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Glossari

A-B   Diferència de A menys B. Conjunt dels punts que són de A i no de B.

[a,b]  Vegeu interval [a,b].

animació  f  animate on ( _ ).

angle  m  Donats els vectors u, v no nuls, l'angle que formen és

.

arc cosinus trigonomètric  acos.

arc sinus trigonomètric  m  asin.

arc tangent trigonomètrica  m  atan.

Arquímedes, espiral o hèlix espiral d'  Vegeu espiral d'Arquímedes i

hèlix espiral d'Arquímedes.

base  f  Una col·lecció de vectors és base si a) són vectors linealment inde-

pendents i b) qualsevol vector es pot escriure com a combinació lineal dels

vectors de la col·lecció.

base ortonormal  f  Base formada per vectors unitaris dos a dos ortogonals.

Bézier  Corba simple que és en la base dels sistemes de disseny de corbes per

ordinador, i manera de tractar els vèrtexs d'un spline en qüestions relaciona-

des amb la suavització, la modificació i l'accés a les nanses de control de la

tangència.

booleana, operació  f  Vegeu operació booleana.

CAD  m  Sigla de computer aided design, disseny assistit per ordinador.

cardioide  Corba d'equació r = a (1 + cost) en coordenades polars. La para-

metrització corresponent és .

cilindre circular recte  m  El cilindre circular recte de radi R i d'eix una

recta e de l'espai tridimensional és la superfície que està formada per les rectes

que són paral·leles a l'eix e, que passen per una circumferència de radi R, amb

centre en l'eix e, i continguda en un pla perpendicular a l'eix.

Parametrització del cilindre d'eix l'eix z de radi R, amb la base inferior sobre

el pla z = 0, inclòs en el semiespai de les coordenades z positives o nul·les, i

d'altura H:

Parametrització del cilindre d'eix paral·lel a l'eix Oz, passant pel punt (a, b, *),

de radi R, amb la base inferior sobre z = 0:
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cilindre el·líptic  m  El cilindre el·líptic d'eix l'eix de coordenades Oz i de di-

rectriu una el·lipse continguda en z = 0 amb centre en l'origen de coordenades

és el conjunt de les rectes que són paral·leles a l'eix y que passen per l'el·lipse.

circumferència de radi R i centre (a, b)  f Corba d'equació.

Parametrització:

combinació lineal  f  Una combinació lineal dels vectors  és un

vector de la forma , amb .

components d'un vector  m pl  Si tenim el vector (x1, ..., xi, ..., xn), el com-

ponent i-èssim és xi.

con circular recte  m  Superfície generada per les rectes que passen per una

circumferència i per un punt V comú (vèrtex) no contingut en el pla de la

circumferència. A més, la recta per V, que és perpendicular al pla de la circum-

ferència, passa pel seu centre.

coordenades cartesianes  f pl  Coordenades corresponents a un sistema

de coordenades cartesianes (eixos de coordenades respectivament perpendi-

culars, amb la mateixa unitat de mesura).

coordenades polars (en el pla bidimensional)  f pl  Les coordenades

polars d'un punt P és el parell (r, t), en què r = d (P, O), distància de P a l'origen de

coordenades del sistema usual de coordenades cartesianes, i t, angle antihorari

que el semieix x+ forma amb el segment OP.

cosinus (trigonomètric)  m cos

En un triangle rectangle, el sinus d'un angle és la raó (catet contigu)/

hipotenusa.
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corba de Bézier  f  Corba simple generada pel mètode de Bézier. Funciona-

litat incorporada en la majoria dels programes de grafisme 2D i 3D.

corba en coordenades polars  f  Les corbes en coordenades polars es des-

criuen mitjançant l'equació r = f(t), . La parametrització genèrica que

en resulta és

.

corba spline   f  Corba usada en la majoria dels programes de grafisme i CAD

per a generar corbes de manera interactiva.

dependència lineal  f  Els vectors d'una col·lecció són linealment depen-

dents si hi ha una combinació lineal d'aquests vectors igual a zero sense que

tots els coeficients siguin nuls. De manera equivalent, n'hi ha un que es pot

escriure com a combinació lineal dels altres.

diferència booleana  f  Operació booleana que s'aplica a dos conjunts A, B

en ordre. La diferència A-B és el conjunt dels punts de A que no pertany a B.

distància  f  Donats els punts P = (x1, ...,Xn), Q = (Y1, ..., yn), la distància entre

l'un i l'altre és .

el·lipsoide  m  L'el·lipsoide de centre l'origen, eixos principals els eixos de

coordenades i semieixos a, b, c, és la superfície d'equació 

.

escala, canvi d'  m  Vegeu canvi d'escala.

esfera  f  L'esfera de radi R i de centre el punt C = (a, b, c) és el conjunt dels

punts P = (x, y, z) de l'espai que estan a una distància R de C.

