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Introducció

Al 1954, el Congrés Internacional de les Matemàtiques comptava, com a esdeveniment espe-

cial, amb una exhibició de l’obra de M. C. Escher al Stedelijk Museum d’Àmsterdam. Gran

part de les seves creacions representaven simetries i altres transformacions del pla euclidià.

Gràcies a aquesta exhibició, el reconegut matemàtic H. S. M. Coxeter va conèixer Escher i

va familiaritzar-se amb el seu art.

Tres anys després, Coxeter va fer una conferència sobre simetries a la Royal Society of Canada,

i va contactar amb Escher per a incloure-hi algunes de les seves il·lustracions de simetries del

pla. Coxeter va enviar a Escher una còpia del seu article, i una de les il·lustracions va cridar

notablement l’atenció de l’artista perquè representava la repetició infinita d’un patró en una

figura finita. Es tractava d’una tessel·lació en triangles del disc de Poincaré, un model del

pla hiperbòlic.

Escher, que no tenia coneixements extensos sobre matemàtiques, va quedar meravellat per

la figura del disc de Poincaré que li havia enviat Coxeter i va intentar reproduir-la basant-se

en la intüıció, sense aconseguir-ho. A arrel d’aquesta figura, Escher i Coxeter van mantenir

correspondència, on el primer s’esforçava, sense èxit, a reproduir la imatge que havia creat

el segon; i el segon li donava indicacions, sempre de caire matemàtic, que acabaven resultant

confuses i no molt útils per a l’artista. Finalment, Escher va ser capaç de construir no només

la figura de Coxeter, sinó que també alguna variant. Aix́ı, va aconseguir crear la seva sèrie

de quatre xilografies anomenada Circle Limit Series, que representen diferents tessel·lacions

del disc de Poincaré.

La motivació que m’ha dut a realitzar aquest treball és la voluntat d’aprofundir en l’estudi

de la geometria hiperbòlica, en particular, en els models del disc i el semiplà de Poincaré,

per tal de poder donar unes nocions bàsiques sobre tessel·lacions hiperbòliques i, finalment,
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8 INTRODUCCIÓ

entendre com Escher, sense conèixer aquesta geometria, va poder reproduir tessel·lacions del

disc de Poincaré utilitzant construccions de geometria elemental.

L’estructura del treball consisteix en 5 caṕıtols, que estan distribüıts de la següent manera:

El primer caṕıtol tracta d’una breu biografia de l’artista M. C. Escher, on comentem els

moments decisius en quant a l’evolució de la seva obra gràfica.

En el segon caṕıtol veiem concisament com es va produir el desenvolupament de la geometria

no euclidiana, a arrel de la controvèrsia que va originar el cinquè postulat d’Euclides. Donem

alguns arguments i enunciats que van plantejar matemàtics de diferents èpoques i, finalment,

comentem com es va produir el descobriment de les geometries no euclidianes i, en particular,

la hiperbòlica.

El tercer caṕıtol es centra en l’estudi de dos models del pla hiperbòlic, el del disc i el del

semiplà, proposats per Poincaré. Treballem aquests models des del punt de vista complex, co-

mençant per un breu repàs de les transformacions de Möbius, i estudiant-les com a isometries

del pla hiperbòlic.

A partir d’aqúı, en el quart caṕıtol podem donar unes nocions bàsiques sobre tessel·lacions

hiperbòliques i dominis fonamentals que ens permetran enunciar i demostrar el teorema de

Poincaré.

Per concloure el treball, en el cinquè i últim caṕıtol donem algunes nocions bàsiques de

geometria elemental, per tal de poder construir, utilitzant geometria euclidiana, tessel·lacions

del disc de Poincaré, tal i com possiblement hauria fet Escher.



—Cada vegada és més evident que les persones no són sensibles

a la bellesa d’aquest món infinit en un pla tancat. La majoria de

gent simplement no entén de què es tracta.

M. C. Escher

1
M. C. Escher

Maurits Cornelis Escher va ser un artista holandès conegut arreu del món, principalment per

les seves il·lustracions de figures impossibles, metamorfosis, divisions regulars del pla i, en

general, l’ús magistral de la geometria en les seves obres. La seva evolució com a artista va

anar acompanyada d’una notòria evolució en la component matemàtica de les seves creacions,

per això va destacar més entre la comunitat cient́ıfica que l’art́ıstica.

Va esdevenir un mestre en confondre la percepció d’objectes en dues i tres dimensions, i en

les seves obres intentava desafiar algunes lleis de la naturalesa. La seva fascinació per la idea

de l’infinit és l’essència que fa que les seves representacions siguin úniques.

A continuació farem una breu biografia de la seva vida, destacant alguns moments importants

en l’evolució de la seva obra gràfica. Les fonts principals que s’han utilitzat són [SHE04],

[Mao13], [ES07] i [1].
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10 CAPÍTOL 1. M. C. ESCHER

1.1 Inicis

Maurits Cornelis Escher va néixer a Leeuwarden, Holanda, al 1898. De jove va iniciar els

estudis d’arquitectura, els quals va abandonar ràpidament per aprendre arts gràfiques sota

la tutel·la de Samuel Jessurun de Mesquita, que el va animar a seguir en aquesta disciplina.

Gràcies a ell va adquirir coneixements bàsics de dibuix, aix́ı com tècniques per treballar la

fusta.

Al 1921, Escher va emprendre amb la seva famı́lia una sèrie de viatges a França, Itàlia i Espa-

nya. En particular, a l’octubre de 1922 Escher va visitar Granada per primera vegada. Allà

va visitar l’Alhambra, on va quedar fascinat pels elaborats dissenys geomètrics de ceràmica

vidriada que decoraven les seves parets.

En aquell moment, Escher mostrava més interès en les figures orgàniques de la natura. Tot i

això, va començar a nodrir les seves habilitats geomètriques fent esbossos i intentant reproduir

algunes de les figures que havia vist a l’Alhambra.

Figura 1.1: Esbós d’Escher d’un mosaic de l’Alhambra. Octubre de 1922

AL 1923 es va traslladar a Itàlia, on va conèixer la seva futura esposa. Entre el 1927 i el

1935 va viatjar a diferents zones d’Itàlia, Còrsega i Espanya. D’aquells anys obtenim una

col·lecció d’il·lustracions que representaven, majoritàriament, paisatges dels petits pobles del

mediterrani. Les seves obres primerenques ja tenien un esperit molt geomètric, que es va

anar pronunciant al llarg dels anys.



1.2. TRANSICIÓ CAP A LA GEOMETRIA 11

Les tècniques principals que utilitzava en les seves obres són la litografia (tècnica d’impressió

sobre una superf́ıcie plana que es basa en la repulsió entre l’oli i l’aigua) i la xilografia (tècnica

d’impressió en relleu realitzada sobre una planxa de fusta).

Figura 1.2: Bonifacio, Corsica. 1928 Figura 1.3: Still Life and Street. 1937

1.2 Transició cap a la geometria

Al juliol del 1935, Escher i la seva famı́lia es van traslladar a Süıssa, i dos anys després, a

Bèlgica. Durant els anys anteriors, Escher havia trobat la inspiració en els paisatges medi-

terranis, a diferència dels paisatges de Süıssa i Bèlgica. En conseqüència, Escher va haver

d’utilitzar la imaginació en les seves obres, que començaŕıen a estar dotades de figures im-

possibles i il·lusions òptiques que juguen amb la percepció de l’espai i la dimensió, i cada

vegada més desaferrades dels paisatges italians. Un exemple d’aquesta transició es veu a la

figura 1.3.

Els viatges van seguir mentre vivia a Süıssa. En concret, al 1936 va visitar de nou Granada,

i va tornar a l’Alhambra. Va ser llavors quan els interessos art́ıstics d’Escher van prendre

una ĺınia molt diferent. Durant la seva estada a Granada va dedicar hores a esbossar en els

seus quaderns alguns dissenys àrabs de diferents divisions regular del pla, a partir de formes

geomètriques, per tal de poder estudiar-los atentament i reproduir-los en les seves creacions.



12 CAPÍTOL 1. M. C. ESCHER

Tanmateix, a part de l’admiració que li van provocar els mosaics àrabs, Escher va expressar

el seu disgust pels patrons purament abstractes. Per a ell, donar vida als seus patrons era fo-

namental. De fet, Escher va destacar per la seva habilitat de transformar patrons matemàtics

abstractes en objectes concrets, concepte que va batejar amb el nom de metamorfosis. Una

de les seves principals obres d’art és la xilografia Day and Night, on Escher juga amb els ulls

de l’espectador a través de metamorfosis del pla a l’espai, dels camps a als ocells, del dia a

la nit. Era un mestre a l’hora de plasmar la transició gradual entre dues realitats diferents.

Figura 1.4: Day and Night. 1939

Aix́ı doncs, el trasllat forçat i la segona visita a l’Alhambra van resultar ser un punt d’inflexió

en l’obra d’Escher, en la qual molts conceptes matemàtics com l’infinit, la relativitat, les

reflexions i, per sobre de tot, la noció de simetria, van prendre un paper fonamental, però

sense abandonar les figures orgàniques i de la naturalesa, creant .

Gràcies a un article del matemàtic George Pólya, on classificava els 17 grups cristal·logràfics,

Escher va adquirir prou coneixement com per treballar i investigar en la divisió regular del pla

euclidià (des d’un punt de vista emṕıric). El seu objectiu era trobar totes les possibilitats de

la dividir de forma regular el pla, que li servirien “d’esquelet” per a il·lustracions d’objectes

orgànics (sobretot llergandaixos, peixos i ocells). Aquest, va esdevenir el tema principal de

les seves obres fins a mitjans dels anys cinquanta.
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Figura 1.5: Regular division drawing no. 25, 67, 90. Anys 1939, 1946 i 1953

1.3 Capturant l’infinit

Als voltants del 1955, Escher va adoptar una nova perspectiva en les seves obres. La divisió

regular del pla significava, per a ell, un mitjà per plasmar l’infinit en una composició finita. Si

bé havia aconseguit reproduir patrons que omplirien tot el pla si es repetissin indefinidament,

Escher no quedava plenament satisfet amb aquest condicional. Ell mateix va escriure:

Què s’ha aconseguit en la divisió regular del pla? No l’infinit, per descomptat,

però certament un fragment d’ell. Si aquesta superf́ıcie, on les formes encaixen

unes amb altres, tingués una mida infinita, aleshores un nombre infinit de formes

encaixades podrien omplir-la. Però no vivim en un joc mental: som conscients

de viure en una realitat material i tridimensional, i la possibilitat d’allargar infi-

nitament en totes les direccions una superf́ıcie plana està per sobre de les nostres

possibilitats.

Escher va començar a obsessionar-se amb la idea de representar l’infinit, en el sentit de

capturar el dinamisme i el moviment perpetu, en un espai finit. Entre les creacions que

volien complir aquest objectiu hi trobem figures tridimensionals, com esferes i poĺıedres,

també il·lustracions de nusos i bandes de Möbius. Pel que fa a les divisions regulars del

pla, va afegir una nova propietat, la semblança. Relaxant la condició que les figures havien

de tenir la mateixa mida, per a Escher va ser possible transmetre una certa idea d’infinitud.

Aquest passaria a ser el tema principal en les seves il·lustracions fins al final de la seva carrera

art́ıstica.
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Va crear Smaller and smaller I, on els dibuixos dels llargandaixos disminueixen de mida

segons una progressió geomètrica a mesura que s’apropen al centre de la figura. El resultat

no el va convèncer, doncs els llargandaixos de les vores permetien que la figura es prolongués

cap a fora indefinidament.

Figura 1.6: A l’esquerra, un esbós i a la dreta la xilografia Smaller and smaller. 1956

Figura 1.7

Al 1958 la solució per al seu problema es va pre-

sentar davant dels seus ulls, gràcies a la figura

d’un article que li va enviar el matemàtic H.

S. M. Coxeter. Escher havia tingut l’oportu-

nitat de relacionar-se amb alguns matemàtics

de renom gràcies al Congrés Internacional de

Matemàtiques del 1954, celebrat a Àmsterdam,

que comptava amb una exhibició seva al Stede-

lijk Museum. En particular, va establir un fort

lligam amb Coxeter. Tres anys després, Coxe-

ter va escriure a Escher per a incloure algunes

il·lustracions seves de divisions del pla en una

conferència sobre simetries. Quan el matemàtic

va enviar a Escher, com a mostra d’agräıment,

una còpia de l’article Crystal Symmetry and Its

Generalizations, Escher va quedar fascinat per

una figura en concret, la que mostrem aqúı.



1.3. CAPTURANT L’INFINIT 15

Escher va veure-hi el potencial per a assolir el seu objectiu, capturar l’infinit. Va identificar

els elements que conformaven la figura i es va esforçar per a reproduir-la. Mesos després

va obtenir una adaptació de la figura de Coxeter, que li va servir com a bastida per a la

seva xilografia Circle Limit I. Tanmateix, Escher no havia desxifrat els principis d’aquella

construcció, i no en podia fer variants.

Figura 1.8: Circle Limit I. 1958

Després d’uns mesos cartejant-se, a principis del 1959 Escher va aconseguir construir una

variant de la figura de Coxeter, que li serviria de bastida per a les xilografies Circle Limit

II i Circle Limit III (Figura 1.10), aquesta última utilitzant la idea d’un dels seus dibuixos

de divisions regulars del pla. Finalment, havent perfeccionat les seves tècniques, al juliol del

1960 va construir una última xilografia d’aquesta sèrie, Circle Limit IV (Figura 1.12), prenent

d’inspiració una altra il·lustració de les seves divisions regulars del pla.

Durant els últims anys de la seva vida, Escher havia esdevingut famós arreu del món. Degut a

problemes de salut, va crear poques il·lustracions noves. La seva última obra, Snakes (1969),

destaca pel la meticulosa elaboració i l’ús dels colors en la xilografia.

Escher va morir el 27 de març de 1972 a Hilversum (Holanda).

.



16 CAPÍTOL 1. M. C. ESCHER

Figura 1.9: Regular division drawing no. 123

Figura 1.10: Circle Limit III. 1959

Figura 1.11: Regular division drawing no. 45. Figura 1.12: Circle Limit IV. 1960



2
Sobre la geometria hiperbòlica

En aquest caṕıtol donarem una pinzellada d’alguns ı́tems del desenvolupament de la geome-

tria al llarg de la història de les matemàtiques. Presentarem alguns enunciats equivalents

(que no detallarem) que es van donar a arrel de la controvèrsia que va originar el cinquè

postulat d’Euclides, també conegut com postulat de les paral·leles. Partirem d’un exemple

clàssic i ens centrarem en els estudis de grans matemàtics dels segles XVII i XVIII, fins

al descobriment de la geometria no euclidiana, de la mà de Bolyai, Lobachevsky i Gauss.

Finalment, comentarem algun model de la geometria hiperbòlica.

En aquest caṕıtol s’han seguit, principalment, les idees de [Gre93, cap. 5 i 6], [RL69] i [Sos12,

cap. 11].
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18 CAPÍTOL 2. SOBRE LA GEOMETRIA HIPERBÒLICA

2.1 Els postulats d’Euclides

A Euclides (323 aC - 285 aC) s’atribueix l’obra Elements, que recull els coneixements ma-

temàtics de diferents escoles gregues de l’època en forma de definicions, axiomes, teoremes i

demostracions. Es tracta d’un dels llibres més importants de la matemàtica, ja que, a part

de servir com a font de coneixement en l’antiguitat, la seva influència ha repercutit en el

desenvolupament de les matemàtiques fins l’actualitat.

