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"La geometría fractal cambiará a fondo su visión de las cosas. 
Seguir leyendo es peligroso. Se arriesga a perder definitivamente 

la imagen inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, 
hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices y de muchas otras 

cosas. Jamás volverá a recuperar las interpretaciones de todos 
estos objetos que hasta ahora le eran familiares." 

 
 

Michael Barnsley,   Fractals Everywhere (1988) 
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Vaig escollir aquest tema per fer el Treball de Recerca perquè 
una vegada vaig veure al meu germà llegint un llibre sobre 

“Geometria Fractal” vaig preguntar-li que era i em va semblar 

interessant, un dia vaig començar a buscar més informació a 
llibres i a Internet i vaig pensar que seria un bon tema per fer-lo 

ja que disposo de moltes fonts d’informació per a la recerca 

d’aquest tema.  

 

 

1.1.  ESTRUCTURA DEL TREBALL          

. 
 

 

 
Els Fractals és un tema prou interessant ja que serà un estudi 

que casi ningú coneix o no se sabran gaires aspectes perquè és 

una branca de las matemàtiques molt moderna (s.XX), i per 
això em serveix per ensenyar més a la gent que no en coneix 

molt sobre Fractals i a la vegada aprofundir més els meus 

coneixements sobre aquest tema en concret. 
 

 

El meu objectiu en aquest Treball [FEDU] és l’estudi sobre 
aquestes figures semigeomètriques la estructura de la qual es 

repeteix a infinites escales. I m’agradaria encarar-lo sobretot 

cap a la geometria fractal i els fractals a la naturalesa (núvols, 
muntanyes, flocs de neu...).  

 

Aquest treball el faig perquè porto bastant temps intentant 
saber i aprendre més sobre aquest tema, i crec que és la 

perfecta oportunitat per a descobrir coses noves que no sé i 

aprofundir-ne en d’altres. Espero trobar nous aspectes a tractar 
i mentre faig el treball treure’n més per a fer un treball clar i 

concís.  

 
 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓ 
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Per a realitzar aquest treball primerament hem centraré en 
buscar informació a internet sobre altres treballs de recerca de 

temes semblants i en la lectura de “Una nueva manera de ver el 

mundo, la geometría fractal – Maria Isabel Binimelis Bassa”  i 
“La geometría fractal de la naturaleza – Benoît Mandelbrot” 

 

 
La estructura d’aquest treball [FG] consta de un primer apartat 

de definicions i conceptes previs [SFC] necessaris per la 

comprensió de la resta del treball. Posteriorment tractaré el cos 

del treball que portarà inclosos els temes, aplicacions dels 

fractals ja sigui a medecina, economia o informàtica,tipus de 

fractals, geometria fractal i l’aparició de fractals a la naturalesa. 
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1.2.  DESTACAR 2 TREBALLS DE RECERCA:  

     
 
 
 En primer lloc m’agradaria destacar aquest treball de recerca 

[CRC] que és el guanyador del prestigiós premi Poincaré 

donat per la FME (Facultat de Matemàtiques i Estadística). El 
va dur a terme el actual estudiant de aeronàutica Raül 

Castrillo Gómez. 

 

He escollit aquest treball 

perquè m’ha semblat 

interessant poder mirar-
me’l ja també és d’un 

tema matemàtic [PTR], 

encara que, també és de 
dibuix tècnic. M’hi he 

fixat molt en com ha 

estructurat el treball i a 
partir d’aquesta 

estructura he intentat 

plantejar el meu 
semblant, per exemple, en primer lloc dur a terme una breu 

introducció al tema i tot seguit un apartat històric amb el que 

pretenc donar a conèixer més sobre el matemàtic més 
important en el món dels fractals, Mandelbrot.  

 

També m’ha ajudat a l’hora del llenguatge, perquè no és el 
mateix el llenguatge que he utilitzat per aquest treball que 

per a un altre treball de qualsevol altre assignatura que no 

sigui tècnica i exacte com són les matemàtiques. I també a la 
hora del rigor que he emprat, en aquest cas matemàtic, per 

demostrar les diferents fórmules plantejades per saber les 

diferents dimensions dels fractals.  
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M’ha ensenyat a que les demostracions de qualsevol fórmula 
són molt més importants que la aplicació directa sense saber 

d’on provenen. 

 
La seva manera de plantejar els dubtes i resoldre’ls no només 

de manera teòrica sinó també amb il·lustracions per ajudar a 

la comprensió d’allò que es vol arribar a conèixer o assolir. 
 

