposats però equidistants de l’eix.
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Fig. 23

Fig. 24

4.2 Aplicacions de l’afinitat  

  Traçat de l’el·lipse
 Un dels traçats de l’el·lipse, coneguts els seus eixos, 

s'obté aplicant l’afinitat; generalitzem aquest procedi-
ment (fig. 23) en el cas de disposar dels diàmetres con-
jugats* AB i CD de l’el·lipse.

 Tracem la circumferència de diàmetre AB que represen-
ta, alhora, l’eix de l’afinitat. Els punts afins dels extrems 
del diàmetre C’D’ de la circumferència són els extrems 
C i D de l’altre diàmetre conjugat de l’el·lipse; CC’ i DD’ 
defineixen la direcció d’afinitat.

 Per punts arbitraris del diàmetre AB, hi tracem perpendi-
culars fins a la seva intersecció amb la circumferència; els 
punts afins d’aquests darrers es trobaran sobre les paral-
leles al diàmetre CD de l’el·lipse en la seva intersecció 
amb rectes paral·leles a la direcció d’afinitat. Coneguts 
una sèrie de punts afins des de la circumferència, com-
pletem a mà alçada el traçat de l’el·lipse.

  Seccions planes de superfícies radials de vèrtex im-
propi

 La secció plana d’una superfície radial de vèrtex impropi, 
prisma o cilindre, i la seva base, són figures afins tant 
en l’espai com en les seves projeccions sobre un pla. La 
direcció d’afinitat és definida per un parell de punts afins 
i el seu eix és la intersecció entre el pla de la base i el que 
produeix la secció.

 En el prisma quadrangular de la figura 24 el polígon 
A’B’C’D’ de la seva base és afí de la secció produïda en 
el prisma per un altre pla qualsevol; l’eix de l’afinitat és 
la intersecció del pla amb l’horitzontal 
de projecció en què recolza la base del 
prisma. Representades les projeccions 
del prisma i del pla, obtenim la inter-
secció d’una de les arestes laterals, la 
que parteix del vèrtex A, amb el pla: 
punt 1’ en la projecció horitzontal del 
prisma.

 Els altres vèrtexs del polígon secció 
els determinem per afinitat. Els punts 
afins A’ i 1’ defineixen la direcció d’afi-
nitat que coincideix amb les arestes 
laterals del prisma. Com que els seg-
ments afins s’han de tallar en punts de 
l’eix, tenim les dades necessàries per 
resoldre aquesta afinitat i trobar els 
vèrtexs 2’, 3’ i 4’ del polígon secció.
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  Abatiments en dièdric o axonometria
 Entre la forma projectada sobre un pla i l’abatuda a so-

bre també existeix una relació d’afinitat: el seu eix és la 
xarnera* d’abatiment, i la direcció d’afinitat és la de les 
perpendiculars traçades a l’eix. Aquests conceptes (aba-
timent, xarnera) ara encara incomprensibles, els estudia-
rem a la unitat 4. 

 Considerem el pla ABC (fig. 25), donat per les seves pro-
jeccions dièdriques i el seu abatiment (A), (B), (C) sobre 
el pla horitzontal de projecció. Entre A’B’C’ i (A), (B), (C) 
existeix una relació d’afinitat, amb les condicions indica-
des en el paràgraf anterior, que permet deduir la segona 
a partir de la primera. 

 Recomanem tornar a les aplicacions d’homologia i afi-
nitat que relacionen aquestes transformacions amb el 
sistema dièdric després d’estudiar els conceptes corres-
ponents a aquest sistema.

 5 LA  INVERSIÓ

La tercera de les transformacions anamòrfiques té la seva 
utilitat principal en la resolució de tangències, per conser-
var invariant aquesta propietat (igual que la incidència i el 
valor dels angles) en efectuar la transformació.