Euclides va basar la seva geometria del pla en cinc suposicions fonamentals, que anomenem

postulats :

I. Per tot punt P i per tot punt Q diferent de P , existeix una única recta l que passa per

P i Q.

II. Un segment rectilini sempre es pot allargar.

III. Per tot punt O i per tot punt A diferent de O, existeix una circumferència de centre O

i radi OA.

IV. Tots els angles rectes són congruents entre ells.

V. Si dues rectes, l i m, són tallades per una recta secant k, tal que en un costat es formen

dos angles interiors que sumen menys de dos angles rectes, les rectes l i m suficientment

allargades es tallen en aquest costat.

Els quatre primers postulats són abstraccions basades en l’experiència de construir figures

geomètriques amb regle i compàs, mentre que el cinquè no es pot comprovar emṕıricament,

ja que només som capaços de dibuixar segments finits, i no rectes (que s’allarguen indefini-

dament). És per això que l’últim postulat va crear molta controvèrsia entre la comunitat

matemàtica de l’època i la posterior.

A continuació farem un breu repàs històric per posar en context el debat que va generar el

cinquè postulat d’Euclides.

2.2 Enunciats equivalents al cinquè postulat

Des d’un bon començament, la naturalesa complicada del cinquè postulat va suscitar molts

dubtes pel fet de no ser prou plausible com per a qualificar-lo d’axioma. El propi Euclides
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intentava no utilitzar-lo en les seves demostracions i, durant més de dos mil anys, nombrosos

matemàtics van intentar demostrar-lo a partir dels altres quatre postulats, o bé substituir-lo

per un altre més evident, sempre sense èxit. Vegem alguns d’aquests intents, que van donar

lloc a nous enunciats equivalents al cinquè postulat d’Euclides.

Procle

Procle (410 aC – 485 aC) va ser un dels primers geòmetres que van intentar demostrar el

cinquè postulat a partir dels altres quatre, de manera que podria ser considerat un teorema

i no un axioma. El raonament que va proposar per tal de demostrar el cinquè postulat és:

Enunciat. Donades l i m, dues rectes paral·leles, suposem que una tercera recta n talla m

en el punt P . Aleshores n també talla l.

La idea que va seguir en la seva demostració és la següent. Sigui Q un punt de n que es

troba entre l i m. Sigui R el punt d’intersecció de m amb la seva perpendicular passant per

Q. Com que Q pot estar indefinidament lluny de P , aleshores la distància de Q a R pot ser

indefinidment gran, fins que en algun moment serà superior a la distància entre l i m. Per

tant, n tallarà l.

Figura 2.1: Raonament de Procle per demostrar el cinquè postulat d’Euclides

Malgrat tots els passos de la demostració que va donar són correctes, Procle fa dues supo-

sicions que el condueixen a una conclusió errònia de la demostració. La primera és que la

distància entre dues rectes que es tallen creix a mesura que ens allunyem del punt d’intersec-

ció. La segona suposició és que la distància entre les dues rectes paral·leles ve determinada

pel segment perpendicular entre elles. Aquesta afirmació es pot fer gràcies al cinquè postulat

d’Euclides, de manera que l’enunciat que proposa acaba sent equivalent a ell.
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Fixem-nos que si no considerem el cinquè postulat, sobre dues rectes paral·leles només en

podem dir que no tenen cap punt en comú. No es pot afirmar que siguin equidistants, ni tan

sols que tenen una recta perpendicular comuna.

Wallis

John Wallis (1616 - 1703) va proposar un nou axioma que substituiria el cinquè postulat i

intentaria demostrar aquest a partir dels altres postulats i el seu.

Postulat de Wallis. Donat un triangle qualsevol ∆ABC i donat un segment DE, existeix un

triangle ∆DEF que és semblant a ∆ABC (denotat per ∆DEF ∼ ∆ABC).

Tot i que el seu postulat semblés més plausible per la idea de finitud que plantejava, es pot

provar que és lògicament equivalent al cinquè postulat. Vegem la demostració que va donar

del cinquè postulat.

Demostració. Donada una recta l i un punt P tal que no hi pertany, es construeix una recta

m paral·lela a l que conté P . Sigui n una recta qualsevol que passi per P . Es vol demostrar

que n i l es tallen. Tracem la perpendicular a m per P , i anomenem Q al punt de tall amb l.

Considerem un raig de n que contingui P , aquest raig està entre el segment PQ i un raig de m.

Per a qualsevol punt R del raig, tracem la perpendicular a PQ, amb S el punt d’intersecció

amb PQ. Aplicant el postulat de Wallis a ∆PSR i PQ s’obté que existeix un punt T tal

que ∆PSR ∼ ∆PQT . Com que són triangles semblants, es compleix que ∠TPQ ∼= ∠RPS,

però com que els segments PS i PQ estan sobre el mateix raig, aleshores PT pertanyerà al

mateix raig que PR, és a dir, T pertany a n. Anàlogament, ∠PQT ∼= ∠PSR, per tant T

pertany a l. Es té, doncs, que T és el punt d’intersecció de n i l.

Figura 2.2: Raonament de Wallis per demostrar el cinquè postulat d’Euclides
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Saccheri

Giovanni Girolamo Saccheri (1667 - 1733) va intentar demostrar el postulat de les paral·leles

utilitzant el mètode de reducció a l’absurd, negant-ne la seva existència. En concret, va

estudiar certs quadrilàters, coneguts com els quadrilàters de Saccheri, tals que els angles

de la base amb els seus costats adjacents són rectes (es troben en els vèrtexs A i B), i els

costats adjacents són iguals. Partint d’aquesta premissa, és immediat demostrar que els

angles restants (en els vèrtexs C i D) són iguals. Hi ha tres possibilitats: que els angles en

C i D siguin aguts, rectes o obtusos.

Figura 2.3: Quadrilàter de Saccheri

Saccheri volia arribar a contradicció en el primer i tercer cas, veient aix́ı que els angles hav́ıen

de ser rectes, obtenint aix́ı un enunciat equivalent al cinquè postulat d’Euclides. Va poder

demostrar-ho en el cas dels angles obtusos, on la suma dels angles del quadrilàter seria més

gran de 360◦, contradient el segon postulat, ja que no permetria l’extensió indefinida de

rectes. Per una altra banda, no va aconseguir trobar una contradicció amb els angles aguts,

pel qual va acabar afirmant que aquell cas no era possible perquè, segons ell, “era repugnant

a la naturalesa de la ĺınia recta”.

Sense ser-ne conscient, mentre inentava demostrar el cinquè postulat, Saccheri havia arribat

a alguns teoremes clàssics de la geometria no euclidiana.

Legendre

Adrien-Marie Legendre (1752 - 1833), que no coneixia l’obra de Saccheri, va arribar als

mateixos teoremes que ell. Parteix de que si la hipòtesi de l’angle agut fos certa, aleshores

la suma dels angles d’un triangle seria menor que π.
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Aix́ı doncs, Legendre considera un triangle ∆ABC amb angles α, β i γ, tal que α+β+γ < π.

Per tant,

α + β + γ = π − δ ⇒ π − (α + β + γ) = δ, δ > 0,

on δ és el defecte de la suma dels angles. Basa el seu raonament en la construcció de nous

triangles adjacents, de manera que el defecte de la suma vagi creixent fins que arriba un

moment on δ > π i, per tant, arriba a contradicció. No obstant això, al llarg del raonament

suposa que per un punt exterior a una recta existeix una única paral·lela a ella, és a dir, la

demostració utilitza una hipòtesi equivalent a l’enunciat que vol demostrar.

El seu enunciat (la suma dels angles d’un triangle és π) és equivalent al cinquè postulat.

Lambert

Després de Saccheri, diversos matemàtics van intentar seguir els seus passos i demostrar el

cinquè postulat d’Euclides a partir dels altres quatre.

Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777) va estudiar quadrilàters amb almenys tres angles

rectes. Igual que Saccheri, va descartar la hipòtesi que el quart angle fos obtús i va estudiar

la possibilitat que fos agut, on no va trobar cap contradicció.

A més, va recordar que en una esfera de radi r de l’espai euclidià, la suma dels angles d’un

triangle format per segments de cercles màxims podia ser més gran de 180◦, i que aquest

excés era proporcional a l’àrea del triangle, sent r2 la constant de proporcionalitat. Va veure

que si se substituia formalment el radi de l’esfera per un radi imaginari ir, la constant de

proporcionalitat era negativa, de manera que l’excés es convertia en defecte. A partir d’aqúı

va especular que la hipòtesi de l’angle agut descrivia una geometria en “una esfera de radi

imaginari”. Cinquanta anys després, Taurinus va acabar d’elaborar aquesta idea.

2.3 El descobriment de la geometria no euclidiana

Al llarg de la història, s’han donat diversos casos on una idea neix de forma simultània

en diferents indrets. És el cas de la geometria no euclidiana. A principis del segles XIX

van sorgir, independentment, les primeres idees sobre la possibilitat de desenvolupar una

geometria diferent de l’euclidiana, per part de János Bolyai, Lobachevsky i Gauss.



2.3. EL DESCOBRIMENT DE LA GEOMETRIA NO EUCLIDIANA 23

János Bolyai

János Bolyai (1802 - 1860) va seguir els passos del seu pare, també matemàtic, Farkas Bolyai,

intentant demostrar el cinquè postulat per contradicció, però aviat es va adonar que estava

obtenint una geometria consistent.

Al 1831 va publicar els seus descobriments en la geometria no euclidiana, i el seu pare va

enviar-ne una còpia a Gauss. Aquest va respondre que feia anys que havia arribat a les

mateixes conclusions, tot i no haver-les publicat mai per diferents motius, entre ells la por a

les reaccions que poguessin provocar les seves idees. La resposta de Gauss va desencoratjar

a Bolyai, que va abandonar l’estudi de les matemàtiques.

Una traducció comentada de la seva obra ha estat publicada recentment per A. Raventós

[Bol].

Lobachevsky

Una altra figura important en el descobriment de la geometria no euclidiana va ser Nikolai

Ivanovich Lobachevsky (1792 - 1856), que de fet va ser el primer de publicar els resultats

de geometria no euclidiana, al 1829. El seu enfocament era sorprenentment similar al de J.

Bolyai, tots dos van definir el concepte “horosfera” en l’espai tridimensional (el ĺımit d’ex-

pandir una esfera quan el seu radi tendeix a infinit). Els dos van demostrar que la geometria

en l’horosfera, on les “ĺınies” són interpretades com a “horocicles” (ĺımits de cercles), és eu-

clidiana. També van coincidir en trobar una constant en les seves fórmules que no sabien

interpretar, i que més endavant Riemann va presentar com la curvatura del pla no euclidià.

Gauss

Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) va estar anys reflexionant sobre l’existència d’una ge-

ometria diferent de la que es coneixia fins l’època. Segons ell, suposar que la suma dels

angles d’un triangle era menor de 180◦ portava a una geometria diferent a l’euclidiana, però

rigorosament consistent.

Gauss es va centrar en l’estudi de la geometria de superf́ıcies, del qual va obtenir una nova

visió de la noció de recta (en el sentit de ĺınia que minimitza la distància entre dos punts).
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2.4 La geometria de Gauss

Gauss va mantenir una àmplia correspondència amb alguns dels matemàtics més reconeguts

de l’època sobre la possibilitat de l’existència de geometries no euclidianes. En algunes

d’aquestes cartes queda de manifest el conflicte entre admetre o no que efectivament existien

geometries més enllà de l’euclidiana.

Paral·lelament Gauss va desenvolupar la teoria intŕınseca de superf́ıcies, amb dos resultats

fonamentals:

• Teorema Egregi de Gauss. Sigui f : S → S ′ una isometria local entre superf́ıcies re-

gulars orientables de R3. Aleshores, els punts corresponents tenen la mateixa curvatura,

això és KS(p) = KS′(f(p)). És a dir, la curvatura de Gauss és intŕınseca.

• Teorema de Gauss-Bonnet. Sigui S ⊂ R3 una superf́ıcie compacta (i orientable).

Aleshores

∫
S

KdA = 2πχ(S), on χ(S) és la caracteŕıstica d’Euler d’una triangulació de

S.

En el cas del pla hiperbòlic, recuperarem una forma d’aquest segon teorema, ja que estudiar

la geometria intŕınseca de les superf́ıcies permet donar un altre punt de vista de les nocions

de les figures geomètriques.

2.4.1 Desenvolupaments posteriors

No va ser fins que la correspondència de Gauss va ser publicada, després de la seva mort,

que la comunitat matemàtica es va prendre les idees no euclidianes seriosament. Alguns

matemàtics importants com Riemann, Beltrami, Klein i Poincaré van extendre i clarificar les

idees de Gauss.

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826 - 1866) va basar-se en el descobriment de Gauss

d’una “geometria intŕınseca” en una superf́ıcie de l’espai tridimensional. Riemann va in-

troduir el concepte d’una superf́ıcie geomètrica abstracta no continguda en l’espai euclidià

tridimensional, en la qual es poden interpretar les rectes com geodèsiques i es pot definir la

curvatura intŕınseca.
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Finalment, al 1868, Eugenio Beltrami (1835 - 1900) va aconseguir posar fi al problema del

cinquè postulat d’Euclides, arribant a la conclusió que no era possible demostrar-lo. Per tal

de provar-ho, va proposar un model de geometria no euclidiana a partir de la geometria de

Gauss i Riemann, i la idea de substituir radis per “radis imaginaris”.

2.5 Els models de la geometria hiperbòlica

A partir del seu interès per la geodèsia, Beltrami va arribar a la geometria no euclidiana.

En un dels seus articles principals comenta que, tot i que normalment els mapes es dibuixen

conservant angles o relacions d’àrea, en alguns problemes relacionats amb distàncies sembla

més natural considerar aplicacions que portin geodèsiques a rectes.

Aix́ı doncs, Beltrami busca una mètrica que envïı geodèsiques a rectes. Per començar, l’ele-

ment de longitud és

ds2 = Edu2 + 2Fdudv +Gdv2,

on (u, v) són les coordenades desconegudes respecte de les quals les geodèsiques són rectes, i

E = E(u, v), F = F (u, v), G = G(u, v) són els coeficients de la primera forma fonamental.

Aleshores, per tal que les geodèsiques ”siguin”rectes, han de tenir curvatura geodèsica nul·la.

Aix́ı doncs, imposa κg = 0 i després d’un seguit de càlculs complexos arriba a l’expressió dels

coeficients de la primera forma fonamental com:

E =
R2(v2 + a2)

(u2 + v2 + a2)2
F =

−R2uv

(u2 + v2 + a2)2
G =

R2(u2 + a2)

(u2 + v2 + a2)2
amb I =

(
E F

F G

)

Lema 2.5.1. Aquesta mètrica té curvatura constant
1

R2
.