___________________________________________________ 

 

 

 

 En segon terme m’agradaria destacar la proposta de treball 
de recerca que proposa la Facultat de Matemàtiques de 
Barcelona, a la UB, [FG], dut a terme per la Núria Fagella, en 

el qual m’hi he fixat especialment en que era de fractals i 

proposa fer-lo sobre els Fractals Geomètrics en especial. 
D’aquesta proposta també he tret la idea de poder fer un 

programa senzill el qual dibuixi fractals a partir de certs 

paràmetres, també he fet servir el suggeriment que ens 
proposa, explicar una mica el que tractarem abans de cada 

apartat. També m’ha semblat molt interessant el fet del “Joc 

del Caos” amb el qual al final s’acaba obtenint una figura 
fractal [JC] i per tant, m’ha semblat interessant mencionar-lo 

en aquest treball. Per altra banda no he fet molt de cas a 

aquesta proposta perquè, proposa tractar només el tema de 
fractals geomètrics i jo he englobat totes les tipologies 

fractals que he trobat. Pel que consta a la estructura 

plantejada no m’hi he fixat molt però si en destacar les 
diferències entre alguns fractals com en la seva dimensió. 
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1.3.1.  BIOGRAFIA BENOÎT MANDELBROT:          . 
 
 
 
En Benoît Mandelbrot [GNF] va néixer a 
Varsovia (Polonia) el 20 de Novembre de 

l’any 1924, amb una família jueva lituana, 

al 1936 emigrà a França, on s’havia 
establert el seu tiet Szolem, fundador de la 

escola Bourbaki. Aquesta escola en 

particular rebutjava les demostracions 
gràfiques com a mètode de treball. 

 

 
El fet que Mandelbrot [BM] estudiés en l'època de la Primera 

Guerra Mundial, entre altres coses, va provocar que la seva 

educació no fos convencional. El mateix Mandelbrot atribueix 
gran part del seu èxit matemàtic a aquesta educació poc 

convencional, ja que això li va permetre pensar de forma 

diferent de la que se li sol inculcar a qui segueix l'educació 
habitual. La seva gran visió i intuïció geomètrica també van 

contribuir-hi.  

 
 

Després d'estudiar a Lió i romandre un dia a l'École Normale de 

París, Mandelbrot va començar els seus estudis a l'École 
Polytechnique el 1944 sota la direcció de Paul Lévy, qui també 

va exercir gran influència en ell. Més endavant es va doctorar a 

la Universitat de París i va viatjar als Estats Units, on, entre 
altres coses, va ser l'últim estudiant de postdoctorat de John 

Von Neumann. Tirant un ull als mentors de Mandelbrot podem 

veure que la llista no té desperdici, si un era bo el següent era 
millor. 

 

 

Al llarg de la seva vida va ser professor a la Universitat de 

Harvard i a la Universitat de Yale (on va acabar la seva carrera), 

entre altres institucions. Però possiblement va ser el seu treball 
en el Centre d'Investigacions Thomas B. Watson de Nova York el 

que més el va ajudar en els seus estudis, ja que allà li van 
brindar llibertat total en les seves investigacions. 
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Mandelbrot va citar els treballs d’en Lewis Fry Richardson 

(1881-1953) que va ser un científic i pacifista anglès, pioner en 

la aplicació de les modernes tècniques matemàtiques com la 
predicció del temps i altres de similars com l’estudi dels 

causants de les guerres i com prevenir-les. I per això mentre 

buscava la solució per a evitar les guerres va decidir explorar la 
relació entre la probabilitat de que dos països entrin en guerra i 

la longitud de frontera en comú. Mandelbrot parla sobre la 

longitud de las línees frontiríferes en un article titulat “How long 

is the coast of Britain”, va explicar que en 

figures tant irregulars com podria ser la 

frontera de Gran Bretanya quan més 
es redueix la eina de mesura i per 

tan la precisió, més gran serà la 

frontera o costa que vulguem 
mesurar i per tant sempre seria una 

mica més gran. I aquesta idea va 

servir a Mandelbrot per guiar el seu 
estudi sobre la geometria fractal.  
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1.3.2. DEFINICIONS I CONCEPTES PREVIS:   

 
 

 

És difícil donar una definició general de fractal perquè moltes 
d’elles no es poden aplicar a totes les famílies de fractals 

existents. Potser la millor forma de descriure-les sigui senyalar 

el que tenen en comú els processos matemàtics que les 
generen. Així mateix un fractal és la repetició infinita d’un 

procés geomètric ben definit [W] 

 
Autosemblant o autosimilar: un objecte és autosemblant 

quan el seu conjunt és exactament o semblar a una part d’ell.   

 
Dimensió: és un número relacionat amb les propietats 

mètriques o topològiques d’un objecte matemàtic. 

 
Dimensió topològica: és la que ens resulta més fàcil i 

intuïtiva, la de un punt (0), la de una línea (1), la de una 

superfície (2) i la de un volum (3). 
 

