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Càtedra Lluís Santaló
d’Aplicacions de la Matemàtica

LA PROBABILITAT GEOMÈTRICA, PRECURSORA DE LA GEOMETRIA INTEGRAL
La teoria clàssica de les probabilitats geomètriques aborda els problemes en què necessitem aplicar el concepte de probabilitat a elements que són objectes geomètrics
(p. e., punts, línies...). Això obliga a deﬁnir prèviament una mesura d’aquests elements. El seu precursor va ser el matemàtic irlandès M. W. Crofton (1826-1915).

El problema de la moneda i la
graella

El problema de l’agulla de Buffon (1707-1788)

Tirem a l’atzar una moneda de radi r sobre
una graella de quadrats de costat d, amb
d>r. Quina probabilitat tenim que la moneda quedi situada totalment a l’interior
d’un dels quadrats de la graella?
[Sol. (1- 2r/d)2]

Tirem una agulla de llargada a sobre
un feix de rectes paral·leles separades
entre elles per una distància d (d>a).
Quina probabilitat tenim que l’agulla
talli alguna de les rectes del feix?
[Sol. 2a/πd]

LA PARADOXA DE BERTRAND (1822-1900)
Triem a l’atzar una corda d’una circumferència. Quina és la probabilitat que tingui una llargada més gran que la del costat d’un triangle equilàter inscrit en aquesta circumferència?
Bertrand dóna tres aproximacions diferents a la resolució del problema, que porten a tres resultats diferents.
S’escull aleatòriament
un punt interior al
cercle i tot seguit es
pren com a corda
aleatòria la que té
aquest punt com a
punt mig.
[Sol. 1/4]

S’escull
aleatòriament un radi
i tot seguit un punt
aleatori d’aquest. La
corda aleatòria és
la perpendicular al
radi per aquest punt.
[Sol. 1/2]

La corda aleatòria
es tria escollint
aleatòriament un
dels seus extrems,
mentre l’altre es
manté ﬁx en un
vèrtex del triangle.
[Sol. 1/3]

L’aparent contradicció rau en el fet de no haver deﬁnit prèviament quina és la quantitat que utilitzarem per mesurar les diferents posicions d’una corda sobre una circumferència.

La probabilitat geomètrica proporciona les eines per mesurar conjunts de punts i conjunts de rectes –continguts en el pla o en l’espai–, i també per mesurar conjunts de
plans en l’espai. Una vegada deﬁnida aquesta mesura de referència es poden ja aplicar sense confusió conceptes vinculats a la teoria de la probabilitat (p. e., corda aleatòria sobre una circumferència).
MESURA DE RECTES EN EL PLA
Les diferents posicions d’una recta en el pla queden determinades per la seva distància p
a un origen de coordenades i per l’angle α que la perpendicular a la recta per aquest origen forma amb el semieix positiu d’abscisses. D’aquesta manera, cada posició de la recta
queda determinada per un punt (p,α) de l’espai producte R+×[0,2π). Crofton proposa com
a mesura de les diferents posicions d’una recta (o com a mesura d’un conjunt de rectes del
pla) l’àrea que els corresponents punts (p,α) ocupen en R+×[0,2π).

LA GEOMETRIA INTEGRAL
Sobre una ﬁgura qualsevol podem aplicar diferents tipus de transformacions. Així, algunes transformacions –les isometries (p.e, translacions, girs i simetries)– conserven la forma i les mides de les ﬁgures, mentre que d’altres –les aﬁnitats (p. e., homotècies)– en conserven la forma i les proporcions, però no necessàriament la mida. A més, la geometria
integral no es limita –com fa la probabilitat geomètrica– a buscar mesures de conjunts de ﬁgures que només siguin invariants per isometries, sinó que també investiga mesures
que siguin invariants per altres tipus de transformacions, especialment les associades als anomenats grups de Lie. A més, la geometria integral no es restringeix a estudiar mesures de conjunts de ﬁgures del pla o de l’espai, sinó que ho generalitza a qualsevol dimensió i a espais no euclidians. Tot això fa que aquesta disciplina estigui només a l’abast
d’especialistes. Com diu Santaló, la base de la geometria integral la constitueixen la probabilitat, la mesura, els grups (de transformacions) i la geometria.

TEOREMA (L. A. SANTALÓ, 1943)
En el pla hiperbòlic, la mesura de les posicions
d’una ﬁgura convexa mòbil C0 en què talla una
ﬁgura convexa ﬁxa C1 només depèn de les
àrees respectives A0 i A1, i de les longituds L0
i L1 de les vores d’aquestes dues ﬁgures. Més
concretament, aquesta mesura és igual a
2π(A0+A1) + A0×A1 + L0×L1.

En el llibre Integral Geometry and Geometric
Probability (1976), L. A. Santaló fa una recopilació exhaustiva dels coneixements més rellevants de geometria integral coneguts ﬁns aleshores. Encara avui és considerat un manual
de referència obligada entre els especialistes.
Santaló hi va incloure alguns dels resultats propis més destacats publicats amb anterioritat en
diverses revistes cientíﬁques, entre els quals
sobresurt el que es coneix com la Desigualtat
de Blaschke-Santaló.

ALTRES CAMPS DE RECERCA DE L. A. SANTALÓ
Tot i que el nom de L. A. Santaló va associat indefectiblement a la geometria integral, la seva curiositat innata en l’àmbit cientíﬁc el va portar a publicar en altres camps com ara la geometria diferencial, la teoria geomètrica dels nombres i la teoria del camp uniﬁcat. En total, entre 1934 i 1995 va publicar 156 articles en revistes cientíﬁques, 24 llibres (7 dels quals amb altres autors) i gairebé un
centenar d’articles de divulgació i educació matemàtica. En deﬁnitiva, tota una vida dedicada a la recerca i a la docència de les Matemàtiques.