Demostració. El resultat s’obté de substituir els coeficients de la primera forma fonamental

a la fórmula següent:

K = − 1√
EG− F 2

[
∂

∂u

(
∂G
∂u
− F

E
∂E
∂v√

EG− F 2

)
+

∂

∂v

(
∂E
∂v
− 2∂F

∂u
+ F

E
∂E
∂u√

EG− F 2

)]
(2.1)

Obtenim que la curvatura és K =
1

R2
. �
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Mètrica de curvatura constant negativa

Beltrami es centra en les aportacions de Riemann sobre la definició d’una mètrica intŕınseca

en una superf́ıcie i introdueix una fórmula per obtenir una mètrica de curvatura constant

negativa.

Recollint la idea de Lambert, substitueix els radis a i R per ia i iR, “radis imaginaris”, en

les equacions anteriors per a l’esfera, de manera que els coeficients de la forma fonamental

queden:

E =
R2(a2 − v2)

(a2 − u2 − v2)2
F =

R2uv

(a2 − u2 − v2)2
G =

R2(a2 − u2)

(a2 − u2 − v2)2
, (2.2)

que defineixen una superf́ıce abstracta. Cal tenir present que en aquest cas el domini queda

restringit, ja que cal que u2 + v2 < a2.

Utilitzant fórmula anterior per a la curvatura (2.1) s’obté que K = − 1

R2
.

Comentaris finals

Analitzant aquesta superf́ıce, Beltrami prova que dóna un model de la geometria de Bolyai

i de Lobachevsky, que és consistent sempre que ho sigui la geometria euclidiana. Per tant,

aquest model certifica la validesa de la geometria hiperbòlica.

Esmentem, per acabar aquest repàs històric, que des del punt de vista de la geometria de

Gauss quedava una qüestió pendent: Es pot realitzar un model de la geometria hiperbòlica

a R3?

La resposta la donaria David Hilbert (1862 - 1943) demostrant que no existeixen superf́ıcies

completes de R3 amb curvatura constant negativa. Hilbert va arribar a aquest resultat a

partir de donar un sistema complet d’axiomes de la geometria euclidiana que substituien els

postulats d’Euclides. Una simplificació del sistema d’axiomes que va plantejar es troba a

[Rev00].



3
Els models de Poincaré

Des que es van descobrir els nombres complexos, aquests han sigut una eina imprescindible

per explorar les propietats d’objectes en diferents geometries. Substituir les coordenades

cartesianes planes pel pla complex ha permès la simplificació d’algunes fórmules que descriuen

objectes geomètrics.

Henri Poincaré (1854 - 1912) descobreix, en els seus treballs sobre les funcions automorfes,

que la geometria hiperbòlica és la geometria de les transformacions de Möbius, i dóna dos

models per al pla hiperbòlic, el del disc (D) i el del semiplà (H). Aquests models coincideixen

amb alguns dels models estudiats per Beltrami, però aporten un tractament des del punt de

vista complex, ja que s’utilitzen les transformacions de Möbius per a l’anàlisi de la geometria

resultant.

L’objectiu d’aquest caṕıtol és descriure els models de Poincaré del pla hiperbòlic donant els

detalls necessaris per més endavant acabar enunciant el teorema de Poincaré. Comencem

fent un breu repàs de les transformacions de Möbius.

27
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3.1 Transformacions de Möbius

Considerem C = C∪{∞} l’esfera de Riemann.

Definició 3.1.1. Sigui T : C→ C un automorfisme de l’esfera de Riemann de la forma

T (z) =
az + b

cz + d
(a, b, c, d ∈ C i ad− bc 6= 0),

tal que f(∞) = a
c

i f(−d
c
) =∞. Diem que T és una transformació de Möbius.

Proposició 3.1.2. Les transformacions de Möbius formen un grup per composició.

Demostració. Veurem que satisfà les propietats d’un grup.

(1) Siguin T (z) = az+b
cz+d

, U(z) = a′z+b′

c′z+d′
transformacions de Möbius, la composició U ◦ T és

(U ◦ T )(z) =
(a′a+ b′c)z + (a′b+ b′d)

(c′a+ d′c)z + (c′b+ d′d)
,

amb (a′a+ b′c)(c′b+ d′d)− (a′b+ b′d)(c′a+ d′c) = (a′d′ − b′c′)(ad− bc) 6= 0.

(2) L’element neutre és tal que a = d 6= 0, b = c = 0, és a dir,

T (z) =
az

az
≡ z

z
= 1.

(3) L’element invers és

T−1(z) =
dz − b
−cz + a

.

�

Proposició 3.1.3. Tota transformació de Möbius és composició de translacions (z 7→ z+ b),

homotècies (z 7→ az) i inversions (z 7→ 1/z).

Demostració. Sigui T (z) = az+b
cz+d

una transformació de Möbius. Distingim dos casos:

(a) Si c = 0, aleshores T (z) = a
d
z + b

d
, que resulta de composar una homotècia amb una

translació.

(b) Si c 6= 0, aleshores T (z) s’obté composant T4 ◦ T3 ◦ T2 ◦ T1, amb T1(z) = z + d
c
, T2 = 1

a
,

T3 = bc−ad
c2

z i T4 = z + a
c
. �
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Teorema 3.1.4. Les transformacions de Möbius envien rectes i circumferències a rectes i

circumferències.

Demostració. Considerem (x − a)2 + (y − b)2 − r2 = 0 l’equació d’una circumferència amb

centre (a, b) i radi r > 0.

Operant i multiplicant per λ ∈ R∗ s’obté λ(x2 + y2) − 2λax − 2λby + λ(a2 + b2 − r2) = 0,

de manera que les circumferències són els conjunts de punts que compleixen l’equació de la

forma

A(x2 + y2) + 2Bx+ 2Cy +D = 0, (3.1)

amb A 6= 0 i B2 + C2 − AD > 0. Rećıprocament, tot conjunt de punts que compleix una

equació d’aquesta forma és una circumferència.

Considerant ara A = 0, l’equació anterior es redueix a 2Bx+ 2Cy +D = 0, que és l’equació

d’una recta (suposant B,C 6= 0) i, rećıprocament, tota recta estarà formada pels punts que

compleixin una equació d’aquest tipus.

És a dir, les rectes i circumferències són els conjunts de punts (x, y) que compleixen una

equació del tipus (3.1), amb A 6= 0 i B2 + C2 − AD > 0, o bé amb A = 0 i B,C 6= 0.

Considerant (x, y) com un punt z del pla complex, aleshores l’equació (3.1) equival a

Azz + Ez + Ez +D = 0, (3.2)

amb E = B+Ci, i les condicions sobre els coeficients són A 6= 0 i EE−AD > 0, o bé A = 0

i E 6= 0.

Ens serà útil precisar que ∞ pertany a totes les rectes i a cap circumferència.

Prenem ara la inversió M(z) = 1/z i l’apliquem a l’equació (3.2), tal que ens queda

A
1

zz
+ E

1

z
+ E

1

z
+D = 0

o, equivalentment,

Dzz + Ez + Ez + A = 0. (3.3)

Vegem els diferents casos que tenim:

• Si A 6= 0 i D 6= 0, tenim que el conjunt inicial era una circumferència i la seva imatge

també ho és.
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• Si A 6= 0 i D = 0, aleshores el conjunt inicial era una circumferència i la seva imatge

és una recta.

• Si A = 0 i D 6= 0 tenim una recta que no passa per l’origen de coordenades i té d’imatge

una circumferència.

• Si A = 0 i D = 0, tenim una recta que passa per l’origen de coordenades i es transforma

en una recta que també hi passa.

Aix́ı doncs, el teorema és cert per a les inversions. Anàlogament es pot comprovar per les

homotècies i translacions i, finalment, per les transformacions de Möbius també serà vàlid,

per ser composició de les funcions anteriors. �

Observació 3.1.5. Les transformacions de Möbius no determinen uńıvocament els coeficients

a, b, c, d,. És a dir, multiplicant a, b, c, d per λ ∈ R, la transformació resultant és la mateixa.

Proposició 3.1.6. L’assignació

f(z) =
az + b

cz + d
←→

(
a b

c d

)
∈ PGL(2,C),

identifica les transformacions de Möbius amb el grup lineal projectiu de matrius de dimensió

2 en el pla complex, que alhora s’identifiquen amb les projectivitats de la recta projectiva

complexa, P1(C). �

Com a conseqüència de la proposició anterior podem enunciar dos resultats ben coneguts de

l’anàlisi complexa.

Proposició 3.1.7. Per a tot z1, z2, z3 diferents de C, existeix una única T ∈ PGL(2,C)

transformació de Möbius tal que T (z1) = 0, T (z2) = 1 i T (z3) =∞.

Demostració. Suposem que z1, z2, z3 6=∞, prenem

T (z) =
(z − z1)(z2 − z3)

(z1 − z2)(z3 − z)
.

És immediat comprovar que T (z) envia z1, z2, z3 a 0, 1,∞ respectivament. A més, T ∈
PGL(2,C), ja que és de la forma T (z) = (az + b)/(cz + d) amb ad− bc 6= 0.

Si algun dels zj =∞, aleshores es pren el ĺımit de la transformació de Möbius quan zj →∞.

• Si z1 =∞, s’agafa T (z) = −(z2 − z3)/(z3 − z).
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• Si z2 =∞, s’agafa T (z) = −(z − z1)/(z3 − z).

• Si z3 =∞, s’agafa T (z) = −(z − z1)/(z1 − z2).

En els tres casos T ∈ PGL(2,C) i envia z1, z2, z3 a 0, 1,∞.

Per veure la unicitat de T considerem U ∈ PGL(2,C) tal que les imatges de z1, z2, z3 són

0, 1,∞, aleshores UT−1 deixa fixos 0, 1,∞. Escrivint UT−1(z) = (az + b)/(cz + d) i resolent

l’equació del punt fix UT−1(z) = z es veu que UT−1 = Id, per tant U = T . �

Corol·lari 3.1.8. El grup de les transformacions de Möbius és 3-transitiu, és a dir, donats

(z1, z2, z3) i (w1, w2, w3) dos triplets de punts diferents de C, existeix una única T ∈ PGL(2,C)

tal que T (zj) = wj per j = 1, 2, 3.

Demostració. Siguin T1, T2 ∈ PGL(2,C) tals que T1(zj) = wj = 0, 1,∞ per j = 1, 2, 3.

Aleshores T = T−1
2 T1 ∈ PGL(2,C) envia zj a wj per j = 1, 2, 3. Si U ∈ PGL(2,C)

també verifica U(zj) = wj per j = 1, 2, 3, aleshores T1 i T2U envien zj a 0, 1,∞ i, per tant

U = T−1
2 T1 = T . �

Per a una anàlisi més completa de les transformacions de Möbius i les seves propietats, es

pot veure [JS87, cap. 2].

3.2 El disc i el semiplà de Poincaré

En aquesta secció introduirem els dos models per al pla hiperbòlic que va donar Poincaré.

Les referències que s’han utlitzat en aquesta secció i les següents són [Wil07, cap. 5] i [Sti92].

Definició 3.2.1. El model de disc per al pla hiperbòlic, o disc de Poincaré, està definit en

el disc unitat D ⊂ C = {ζ : |ζ| < 1}, on ζ = u+ iv, amb mètrica riemanniana donada per

4(du2 + dv2)

(1− u2 − v2)2
.

Per tant, la mètrica del disc de Poincaré és un escalament de la mètrica euclidiana pel

factor 4/(1 − u2 − v2)2. Definint r := u2 + v2 com el radi (euclidià) respecte l’origen de

coordenades, el factor d’escalament de la mètrica es pot escriure com 4/(1− r2)2. Observem

que la circumferència u2 + v2 = 1 és a distància infinita.
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Observació 3.2.2. Aquest model difereix del que hem comentat al caṕıtol anterior, presentat

per Beltrami (2.2). Poincaré considera a = 1 i utilitza una mètrica ortogonal, de manera que

F ≡ 0.

L’interès de Poincaré és la traducció complexa:

4|dζ|
(1− |ζ|2)2

,

amb |dζ| = du2 + dv2, ja sigui com a definició formal, o bé interpretant dζ = du + idv i

dζ̄ = du− idv com a formes lineals del pla complex, amb |dζ|2 = dζdζ̄ = du2 + dv2 la forma

bilineal.

Mitjançant una transformació conforme D → D, amb D ⊂ C un domini obert, i imposant

que sigui una isometria, podem obtenir diferents models del disc de Poincaré, en els quals

F ≡ 0. En particular, el model del semiplà de Poincaré s’obté de considerar el domini

{z ∈ C | =(z) > 0} i aplicar-hi la transformació de Möbius següent:

D
J←→
J−1

H

ζ
J7−→ J(ζ) =

i(1 + ζ)

1− ζ
(3.4)

J−1(z) =
z − i
z + i

J−1

←− [ z

Proposició 3.2.3. La mètrica indüıda per J en H és
dx2 + dy2

y2
.

Demostració.

ζ =
z − i
z + i

⇒ dζ

dz
=
z + i− (z − i)

(z + i)2
=

2i

(z + i)2
.

Aix́ı doncs, podem escriure formalment que

|dζ| = |2i|
|z + i|2

|dz|,
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i utilitzant què la mètrica en D és
4|dζ|2

(1− |ζ|2)2
, tenim

4|dζ|2

(1− |ζ|2)2
=

4(
1− |z−i|2|z+i|2

)2

(
|2i|
|z + i|2

)2

|dz|2 =

=
4|z + i|4

(|z + i|2 − |z − i|2)2

4

|z + i|4
|dz|2 =

=
16

(4=(z))2
|dz|2 =

dx2 + dy2

y2
.

Per tant veiem que la mètrica en H corresponent a
4|dζ|2

(1− |ζ|2)2
en D és

dx2 + dy2

y2
, que

representa, de nou, un escalament de la mètrica euclidiana. �

Definició 3.2.4. El model de semiplà per al pla hiperbòlic o semiplà de Poincaré es defineix

com H ⊂ C = {z ∈ C : =(z) > 0}, on z = x+ iy amb la mètrica riemanniana donada per

dx2 + dy2

y2
.

Observació 3.2.5. Hem constrüıt precisament aquesta mètrica en H per tal que la trans-

formació de Möbius entre els dos models sigui, no només una aplicació conforme, sinó una

isometria. Per tant, és possible canviar d’un model a l’altre, escollint el més adient segons el

problema plantejat.

Figura 3.1: Models D i H

Observació 3.2.6. Fixem-nos que la curvatura d’aquests models és constant i negativa. Per

a comprovar-ho n’hi ha prou de substituir els coeficients E, F i G a la fórmula del càlcul de

la curvatura de Gauss (2.1).



34 CAPÍTOL 3. ELS MODELS DE POINCARÉ

3.3 PSL(2,R) com a isometries de H

Definició 3.3.1. Definim el grup especial lineal projectiu de matrius de dimensió 2 en el pla

real, PSL(2,R), com les matrius de la forma(
a b

c d

)
amb a, b, c, d ∈ R i tals que ad− bc = 1.

Recordem que les transformacions de Möbius s’identifiquen amb PGL(2,C). Aix́ı doncs, si

ens restringim a PSL(2,R), aquest grup s’identifica amb el conjunt de transformacions de

Möbius de la forma

z 7→ az + b

cz + d
amb a, b, c, d ∈ R i tals que ad− bc = 1.

Teorema 3.3.2. Els elements de PSL(2,R) són isometries de H, per tant, preserven la

longitud de les corbes.