Dimensió de Hausdorf-Besicovitch: es sol confondre amb la 

dimensió de Minkowski-Bouligand, és una generalització mètrica 
del concepte de dimensió d'un espai topològic, que permet 

definir una dimensió fraccionària, és a dir, no-sencera per un 

objecte fractal. 
 

Dimensió fractal: és un nombre real que generalitza el 

concepte de dimensió ordinària per objectes geomètrics que no 
admeten espai tangent. 

 

Dimensió Minkowski-Bouligand: o dimensió contant quadres 
és la manera de determinar la dimensió fractal d’un conjunt en 

un espai euclidià    o, més generalment en un espai mètric 

(X,d). 

 
Fractal: objecte geomètrica la estructura de la qual és la 

mateixa a diferents escales. 
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Moviment Brownià: moviment aleatori que es dona en 
partícules microscòpiques en medis fluids (exemple: polen a 

l’aigua). 

 
Cosmos: sistema ordenat i harmònic.  

 

Caos: desordre, antònim de cosmos. 
 

Continuïtat uniforme: es diu que una funció és uniforme quan 

petits valors de les x fan petits canvis en la funció, i el tamany 

del canvis en la funció depèn només de x, però no dels valors de 

x.  

 
Efecte Papallona: donades unes condicions inicials de un 

sistema caòtic, la més lleugera variació pot provocar que el 

sistema evolucioni de maneres completament diferents. 
 

Geometria euclidiana: estudi de les propietats geomètriques 

dels espais euclidis.  
 

Geometria no euclidiana: qualsevol forma de geometria els 

postulats i propietats difereixen en algun punt dels establerts 
per Euclides en el seu tractat Elements.  

 

Geometria projectiva: branca de la matemàtica que estudia 
les propietats d'incidència de les figures geomètriques, però 

abstraient-se totalment del concepte de mesura. 

 
IFS (iterated fuction system): és una construcció 

matemàtica usada per representar de manera simple certs 

conjunts fractals que presentin autosimilitut. 
 

Iteració: acció de repetir una sèrie de passos varies vegades. 

 
Solitó: és una ona solitària que es propaga sense deformar-se 

en un mitjà no lineal. 
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2.1.           TIPUS DE FRACTALS:         .  
  
 
Hi ha diferents formes per a classificar els fractals [NMVM] 

d’acord amb les propietats que els descriuen. Per exemple: 
 

- Autosemblants: en aquest tipus de fractal es repeteix la 

figura a diferents escales. Exemples: conjunt de Cantor, el 
floc de neu de Von Koch, el triangle de Sierpinsky, la corva 

de Peano... (exemples amb fotografías al apartat d’emples 

de fractals) 
 

- Lineals: es construeixen a partir d’afinitats, és a dir, 

fractals que es construeixen mitjançant funcions lineals. 
Exemples: la fulla de Barnsley 

 

- Autosimilars: els fractals d’aquest tipus contenen copies 
més petites transformades mitjançant funcions no lineals. 

Exemples: els conjunts de Julia. 

 
- Quasiautosimiliars: s’exigeix que en aquest fractal sigui 

més o menys igual a les diferents escales i que contingui 

copies menors i distorsionades de si mateix. Exemples: el 
conjunt de Mandelbrot, el fractal de Lyapunov... 

 

- Autosimilars estadísticament: és el tipus més dèbil 
d’autosimilitud, i necessita que es conservin mesures 

numèriques o estadístiques que es preservin amb el canvi 

d’escala. Exemples: el moviment brownià, el vol de Lévy... 

  

 
  

 

2.  FRACTALS 
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2.2.  EFECTE DROSTE:        
 
 
Al 1904 van aparèixer a Holanda unes caixes de cacau en pols 

amb una imatge que presentava certa recurrència visual bastant 

peculiar. Però no era la primera vegada que un artista acudia a 
aquest efecte visual, al 1320, Giotto va fer una pintura per un 

altar en el que hi havia la mateixa recurrència visual en un 

tríptic. Però va passar molt de temps abans que a ningú li cridés 
l’atenció, va ser al 1970 un periodista holandès que va escriure 

un article en el que va 

denominar-lo “Efecte Droste” en 
referència a la marca de cacau. 

 

 
En la caixa en qüestió apareixen 

dos objectes que ens criden molt 

la atenció: la caixa i la tassa. En 
els dos podem observar com la 

imatge de la infermera es repeteix 

fins al límit de la nostre percepció, 
si ens fiquéssim dintre de una 

d’aquestes etiquetes ho veuríem tot 

com si estiguéssim fora, només 
podríem saber en quina etiqueta 

estem si el nostre cos no canviés 

d’escala. 
 