5.1 Concepte d’inversió i elements  

A partir d’un punt O, anomenat centre d’inversió, diem 
que dos punts que hi estan alineats, A i A’, són inversos 
entre ells quan el producte de les seves distàncies respecte 
del centre és una quantitat constant, k, anomenada po-
tència d’inversió (fig. 26).

k = OA · OA’

La potència serà positiva si els dos punts es troben al ma-
teix costat del centre d’inversió, i serà negativa en el cas 
contrari. La inversió és una transformació involutiva, és a 
dir, que si A’ és l’invers de A, A també ho serà de A’ res-
pecte de la mateixa inversió.
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Hi ha tres figures dobles o invariants en la inversió, és a dir, 
inverses de si mateixes (fig. 27):

a) Una recta r que passi pel centre d’inversió O. Com que 
l’invers de qualsevol punt ha d’estar alineat amb el cen-
tre d’inversió, una recta que passi per aquest centre O 
tindrà els seus inversos en la recta mateixa.

b) Una circumferència amb centre en el d’inversió i radi 
igual a l’arrel quadrada de √k. Si un punt A és invers de 
si mateix es complirà que 

k = OA · OA’ = OA · OA = OA2 i, per tant, OA = √k.

 Aquesta circumferència s’anomena d’autoinversió.
c) Una circumferència que passi simultàniament per dos 

parells de punts inversos A, A’ i B, B’. Aquests punts, si 
s’hi aplica el concepte de potència que estudiarem en 
la unitat següent, han de complir necessàriament que k 
= OA · OA’ = OB · OB’, i per això hauran d’estar situats 
a la mateixa circumferència. 

A la figura 27c el segment OT, tangent a la circumferència 
de punts dobles, és l’expressió gràfica de l’arrel quadrada 
de la potència d’inversió. En aquesta mateixa figura, les 
rectes que passen per dos punts no alineats amb el cen-
tre d’inversió, A i B, i els seus inversos A’ i B’, es diu que 
són antiparal·leles* respecte de OA i OB. En les rectes 
antiparal·leles, tal com es pot veure a r i s de la figura 
28, es compleix que els angles que formen amb les que 
uneixen cada punt i el seu invers amb el centre són iguals. 

Perquè una inversió quedi definida, hem de conèixer-ne el 
centre i la potència, o el centre i un parell de punts inversos 
respecte d’aquest centre, o dos parells de punts inversos 
no alineats.
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5.2 Invers d’un punt   

Si coneixem una parella de punts inversos A i A’, per tro-
bar l’invers d’un altre punt B respecte de la mateixa in-
versió, dibuixem la circumferència que passa per A, A’ i B 
(fig. 29); unim B amb el centre d’aquesta circumferència, 
i allà on la recta traçada talli la circumferència hi haurà B’, 
en aplicació de la propietat que afirma que dos parells de 
punts inversos no alineats sempre es troben sobre la ma-
teixa circumferència.

Per obtenir l’invers d’un punt A conegut el centre O de la 
inversió i la seva raó k, aplicarem les propietats de la circum-
ferència de punts dobles i de les rectes antiparal·leles. Di-
buixem (fig. 30) la circumferència d’autoinversió de centre 
O i la tangent a ella des del punt A amb tangència al punt 
doble T-T’. La perpendicular, traçada des de T-T’, al seg-
ment AO intercepta sobre aquest segment el punt A’ invers 
de A. Les rectes AT i A’T’ són antiparal·leles perquè l’angle 
que formen AT i AO és igual al que formen A’T’ i TO.

La mateixa figura i el mateix raonament ens serveixen 
quan el punt A’, del qual volem obtenir l’invers, sigui inte-
rior a la circumferència de punts dobles: s’eleva la perpen-
dicular des d’aquest punt a la recta A’O fins a tallar a T a la 
circumferència de punts dobles; per T es traça la tangent 
a la circumferència fins a la seva intersecció, en el punt A, 
amb la prolongació de A’O.

5.3 Inversa d’una recta   

La figura inversa d’una recta la podem determinar en dos 
casos: quan la recta passi pel centre d’inversió –en aquest 
cas, aquesta recta és inversa de si mateixa–, i quan no pas-
si per aquest centre.