Demostració. Els elements generadors del grup PSL(2,R) són

• z 7→ z + b (b ∈ R)

• z 7→ az (a ∈ R+)

• z 7→ −1/z

Volem provar que cadascun d’aquests elements preserva la mètrica |dz|2/y2. Els dos primers

són immediats. Anem, doncs, a provar el tercer. Sigui w = −1/z. Derivant obtenim que

dw = dw/z2, per tant, |dw|2 = |dz|2/|z|4. Fixem-nos que

=(w) = =
(
−1

z

)
= − 1

|z|2
=(z̄) =

=(z)

|z|2

Aix́ı doncs
|dw|2

=(w)2
=
|dz|2/|z|4

=(z)2/|z|4
=
|dz|2

=(z)2

Per tant, la mètrica es conserva, és a dir, els elements de PSL(2,R) són isometries de H. �

Observació 3.3.3. Hem vist que els elements de PSL(2,R) són isometries de H. Són sufici-

ents per a determinar les propietats de les ĺınies hiperbòliques que analitzarem en el següent

apartat. Més endavant veurem que les reflexions també són isometries, i que juntament amb

PSL(2,R) generen el grup d’isometries del pla hiperbòlic.
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El subgrup d’isometries A = {z 7→ az + b | a > 0} ⊂ PSL(2,R) actua transitivament sobre

H, és a dir, per qualssevol z1, z2 ∈ H existeix g ∈ A tal que g(z1) = z2. En conseqüència,

podem enunciar el següent.

Proposició 3.3.4. El grup PSL(2,R) és transitiu en H. �

3.4 Ĺınies hiperbòliques, longitud i distància

En aquesta secció definirem el concepte de ĺınia hiperbòlica i en veurem les seves propietats.

Per comoditat en els càlculs treballarem en el model del semiplà (H).

Observació 3.4.1. Hem vist que les transformacions de Möbius en el pla complex envien

rectes i circumferències a rectes i circumferències. A més, pel fet de ser transformacions

holomorfes, són conformes (preserven els angles). Aix́ı doncs, sigui L l’eix imaginari del pla

complex i sigui g ∈ PSL(2,R), g(L) és o bé una circumferència, o bé una recta ortogonal a

l’eix real. Per tant, definint L+ := {it : t > 0} el semieix superior, aleshores g(L+) pot ser

una semirecta vertical o bé una semicircumferència amb el centre sobre l’eix real.

Definició 3.4.2. Anomenem ĺınies hiperbòliques de H a les semirectes verticals i a les semi-

circumferències amb el centre sobre l’eix real.

Proposició 3.4.3. Dues ĺınies hiperbòliques diferents es poden tallar com a molt en un punt.

Demostració. És immediat veure que si les dues ĺınies hiperbòliques són rectes verticals, ales-

hores no es tallaran mai (al punt de l’infinit). En canvi, si tenim una recta i una semicircum-

ferència o dues semicircumferències, aleshores tindran, com a molt, un punt d’intersecció. �

Figura 3.2: Ĺınies hiperbòliques de H
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Proposició 3.4.4. Per a dos punts qualssevol de H hi passa una única ĺınia hiperbòlica.

Demostració. Siguin z1, z2 ∈ H dos punts diferents. Si <(z1) = <(z2), aleshores la única ĺınia

hiperbòlica que passarà per ells és la semirrecta vertical amb part real <(z1). Suposem que

<(z1) 6= <(z2). Es pot trobar el centre de la semicircumferència que passi pels dos punts

trobant el segment perpendicular a la mediatriu del segment que els uneix. Per tant, aquesta

semicircumferència estarà uńıvocament determinada. �

Proposició 3.4.5. El grup PSL(2,R) actua transitivament sobre el conjunt de ĺınies hi-

perbòliques de H. És a dir, per a qualsevol ĺınia hiperbòlica de H, existeix un element de

PSL(2,R) que l’envia a qualsevol ĺınia hiperbòlica de H.

Demostració. Per la transitivitat de les transformacions de Möbius, per a qualsevol ĺınia

hiperbòlica existeix una transformació de Möbius que l’envia al semieix vertical L+. Per tant,

queda demostrat per a les rectes verticals. Per a les semicircumferències es pren g(z) = z−t
z−s

transformació de Möbius, on s < t ∈ R són els extrems de la semicircumferència l. Aleshores

g(t) = 0 i g(s) =∞, per tant g(l) = L+. �

Seguidament analitzarem les ĺınies hiperbòliques com a corbes de mı́nima longitud entre dos

punts.

Definició 3.4.6. Recordem que la longitud d’una trajectòria γ(t) = (u, v) en una mètrica

riemanniana ve donada per

`(γ, a, b) =

∫ b

a

‖γ′(t)‖dt, on ‖γ′(t)‖ =
√
E(u′)2 + 2Fu′v′ +G(v′)2.

En el cas del semiplà de Poincaré l’element de longitud d’una trajectòria és

`(γ, a, b) =

∫ b

a

√
(u′)2 + (v′)2

v
dt. (3.5)

Com que l’element de longitud és un escalament de l’euclidià, els angles hiperbòlics corres-

ponen als euclidians.

En el cas del disc és

`(γ, a, b) =

∫ b

a

2
√

(u′)2 + (v′)2

1− u2 − v2
dt =

∫ b

a

2

1− r2
dt. (3.6)
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Definició 3.4.7. Anomenem distància hiperbòlica ρ entre dos punts a la mı́nima de les

longituds -en la mètrica riemanniana- de les corbes que els uneixen.

Observació 3.4.8. El grup PSL(2,R) preserva longituds, per tant, també la distància hi-

perbòlica.

Volem comprovar que les ĺınies hiperbòliques són les corbes de mı́nima distància. Donem,

primer, una definició tècnica.

Definició 3.4.9. Diem que un segment hiperbòlic γ : [0, 1] → H està monòtonament para-

metritzat si ρ(γ(0), γ(t)) és una funció monòtona.

Proposició 3.4.10. Siguin z1, z2 ∈ H, i γ : [0, 1] → H una corba suau a trossos que va de

z1 a z2. Aleshores, `(γ) ≥ ρ(z1, z2), amb igualtat si, i només si, γ és una parametrització

monòtona del segment hiperbòlic que uneix z1 amb z2.

Demostració. Per la transitivitat de PSL(2,R) ens podem reduir al cas z1 = iu, z2 = iv,

amb u < v. Suposem que γ = γ1 + iγ2 és una corba suau a trossos tal que γ(0) = iu i

γ(1) = iv. Aleshores, utilitzant la fórmula (3.5) tenim que

`(γ) =

∫ 1

0

√
(γ′1)2 + (γ′2)2

γ2

dt

≥
∫ 1

0

|γ′2|
γ2

dt

≥
∫ 1

0

γ′2
γ2

dt

= [ln γ2]10 = ln (v/u),

amb igualtat si, i només si, γ′1 = 0 i γ′2 ≥ 0. �

En definitiva, hem vist que la distància hiperbòlica entre dos punts qualssevol és la longitud

del segment hiperbòlic que els uneix. A més, si un segment hiperbòlic γ : [0, 1] → H està

monòtonament parametritzat, aleshores ρ(γ(0), γ(t)) = `(γ)|[0,1] ∀t ∈ [0, 1]. És a dir, les ĺınies

hiperbòliques de H són les geodèsiques en el sentit de geometria diferencial.
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3.5 La geometria del disc de Poincaré

Si tornem al disc de Poincaré, recordant les propietats de les transformacions de Möbius

i utilitzant la isometria que hem definit entre D i H (3.4), podem deduir, sense entrar en

detalls, els següents resultats.

a) Les transformacions de Möbius que envien la circumferència unitat a ella mateixa i D

a D corresponen en H a les transformacions que envien la recta real a ella mateixa i H

a H, és a dir, són isometries.

Com que la correspondència entre els models D i H és en śı una isometria, les trans-

formacions de Möbius de D a ell mateix resectivament, són isometries de D, i formen

un grup G, que definirem més endavant.

b) Les ĺınies hiperbòliques en D venen donades per segments ortogonals a la circumferència

unitat (diàmetres i arcs de circumferència). En particular, una ĺınia hiperbòlica en D

conté l’origen si, i només si, és un diàmetre de la circumferència unitat.

c) El grup G és transitiu sobre el conjunt (l, P ), amb l ∈ D ĺınia hiperbòlica i P ∈ l. És

a dir, donat un punt d’una ĺınia hiperbòlica, existeix un element de G que envia P a

l’origen (per tant, envia l a un diàmetre). A més, donat un angle α, existeix una única

ĺınia hiperbòlica que contingui P i talli l amb angle α (amb una orientació donada).

Aix́ı doncs, els elements de G perserven angles i orientacions.

d) Les corbes de longitud mı́nima entre dos punts de D corresponen a segments hiperbòlics.

Denotem la distància hiperbòlica en el disc de Poincaré com ρ, i z la coordenada en D.

Lema 3.5.1. Sigui G el grup d’isometries que preserven orientació del disc de Poincaré.

(i) Les rotacions z 7→ eiθz són elements de G.

(ii) Si a ∈ D, aleshores z 7→ g(z) = z−a
1−āz és un element de G.

Demostració. Les dues propietats són immediates, veurem la segona.

(ii) Fixem-nos que g(a) = 0. Vegem ara que g envia la circumferència unitat a ella mateixa.

Si |z| = 1,

|1− āz| = |z̄(1− āz)| = |z̄ − ā| = |z̄ − ā|

per tant, |g(z)| = 1, tal i com voĺıem veure. �
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Observació 3.5.2. De fet, es pot comprovar que tot element del grup G de les isometries

de D és de la forma

z 7→ eiθ
(

z − a
−āz + 1

)
.

Manipulant els coeficients, s’obté que aquests elements també es poden expressar com

z 7→ az + b

b̄z + ā
, amb |a|2 − |b|2 = 1.

Ara que ja hem vist com són els elements de G podem calcular la distància hiperbòlica en D.

Proposició 3.5.3. Si 0 ≤ r < 1, aleshores ρ(0, reiθ) = ρ(0, r) = 2 tanh−1 r. En general,

donats z1, z2 ∈ D,

ρ(z1, z2) = 2 tanh−1

∣∣∣∣ z1 − z2

1− z̄1z2

∣∣∣∣
Demostració. Pel lema (5.3.6) podem afirmar que ρ(0, reiθ) = ρ(0, r). Per definició de

distància hiperbòlica i utlitzant l’element de longitud de D (3.6) tenim que

ρ(0, r) =

∫ r

0

2dt

1− t2
= 2 tanh−1 r.

Pel cas general, sigui l la única ĺınia hiperbòlica que passa per z1 i z2. Aplicant la isometria
z−z1
1−z1 traslladem z1 a l’origen de coordenades, de manera que l serà un diàmetre. Podem

assumir que aquest diàmetre serà l’eix real (es pot obtenir a través d’una rotació). Aplicant

la mateixa isometria a z2, la seva imatge és
∣∣∣ z2−z11−z1z2

∣∣∣ = r > 0.

Per tant, ρ(z1, z2) = ρ(0, r) = 2 tanh−1 r. �

En alguns casos els càlculs es simplifiquen si s’utilitza el model del disc. És el cas de les

circumferències hiperbòliques. De nou, com que la isometria entre D i H ve donada per una

transformació de Möbius, només necessitarem provar els resultats per a un dels models, en

aquest cas el del disc.

Definició 3.5.4. Definim les circumferències hiperbòliques com el lloc geomètric dels punts

que es troben a una distància hiperbòlica fixada d’un punt determinat, que anomenem centre

hiperbòlic.

Les circumferències hiperbòliques corresponen a circumferències euclidianes, resultat que no

provarem, tot i que amb centres i radis diferents. Vegem quina és la correspondència entre
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els radis. Per la transitivitat de G, podem prendre una circumferència hiperbòlica centrada

en l’origen de D, i amb radi ρ. Vegem que la circumferència euclidiana tindrà de radi tanh ρ
2
:

La longitud hiperbòlica del radi s’ha calculat utilitzant la fórmula de la distància hiperbòlica

des de l’origen fins a un punt r. Aix́ı doncs,

ρ =

∫ r

0

2dt

1− t2
= 2 tanh−1 r =⇒ r = tanh

ρ

2
.

Observació 3.5.5. Notem que, com que les boles obertes en la mètrica riemanniana també

són boles obertes en la mètrica euclidiana, les topologies (els conjunts oberts) definides per

les dues mètriques són les mateixes. Per tant D és homeomorf al disc euclidià.

A més, podem afirmar que el pla hiperbòlic és complet, és a dir, tot segment hiperbòlic es

pot allargar fins l’infinit, ja que les ĺınies hiperbòliques són de longitud infinita.

3.6 El grup d’isometries del pla hiperbòlic

Hem vist que els elements del grup PSL(2,R) són isometries del semiplà de Poincaré. Tanma-

teix, no són totes les isometries d’aquest model. En aquesta secció veurem que les reflexions

també són isometries de H, i que juntament amb els elements de PSL(2,R), les conformen

totes.

Proposició 3.6.1. Donat un punt P i una ĺınia hiperbòlica l tal que P no hi pertany,

existeix una única ĺınia hiperbòlica l′ tal que P ∈ l′ i aquesta talla ortogonalment la primera.

Anomenem Q al punt d’intersecció entre l i l′, aleshores ρ(P,Q) és la distància mı́nima entre

P i l.

Demostració. Utilitzant el model del disc i utilitzant la transitivitat de G podem localitzar P

a l’origen de coordenades. Per tant, l′ serà un diàmetre, i minimitzar la distància hiperbòlica

entre l′ i l és equivalent a minimitzar la distància euclidiana. �

Proposició 3.6.2. Sigui g una isometria en H que fixa tots els punts de L+. Aleshores

g = Id o bé g(z) = −z ∀z ∈ H.

Demostració. Sigui P /∈ L+, aleshores existeix una única ĺınia hiperbòlica l′ que passa per

P i talla ortogonalment L+ (per tant, l′ és una semicircumferència amb centre a l’origen de

coordenades).
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Com que g és una isometria, podem afirmar que la distància mı́nima entre P i L+ és igual

que la distància mı́nima entre g(P ) i L+. De fet, sigui Q el punt d’intersecció de l′ amb L+,

podem afirmar que ρ(P,Q) = ρ(g(P ), g(Q)) = ρ(g(P ), Q) perquè g és isometria i Q ∈ L+.

Com que l′ és l’única ĺınia hiperbòlica que passa per Q i talla ortogonalment L+, utlitzant la

proposició (3.6.1) tenim que g(P ) ∈ l′. Com que ρ(P,Q) = ρ(g(P ), Q), dedüım que g(P ) = P

o bé g(P ) = P ′, la imatge de P per una reflexió respecte L+. �

Definició 3.6.3. Sigui R la reflexió respecte l’eix imaginari. Sigui l una ĺınia hiperbòlica,

escollim T ∈ PSL(2,R) tal que T (l) = L+. Aleshores Rl = T−1RT 6= Id és una isometria

de H que deixa fixos tots els punts de l, i a més està uńıvocament definida. Anomenem a

aquesta isometria la reflexió respecte la ĺınia hiperbòlica l.

Proposició 3.6.4. Sigui g una isometria de H. Aleshores g és o bé un element de PSL(2,R),

o bé un element de PSL(2,R)R.

Demostració. Per transitivitat de PSL(2,R) podem considerar les isometries sobre L+. Su-

posem g(L+) = l. Sigui T ∈ PSL(2,R) tal que T l = L+ i prenem ara Tg, que és una

isometria que envia L+ a ell mateix.

