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Resum. En aquesta escrit veure’m com es construeixen les corbes ipociloides

e hipociloides amb Geogebra.

1. A mode d’introducció: el moviment de la Lluna

Tothom sap que la Lluna es un satèl·lit de la Terra i a mes a mes sempre li vegem
la mateixa cara. Ara be, ens hem preguntat alguna volta el per que de açò? Com
serà el moviment de la Lluna per a que sempre li vegem la mateixa cara?

Per respondre, només cal fer un xicotet experiment amb qualsevol objecte que
tinga’m a la taula. 1

[gràfic de la lluna]

Aquest moviment tan particular en el que la Lluna ( o qualsevol altre satèl·lit
o astre) fa una rotació completa en el mateix temps que en fer una translació
completa, li se diu que la seua òrbita esta acoplada.

Nota: La cara oculta de la Lluna no te res a veure amb les fases d’esta. Les
fases l·lunars son degudes a la orientació respecte al sol. Per veure una animació
molt instructiva i entendre les fases recomane la següent adreça:

http://www.ilovemedia.es/recursos/fases_lunares.html

Esta introducció ens ha permet posar en contacte, sense saber-ho encara, amb
la classe de moviments que veurem en la exposició.

De moment ho deixem ah́ı.

2. La Epicicloide i la Hipocicloide

En esta secció definirem les corbes protagonistes de la exposició i ensenyare’m
com es construeixen amb Geogebra.

1Es sorprenent que aquest experiment tan senzill i didàctic no es propose mai en classe.
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Com veurem d’enseguida, es tracta de corbes mecàniques, açò és, son corbes que
apareixen al visualitzar la trajectòria d’un punt quant aquest es desplaça degut a
cert moviment.

definició de epicicloide: Es la corba que descriu un punt qualsevol d’un cercle
quant roda ( sense lliscar) per damunt d’una circumferència.

definició de hipocicloide: Es la corba que descriu un punt qualsevol d’un
cercle quan roda ( sense lliscar) per dins d’una circumferència.

Observació 2.1. Al llarg del present estudi suposa-rem que el punt que descriu la
corba es troba sobre la circumferència que limita al cercle mòbil. Aquest fet no resta
generalitat al estudi.

La ipicicloide està relacionada amb el moviment dels planetes, ja que com veurem
a continuació es va proposar per a descriure el moviment d’éstos.

Els planetes quant solquen el cel descriuen una trajectòria 2 un tant peculiar.
Tots ells es mouen bàsicament cap al oest i curiosament tots ells ho fan per la
Ecĺıptica (òrbita del Sol sobre la volta celest) i de ’tant en tant’ efectuen un movi-
ment retrògrad.

Varen ser els grecs qui proposaren l’epicicloid com a trajectòria que venia a
descriure ixe moviment.

2Vista evidentment des de la Terra



Aćı tenim un exemple de epiciloide:

Exemple de hipocicloide:



Fixe-mos que el moviment en el cas de la hipociloide es totalment diferent. El
punt gira en sentit ’contrari’ al moviment d’avançada del cercle.

3. Construcció amb Geogebra

3.1. Introducció. En aquesta secció explicarem com es poden ’construir’ aquestes
corbes amb Geogebra. Després de pensar-ho molt he decidit desenvolupar el procés
conforme es va gestar: a partir d’un xicotet error conceptual. Ho considere didàctic
e instructiu i per tant molt apropiat en el context de les jornades.



3.2. Un cas particular: la Astroide. La Astroide es defineix aix́ı: es la hipo-
ciloide que resulta quant la circumferència interior mòbil te un radi 4 voltes més
xicotet que la circumferència exterior.

Notació:

C: Circumferència guia.

R: Radi de C.

m: Circumferència mòbil.

r: Radi de m.

En el cas que ens ocupa tenim, R = 4 · r

Estudiem el moviment:

Com que el cercle m es mou sense lliscar sota la circumferència C la longitud
recorreguda al cap d’un temps la podrem expressar tant amb un arc de una cir-
cumferència com de l’altra.



La longitud del arc sobre C es igual a la longitud del arc sobre m.

