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I. SISTEMA DIÈDRIC 

3. DISTÀNCIES I ANGLES 

 

1. Dist. d’un punt a una recta 

- Abatiment del pla format per la recta i el punt 

2. Dist. d’un punt a un pla 

- Canvi de pla posant el pla de perfil 

3. Dist. entre dues rectes que es creuen 

- Canvi de pla posant-ne una de punta 

4. Distància entre dues rectes para·leles 

- Abatiment de dites rectes 

5. Angle entre 2 rectes que es tallen 

- Abatiment del pla que formen entre elles 

6. Angle entre dos plans que es tallen  

- Canvi de pla respecte l’aresta comú 
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1. Dist. d’un punt a una recta 

Per trobar la mínima distància entre una recta i un punt hem de partir de: 

- Un punt i una recta formen un pla 

Un cop format un pla amb aquests dos elements: 

- Posem el pla de cantell 

- Fem l’abatiment d’aquest pla 

- Serà en el pla abatut, quan podrem veure en VM la distància entre el punt i la recta 

 

2. Dist. d’un punt a un pla 

La mínima distància entre un pla i un punt només la podrem veure quan: 

- El pla està de perfil 

  Per tant hem de fer: 

- Canvi de pla de tot el conjunt format pel pla i el punt, posant el pla de perfil. 

  En algunes ocasions ens demanaran que dibuixem aquesta distància projectada al PH i 

al PV. En aquests casos: 

- En el PH, la distància que hem trobat quan hem fet el canvi de pla, es reflectirà en  

una línia paral·lela al pla de terra. 

- En el PV, podem projectar la distància mitjançant les altures i la correspondència de 

punts. 

 

3. Dist. entre dues rectes que es creuen 

Hem de tenir present que dues rectes que es creuen no formaran mai un pla. 

Sempre que una de les dues rectes estigui en posició horitzontal hem de fer: 

- Canvi de pla posant la que estigui en posició horitzontal de punta. Això implica que la 

direcció del canvi de pla ens vindrà determinada per aquesta recta en el PH, i per 

tant el pla de terra serà perpendicular a dita recta. 

- El canvi de pla es farà del conjunt format per les dues rectes. 

- Serà en aquest canvi de pla quan podrem veure la distància mínima entre les dues. 

- En el cas de que se’ns demani que projectem aquesta distància en la PH i PV, es 

procedirà de la mateixa manera que en el cas anterior. 
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4. Distància entre dues rectes para·leles 

  Dues rectes paral·leles formen un pla. Per tant hem de procedir de la mateixa manera 

que en el cas de l’apartat 1: 

- Formar un triangle contingut entre les rectes, amb un costat en una de les rectes i el 

vèrtex oposat en l’altre recta. 

- Fem un abatiment d’aquest triangle auxiliar. 

- Recuperem les rectes paral·leles en l’abatiment, i serà en aquest on podrem veure la 

mínima distància entre elles. 

- En el cas que se’ns demanés dibuixar un quadrat contingut entre els rectes, el costat 

de dit quadrat seria aquesta distància. 

 

5. Angle entre 2 rectes que es tallen 

Dues rectes que es tallen formen un pla. Per trobar l’angle que hi ha entre elles, hem de: 

- Construir un triangle auxiliar qualsevol, en que dos costats estiguin continguts en les 

rectes. 

- Abatiment d’aquest triangle. 

- En l’abatiment podem veure clarament, l’angle en VM entre aquestes rectes. 

 

6. Angle entre dos plans que es tallen  

Per resoldre aquest problema utilitzarem la secció recta, i procedim de la següent 

manera: 

- Detectem la recta comú entre els dos plans que es tallen. 

- Fem un canvi de pla d’aquesta recta de tall ( o aresta en cas d’una piràmide) per 

veure aquesta recta frontalment (canvi de pla amb el pla de terra paral·lel a aquesta) 

- Fem una secció recta d’aquesta recta o aresta. 

- Per veure l’angle en VM, fem l’abatiment d’aquesta secció. 

 





















Dibuix 2. Opció A

TEMA: Dièdric, distància mínima d’un punt a un pla i veritable magnitud d’un segment.

DADES: Projeccions del triangle abc-a′b′c′ i del punt m-m′.

EXERCICI [3,5 punts]:
a) Determineu les dues projeccions de la distància mínima entre el punt m-m′ i el pla

del triangle i la veritable magnitud del segment resultant.  [3 punts: 2 punts per les dues

projeccions i 1 punt per la veritable magnitud]

b) Determineu la veritable magnitud del costat ab-a′b′.  [0,5 punts]
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Dibuix 2. Opció A

TEMA: Dièdric, intersecció de dos triangles i determinació d’una distància.

DADES: Projeccions de dos triangles.

EXERCICI [3,5 punts]:
a) Determineu les dues projeccions de la intersecció dels triangles. Diferencieu les arestes

vistes de les ocultes, considerant els dos triangles opacs.  [2 punts]

b) Determineu les dues projeccions de la distància mínima entre el punt d-d′ i el trian-
gle abc-a′b′c′ i la magnitud vertadera del segment determinat.  [1,5 punts: 1 punt per les

dues projeccions i 0,5 punts per la magnitud vertadera]
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Dibuix 2. Opció B

TEMA: Dièdric, determinació d’una magnitud vertadera i de l’angle entre dos plans.

DADES: Planta i alçat de la piràmide de base abc-a′b′c′ i vèrtex v-v′.

EXERCICI [3,5 punts]:
a) Determineu la magnitud vertadera de la cara abv-a′b′v′. [1,5 punts]

b) Determineu l’angle que formen les cares bcv-b′c′v′ i cav-c′a′v′. [2 punts]
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Dibuix 2. Opció A

TEMA: Dièdric. Construcció de dues rectes que formen angles donats amb una altra
recta i determinació d’una veritable magnitud.

DADES: Projeccions de la recta r-r′ i del punt a-a′.

EXERCICI [4 punts]:
a) Determineu les projeccions de dues rectes que passin pel punt a-a′, tallin la recta 

r-r′ i formin amb aquesta recta un angle de 45°.  [3 punts]

b) Determineu la veritable magnitud de la mínima distància entre a-a′ i r-r′. No cal que
dibuixeu les projeccions d’aquesta distància.  [1 punt]
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Dibuix 2. Opció A

TEMA: Dièdric. Determinació de la veritable magnitud de la distància mínima entre dues
rectes que s’encreuen.

DADES: Projeccions de les rectes r-r′ i h-h′.

EXERCICI [3,5 punts]:

a) Determineu la veritable magnitud.  [1 punt]

b) Determineu les projeccions horitzontal i vertical del segment perpendicular a les
dues rectes r-r′ i h-h′.  [2,5 punts]
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