Ara ens podem reduir al cas en què L+ és invariant per g i, composant, si cal, amb z 7→ −1/z,

podem suposar que g(0) = 0, g(∞) = ∞. Composant amb una homotècia, si cal, també

podem suposar que g(i) = i. Aix́ı doncs, la isometria g deixa fixos tots els punts de L+. Ara,

per la proposició (3.6.2) podem deduir que g = Id, o bé g = R. �

Observació 3.6.5. Aix́ı doncs, PSL(2,R) és subgrup d’́ındex 2 del grup d’isometries de H.

Si les considerem totes, poden ser de la forma

z 7→ az + b

cz + d
o bé z 7→ a(−z) + b

c(−z) + d
,

amb a, b, c, d ∈ R i ad − bc = 1. Diem que les isometries de la primera forma són directes, i

les de la segona forma inverses, pel fet de conservar, o no, el sentit dels angles.

Observació 3.6.6. Anàlogament, el grup d’isometries de D està generat pels elements de la

forma

z 7→ az + b

b̄z + ā
o bé z 7→ az + b

b̄z + ā
,

amb a, b ∈ C i |a|2 − |b|2 = 1. Les primeres són directes i les segones, inverses.
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Més endavant veurem que les isometries inverses tindran interès com a inversions del pla

euclidià.

Acabem la secció enunciant un resultat que no demostrarem perquè no s’utilitzarà en aquest

treball.

Proposició 3.6.7. Qualsevol isometria g del pla hiperbòlic es pot escriure com el producte

de com a molt tres reflexions. Les isometries directes resulten del producte de dues reflexions.

De fet, les reflexions generen les isometries del pla hiperbòlic.

3.7 Triangles i poĺıgons hiperbòlics

Definició 3.7.1. Un poĺıgon hiperbòlic P és un obert connex delimitat per un nombre finit

de segments hiperbòlics, que anomenem costats, que intersequen entre ells en un nombre finit

de punts que anomenem vèrtexs. Diem que un poĺıgon hiperbòlic és regular si tots els seus

costats tenen la mateixa longitud hiperbòlica. Sovint pensarem en P com P ∪ ∂P .

En particular, un triangle hiperbòlic ∆ABC està delimitat per tres segments hiperbòlics.

Observació 3.7.2. Els triangles hiperbòlics són convexos, en el sentit que el segment hi-

perbòlic que uneix dos punts qualssevol del triangle pertany completament dins del triangle.

Com a cas degenerat s’inclouen els casos on alguns dels vèrtexs es troben sobre la frontera

del pla hiperbòlic, tot i que nosaltres estarem interessats en el cas on P és compacte.

Definició 3.7.3. L’àrea d’una regió ve determinada per la següent fórmula:

Àrea(R) =

∫ ∫
R

√
EG− F 2dxdy

En el model del semiplà, l’àrea d’una regió R ⊂ H és

Àrea(R) =

∫ ∫
R

dxdy

y2
.

Recuperant la definició de longitud hiperbòlica en el semiplà, fixem-nos que, localment, estem

escalant les longituds euclidianes per 1/y i les àrees per 1/y2.
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A continuació enunciarem un teorema que serà bàsic en el caṕıtol de tessel·lacions hi-

perbòliques.

Teorema 3.7.4. (Gauss-Bonnet). Per a un triangle hiperbòlic T = ∆ABC amb angles

α, β, γ es té que

Àrea(T ) = π − (α + β + γ). (3.7)

Demostració. Per començar, recordem que les àrees són invariants per isometries, de manera

que podem escollir un model o l’altre per conveniència, aix́ı com aplicar qualsevol isometria

del model per tal de situar el triangle hiperbòlic on convingui. Treballarem en H.

Ho provem primer pel cas γ = 0, és a dir, dos costats del triangle intersequen en C al punt de

l’infinit. Utilitzant, si cal, isometries, podem suposar que els altres vèrtexs, A i B, es troben

sobre la circumferència x2 + y2 = 1. Aleshores,

Àrea(T ) =

∫ cosβ

cos(π−α)

∫ ∞
(
√

1−x2)

dy

y2
dx

=

∫ cosβ

cos(π−α

dx√
1− x2

= [− cos−1 x]cosβ
cos(π−α)

= π − α− β.

En el cas general, quan γ 6= 0, tot triangle es pot expressar com la diferència de dos triangles

amb vèrtex comú al punt de l’infinit.

Siguin, doncs, ∆1 = AB∞ i ∆2 = CB∞ els dos triangles amb un vèrtex a l’infinit de la

figura anterior, sabem que

Àrea(∆1) = π − α− (β + δ)

Àrea(∆2) = π − δ − (π − γ).

Fent la diferència de les àrees tenim que

Àrea(∆) = π − (α + β + γ).

�
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Figura 3.3: Triangle hiperbòlic ABC format a partir de dos triangles hiperbòlics degenerats

En particular, tenim que α+β+γ < π, en contra del que succeeix en la geometria euclidiana.

Corol·lari 3.7.5. L’àrea d’un poĺıgon hiperbòlic compacte de n ≥ 3 costats ve donada per

(n− 2)π − (α1 + · · ·+ αn)

on α1, . . . , αn són els angles interiors.

Demostració. Sigui P el poĺıgon amb n costats (i n vèrtexs). Anomenem v1, . . . , vn als vèrtexs

de P i α1, . . . , αn als respectius angles interiors.

Prenem x ∈ P un punt interior del poĺıgon. Aleshores, per la unicitat de ĺınies hiperbòliques

que passen per dos punts (3.4.4), unim mitjançant segments hiperbòlics el punt x amb cada

vèrtex de P . Per tant, hem dividit P en n triangles hiperbòlics.

Sigui Tk el triangle hiperbòlic amb vèrtexs x, vk i vk+1 (mod n). Anomenem µk, βk i δk als

angles del triangle en els vèrtexs x, vk i vk+1, respectivament. Fixem-nos que la suma dels

µk valdrà 2π. Observem, també, que cada angle inicial, αk, és la suma de δk + βk+1.

Per Gauss-Bonnet (3.7.4), podem expressar l’àrea de P com la suma de les àrees dels Tk.

Àrea(P ) =
n∑
k=1

Àrea(Tk)

=
n∑
k=1

π − (µk + δk + βk)

= nπ − (µ1 + · · ·+ µn)− (δ1 + β2)− (δ2 + β3)− · · · − (δn + β1)

= nπ − 2π − (α1 + · · ·+ αn)

�
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Proposició 3.7.6. Per a n ≥ 3, donat un α tal que 0 < α <
(
1− 2

n

)
π, existeix un poĺıgon

regular de n costats tal que els seus angles interiors valen α.

Demostració. En aquesta prova treballarem en D i utilitzarem el teorema de Bolzano.

Expressats en forma polar, siguin re2kπi/n, amb k = 1, . . . , n i 0 < r ≤ 1 donat, els vèrtexs

del poĺıgon regular P ∈ D. Sigui α(r) el valor d’un dels angles interiors de P . Recordem, pel

corol·lari anterior (3.7.5), que l’àrea de P és (n − 2)π − nα(r). Com que el valor de l’àrea

varia cont́ınuament en funció de r, dedüım que α(r) és una funció monòtona.

Efectivament, prenent r = 1, el poĺıgon tindrà els vèrtexs en la circumferència de l’infinit,

per tant els costats del poĺıgon intersecaran ortogonalment amb ella, i els angles entre dos

costats adjacents seran nuls. És a dir, α(r)→ 0 quan r → 1. Per l’altra banda, l’àrea tendirà

a 0 a mesura que r tendeixi a 0, de manera que α(r)→ (1− 2
n
)π quan r → 0.

El teorema de Bolzano ens garanteix l’existència de α per tot valor entre 0 i (1− 2
n
)π. �

És a dir, en el pla hiperbòlic no existeixen quadrilàters tals que els angles interiors sumin

360◦, la suma sempre serà inferior. Aquesta afirmació ens evoca els intents de Saccheri de

trobar una contradicció en els seus quadrilàters amb dos angles rectes i dos aguts.

Figura 3.4: Tres octàgons hiperbòlics amb difernet àrea. Com més gran és l’àrea, més petita la

suma dels angles interiors.

Observació 3.7.7. Fixem-nos que, com que la suma dels angles interiors d’un triangle hi-

perbòlic està relacionada amb l’àrea, en el pla hiperbòlic no existeixen triangles semblants

que no siguin congruents. Dit altrament, els angles d’un triangle hiperbòlic el determinen

uńıvocament. El mateix podem dir dels poĺıgons regulars de n costats (n > 3).
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4
Tessel·lacions del disc de Poincaré

Una tessel·lació d’una superf́ıcie geomètrica S és una subdivisió de S en regions poligonals

sense forats ni solapaments.

Si S és el pla euclidià, és ben conegut que només hi ha tres tessel·lacions per poĺıgons regulars,

que són triangles, quadrats o hexàgons.

Figura 4.1: Divisions del pla euclidià en triangles equilàters, quadrats i hexàgons regulars

47
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Si S = S2 és una esfera, la caracteŕıstica d’Euler imposa condicions sobre les possibles

tessel·lacions regulars, donant lloc als sòlids platònics. Veiem que en ambdós casos hi ha un

nombre finit de tessel·lacions regulars.

Figura 4.2: Tessel·lacions regulars de l’esfera

La situació canvia completament en la geometria hiperbòlica. En aquest caṕıtol veurem que el

pla hiperbòlic admet una infinitat de tessel·lacions regulars. Tot i això, la intüıció geomètrica

del pla euclidià no és d’ajuda. Per tractar les tessel·lacions hiperbòliques s’analitzen els

grups de simetria associats, per la qual cosa el seu estudi esdevé una combinació d’idees de

geometria, topologia i teoria de grups.

En aquest caṕıtol presentarem les idees fonamentals que permeten enunciar i demostrar

el teorema de Poincaré sobre tessel·lacions poligonals del pla hiperbòlic. Les referències

principals que s’han utilitzat són [Sti92] i [Cox79].
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4.1 Tessel·lacions

Definició 4.1.1. En aquest caṕıtol entendrem per poĺıgon hiperbòlic del disc de Poincaré D

un subconjunt P ⊂ D connex, compacte, homeomorf a un disc tancat i tal que la frontera,

∂P , està formada per un nombre finit de segments hiperbòlics, que anomenem costats o

arestes, units per punts que anomenem vèrtexs, tal que determinen una corba de Jordan.

Excloem de la nostra anàlisi els poĺıgons no compactes, com ara els que tenen vèrtexs en la

circumferència de l’infinit (la frontera de D), tot i que es poden donar teoremes més generals

que els que presentarem, que cobreixen alguns d’aquests casos ([Bea12, cap. 9]).

(a) Triangle hiperbòlic compacte
(b) Triangle hiperbòlic amb un vèrtex a la

circumferència de l’infinit.

Figura 4.3

Definició 4.1.2. Una tessel·lació de D és una famı́lia (numerable) de poĺıgons

T = {Ti, Ti ⊂ D}

que anomenarem tessel·les, tal que satisfà:

(1) Cobreixen D, és a dir, D =
⋃
i Ti.

(2) No hi ha solapaments, és a dir, T̊i ∩ T̊j = ∅ i Ti ∩ Tj = ∂Ti ∩ ∂Tj.

(3) Tots els poĺıgons són isomètrics, és a dir, ∀ Ti, Tj ∈ T , ∃ gij ∈ Isom(D) | gij(Ti) = Tj.
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La intersecció Ti ∩ Tj conté parts dels segments, que envolten cadascuna de le tessel·les, no

necessàriament complets.

Definició 4.1.3. Diem que T és una tessel·lació en forma estàndard si satisfà, a més de les

condicions anteriors, la següent:

(4) La intersecció de dues tessel·les Ti ∩ Tj és d’una de les formes següents:

(i) Ti ∩ Tj = ∅.

(ii) Ti ∩ Tj = {p}, p vèrtex d’ambdues tessel·les.

(iii) Ti ∩ Tj = a, a aresta d’ambdues tessel·les.

(a) Tessel·lació per quadrats en forma no

estàndard

(b) Tessel·lació per hexàgons (degenerats) en

forma estàndard

Figura 4.4

Observem que en l’exemple de l’esquerra no es dóna aquesta condició. Tanmateix, podem

afegir nous vèrtexs i subdividir les arestes per tal que la tessel·lació sigui estàndard. Això és

cert per a tota tessel·lació generada a partir de poĺıgons compactes.

Proposició 4.1.4. Tota tessel·lació admet una forma estàndard. �

Definició 4.1.5. Una simetria de T és una isometria g de D tal que gT = T , és a dir, la

imatge d’una tessel·la qualsevol de T és una altra tessel·la de T .

El grup de simetries d’una tessel·lació T l’anomenem ΓT . És a dir,

ΓT = {g ∈ Isom(D) | T ∈ T ⇒ gT ∈ T }.



4.2. GRUP D’ISOMETRIES I DOMINIS FONAMENTALS 51

Exemple 4.1.6. Considerem la tessel·lació T de R2 per triangles de la figura següent.

Figura 4.5: Tessel·lació no simètrica

Veiem que la simetria del pla que transforma T2 en T1 no és del grup de simetries de T .

D’altra banda, el desplaçament horitzontal de 4 caselles śı que ho és.

Definició 4.1.7. Diem que T és una tessel·lació simètrica si per tot parell de tessel·les

Ti, Tj ∈ T existeix una simetria de T , gij ∈ ΓT , tal que gij(Ti) = Tj.

És a dir, demanem que entre les isometries de D que satisfan la condició (3) de la definició de

tessel·lació n’hi ha com a mı́nim una que és de ΓT . Aix́ı, per exemple, la tessel·lació anterior

no és simètrica.

Llevat d’indicació contrària, suposarem que les tessel·lacions de què parlarem seran estàndards

i simètriques. L’interès de les tessel·lacions simètriques rau en l’estreta connexió d’aquestes

amb els grups de simetries corresponents.

4.2 Grup d’isometries d’una tessel·lació i dominis fona-

mentals

El grup de simetries de T , ΓT ⊂ Isom(D), gaudeix d’una propietat notable, és discontinu.

Per definir aquesta propietat recordarem alguns conceptes bàsics:



52 CAPÍTOL 4. TESSEL·LACIONS DEL DISC DE POINCARÉ

Definició 4.2.1. Sigui X un conjunt i G un grup. Anomenem acció de G en X a una

aplicació

G×X −→ X

(g, x) 7−→ g · x

tal que e · x = x, g(h · x) = (gh) · x. Diem que G actua en X.

Definició 4.2.2. Es defineix l’òrbita de x ∈ X com

orbG(x) = {gx | g ∈ G}

Definició 4.2.3. Sigui Γ ⊂ Isom(D) un subgrup que actua sobre D. Diem que y ∈ D és un

punt ĺımit de Γ si y ∈ orbΓ(x)′ per a algun x ∈ D, on orbΓ(x)′ denota els punts d’acumulació

de orbΓ(x). Diem que Γ és discontinu o que actua discont́ınuament si no existeixen punts

ĺımit.

Proposició 4.2.4. Sigui T una tessel·lació en forma estàndard. Aleshores ΓT és un grup

que actua discont́ınuament sobre D.