En aquest segon cas (fig. 31), coneixem la recta r, el cen-
tre de la inversió O i la seva potència k. Busquem els in-
versos de dos punts A i B de la recta r: el primer és la 
intersecció amb r de la perpendicular traçada des de O, i 
trobem el seu invers A’ mitjançant la segona de les cons-
truccions descrites en l’apartat 5.2. Conegut A’, tracem la 
circumferència de diàmetre igual al segment OA’. L’invers 
B’ d’un altre punt qualsevol de r, punt B, es troba sobre 
la circumferència de diàmetre OA’. Les rectes AB i A’B’ 
són antiparal·leles respecte de OA i OB, i l’angle OB’A’ 
només serà recte si B’ es troba sobre la circumferència de 
diàmetre OA’.
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L’invers d’una recta r que no passa pel centre d’inversió 
és una circumferència r’ que sí que hi passa i que té per 
diàmetre el segment OA’. El punt A’ és l’invers de A, peu 
de la perpendicular a la recta r traçada des del centre d’in-
versió O.

De forma general, donades una circumferència i una recta 
no tangents, sempre les podem considerar inverses l’una 
de l’altra en una inversió el centre de la qual es troba en un 
dels extrems del diàmetre perpendicular a la recta (fig. 32).

5.4 Inversa d’una circumferència   

Si coneixem la circumferència, el centre i la raó d’inversió 
(fig. 33), per trobar la figura inversa d'una circumferència, 
tracem la recta que passi pel centre O d’inversió i pel de la 
circumferència. Aquesta recta determina a la circumferèn-
cia el punt A; pel seu invers, A’, i perpendicularment a la 
recta OA, hi passarà la recta inversa. 

Per trobar A’, ens ajudem dels punts diametralment opo-
sats, B i B’, situats a la circumferència d’autoinversió; 
tracem una circumferència auxiliar que passi per aquests 
punts i per A; la intersecció d’aquesta circumferència amb 
la recta OA defineix la posició de A’.
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La llarga peripècia de la geometria 
projectiva

En el segle XVII, Gérard Desargues va establir 
els principis de la geometria projectiva 
basant-se en els estudis que els artistes del 
Renaixement havien dut a terme per trobar 
un sistema de representació plana de la 
realitat tridimensional. Però ningú no va 
entendre la transcendència de la seva nova 
geometria i va ser menyspreat cruelment i 
ridiculitzat pels seus col·legues.

No va ser fins dos-cents anys després de la 
seva mort, en plena Revolució Industrial, 
que es va desenvolupar plenament aquesta 
branca de la geometria. Quan es van trobar 
els escrits de Desargues a la seva tomba, es 
va poder comprovar la utilitat que els seus 
procediments podien tenir en els terrenys 
del disseny i de la producció industrial.

1

24

Si la circumferència no passa pel centre d’inversió (fig. 34), 
la seva inversa és una altra circumferència. Unim els cen-
tres de la circumferència i d’inversió amb una recta que de-
termina, sobre la circumferència, els punts A i B; a través 
de la circumferència d’autoinversió determinem els seus 
inversos, A’ i B’. La circumferència de diàmetre A’B’ és 
inversa de la inicial.

Resumim les transformacions estudiades:

ella mateixa; recta doble.

és una circumferència que sí que hi passa.

d’inversió és una recta que no hi passa.

d’inversió és una altra circumferència que tampoc no hi 
passa.

5.5 Resolució de tangències per inversió    

Aplicar la inversió a les dades d’un problema de tangències 
en permet la transformació en d’altres de nous en els quals 
resoldre, més fàcilment, el problema plantejat. En veurem 
diversos exemples en l’apartat 2.3 de la unitat següent.

Ampliació de geometria plana
Geometria



ISOMÈTRIQUES
Angles i costats 

iguals

Translació

Gir o rotació

Simetria

Homotècia

Semblança

Axial

Central

Directa, k > 0

Inversa, k < 0Angles iguals 
i costats 

proporcionals

ISOMÒRFIQUES

TRANSFORMACIONS

1

25

En el quadre següent es resumeixen les transformacions 
geomètriques, les estudiades en aquesta unitat i les que 
vam estudiar a Dibuix tècnic 1. D'aquesta manera en po-
dem tenir una visió global.
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