  

Ens trobem davant de un cas d’autosemblança parcial, 
autosemblança perquè les imatges petites són semblants a la 

total, i parcial perquè la imatge major no està composta 
totalment d’infermeres petites, perquè fos autosemblança total, 

al ampliar qualsevol porció de la imatge tindríem que tenir 

multitud d’infermeres recobrint-ho tot (el peix gran que es 
menja al més petit).  
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2.3.  EXEMPLES DE FRACTALS:      

 

 

           

 

 

Corva de Koch 

(comentat a 2.7) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Conjunt de Cantor (comentat a 2.7) 

 

 

 

 

Triangle de Sierpinsky 

(comentat a 2.7 i 3.2) 
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Corba de Peano  

(comentat a 2.7 i 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fulla de Barnsley 

(comentat a 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conjunt de Julia        

(comentat al 2.5) 
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Conjunt de  

Mandelbrot 

(comentat a 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractal de 

Lyapunov  
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2.4.  CONJUNT DE MANDELBROT:     
 
 
Anem a endinsar-nos en un nou univers de complexitat: el 
conjunt de Mandelbrot. 

 

El conjunt de Mandelbrot està considerat com l'objecte 
geomètric més complicat creat fins ara per l'home. La frontera 

que delimita aquest objecte en el pla complex és fractal. De fet, 

és tan enrevessada que la seva dimensió fractal D és igual a 2. 
Es tracta del vuit rabassut i recolzat ple de berrugues que podeu 

observar a la figura d'inferior. 

 
Aquest és el dibuix original que Mandelbrot va descobrir a la 
comunitat científica a finals dels 70 quan treballava al centre 

d'investigació Thomas J. Watson. Ara disposem d'imatges més 

detallades en les que si ampliem les berrugues ens topem amb 
la primera de les sorpreses: són copies més petites del conjunt 

original, i a la vegada aquestes berrugues contenen més petites 

berrugues cadascuna de les quals torna a ser un Conjunt de 
Mandelbrot. 
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No són copies exactament idèntiques però si semblants, mentre 

que els Conjunts de Julia són autosemblants, el diminuts 

Conjunts de Mandelbrot són quasiautosemblants.  
 

Aquest conjunt es defineix així en el pla complex: 

Sigui c un numero complex qualsevol, i a partir de c es 
construeix una successió per inducció: 

 

Z0 = 0 
Zn + 1 = Zn

2 + c 
 

si aquesta successió queda fitada, doncs podem dir que c 

pertany al Conjunt de Mandelbrot, i si no pertany, queda exclòs 
d’aquest. 

 

Per exemple: si c=1,  obtenim la successió 0, 1, 2, 5, 26... 

tendeix al infinit, per tant, no està acotada i per tant 1 no 

pertany al conjunt de Mandelbrot. 

 
En canvi: si c=-1,  obtenim la successió 0, -1, 0, -1... que sí 

que està acotada i per tant, 1 pertany al conjunt de Mandelbrot i 

no tendeix al infinit. 
 

I un exemple no trivial amb números complexos: 

Si c = i =    ; construïm una successió 

Z0 = 0 

Z1 = Z0
2 + c = 0 + i = i 

Z2 = Z1
2
 + c = -1 + i 

Z3 = Z2
2 + c = -i                

Z4 = Z3
2 + c = -1 + i 

Z5 = Z4
2 + c = -i  

 

  

com tots aquests valors també                                      
estan fitats pertanyen al conjunt                   
de Mandelbrot, perquè aquests 
resultats es repetiran sempre en 

els nombres parells (-1+i) i els 
imparells (-i)  
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2.4.1. CONJUNTS DE JULIA EN EL CONJUNT M:  

 
En la següent figura [FME], es pot veure la forta relació entre 

alguns conjunts de Julia, corresponents a diferents valors de c i 

el lloc que ocupa en el pla de paràmetres associat al conjunt de 
Mandelbrot. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Empíricament s’ha demostrat que el conjunt M, és com un 

“mapa” que conté tota la informació sobre la dinàmica de tots 
els polinomis quadràtics així com la geometria dels conjunts de 

Julia en versió reduïda i deformada, per tant, és molt més que 

una simple eina per classificar formes connexes i disconnexes. 
 

Amb la ajuda de la imatge anterior podem afirmar que tots els 

valors de c en el cardioide principal donen lloc a un conjunt de 
Julia com un cercle arrugat, i només hi ha un únic punt fixa 

atractor.  

 
Si el valor de c es troba en algun dels discs tangents, els 

conjunts de Julia corresponents apareixeran lobulats. El nombre 

de lòbuls del conjunt de Julia és manté constant i augmenta en 
funció de la grandària del conjunt M on es localitza. 
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Cada un d’aquests “discs” deformats del conjunt de Mandelbrot, 

units els uns amb els altres, coincideix amb els valors de c per 
als quals el polinomi quadràtic associat (el conjunt de Julia) té 

una orbita periòdica.  