Demostració. La prova es fa per reducció a l’absurd. Suposem que ΓT no és discontinu i

sigui x ∈ D tal que (Γx)′ 6= ∅.

Prenem y ∈ (Γx)′, és a dir, tal que (U\{y}) ∩ Γx 6= ∅ per a tot obert U que conté y.

Com que la tessel·lació és estàndard, qualsevol tessel·la serà adjacent a un nombre finit de

tessel·les de T . En particular, podem prendre U prou petit per tal que el nombre de tessel·les

de T amb intersecció no buida amb U sigui mı́nim, ν(u). De fet, tot i que no necessitarem

aquesta precisió, podem distingir tres casos:

(i) Si y és de l’interior d’una tessel·la, ν(u) = 1.

(ii) Si y està en una aresta i no és un vèrtex, ν(u) = 2.

(iii) Si y és un vèrtex, ν(u) <∞.

Atès que D és Hausdorff, la intersecció (U\{y}) ∩ Γx no només no és buida, sinó que és

infinita i, per tant, hi ha una successió d’elements diferents gn ∈ ΓT tal que y = lim gnx i

gnx ∈ U\{y} per infinits n. Com que només talla un nombre finit de tessel·les, hi haurà una

tessel·la T ∈ T tal que

gnx ∈ T per infinits n. (4.1)
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Podem ara restringir-nos al subgrup Γ′ ⊂ ΓT de les simetries de T que deixen invariant el

poĺıgon T , però el nombre de simetries d’un poĺıgon és finit, en contraddicció amb (4.1). �

La relació entre grups discontinus i tessel·lacions ve determinada pels dominis fonamentals.

Definició 4.2.5. Sigui Γ ⊂ Isom(D) un grup discontinu. Un domini fonamental de Γ és un

subconjunt obert D ∈ D tal que existeix un subconjunt F , amb D ⊂ F ⊂ D, satisfent:

(1) D =
⋃
g∈Γ gF .

(2) F ∩ gF = ∅ per g 6= Id, g ∈ Γ.

En el cas que D = P sigui un poĺıgon hiperbòlic convex, direm que P és un poĺıgon fonamental

de Γ.

Observem que si Γ ⊂ Isom(D) és un subgrup discontinu per al qual existeix un poĺıgon

fonamental P , aleshores

T = {g(P ), g ∈ Γ}

és una tessel·lació de D.

La pregunta que ens fem és: Quins poĺıgons són poĺıgons fonamentals d’algun grup discontinu

Γ? Per poder respondre-la començarem trobant quines són les condicions necessàries per a

que un poĺıgon compacte P sigui poĺıgon fonamental.

Observació 4.2.6. Si no imposem que D sigui obert, l’existència d’un domini fonamental per

a Γ se segueix de l’axioma de l’elecció. En general, es pot demostrar l’existència d’un domini

fonamental per a tot subgrup discontinu de Isom(D), que és un poĺıgon no necessàriament

compacte, tot i que nosaltres no tractarem aquest cas. Si resulta d’interès al lector, es pot

veure a [Bea12, cap. 9]

Exemple 4.2.7. El subgrup PSL(2,Z) de PSL(2,R) és discret i, per tant, discontinu,

resultat que es pot trobar a [JS87, Th. 5.6.3]. Però el poĺıgon fonamental que li correspon

no és compacte, per tant no el comentarem en aquest treball. En general, no és senzill donar

exemples de subgrups discontinus.

Ens interessa veure quines condicions compleixen les tessel·lacions (en forma estàndard i

simètriques) definides a partir d’un poĺıgon convex i compacte P . Comencem veient que

podem reduir-nos a les tessel·lacions amb grup d’isometries ΓT format per isometries directes.
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Figura 4.6: Tessel·lació per triangles de PSL(2,Z)

Donat un subgrup Γ ⊂ Isom(D), denotem

Γ+ = {g ∈ Γ | g directa}

Aleshores Γ+ ⊂ Γ és un subgrup d’́ındex 2. Si h ∈ Γ és isometria inversa, aleshores,

Γ = Γ+ t hΓ+

Teorema 4.2.8. Sigui Γ un grup discontinu que actua sobre D, P ∈ D un poĺıgon fonamental

de Γ i h ∈ Γ\Γ+ una isometria inversa. Aleshores P ∪ hP és domini fonamental de Γ+, el

subgrup d’isometries directes. A més, es pot escollir h tal que P ∪ hP sigui un poĺıgon.

Demostració. Definim Γ+h = {gh | g ∈ Γ+} el conjunt d’isometries inverses, tal que Γ =

Γ+ t Γ+h. Com que la unió és disjunta, en aplicar cada isometria de Γ+ a P i hP , obtenim

la imatge de totes les isometries de Γ exactament una vegada. Aix́ı doncs, P ∪ hP és domini

fonamental de Γ+.

Per provar la segona part de l’enunciat, fixem-nos que com que Γ conté isometries tant

directes com inverses, per força tindrem la imatge d’una isometria inversa, P ∗, adjacent a P .

Sigui h la isometria inversa que envia P a P ∗.

Si P ∪ P ∗ no és un poĺıgon (és a dir, no està delimitat per una corba simple), pel teorema

de la corba de Jordan conté una regió R de la superf́ıcie. Com que les isometries directes

de P ∪ hP omplen la superf́ıcie, una d’elles ha de romandre sobre R. Però, aleshores, siguin

P ′∪hP ′ ⊂ R, aquesta unió tampoc serà un poĺıgon i aplicant el mateix raonament contindrà

una regió R′. I aix́ı successivament, argument que contradiu la discontinüıtat de Γ+. �
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El teorema anterior ens permet centrar-nos en el grup Γ+ a l’hora d’estudiar els poĺıgons

que poden ser fonamentals. Tornant al nostre objectiu principal, vegem quines condicions

geomètriques compleix P si és un poĺıgon fonamental.

Teorema 4.2.9. (Condicions necessàries). Si P ∈ D és un poĺıgon fonamental de Γ+,

aleshores se satisfan les condicions d’arestes i vèrtexs, que són les següents:

(i) Per a cada aresta s de P hi ha exactament una altra aresta s′ de P i una isometria

g ∈ Γ+ tal que s′ = gs. Les transformacions g s’anomenen aparellament d’arestes.

(ii) Si cada aresta s està identificada amb la corresponent s′, aleshores cada conjunt de

vèrtexs identificat com a resultat de l’aparellament d’arestes correspon a un conjunt de

vèrtexs de P amb suma d’angles igual a 2π/p, amb p ∈ N.

Demostració. Provem els dos ı́tems enunciats:

(i) Siguin g1P, . . . , gkP els poĺıgons que comparteixen arestes amb P . Sigui s l’aresta

compartida entre P i giP . Aleshores s′ = g−1
i s és l’aresta compartida entre giP i

g−1
i giP = P . Si s′ = s, aleshores g−1

i = gi, i com que és isometria directa, és una

rotació de 180◦ respecte el punt mig de s. Definim el punt del mig com un nou vèrtex,

dividint s en dues arestes, s1, s2. Aix́ı, gi envia s1 a s2 i al revés. Aix́ı s’obté que

existeix g ∈ Γ+ tal que envia tota aresta s de P a una altra aresta s′ de P . A més,

aquest aparellament és únic, ja que si suposem que s′1 = g1s i s′2 = g2s són dos costats

de P aparellats amb s, aleshores hi ha punts interiors de P arbitràriament a prop de

g1s i g2s contradient que Γ és discontinu.

(ii) Suposem que {v1, . . . , vl} és un cicle de vèrtexs de P . Suposem, sense pèrdua de ge-

neralitat, que . . . , vl, v1, v2, . . . , vl, v1, . . . és l’ordre ćıclic dels vèrtexs que s’identifiquen

induits per una transformació d’aparellament d’arestes. Si v = gvj és la imatge d’un

vèrtex per g ∈ Γ+, aleshores els vèrtexs que vagin a parar a v seran les imatges de

v1, . . . , vl en el mateix ordre ćıclic. Per tant, la suma dels angles dels vèrtexs que tenen

imatge a v serà 2π/p, amb p ∈ N. �

4.3 El teorema de Poincaré

El teorema de Poincaré assegura la suficiència de les condicions necessàries establerta al

teorema (4.2.9).
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Sigui P un poĺıgon compacte amb un nombre parell de costats. Sigui gs,s′ ∈ Isom+(D) tal

que gs,s′(s) = s′ una aplicació d’aparellament d’arestes.

Teorema 4.3.1. (Poincaré). Si la suma dels angles interiors de P és 2π/p, amb p ∈ N),

aleshores és un domini fonamental del grup Γ = 〈gs,s′〉.

Idea de la demostració.

La idea de la demostració serà construir una superf́ıcie hiperbòlica abstracta que, per la

pròpia construcció, estarà tessel·lada per P , i a continuació es provarà que aquesta superf́ıcie

és isomètrica a D, de manera que P també tessel·larà D.

Per a dur a terme la demostració establirem diverses passos fonamentals:

1. Superf́ıcies hiperbòliques i l’aplicació de Hopf.

2. Construcció de la superf́ıcie associada al poĺıgon P .

3. Demostració del teorema.

4.3.1 Superf́ıcies hiperbòliques i l’aplicació de Hopf

Definició 4.3.2. Sigui S una superf́ıcie (riemanniana). Diem que S és una superf́ıcie hi-

perbòlica si és localment isomètrica al disc de Poincaré D.

És a dir, si denotem per Dδ(p) el disc centrat en p de radi δ, S és hiperbòlica si

∀p ∈ S ∃δ tal que ∃Dδ(O)→ Dδ(p) isometria,

on O ∈ D és l’origen de D.

En particular, la curvatura gaussiana d’una superf́ıcie hiperbòlica és -1.

Exemple 4.3.3. Alguns exemples de superf́ıcies hiperbòliques són:

(1) El propi disc de Poincaré, D.

(2) De les superf́ıcies compactes (i orientables), les hiperbòliques són les de gènere g ≥ 2.

- En efecte, per g = 0, 1 la fórmula de Gauss-Bonnet permet deduir que no són

hiperbòliques (de fet, en aquests casos són superf́ıcies el·ĺıptiques o euclidianes).
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- En canvi, tota superf́ıcie compacta de gènere g ≥ 2 es pot realitzar com a superf́ıcie

hiperbòlica. Per fer-ho necessitem un poĺıgon de 4n costats amb mateixa longitud

(hiperbòlica), identificats dos a dos segons la paraula

a1b1a
−1
1 b−1

1 . . . anbna
−1
n b−1

n

i tal que la suma total dels angles sigui 2π. Per Gauss-Bonnet (3.7.4), P ha de

satisfer

Àrea(P ) = (4n− 2)π −
∑

angles.

És a dir,

(4n− 2)π − Àrea(P ) =
∑

angles = 2π. (4.2)

Tenim la certesa que aqusets poĺıgons existeixen a D, ja que l’àrea de P varia

cont́ınuament amb el diàmetre entre 0 i (4n−2)π, per tant, pel teorema de Bolzano

podem escollir P que compleixi (4.2).

Definició 4.3.4. Diem que S és una superf́ıcie hiperbòlica completa si qualsevol segment

hiperbòlic pot ser allargat indefinidament.

Si S és superf́ıcie euclidiana, per definició, és localment isomètrica a R2. És plausible pensar

que es pot recobrir S amb R2. Tanmateix, els detalls d’aquesta afirmació són delicats, i

depenen de la connectivitat i la completesa de S. La primera prova rigorosa de que R2

cobreix S va ser donada per Hopf, utilitzant una aplicació coneguda com el pinzell de Hopf.

Veurem aquesta aplicació per a les superf́ıcies hiperbòliques, que són localment isomètriques

al disc de Poincaré D.

Definició 4.3.5. Sigui S una superf́ıcie hiperbòlica completa. Sigui O ∈ D el punt de l’origen

i fixem O′ ∈ S. Definim l’aplicació pinzell de Hopf,

π : D −→ S

p 7−→ π(p)

mitjançant la construcció següent:

Sigui γ el radi (segment hiperbòlic) que uneix O i p a D. Com que S és una superf́ıcie

hiperbòlica, existeix δ i una isometria

πδ : Dδ(O) ⊂ D −→ Dδ(O
′) ⊂ S.
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Per la qual cosa podem traslladar γ ∩ Dδ(O) a Dδ(O
′), amb γ′δ = πδ(γ). Atès que S és

completa, γ′δ s’estén a una ĺınia hiperbòlica γ′ de S de longitud infinita. Definim

π(p) = γ′(|Op|).

És a dir, representa l’extensió natural de les isometries al llarg de les ĺınies hiperbòliques que

passen per un punt fixat de S.

Observació 4.3.6. Com que la superf́ıcie S és completa, qualsevol segment hiperbòlic pot

ser allargat indefinidament, per tant l’aplicació pinzell de Hopf està definida per a tot punt

de D.

Teorema 4.3.7. L’aplicació pinzell de Hopf π : D→ S és una isometria local i exhaustiva.

La demostració del teorema, que no reproduirem aqúı, es pot trobar a [Sti92, pp.37 - 38]. Ob-

tenim que D és un espai recobridor geomètric, en el sentit que no només és un homeomorfisme

local, sinó que també una isometria local.

4.3.2 Construcció de la superf́ıcie SP

Sigui Γ, el grup generat per les transformacions d’aparellament d’arestes de P . Per a cada

g ∈ Γ, prenem una còpia de P que denotem per (g)P , i una isometria que denotem per

(g) : P → (g)P . Etiquetem les arestes de (g)P amb les mateixes lletres que les arestes de P .

Definició 4.3.8. Definim SP , la superf́ıcie hiperbòlica associada a P , com la superf́ıcie que

s’obté identificant cada aresta s′i de (g)P amb l’aresta corresponent si de (ggi)P , on gi és

l’aparellament gs,s′ .

Això ens assegura que (ggi)P és adjacent a (g)P de la mateixa manera que giP és adjacent

a P , per a cada g ∈ Γ.

Proposició 4.3.9. SP és una superf́ıcie hiperbòlica completa.

Demostració. Per veure que és una superf́ıcie cal que tot punt p de SP tingui un entorn

isomètric a D. Distingim tres casos:

(i) Si p és interior a (g)P . No hi ha identificacions i el resultat és clar, només cal prendre

un disc de radi menor a la distància de p a les arestes de (g)P .
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(ii) Si p és d’una aresta de (g)P (i no és un vèrtex). Aleshores p pertany a una aresta

de (ggi)P . En aquest cas, prenem dos semidiscs del mateix radi, un a (g)P i l’altre a

(ggi)P que, un cop s’hagin fet les identificacions d’arestes, donaran el disc corresponent.

(iii) Si p és un vèrtex. Si p = v1, . . . , vl és el cicle de p que correspon a aquset vèrtex,

aleshores la suma dels angles és 2π/n per a cert n ∈ N, per hipòtesi. Per tant,

(g1, . . . , gl)
n = 1, i com que és una isometria directa, es tracta d’un gir d’angle 2π.

Dit d’una altra manera, els sectors corresponents als vèrtexs v1, . . . , vl tanquen un disc

després de n iteracions.

Pel que fa a la completitud de SP , la hipòtesi que P és un poĺıgon compacte és fonamental:

sigui L una ĺınia hiperbòlica de SP , i suposem que no la podem estendre indefinidament.