Equació:
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Parametrització de l'esfera de radi R i centre C = (a, b, c):

espiral d'Arquímedes  f  La corba r = at en coordenades polars.

Parametrització:

en què t és l'angle polar del punt P = (x, y).

expressió paramètrica  f  Expressió matemàtica per la qual s'expressa una

corba segons la variació d'un paràmetre, del qual també es descriu l'interval

de variació. Per exemple, en el cas de la circumferència de centre l'origen, radi

R, continguda en el pla de coordenades z = 0, és P(t) = (Rcost, Rsint, 0), amb

0 ≤ t ≤ 2π.

factor de conversió de radiants a graus sexagesimals  f  .

factor de conversió de graus sexagesimals a radiants  f  .

forma explícita  f  En aquesta forma la superfície és el conjunt dels punts

de l'espai pels quals en podem expressar z segons les altres dues coordenades,

és a dir, z = f (x, y), en què x, y varia en intervals numèrics reals adequats.

Les corbes en forma explícita són les que es poden expressar com a y = f(x), en

què x varia en un determinat interval de la recta numèrica real.

forma implícita  f  Els punts de la corba es descriuen com els punts que

satisfan una equació F(x, y) = 0.

En aquesta forma les superfícies es descriuen per una equació del tipus F(x,

y, z) = 0.
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forma paramètrica  En forma paramètrica expressem els punts de la super-

fície segons dos paràmetres. Així, P(u, v) = (x(u, v),y (u, v),z (u, v)) és la fórmula

paramètrica de la superfície (parametritzada), u,v són els paràmetres, que vari-

en en sengles intervals de la recta numèrica real, és a dir, u1 ≤ u ≤ u2, v2 ≤ v ≤ v2.

generadors  Una col·lecció de vectors són generadors de l'espai si tot vector

es pot expressar com a combinació lineal dels vectors de la col·lecció.

generatriu, corba  Corba que és la base de partida per a una superfície de

revolució, la qual s'obté per rotació al voltant d'una recta de la corba donada.

grau sexagesimal  Mesura d'angles. Dividint la circumferència en 360 parts

iguals, (un grau sexagesimal) és l'angle que té de vèrtex el centre de la circum-

ferència corresponent a dues subdivisions consecutives sobre la circumferèn-

cia.

hèlix circular de radi a, de pas de rosca b i d'eix l'eix de coordenades

z  

La parametrització és

en què t és l'angle polar del punt de la projecció ortogonal P' = (x, y, 0) sobre

el pla xy del punt P = (x, y, z) de la corba.

hèlix espiral d'Arquímedes  m Una parametrització possible és
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.

independència lineal  Una col·lecció de vectors són linealment indepen-

dents si no són linealment dependents.

intersecció booleana  Operació booleana que s'aplica a dos conjunts que

consisteix en la col·lecció d'elements que són de tots dos conjunts.

interval [a,b]   Conjunt dels punts de la recta compresos entre a i b, aquests

dos inclusivament.

longitud arc de circumferència  tR, en què R és el radi, i t, l'angle corres-

ponent a l'arc, en radiants.

longitud d'un vector  Vegeu norma d'un vector.

mòdul d'un vector  Vegeu norma d'un vector.

norma al pla ax + by + cz + d = 0  És el vector N = (a,b,c).

norma d'un vector  La norma del vector W = (w1, ..., wn) és

.

normalitzar  v tr  Vegeu unitaritzar.

paràbola 
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Parametrització agafant x = s com a paràmetre:

parametrització  Els punts de la corba s'expressen com a

. La funció  és la funció de parametrització, t és el pa-

ràmetre i [a,b] és l'interval de variació del paràmetre. Desglossat per co-

ordenades, tenim P(t) = (x (t), y(t)) en dimensió 2, en el pla bidimensional.