 
Si ens desplacem cap als filaments [W], els conjunts de Julia 

s’aprimaran fins a quedar dendrítics. I, crec, que no cal dir que 

si es supera la frontera del conjunt de Mandelbrot, es desfaran 
en infinitat de peces. 
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Gaston  
Maurice  

Julia    fou 
Un      dels 

precursors  
del      que  

avui  

coneixem com a 
fractals. Fou el 

primer en estudiar 
el tema i en explicar 

com a partir de 
qualsevol funció 

complexa es pot 
fabricar, mitjançant 

una successió 
definida per inducció 

un conjunt la 
frontera de la qual 

es impossible de 
dibuixar a pols per 

ser de longitud 

infinita, entre 
d’altres propietats.  

Es conegut també 
perquè va perdre el 

nas en una explosió 
a la primera guerra 

mundial, tan sols 
amb 20 anys, i els 

cirurgians no van 
poder fer res, per 

això va tenir que 
portar una màscara 
tota la seva vida.  

2.5.  CONJUNTS DE JULIA:         

 

 

Es diuen així pel matemàtic Gaston Julia, 
són una família de conjunts fractals que 

s’obtenen al observar i estudiar els 

números complexos d’una funció 
holomorfa1. És una generalització del 

Conjunt de Mandelbrot. 
 

Es defineixen de la següent manera: 

Es defineix una funció en els nombres 

complexos. 

 

c (z) = (z) + c 

 
On (z) és una funció holomorfa arbitrària i 

c és un nombre complex fixat. I es defineix 

el conjunt de Julia Jc  com aquells nombres 
z del pla complex que formen part de la 

frontera d’aquells que al iterar un nombre 

infinit de vegades aquesta funció, no se’n 
van a infinit (queden fitats). 

 

z0 = z 
z1 = c (z0) = (z) + c 

z2 = c (z1) = ((z) + c) + c 

... 
zn+1 = c (zn) = (...((z)+c)...+c) + c 
 

S’entendrà millor amb un exemple: 
 

(z) = z2 ; és a dir, c (z) = z2 + c 

 
 

 
 
 

 

1 funció holomorfa: en l’anàlisi complexa són funcions derivables (complex-

diferenciables) en oberts del pla complex o, equivalentment, poden ser descrites 

mitjançant una sèrie de Taylor. 
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Si c=0, s’obté la circumferència de radi unitat amb centre 

l’origen de coordenades, perquè els punts que s’escapen a 

l’infinit, després de iterar un nombre il·limitat de vegades són 
aquells que en coordenades polars tenen el radi R>1, per tant, 

la frontera d’aquest conjunt és la circumferència de radi u.  

 
Si es compleix que c=z, s’obtindrà el conjunt de Mandelbrot 

esmentat en l’apartat anterior. 

 
La varietat que podem trobar entre els conjunts de Julia és 

enorme. Van des de la circumferència de centre (0,0) i radi 1, 

per c = 0, fins conjunts realment estranys. Aquí teniu alguns 
exemples: 
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2.6.  DIFERÈNCIES ENTRE FRACTALS I FORMES 

EUCLÍDEES:          . 

 
 
Les formes euclidianes tenen com a característica general la 
mida i l’escala. En canvi, els fractals (exemple: en la 

representació de les costes) no tenen com a característica la 

mida. Les formes fractals són autosemblants i independents de 
l'escala [FFE]. 

 

D'altra banda, la geometria euclidiana ens proporciona 
descripcions concises dels objectes fets per l'home però és 

inadequada per les formes de la naturalesa. Aquesta limitació és 

en part responsabilitat de la diferència entre la producció de 
l'home i la de la naturalesa. Les màquines són productes 

euclidians: fàcil descripció significa fàcil construcció. En canvi, 

els fractals ens proveeixen d'una excel·lent descripció de moltes 
formes de la naturalesa. 

 

Finalment, les formes euclidianes són descrites generalment 
mitjançant fórmules algebraiques (exemple:  x 2 + y 2 = 1), en 

canvi, els fractals són construïts mitjançant procediments i 

algorismes geomètrics, sovint recursius i adequats per al seu 
desenvolupament mitjançant els ordinadors. 

 
 

FORMES EUCLIDIANES FORMES FRACTALS 
 

Tradicionals (+2000 anys) Moderns (± 30 anys) 

 

Es basen en característiques 
com la mida i l'escala. 

No s'especifiquen ni mida, ni 
es basen en l'escala, són iguals 

a diferents escales. 