Rθ = rψ(1)

Rθ =
R

4
ψ(2)

ψ = 4θ(3)

A continuació el meu raonament:

Es fàcil adonar-se que el centre O′ de la circumferència que es mou sempre es
manté a al mateixa distancia del centro O. Això en va portar a la idea3 que podria
descompondre el moviment complexe de rodament en dos moviments independents:

i Un moviment de rotació de tota la circumferència m
ii Moviment de rotació al voltant de O′

Amb Geogebra el moviment el simulem per mitjançant paràmetres. Els movi-
ments anteriors podem realitza-los amb les següents instruccions respectivament:

i Animació paràmetre del angle θ.
ii Rota[P, 4θ, O’]

Vegem el resultat:

3Idea sorgida quant vaig construir la cicloide



Que ha passat? Hi ha alguna cosa que ha fallat. Toca investigar, açò vol dir:
toca jugar amb Geogebra. I es ara quant Geogebra es mostra com una eina molt
útil per manipular les figures geomètriques.

Quant en 3 camvie’m el 4 per un 3 apareix la Astroide. Per que?

Explicació:

Després d’un bona estona me he adonat que quant una figura (en aquest cas
una circumferència) roda sense lliscar la figura gira tota ella al voltant del punt
de contacte, que es efectivament el centre de rotació. Aquest punt es un punt
instantani, mai es el mateix, però sempre es el que està amb contacte amb la
superf́ıcie.

El angle ψ que descriu el rodament en la circumferència sempre es compta des de
el punt de contacte. Però aquest no es correspon amb l’angle que hav́ıem considerat
en ii) ja que aquest angle donava compte del moviment circular al voltant del centre
O′. Per a diferenciar-los a partir d’ara aquest darrer angle li anomena-rem α.

Ara bé, fixe-mos que el centre O′ es mou sempre a la mateixa distancia de O i
per tant descriu un cercle. Aquest fet i ens fa possible relacionar ψ amb α. Hem
tingut sort!



(4) α = ψ − θ

per al cas de l’Astroide on R = 4r tenim:

4θ = ψ

4θ = (α+ θ)

α = 3θ

3.3. Cas de la epicicloide. Podem raonar de forma similar i trobar que per l’e-
piciloide la relació angular es:

(5) α = ψ + θ



En el cas general on la relació entre radis: t = R
r tenim:

ctθ = ψ

tθ = (α− θ)

α = (t+ 1)θ

4. A mode de Resultat

Hem ’vist’ que les corbes ipiciloides i hipociloides es poden caracteritzar o des-
criure mitjançant la composició de dos moviments independents: per una banda el
de un punt P que gira al voltant d’un centre O′ i per l’altra, el moviment d’aquest
centre O′ al voltant d’un altre centre O. I es aquest fet el que realment ens ha
permet dibuixar aquestes corbes amb Geogebra, ja que si soles fora per la definició
usual no es podria.

Aquest canvi de perspectiva ens dona un punt de vista més natural per entendre
aquests moviments, lliurat-mos de visualitzar circumferències que roden o es mouen
per damunt o dins de altres circumferències.



De fet, la definició usual es tan desafortunada que si tan sols mos restringim a
punts de dins4 del cercle mòbil, no esgotem totes les famı́lies de estes corbes tant
epicicloides com hipociloides. Per poder generar-les tenim que eixir-mos del cercle.
Vegeu imatge:

[Gàfica HipoEpiciloides]

4.1. Com a conclusió més important. Es fàcil donar-se compte que sempre que
puga’m expressar el angle α de gir d’un punt respecte del seu centre en funció del
moviment d’eixe centre, podrem ’dibuixar’ el moviment amb Geogebra. Un exemple
senzill es la cicloide.

5. Retrobem els moviments dels planetes

Hui en dia sabem a ’ciència certa’ que els planetes giren al voltant del sol. Però
nosaltres com a observadors tenim la Terra com a sistema de referència i des de ella
el sistema planetari es veu aix́ı:

[Gràfica planetes]

4Fet que pareix suggerir la definició.



Va ser Kepler el primer en dibuixar aquests cercles de les trajectòries dels planetes
al voltant del sol, confirmant-li de sobte tant teòrica com experimentalment la
hipòtesis heliocèntrica.

6. Propietats, curiositats i algunes qüestions

• Quin moviment te un punt sobre la Lluna?
• Investiga la corba que descriu un punt

i Hipocicloide quant el radi de la circumferència mòbil està en relació
r = R/2 (Teorema de Copèrnic)

ii Hipociloide quant la relació angular es α = θ
2

• Teorema de Daniel Bernoulli
• Altres corbes amb nom propi:

– Cardioide.
– Corba de Steiner.
– Nefroide.

• Aquest tipus de corbes apareixen també de forma natural quant s’estudien
els moviments dels engranatges i altres mecanismes.

• Existeixen uns jocs de cercles de plàstic que permeten traçar estes corbes
de forma senzilla. U dels més conegut ha segut el Espirograph.
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