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TEMA  4 – SISTEMES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

 
 
 

1. Sistemes de representació 

2. Sistema cònic 

3. Sistema axonomètric 

a. Perspectiva cavallera 

b. Perspectiva isomètrica 

4. Les vistes 

5. Com es representen les vistes? 

6. Tipus de línies 

 

 

1- SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 

 

Des de temps prehistòrics el dibuix ha estat una forma de comunicació entre els humans. 

El llenguatge gràfic ens permet expressar i identificar amb un cop d'ull conceptes i objectes que per mitjà del 

llenguatge oral o escrit serien molt difícils d'expressar o de descriure. 

Podem diferenciar entre dos tipus de dibuix:  

1 - l'artístic que és una forma de comunicació subjectiva on la interpretació depèn tant de l'autor com de la 
persona que l'observa.  

2 - el dibuix tècnic on el llenguatge és objectiu, pretén plasmar la forma i les mides dels objectes seguint 
unes normes molt concretes. Es caracteritza per la seva precisió i exactitud. 

S'usa per a dissenyar objectes, mecanismes, màquines, construccions, ... Aquest tipus de dibuix sempre té una 
finalitat pràctica i sempre ha de complir unes normes per tal que s'entengui arreu de món. 

Representar un objecte tridimensional sobre el paper planteja unes dificultats que en dibuix tècnic es resolen de 
dues formes: aplicant la teoria de la perspectiva o dibuixant les projeccions o vistes de l‘objecte. 

La perspectiva ens dona una sensació visual semblant a la que tenim quan observem l'objecte a la realitat. 
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2- SISTEMA CÒNIC 

Ens dona una visió de l’objecte més semblant a la realitat ja que es realitza des del 
punt de vista de l’observador. Consisteix a fer decréixer les dimensions de l‘objecte 
representat segons la llunyania de l’observador. 

 
 

 

 

3- SISTEMA AXONOMÈTRIC 

 

Es basa en la projecció de l’objecte sobre tres plans perpendiculars. Aquí podem diferenciar: 

La perspectiva cavallera 

es força intuïtiva i senzilla. Els tres plans formen entre sí angles de 90º- 135º i 135º. 
S’utilitza molt en els camps dels mobles ja que dona molta importància al frontal. 

 

 

La perspectiva isomètrica 

s’utilitza en les vistes d’especejament. Els tres plans formen angles entre sí de 120º. 

 
 
 
 
 
 

 

4- LES VISTES 

Per representar un objecte tridimensional es necessiten tres vistes: Les vistes són projeccions sobre el paper de les 
diferents cares d'un objecte. 

Per tant les projeccions o vistes són el resultat de mirar l’objecte perpendicularment des de dalt (vista superior), 
des de davant (vista frontal) i des del costat (vista lateral) i dibuixar el que es veu. 
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5- COM ES REPRESENTEN LES VISTES? 

Les peces es representen generalment per mitjà de tres vistes: 

 

Vista frontal, principal o alçat. És la vista que mostra la cara més important d’un objecte. Per 
tant ens proporciona una idea clara de com és l’objecte i ens descriu millor tal i com és. 

 

 

Vista lateral o perfil. És la vista que ens mostra la cara lateral de l’objecte que ens dona 
més informació. 

 

Vista superior o planta. És la vista que ens mostra com es veu l'objecte vist per damunt, a 
vista d'ocell. 
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Per col·locar correctament les diverses vistes d’un objecte cal imaginar-se’l dins d’un cub en les cares del qual es 
vegin reflectides les cares o vistes. En desplegar aquest cub apareixeran les vistes d’alçat, de planta i de perfil. 

L'alçat és la primera vista que dibuixa i serveix de referència per a la 

col·locació de les altres. Es col·loca a la part superior esquerra, és a dir en 

el primer quadrant. 

La planta és la següent que es dibuixa i es col·loca just sota de l’alçat, 

és a dir en el tercer quadrant. 

El perfil és el darrer que es dibuixa i es col·loca a part superior dreta de 

la làmina, és a dir al segon quadrant. 

 

 

 

6- QUINS TIPUS DE LÍNIES UTILITZEM? 

Igual que molta simbologia les línies també estan normalitzades. 

Les línies o contorns visibles de les peces es dibuixen amb línies plenes d'espessor gros, entre els 0'8 mm i  els 1'2 
mm. 

Les línies de referència o auxiliars i les cotes es dibuixen amb línies plenes i d'espessor fi, entre els 0'1 mm i els 0'2 
mm. 

Els contorns ocults es dibuixen a traços amb un espessor d'entre 0'4 mm i 0'6 mm. 

Els eixos i els talls es dibuixen amb la combinació de línia i punt i amb un espessor d'entre 0'3 mm i 0'4 mm. 

 

 

 

TIPUS DE LÍNIA GRUIX o SECCIÓ 

(mm) 

PER A QUÈ 

L'USEM? 

______________________ 0.8 - 1.2 mm contorns visibles 

______________________ 0.1 - 0.2 mm línies auxiliars de 

cota 

....................................... 0.4 - 0.8 mm contorns ocults 

__ . __ . __ . __ . __ . __ . 

__ 
0.3 - 0.4 mm eixos i talls 