 

Adequats per descriure els 

objectes fets per l'home 

Adequats per descriure les 

formes de la natura 

 
Es descriuen mitjançant 

fórmules 

Es descriuen mitjançant 

algoritmes generalment 

geomètrics 
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La propietat anomenada autosemblança, és el concepte central 

de la geometria fractal i té una relació directa amb la noció 

intuïtiva de la dimensió. 
 

 

 
Un objecte normalment considerat d'una dimensió, com pot ser 

una línia recta, també té la propietat de semblança, pot ser 

dividit en N segments idèntics   que són escalats a una mida r = 

1 / N de la mida original. De la mateixa manera un objecte de 

dues dimensions, com ara un quadrat en el pla, pot ser dividit 

en N parts autosemblants que són escalades pel factor r = 

1/  . Un objecte de tres dimensions com una galleda sòlida pot 

ser dividida en N petits cubs reescalats mitjançant el factor r = 

1/  
 

.  

 

 

La generalització de l'autosemblança a més dimensions és 
directa. En una D-dimensió un objecte autosemblant pot ser 

dividit en N còpies més petites del mateix que són reescalades 

per un factor r = 1/   
 

 o d'un altre manera 

 

N = 1 / r D 

 

 

 
Generalitzant l'exposat anteriorment, donat un objecte 

autosemblant dividit en N parts reescalades per un factor r, la 

seva dimensió fractal o dimensió de semblança és donada per 
 

D = log (N) / log (1 / r) 
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La dimensió fractal, a diferència de la tradicional dimensió 

euclidiana, no necessàriament ha de ser un nombre enter. 

Suposem una recta dividida en 3 parts per un factor d'escala r = 
1/3 de la mida original. La seva dimensió fractal, per tant serà D 

= log (3) / log (3) = 1. No obstant això, la corba de Koch 

podem dividir-la en quatre parts semblants a escala 1/3 i la 
seva dimensió serà D = log (4) / log (3), aquesta dimensió no 

sencera major que 1 però inferior a 2 reflecteix les inusuals 

característiques de la corba. 

 

Està clar que un element d'aquesta característica plena més 

espai que una simple línia recta (D = 1) però menys que un pla 
euclidià (D = 2). 
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2.7.  LA DIMENSIÓ FRACTAL:      

 
Després de definir el concepte de dimensió per recobriment o 
dimensió iterativa, per a qualsevol tipus d’objecte, i observant 

en que hi ha casos com en la corba de Peano o la de Hilbert, 

que tenen dimensió topològica 1, però recobreixen una regió de 
dimensió 2. Els matemàtics es veuen obligats a definir un altre 

tipus de dimensió que concordi amb aquestes observacions. 

La corba de Von Koch és un bon exemple per saber de que 
s’està parlant exactament. Abans de començar a definir-la 

recalcarem alguns aspectes que són prou importants per a la 

definició de dimensió fractal. Una estructura autosemblant és 
aquella que pot ser dividida en petites rèpliques de sí mateixa.  

 

Aquestes estructures es poden obtenir mitjançant les 
transformacions de semblança, aquesta propietat també és 

comú a altres estructures, diguéssim, més convencionals. Per 
exemple, podem dividir un segment d’una recta a la meitat, 

copiar-lo, ajuntar les dues copies i tornaríem a tenir el segment 

original. El mateix es podria fer amb un quadrat: el reduïm a 
una quarta part i ajuntant 4 copies, obtindrem novament el 

quadrat original. El punt que és comú en totes les estructures 

autosemblants, és que existeix una relació entre el factor 
d’escala (o factor de reducció) i el número de peces en que es 

divideix la estructura. 

 
Reprenent el exemple del segment de recta quan el factor 

d’escala és r=1/2, es necessiten n=2 copies per recuperar la 

figura original. I si el factor d’escala fos r=1/3 es necessitarien 

n=3 copies. Per tant, en tots els casos es tindria que n=
 

 
. En el 

cas del quadrat si el factor de reducció fos r=1/2, es 
necessitarien n=4 copies per recuperar la figura original. I si el 

factor de reducció fos r=1/3, es necessitarien n=9 copies per 

tenir novament el quadrat. En tot cas, es tindria que n=
 

  
. Si 

féssim el mateix amb u cub, amb factor de reducció de r=1/2 es 

necessitarien n=8 copies per tenir la figura original. I si el factor 

de reducció fos r=1/3 es necessitarien n=27 copies. Això ens 
dona que n=1/  .  
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Si ens hi fixem bé ens donarem conta que el exponent de r 

sempre és la dimensió topològica de la figura. 