En dimensió 3, és a dir, en l'espai tridimensional, tenim P(t) = (x(t),y(t),z(t)),

sempre amb indicació de la variació del paràmetre t.

parametrització de la circumferència  La circumferència de centre

l'origen i radi R es pot parametritzar per P(t) = (Rcost, Rsint) , en què

t és l'angle polar del punt P.

parametrització de l'esfera  Considerem l'esfera de centre l'origen i radi R.

Si considerem un punt P de l'esfera, de longitud u i latitud v, l'esfera es parame-

tritza per P(u, v) = (R cos v cos u, R cos v sin u, R sin v), amb .

parametrització de la recta  La recta que passa pel punt A i té vector di-

rectriu w es parametritza per P(t) = A + tw, amb t nombre real.

parametrització del segment  El segment d'extrems A,B es parametritza

per P(t) = A + t (B – A), en què tvaria entre 0 i 1.

producte escalar  (u1,...,un)·(v1,...,vn) = u1v1 + ... + unvn.

producte d'un escalar per una matriu  Si .

producte de matrius  Si A és una matriu de n files i m columnes, i B és una

matriu de m files i r columnes, si C = AB, i és el terme general de la matriu

producte C, en l'ordre indicat, llavors és .

producte d'un escalar per un vector  λ(x1, ..., xi, ..., xn) = (λx1, ..., λxi, ...,

λxn).

producte vectorial  Si u = (u1,u2,u3), v = (v1,v2,v3), el producte vectorial és

.

projecció ortogonal sobre el pla xy   La projecció ortogonal del punt (x,

y, z) sobre el pla xy és el punt (x,y,0).

projecció ortogonal sobre el pla xz   La projecció ortogonal del punt (x,

y, z) sobre el pla xz és el punt (x, 0, z).

projecció ortogonal sobre el pla yz   La projecció ortogonal del punt (x,

y, z) sobre el pla yz és el punt (0, y, z).



© FUOC • PID_00212604 12 Matemàtiques per a multimèdia I

radiant  Mesura d'angles. Sobre una circumferència, 1 radiant és l'angle de

vèrtex el centre de la circumferència de manera que la longitud de l'arc que

subtendeix és igual al radi de la circumferència.

revolució, superfície de  Vegeu superfícies de revolució.

rhodonea   Corba d'equació polar r = a cosmt. Parametrització:

La variable n està relacionada amb el nombre de "pètals" de la "flor":

rotació positiva respecte de l'eix de coordenades Ox   La matriu cor-

responent a una rotació positiva d'angle a respecte de l'eix x és

Amb aquestes equacions, si l'angle a és positiu, la rotació es veu com a

antihorària (sobre el pla perpendicular a l'eix x, el pla yz, mirant-la des de z+).

rotació positiva respecte de l'eix de coordenades Oy   La matriu de la

rotació positiva d'angle b respecte de l'eix Oy és

rotació positiva respecte de l'eix de coordenades Oz   La matriu de la

rotació positiva d'angle c respecte de l'eix de coordenades z+ és

.
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rotació respecte de l'origen de coordenades, d'angle a   Si a és posi-

tiu, amb l'expressió matricial següent s'obté una rotació antihorària, de sentit

contrari a les agulles del rellotge.

rotació respecte del punt C, d'angle a   EC
a = TC º EC

a º T–C

sinus (trigonomètric)  En un triangle rectangle, el sinus d'un angle és la

raó (catet oposat) / hipotenusa.

sexagesimal, grau  Vegeu grau sexagesimal.

simetria central en el pla respecte d'un punt C   Gir de 180 graus res-

pecte de C.

L'expressió de la transformació com a concatenació de transformacions és

.

simetria especular respecte del pla xy   Si P = (x, y, z) és un punt genèric de

l'espai, el simètric P', simètric respecte del pla xy, és P' = (x, y,– z). Les equacions

corresponents són

simetria especular respecte del pla xz   Si P = (x, y, z) és un punt genèric de

l'espai, el simètric P', simètric respecte del pla xz, és P' = (x,–y, z). Les equacions

corresponents són

simetria especular respecte del pla yz   Si P = (x, y, z) és un punt genèric

de l'espai, el simètric P', simètric respecte del pla yz, és P' = (– x, y, z). Les

equacions corresponents són

spline   Vegeu corba spline.