Prenent els segments Ln amb què L talla els poĺıgons (g)P i transportant-los a P obtenim

una quantitat numerable de segments de P , que també denotem Ln, que van d’una aresta de

P a una altra, i tals que lim |Ln| = 0, per la suposició que hem fet (la longitud total no és

infinita).

Això significa que per n >> 0, els segments Ln estan continguts en un entorn d’un vèrtex v del

poĺıgon, ja que la hipòtesi lim |Ln| = 0 imposa que siguin segments entre arestes concurrents

a v. Aix́ı s’obté una contradicció, ja que en un entorn de v només poden aparèixer un

nombre finit de segments consecutius, perquè el nombre de vèrtexs que coincideixen amb v

és finit. �

4.3.3 Demostració del teorema

Atès que SP és una superf́ıcie hiperbòlica completa, està ben definida l’apicació pinzell de

Hopf π : D → SP , que és un espai recobridor. L’aplicació pinzell determina, segons la

coneguda relació entre el grup fonamental (π1) i l’espai recobridor universal [Mun00], que la

superf́ıcie SP és isomètrica al quocient D /π1(SP ).

Serà suficient provar que SP és una superf́ıcie simplement connexa (és a dir, π1(SP ) = 1),

ja que aleshores, per la teoria d’espais recobridors π serà una isometria i, per tant, D estarà

tessel·lat per les imatges dels poĺıgons (g)P de SP .

De fet, podem raonar directament que π és injectiva, veient que sobre cada poĺıgon (g)P hi

ha un únic poĺıgon de D, que no és altre que gP :
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Per definició, (g)P és un poĺıgon de SP , en particular, un subconjunt simplement connex.

Pel teorema d’aixecament d’aplicacions per a espais recobridors, existeix un aixecament

(g)P SP

D

i

j
π

Com que π és una isometria local, la imatge de j és un poĺıgon isomètric a (g)P , (de fet, els

angles són iguals als de (g)P i recordem que hem vist al caṕıtol 3 que els angles determinen

el poĺıgon de D). Notem g1, . . . , gn els aparellaments d’arestes de P , que són els generadors

de Γ. Si g ∈ Γ, es pot escriure com

g = gε1i1 . . . g
εk
ik
, εj = ±1

el que significa que passem de (1)P a (g)P pels aparellaments gε1i1 . . . g
εk
ik

, (que geomètricament

corresponen a travessar les arestes corresponents). Anàlogament, passem de P a gP (poĺıgon

de D) pels mateixos aparellaments. En definitiva, tot camı́ de (1)P a (g)P s’aixeca a un camı́

de P a gP , que permet acabar la prova. �

4.4 Exemples

4.4.1 Tessel·lacions triangulars

Els poĺıgons més senzills que compleixen les condicions necessàries d’arestes i vèrtexs són

quadrilàters obtinguts a partir de la reflexió d’un triangle amb angles interiors π/p, π/q, π/r,

amb p, q, r ∈ N.

La qüestió d’existència d’aquesta tessel·lació es basa en arguments que depenen del valor de
1
p

+ 1
q

+ 1
r
. Distingim tres casos:

- Si 1
p

+ 1
q

+ 1
r
> 1, la suma dels angles del triangle serà > π ⇒ tessel·lació en S2

- Si 1
p

+ 1
q

+ 1
r

= 1, la suma dels angles del triangle serà π ⇒ tessel·lació en R2

- Si 1
p

+ 1
q

+ 1
r
< 1, la suma dels angles del triangle serà < π ⇒ tessel·lació en D2
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Fixem-nos que en els dos primers casos tenim un nombre finit de possibilitats, mentre que

en l’últim se’ns presenta una infinitat d’opcions. La notació que s’acostuma a utilitzar per

anomenar triangles amb angles interiors π/p, π/q, π/r és (p, q, r).

Tal i com mostra la figura (4.7), amb l’aparellament d’arestes assenyalat i prenent (p, q, r) un

triangle hiperbòlic i la seva reflexió, obtenim com a domini fonamental d’un grup d’isometries

de D el quadrilàter següent:

Figura 4.7: Quadrilàter hiperbòlic format a partir de d’un triangle hiperbòlic i la seva reflexió.

Exemple 4.4.1. Prenent, per exemple, el triangle hiperbòlic (4, 4, 4), podem aplicar-hi iso-

metries per tal d’obtenir un octàgon regular hiperbòlic amb angles π/4 en cada vèrtex. Iden-

tifiquem les arestes de l’octàgon per tal d’obtenir una superf́ıcie de gènere 2 (doble tor) que,

per l’exemple (4.3.3), sabem que és una superf́ıcie hiperbòlica. Podem aixecar la tessel·lació

a D, obtenint una tessel·lació per triangles (4, 4, 4) del disc de Poincaré.

Figura 4.8: Octàgon format per 16 triangles (4,4,4)
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Exemple 4.4.2. Recordant l’objectiu principal del treball, veiem que la tessel·lació de Co-

xeter que va introduir a Escher en el món de la geometria hiperbòlica és la formada per

triangles (6, 4, 2). El primer intent d’Escher per a reproduir aquesta tessel·lació va donar

lloc a la xilografia Circle Limit I. Tot i que presentava alguns defectes des del punt de vista

matemàtic, es pot apreciar la regió fonamental, obtinguda a partir de 4 triangles hiperbòlics

amb angles π/6 π/4 π/2.

Figura 4.9: Tessel·lació i domini fonamental de la xilografia d’Escher Circle Limit I

4.4.2 Tessel·lacions per altres poĺıgons

Pel teorema de Poincaré podem decidir fer tessel·lacions a partir d’un poĺıgon regular de p

costats que compleixi les condicions de l’enunciat.

Aix́ı com en el cas anterior la tessel·lació venia definida pels angles interiors del triangle, en

aquest cas la definiran p, el nombre de costats del poĺıgon, i q, el nombre de poĺıgons que es

troben en un vèrtex, i la denotem per [p, q].

Atès que en el pla euclidià els angles en cada vèrtex d’un poĺıgon regular de p costats valen

π − 2π/p, per tal que els angles encaixin en la tessel·lació s’ha d’imposar que

q(π − 2π

p
) = 2π,



4.4. EXEMPLES 63

equivalentment,

(p− 2)(q − 2) = 4.

Aquesta equació dóna pas, de nou, al nombre finit de tessel·lacions per poĺıgons regulars del

el pla euclidià. En canvi, com bé sabem, en el pla hiperbòlic la suma dels angles d’un poĺıgon

sempre serà inferior a 2π (Corol·lari 3.7.5), de manera que l’equació anterior quedarà

(p− 2)(q − 2) > 4,

brindant-nos, com pod́ıem intuir, un nombre infinit de possibilitats.

Exemple 4.4.3. Donarem algun exemple de tessel·lacions hiperbòliques [p, q], amb p el

nombre de costats del poĺıgon i q el nombre de poĺıgons que concorren en cada vèrtex.

(a) Tessel·lació [4,5] (b) Tessel·lació [5,6] (c) Tessel·lació [7,4]

Figura 4.10: Tessel·lacions hiperbòliques per poĺıgons regulas
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5
Construcció d’una tessel·lació hiperbòlica a

partir de geometria elemental

Escher va escriure molt sobre el disseny de les seves tessel·lacions en el pla euclidià, però

pràcticament no hi ha documentació del seu procés de construir el disc de Poincaré en la seva

col·lecció de xilografies Circle Limit, a part de les cartes que va intercanviar amb Coxeter.

Dels seus esbossos es pot deduir que va crear una mena de “bastida” a partir de la qual va

poder dibuixar les circumferències i les rectes que representarien les ĺınies hiperbòliques del

disc. No obstant, no està clar quin procediment va seguir, de manera que actualment tan

sols tenim algunes hipòtesis i suposicions plausibles sobre com va aconseguir-ho Escher.

En els caṕıtols anteriors hem vist que els models de la geometria hiperbòlica es poden cons-

truir utilitzant geometria euclidiana, i en aquest caṕıtol veurem com es poden dibuixar les

rectes hiperbòliques del disc de Poincaré a partir de la geometria elemental, és a dir, utilitzant

regle i compàs.

65
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5.1 Inversions

Comencem repassant el concepte d’inversió (o simetria respecte una circumferència), ja que

ens seran molt útils en la construcció del disc de Poincaré. Recordarem què són des del

punt de vista geomètric i veurem com es fan algunes construccions elementals que contenen

inversions, partint de la premissa que es coneixen les seves propietats1.

Definició 5.1.1. En el pla euclidià, la inversió de centre O i mòdul k > 0 és la transforamció

de A\O en ell mateix, tal que si P és un punt del pla, el seu homòleg P ′ està alineat amb O

i P i satisfà OP ·OP ′ = k2.

Abans de centrar-nos en la visió geomètrica d’aquestes transformacions estudiem breument

la seva expressió anaĺıtica.

Proposició 5.1.2. Les inversions del pla euclidià corresponen a les isometries inverses del

pla hiperbòlic, és a dir, corresponen a les reflexions hiperbòliques.

Demostració. Pensarem en el pla complex, és a dir, l’expressió dels punts (x, y) serà z = x+iy.

Utilitzant la definició d’inversió, l’homòleg P ′ d’un punt P respecte d’una circumferència ω

amb radi k i centre O (sense pèrdua de generalitat el podem situar a l’origen de coordenades),

cal que es compleixi que OP · OP ′ = k2. Aquesta expressió és equivalent a ‖z‖ · ‖z′‖ = k2,

amb z = p1 + ip2, z′ = p′1 + ip′2. Expressant els punts en forma polar z = reiα, z′ = r′eiα

(l’angle és el mateix perquè P i el seu homòleg estan alineats) l’expressió queda r · r′ = k2.

Fixem-nos que

z′ · z = r′eiα · re−iα = r′ · r = k2.

Per tant l’homòleg de z es pot expressar com z′ = k2/z, de manera que la inversió respecte

una circumferència és una isometria inversa i conforme del pla hiperbòlic (és a dir, conserva

les longituds hiperbòliques i els angles, però canviant-ne l’orientació). �

A continuació ens centrem en els aspectes geomètrics d’aquestes transformacions.

Definició 5.1.3. Els punts dobles d’una inversió (és a dir, són els seus propis homòlegs) són

els punts de la circumferència ω de centre O i radi k, anomenada circumferència d’inversió.

1Per una explicació més detallada, veure [Aba].
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Construcció 5.1.4. Inversió d’un punt a través d’una circumferència ω de centre O.

Tenim diferents casos segons si el punt és interior o exterior:

• Si el punt P és exterior, constrüım el segment OP . Constrüım una circum-

ferència que passi per O, amb centre al punt mig de OP . Sigui Q un punt

d’intersecció de les dues circumferències, tracem l la recta perperdicular a

OP que passa per Q. Sigui A el punt d’intersecció de l amb OP , diem que

és la inversió de P respecte la circumferència.

• Si el punt A és interior (diferent de O), comencem traçant
−→
OA. Tracem

l, la recta perpendicular al segment OA que passa per A. Sigui Q el punt

d’intersecció entre l i ω. Tracem OQ. Sigui l′ la recta perpendicular a OQ

que passa per Q. Aleshores anomenem P al punt d’intersecció de OA i l′,

que és l’homòleg d’A per ω.

(a) Inversió d’un punt exterior (b) Inversió d’un punt interior

Figura 5.1: Construcció 5.1.4

Observació 5.1.5. Una propietat de les inversions que es pot veure fàcilment és que són

transformacions involutives, és a dir, si apliquem dues vegades la mateixa inversió sobre una

figura obtindrem la mateixa figura.

Proposició 5.1.6. Inversió d’una recta respecte una circumferència. Sigui ω la circum-

ferència d’inversió de centre O i raó k.
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• Si l és una recta que passa per O, la seva homòloga és ella mateixa.

• Si l no passa per O, aleshores la seva homòloga l′ és una circumferència que passa per

O tal que la recta tangent a l′ per O és paral·lela a l.

Construcció 5.1.7. Inversió d’una recta l que no passa pel centre de la circumferència

d’inversió.

Tracem la recta perpendicular a l que passa per O. Anomenem P a la intersecció

de les dues rectes. Sigui P ′ l’homòleg de P (Construcció 5.1.4), l’homòleg de l és

l′, la circumferència que té per diàmetre OP ′.

Figura 5.2: Construcció 5.1.7

Proposició 5.1.8. Inversió d’una circumferència respecte una altra. Sigui ω una circum-

ferència d’inversió de centre O i radi k.

• Si α és una circumferència que passa per O, aleshores la seva homòloga α′ és una recta

que no passa per O.

• Si α és una circumferència que no passa per O, distingim dos casos:

◦ Si talla ortogonalment ω, la seva homòloga és ella mateixa.

◦ Si α no talla ortogonalment ω, aleshores la seva homòloga α′ és una altra circum-

ferència que no passa per O ni talla ortogonalment ω.
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Construcció 5.1.9. Inversió d’una circumferència α que passa pel centre de la circumferència

d’inversió.

Siguin A i B dos punts de α (diferents del centre d’inversió O). Trobem A′ i B′,

els homòlegs de A i B, respectivament. L’homòleg de α és α′, la recta que passa

per A′ i B′.

Figura 5.3: Construcció 5.1.9

Notem que si α interseca amb ω en dos punts, com que aquests seran els seus propis homòlegs,

α′ serà la recta que passa per ells.

Construcció 5.1.10. Inversió d’una circumferència α que no passa pel centre de la circum-

ferència d’inversió ni la talla ortogonalment.

Tracem la recta que passa pels centres de les dues circumferències. Aquesta recta

tallarà la circumferència α en dos punts diferents A i B. El segment AB és un

diàmetre de α. Trobem A′ i B′, els homòlegs de A i B, respectivament. La

inversió de α és α′, la circumferència que té A′B′ de diàmetre. Podem localitzar

el centre de la nova circumferència trobant el punt mig de A′B′.

En aquest treball no veurem la demostració de les proposicions (5.1.6) i (5.1.8), però es poden

trobar a [Aba].
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Figura 5.4: Construcció 5.1.10

Observació 5.1.11. Les rectes que passen per O i les circumferències que tallen ortogonal-

ment ω són les seves pròpies homòlogues, però això no vol dir que tots els seus punts siguin

dobles. Diem que són varietats invariants per la inversió respecte ω.

5.2 Construccions útils i principi de la recta polar

Observació 5.2.1. Recordem que la construcció d’una circumferència donats tres punts no

alineats A,B,C s’obté traçant les mediatrius dels segments AB,BC. El punt d’intersecció

de les mediatrius, O, serà el centre de la circumferència, i el radi serà, per exemple, OA.

Vegem a continuació un seguit de construccions que ens seran d’utilitat.

Construcció 5.2.2. Donades dues circumferències ortogonals C i C ′, amb centres O i O′

respectivament, i donat un punt A pertayent a C ′, construcció de l’homòleg a A respecte C.

Tracem el raig
−→
OA. Anomenem B a l’altre punt d’intersecció de C ′ amb el raig.

B és l’homòleg de A respecte C.
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Figura 5.5: Construcció 5.2.2

Aquesta construcció ens condueix als següents resultats.

Lema 5.2.3. Donades dues circumferències ortogonals C i C ′, i donat un punt A pertanyent

a C ′. Aleshores l’homòleg d’A respecte C també pertany a C ′. Rećıprocament, si dos

punts d’una circumferència són homòlegs respecte una altra circumferència, aleshores les

dues circumferències són ortogonals.