En canvi si fem el mateix amb la corba de Koch, tenim que en la 
primera iteració n=4 i r=1/3. En aquest cas la relació també 

s’ha de complir per la corba de Koch i en conseqüència 4=  , 
sent D una mesura provisional de la dimensió de la corba en 

qüestió. Per calcular d’una manera senzilla la dimensió (D) dels 
fractals, necessitarem logaritmes, per exemple en aquesta corba 

    =D*    , és a dir, D=
     

    
=1,2629. Aquest número 

s’anomena dimensió de semblança, i es representa amb    per 

no confondre-ho amb altres dimensions fractals.  

  =
     

   
 

 

 

Ja tenim la relació entre el factor de reducció r  i el número de 
peces n en que es divideix la estructura. 

Per acabar d’entendre aquesta definició d’autosemblança 

calcularem les dimensions amb altres objectes autosemblants 
considerats ja clàssics. El primer del que parlarem és el conjunt 

de Cantor o pols de Cantor també anomenat per la seva 

aparença i la seva tendència a desaparèixer. Per construir-lo el 
que tindrem que fer és agafar un segment i partir-lo en 3, però 

només conservar el primer i últim segment, el del mig s’elimina. 
Després es repetirà el mateix procés en els diferents segments 

que resten. I el conjunt de Cantor és el que apareix al final 

d’aquest procés repetit fins l’infinit. I si apliquem la fórmula que 
hem obtingut per la dimensió de semblança tindrem que: 

  =
     

     
 0,6309.  

Per la corba de Peano en canvi tenim 9 segments n=9, i el 

factor de reducció r=1/3. Per tant:   =
     

    
=2. 
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En l’exemple de la catifa de Sierpinsky tindrem n=8 trossos, i el 

factor de reducció serà de r=1/3. 

  =
     

    
        

 

 
En canvi amb el triangle de Sierpinsky la seva dimensió de 

semblança és igual a:    =
     

     
        

Si saltem a tres dimensions i dibuixem el conjunt de cantor 

sobre un cub descobrirem la esponja de Menger, en honor al 

matemàtic austríac Karl Menger. Té dimensió de semblança: :  

  =
      

     
       , ja que s’obté a partir de 20 cubs similars al 

total reduïts a la tercera part.  

 

El seu cosí tridimensional que té una dimensió de semblança 

una mica menor, és el tetraedre de sierpinsky, que s’obté a 

partir de una iteració eliminant el tetraedre central de cinc. La 

seva dimensió de semblança és: 

  =
     

     
=2 
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Els fractals trobats en la naturalesa es diferencien dels fractals 
matemàtics perquè els naturals són aproximats o estadístics i la 

seva autosemblança s'estén només a un rang d'escales (per 

exemple a escala propera a l'atòmica seva estructura difereix de 
l'estructura macroscòpica). 

 
 
3.1.  FRACTALS A LA NATURA:       

 

 
Fins ara hem vist fractals generats artificialment. Hi ha a la 

natura? Segons paraules del pintor Paul Cézanne: "Tot en la 

Natura es pot veure en termes de cons, cilindres i esferes". Es 
tracta d'una sentència programàtica en referència al seu estil 

pictòric i ens ve a tomb com descripció d'una visió euclidiana de 

la Natura. La rèplica fractal la posaria Mandelbrot en contestar: 
"Els núvols no són esferes, les muntanyes no són cons, les 

costes no són cercles, les escorces dels arbres no són suaus i 

res, excepte la llum, viatja en línia recta".Si el missatge de 
Mandelbrot és que la Natura respon millor a una descripció 

fractal, seria convenient que poguéssim comprovar més enllà de 

la simple intuïció. 
 

 

Apropa't a la nevera i comprova si tens a mà un broccoli o una 
coliflor. La seva estructura ramificada és fractal i utilitzem 

aquesta observació per sintetitzar les seves morfologies a través 

de IFS. L'estructura d'un broccoli és impressionantment 
autosemblant. 

 

 

3. EXEMPLES APLICATS 
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Òbviament no és estrictament fractal. La seva autosemblança és 

per una part estadística (no determinista) i a més posseeix 
límits superiors (el broccoli estava dins de la nevera) i inferiors 

(segur que no és fractal molt abans d'arribar al nivell atòmic). 