suma de matrius  Si , la matriu suma  és la

matriu  de manera que .

superfícies de revolució  Per a generar aquestes superfícies fan falta dos

elements: una corba (corba directriu) i una recta, que és eix de rotació de la

directriu. El resultat de la rotació completa de la corba directriu al voltant de

l'eix és una superfície de revolució.
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Una parametrització possible de la superfície generada per una rotació

completa de la corba  al voltant de l'eix Oz és

Superfície generada per rotació d'una corba al voltant d'una recta o eix. S'obté

a partir d'una corba spline o nurbs i el modificador Torno.

tangent (trigonomètrica)  Quocient sinus/cosinus.

toro  Superfície que es genera per la rotació d'una circumferència al voltant

d'una recta (eix del toro). Aquesta recta és exterior a la circumferència i les dues

figures són coplanàries. El pla diametral del toro és el pla que passa pel mig de

la circumferència generadora i és perpendicular a l'eix. La seva intersecció amb

l'eix és el centre del toro. En la figura següent es mostren tots aquests elements.

A partir de la figura obtenim una parametrització possible del toro, utilitzant

els paràmetres angulars a,b. Per a això, considerem els triangles rectangles

OPQ,OQT. Fixem-nos que OQ = OC + CQ = R + rcosb. Així, podem escriure x,

y, z del punt P = (x, y, z) segons a,b:

transformació afí  Correspon a l'estructura P' = f (P) = AP + W, en què P,

P' són vectors posició. En l'expressió anterior A és una matriu 3 × 3, i W és

un vector tridimensional. AP és la part lineal de la transformació afí, i W és

el vector de translació, per raons que veurem en la secció següent. En termes

matricials,
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transformacions afins bidimensionals (expressió matricial) Trans-

formacions geomètriques de la forma.

transformacions afins generals  Transformacions geomètriques que cor-

responen a l'estructura P' = f (P) = AP + W, en què P, P' són vectors posició.

En l'expressió anterior A és una matriu 2 × 2, i W és un vector bidimensional.

AP és la part lineal de la transformació afí, i W és el vector de translació.

translació  Donat un vector w = (a, b), es defineix la translació de vector w,

i s'assenyala Tw com la transformació

I, donat un vector w = (a, b, c), es defineix la translació de vector w, i s'assenyala

Tw com la transformació

unió booleana  S'aplica a dos conjunts i és el conjunt dels elements que són

de l'un o l'altre.

unitari, vector  Vector de norma 1.

unitaritzar  Dividir per la norma, si el vector és no nul ( ).
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Enllaços: geometría fractal

Miniaplicació en Java per a crear diverses fractals a partir d'un quadrat com

a llavor. Es poden construir diferents iteracions. Quan se n'ha obtingut una,

aquesta iteració es pot repetir fins a sis vegades: http://darkwing.uoregon.edu/

~koch/java/Fractal.html

Miniaplicació en Java en què es poden veure diferents tipus de frac-

tals (Koch, Sierpinski, etc.) amb diferents ampliacions i iteracions: http://

library.thinkquest.org/26242/full/progs/koch.html

Una altra miniaplicació en Java per a una altra fractal famosa: el Dragon de

Jurassic Park: http://www.best.com/~ejad/java/fractals/jurasic.shtml

Àrea fractal. Lloc web sobre fractals, que inclou una galeria de fractals, infor-

mació sobre programari per a crear fractals, etc.: http://www.arrakis.es/~sysi-

fus/

Algunes lliçons sobre fractals: http://math.rice.edu/~lanius/frac/

Galeria de fractals de Mandelbrot. Permet ampliar i reduir parts d'una fractal:

http://www.softlab.ntua.gr/miscellaneous/mandel/

http://darkwing.uoregon.edu/~koch/java/Fractal.html
http://darkwing.uoregon.edu/~koch/java/Fractal.html
http://library.thinkquest.org/26242/full/progs/koch.html
http://library.thinkquest.org/26242/full/progs/koch.html
http://www.best.com/~ejad/java/fractals/jurasic.shtml
http://www.arrakis.es/~sysifus/
http://www.arrakis.es/~sysifus/
http://math.rice.edu/~lanius/frac/
http://www.softlab.ntua.gr/miscellaneous/mandel/
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