Teorema 5.2.4. (Principi de la recta polar). Sigui C una circumferència amb centre

O. Sigui A un punt diferent de O. Aleshores el lloc geomètric dels centres de totes les

circumferències ortogonals a C i que contenen A és una recta. A més,

• Si A es troba a l’interior de C, aquesta recta és exterior a C.

• Si A es troba sobre C, aquesta recta és tangent a C.

• Si A es troba a l’exterior de C, aquesta recta és exterior a C.

Demostració. Pel lema (5.2.3), qualsevol circumferència ortogonal a C que contingui A,

també contindrà A′, l’homòleg d’A respecte C. Per tant, si A i A′ són diferents (és a dir,

no pertanyen a C), els centres d’aquestes circumferències han d’estar en la recta mediatriu

del segment AA′, que és exterior a C. Rećıprocament, qualsevol circumferència amb centre

sobre la mediatriu de AA′ que contingui A i A′ és ortogonal a C. Si A està sobre C, és clar

que la recta serà tangent a C en el punt A. �
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Construcció 5.2.5. Donada una circumferència C amb centre O i un punt A exterior a C,

construcció de l’única circumferència C ′ ortogonal a C i amb centre a A.

Sigui C ′′ La circumferència que té com a diàmetre el segment OA. Sigui P un

punt d’intersecció de C amb C ′′. La circumferència que volem, C ′, passa per P i

té A com a centre.

Figura 5.6: Construcció 5.2.5

El teorema 5.2.4 i la construcció 5.2.5 estableixen un resultat molt important.

Proposició 5.2.6. Donada una circumferència C, hi ha una correspondència entre les cir-

cumferències ortogonals a ella, C ′, i els punts exteriors a C. Anàlogament, hi ha una corres-

pondència entre els punts interiors de C i les rectes exteriors a C.

En donarem una definició formal.

Definició 5.2.7. Donada una circumferència C, sigui γ una circumferència que interseca

amb ella ortogonalment. Anomenem pol de γ respecte C al centre de γ, i escriurem γ⊥.

Definició 5.2.8. Donada una circumferència C, sigui A un punt interior de C. Anomenem

recta polar a A respecte C a la recta que conté els centres de les circumferències ortogonals

a C que passen per A, i escriurem A⊥.



5.2. CONSTRUCCIONS ÚTILS I PRINCIPI DE LA RECTA POLAR 73

Observació 5.2.9. Fixem-nos que podem donar els rećıprocs de les definicions anteriors.

Donada una circumferència C tenim que:

• Tot punt B exterior a ella serà el pol d’una circumferència que la talli ortogonalment,

la qual podem anomenar B⊥.

• Tota recta l exterior a ella serà la polar d’un punt interior de C, anomenat l⊥.

Figura 5.7: Punt interior i arc de circumferència, i els seus respectius elements polars.

Seguim amb un altre resultat interessant.

Teorema 5.2.10. Donades dues circumferències C, C ′ que s’intersequen, els centres de totes

les circumferències que tallen ambdues ortogonalment es troben sobre la recta que passa pels

punts d’intersecció de C i C ′.

Demostració. Anomenem P i Q els punts d’intersecció de C i C ′. Si una circumferència α

interseca ortogonalment amb C i C ′, el que volem veure és que també interseca ortogonalment

amb la recta que uneix P i Q.

Sigui ω la circumferència amb centre Q que passa per P . La inversió de Q respecte ω és

a l’infinit i deixa P fix. Per la proposició 5.1.8, les homòlogues de C i C ′ són dues rectes

que passen per P . La inversió de α és una circumferència que interseca ortogonalment amb

C−1 i C ′−1, i s’observa que té centre a P . Per tant, el conjunt de circumferències que

intersequen ortogonalment amb C i C ′, tenen d’homòlogues les circumferències amb centre

a P . L’homòloga de la recte PQ és una recta que passa per P , per tant talla ortogonalment

totes les circumferències amb centre P . Com que la inversió és una transformació conforme,

si la desfem tenim que la recta PQ talla ortogonalment les circumferències ortogonals a C i

C ′, tal i com voĺıem veure. �
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5.3 Regle i compàs hiperbòlics

Observació 5.3.1. Considerarem C∞, la circumferència que representa l’infinit en el model

del disc de Poincaré, i O el centre de la circumferència. Seguint en termes de notació, D

representa el disc obert. Per a referir-nos a les inversions respecte C∞ escriurem X−1, i per

a referir-nos als pols/polars respecte C∞ esciurem X⊥.

Construcció 5.3.2. (Regle hiperbòlic). Donats dos punts A,B ∈ D, construcció de la ĺınia

hiperbòlica AB . Equivalentment, donats dos punts A,B i la circumferència C∞ amb centre

O, construcció de l’única circumferència que passa per A,B i és ortogonal a C∞.

Fem la inversió de A respecte C∞ i trobem A−1. La circumferència que volem és γ,

que passa per A,B i A−1. El lema (5.2.3) ens assegura que aquesta circumferència

és ortogonal a C∞.

Figura 5.8: Construcció 5.3.2

Observació 5.3.3. Fixem-nos que les ĺınies hiperbòliques tenen una correspondència amb els

punts exteriors del disc de Poincaré, i els punts interiors a aquest tenen una correspondència

amb les rectes (euclidianes) exteriors al disc. Aquest resultat ens proporciona un mètode

molt ràpid per tal de construir la ĺınia hiperbòlica que passa per dos punts A,B donats, si

coneixem les seves polars.
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Construcció 5.3.4. Donats dos punts A,B ∈ D i els seus polars A⊥, B⊥, construcció de la

ĺınia hiperbòlica AB .

Sigui P el punt d’intersecció d’A⊥ i B⊥, la ĺınia hiperbòlica que busquem és P⊥,

és a dir, la circumferència amb centre P que passa per A,B.

A la pràctica, si A,B estan relativament a prop l’un de l’altre en D, aleshores A⊥, B⊥ són

gairebé paral·leles i P és dif́ıcil de situar precisament.

Construcció 5.3.5. Donats dos punts A,B ∈ D, construcció de la circumferència hiperbòlica

amb centre hiperbòlic A i tal que passa per B (compàs hiperbòlic).

Suposem que la ĺınia que volem α és l’única circumferència euclidiana tal que és

ortogonal a qualsevol ĺınia hiperbòlica que passa per A. En particular, α ha de ser

ortogonal a la recta euclidiana OA i, per tant, el seu centre pertanyerà a aquesta

recta. A més, α ha de ser ortogonal a l, la recta tangent de AB en B i, igual que

abans, el seu centre hiperbòlic pertanyerà a la ĺınia hiperbòlica. Per tant, α ha

de ser la circumferència euclidiana amb centre a la intersecció de OA i l, i ha de

passar per B.

Figura 5.9: Construcció 5.3.5

Un gran nombre de construccions útils no fan ús del postulat de les paral·leles, per tant són

vàlides en el pla hiperbòlic. En veurem una en concret, que ens servirà per a construccions

posteriors.
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Construcció 5.3.6. Donada una ĺınia hiperbòlica γ, un punt A ∈ γ i un angle euclidià θ,

construcció d’una ĺınia hiperbòlica que intersequi amb γ al punt A amb angle θ.

Sigui l la recta euclidiana que passa per γ⊥ i A, i sigui l′ el resultat de rotar l

amb un angle θ amb centre a A. Aleshores la ĺınia hiperbòlica que volem és P⊥,

on P és la intersecció de l′ amb A⊥.

Figura 5.10: Construcció 5.3.6

5.4 Construcció de la tessel·lació

Al llarg dels caṕıtols anteriors hem estudiat la geometria hiperbòlica, en la qual estaven

inspirades les xilografies d’Escher, tot i la seva desconeixença. És a dir, Escher va ser capaç

de tessel·lar el model del disc de Poincaré amb regle i compàs, utilitzant geometria euclidiana.

Reproduirem un mètode per a tessel·lar el disc de Poincaré amb regle i compàs.

Observació 5.4.1. Abans de res, convé recordar que el que volem és trobar les ĺınies hi-

perbòliques que defineixen una tessel·lació en el disc de Poincaré, és a dir, diàmetres del disc

i circumferències que el tallin ortogonalment.

A continuació donarem un mètode de com fer una tessel·lació triangular del disc de Poincaré

que va enviar Coxeter a Escher, tot seguint amb la ĺınia sintètica i elemental del caṕıtol.
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La nostra intenció és construir la figura que Coxeter va enviar a Escher, tot seguint amb la

ĺınia sintètica i elemental del caṕıtol.

Figura 5.11: Tessel·lació del disc de Poincaré que Coxeter va enviar a Escher

Tal i com hem comentat al final del caṕıtol anterior, es tracta d’una tessel·lació del disc

de Poincaré per triangles amb angles interiors π/6, π/4 i π/2. És a dir, la tessel·lació està

generada a partir d’isometries aplicades a un triangle inicial.

És evident que hi ha moltes maneres de reproduir aquest procediment, algunes més farragoses

que d’altres. Nosaltres seguirem la tècnica donada a [Goo01], tenint en compte els comentaris

que es fan a [Cas10] i [Wie10]. El procediment consisteix essencialment en dues parts:

(1) Construcció de la tessel·la.

(2) Extensió a una tessel·lació.

(1) Construcció de la tessel·la triangular

En contra del que ens diria la intüıció, no començarem dibuixant el disc D (més ben dit,

la circumferència de l’infinit C∞). Localitzem O (que serà el centre del disc) i un punt A

diferent d’ell. Rotem un angle de π/6 ≡ 30◦ el punt A respecte O, i obtenim ρ(A), imatge

per la rotació. Apliquem la mateixa rotació a ρ(A), i aix́ı consecutivament, i el resultat són

sis punts que determinen els vèrtexs d’un hexàgon regular.
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Dibuixem γ, la circumferència de diàmetre Aρ(A), i imposem que sigui una isometria de

D. Aix́ı doncs, a partir de γ podem traçar C∞. Sigui B el punt mig de Aρ(A), tracem la

circumferència que té per diàmetre OB. Anomenem C a un dels punts d’intersecció de γ

amb la circumferència anterior. La circumferència de l’infinit C∞ serà la que tingui centre O

i radi OC.

Figura 5.12: Construcció de la circumferència de l’infinit

Ja tenim localitzat el que serà el nostre “llenç”. I no només això, sinó que, per construcció,

hem obtingut una ĺınia hiperbòlica amb certes propietats que ens interessen:

(i) γ és ortogonal a C∞, per ser ĺınia hiperbòlica.

(ii) γ és ortogonal al segment OB.

(iii) γ interseca amb el segment OA formant un angle de π/6.

Per tant, siguin P,Q ∈ D els punts d’intersecció de γ amb OA i OB respectivament, el

triangle hiperbòlic OPQ és isòsceles amb angles interiors π/6, π/6 i π/2.

Ara fixem-nos que, per construcció, el segment AB pertany a la recta polar de Q, per tant la

ĺınia hiperbòlica A⊥ passarà per Q. Es pot comprovar que A⊥ intersecarà amb OB formant un

angle de π/4. A més, per definició, A⊥ és ortogonal a OA. Sigui R ∈ D el punt d’intersecció

de A⊥ amb OA, els triangles hiperbòlics OPR i PQR tindran angles interiors π/6, π/4 i π/2.
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Figura 5.13: Construcció de la tessel·la central del disc

(2) Extensió a una tessel·lació

Hem aconseguit dues tessel·les a partir de les quals, mitjançant isometries del pla hiperbòlic,

podrem construir la tessel·lació d’aquest.

D’entrada podem aprofitar la simetria diedral d’un hexàgon regular, de manera que, cada

vegada que dibuixem un element, ja sabem que podem dibuixar les seves imatges per aquesta

simetria (rotacions de 30◦ i reflexions). Tenim doncs, la següent figura:

Figura 5.14: Construcció de ĺınies hiperbòliques per la simetria diedral
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A continuació traçarem un conjunt de ĺınies hiperbòliques que passin per A, assenyalat a

la figura (5.15). Podrem realitzar còmodament aquest pas gràcies a la construcció (5.3.6),

que ens permet rotar una ĺınia hiperbòlica. Aix́ı doncs, considerem πk/6, k = 1, . . . , 6 els

angles de gir i construim les ĺınies hiperbòliques resultants que, pel principi de la recta polar,

tindran els centres sobre una recta. Per simetria diedral, construim les ĺınies hiperbòliques

corresponents.

Figura 5.15: Obtenció, mitjançant la rotació d’una ĺınia hiperbòlica, de noves ĺınies hiperbòliques

El següent pas és trobar la ĺınia hiperbòlica que passa per dos punts donats, A i B. Utilitzem

la construcció (5.3.4), per la qual cosa hem de trobar primer les polars d’aquests punts.

Repetim el procés de rotar la ĺınia hiperbòlica obtinguda, considerant πk/6, k = 1, . . . , 6 els

angles de gir novament. Les figures resultants de fer aquests passos són les que es presenten

a continuació.

Figura 5.16: Construcció de la ĺınia hiperbòlica que passa per dos punts i rotació d’aquesta
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A partir d’aqúı, en teoria es podria seguir tessel·lant el disc prenent nous punts i repetint

els passos que hem indicat. A la pràctica, però, tal i com hem advertit abans, com més a

prop estan dos punts, més dif́ıcil és trobar la ĺınia hiperbòlica que passa per ells, aix́ı que no

seguirem iterant aquests passos.

Considerem A, el punt assenyalat a la figura (5.17). Els teoremes (5.2.4) i (5.2.10) ens

permetran trobar una nova ĺınia hiperbòlica que passi per A: Prenem γ i δ, dues ĺınies

hiperbòliques (de les que ja hem constrüıt) que passin per A, i la circumferència de l’infinit,

C∞. Pel teorema 5.2.10, les circumferències que tallen ortogonalment γ i C∞ (són ĺınies

hiperbòliques) tenen els centres sobre la recta d’intersecció de γ i C∞. Per una altra banda,

pel teorema 5.2.4, els centres de γ i δ estan sobre una recta. Anomenem P el punt d’intersecció

de les dues rectes. La circumferència amb centre P i que passa per A serà una nova ĺınia

hiperbòlica.

Figura 5.17: Construcció d’una nova ĺınia hiperbòlica utilitzant els teoremes (5.2.4) i (5.2.10)

Aquest pas es pot repetir indefinidament, donant lloc a noves ĺınies hiperbòliques que cons-

titueixen la tessel·lació.

Com a resultat hem obtingut la tessel·lació de D per triangles (6, 4, 2), tal i com voĺıem. De

fet, aquest mètode es pot generalitzar per tal de tessel·lar per triangles (p, q, 2), canviant els

angles de rotació en els diferents passos de la construcció.
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Figura 5.18: Tessel·lació construida superposada amb la imatge que Coxeter va enviar a Escher

Comentari final. Actualment la geometria s’estudia sovint des del punt de vista anaĺıtic,

per les facilitats que aporta a l’hora de fer les construccions amb programes d’ordinador.

En aquest caṕıtol hem fet una aproximació sintètica, ja que totes les construccions que hem

comentat parteixen de la geometria euclidiana elemental (i poden ser realitzades amb tan

sols regle i compàs), amb la finalitat d’entendre quins mètodes podria haver utilitzat Escher

quan va crear les obres Circle Limit I, II, III i IV.
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