 
 

 

 
Veurem en aquest apartat moltes estructures naturals que 

mostren aquest tipus de autosemblança estadística. Per 

convèncer-nos, necessitem un mètode que determini quan una 
estructura mostra fractalitat, autosemblança, i quan no. El 

mètode més popular és el comptatge per caixes (box-

counting en anglès). Vegem com funciona: 
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Observem aquest triangle de Sierpinski. Sobre aquest fractal 

hem dibuixat una malla de 10x9 = 90 quadrats o caixes de 
costat r. Amb paciència es pot comprovar que només a N (r) = 

51 d'elles hi ha algun punt pertanyent al triangle de 

Sierpinski. La resta 39 caixes estan buides. Suposem que 
repetim la mesura segons les dimensions de r, de caixes. I 

presentem els resultats en un gràfic, on l'eix d'abscisses 

representa el logaritme de l'invers de la mida de costat de les 
caixes, Ln (1 / r) i l'eix d'ordenades el logaritme del nombre de 

caixes no buides, Ln (N ( r)). La figura inferior és el resultat 

d'aquest diagrama log-log: 
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El valor D = 1.593 coincideix bastant bé amb el valor que 

havíem trobat anteriorment, de manera analítica, per la 
dimensió fractal del triangle de Sierpinski. Recordem: podem 

recobrir exactament el triangle de Sierpinski amb còpies 

reduïdes a 1/3 de l'original. Cada un dels tres triangles idèntics 
hauria de tenir banda R = 1/2 ... I en general necessitarem 

3 n triangles de costat 1/2 n:  

  

(½ n) - D = 3 n 
   
 
 
 
 
Aïllant D obteníem:  

 
 

D·     =      
 

D = 
   

   
 = 1,58496 
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Vegem un altre exemple. Aquí teniu una imatge de rius a 

Noruega. 
 

 

 
 
 

 
L'estructura ramificada mostra indicis de fractalitat. Com 
determinar si els perfils dels rius són fractals? Aquí tens repetida 

tres vegades la imatge d'un tros del perfil del riu Mississippí. 

Hem repetit el mètode de cobrir amb caixes. I hem comptat per 
a cada mida de caixa el nombre d'elles amb perfil del riu. 
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Les caixes de l'esquerra tenen mida de r = 1/4 i comptem un 

total de N (1/4) = 52 caixes plenes. Les del medi posseeixen 

costat r = 1/8 i N (1/8) = 115. I finalment a la dreta, r = 1/16 
amb N (1/16) = 265. El gràfic Log (N (r)) comparat amb el de  

Log (1 / r) mostra que els resultats s'ajusten molt bé a una línia 

de pendent 1,2. 
 

 
 
 

El mètode de Box-counting és sens dubte el més estès en la 
literatura científica. Pot aplicar amb més o menys èxit a 

qualsevol distribució de punts, corbes, superfícies, volums, ... A 

la pràctica, i resumint, s'utilitza una reixeta de cel·les de costat 
r cobrint l'objecte a explorar. Es comptabilitzen les cel·les N 

ocupades per la imatge i es repeteix l'operació per una altra 

mida de cel·la de costat r. L'ajust a la llei de potències: 
 

 
 

N (r) = K r-D 
 
 

 
 
ens determina la dimensió fractal D del nostre 
objecte. Evidentment si la relació no s'ajusta a una llei de 

potències, el nostre objecte no és autosemblant. 
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Un altre mètode molt estès i clarament emparentat amb el box-

counting és el mètode del compàs (Compass o ruler 

method). S'usa per mesurar la dimensió fractal de perímetres. 

Mandelbrot va fer popular els fractals utilitzant aquest mètode 
en un article titulat: Quant mesura la costa de Gran 

Bretanya? Observa l'illa de la imatge inferior. En el cas (a) s'ha 

mesurat la longitud de la costa utilitzant una mesura delta 
(factor d'escala) inferior al cas (b). La longitud estimada depèn 

òbviament de delta. 

 
 

 

 
 

 

 
Valors de delta inferiors donaran longituds majors. La mesura 

obtinguda serà el producte del nombre de passos N de mida 

delta necessaris per cobrir la costa:  
  

 

L (d) = N · d 
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A mesura que la nostra regla fa més i més petita, afegim més 

detalls, i la nostra longitud de costa creix i creix. Això és a causa 

que el perímetre de la costa mostra autosemblança 
estadística. Si mirem el el detall de la vora d'una pedra recollida 

de la costa, observarem que segueix presentat certa similitud 

amb una imatge de satèl·lit de centenars de quilòmetres. De 
manera que la pregunta "quant mesura la costa?" no té un 

sentit definit si no és en referència a una escala de mesura. Si 

tot i així volem caracteritzar una costa, podem calcular la seva 
dimensió fractal. Per estimar la dimensió fractal D determinem 

la llei de potències: 

  

L (d) = k · D 1-D 

 

 
ajustant de nou una recta en el diagrama log-log de l versus d 
obtenim el pendent 1-D per determinar la dimensió fractal. 

 

 
Lewis Richardson el 1961 va ser el primer a fer mesures 

d'aquest tipus. En un article titulat "Quant mesura la costa de 

Gran Bretanya?", Richardson concloïa que la longitud d'una 
costa no estava ben definida i proposava com a mesura 

D. Determinava valors per diverses costes: 

 
 
 
D = 1.25 per l'Oest de la costa de Gran Bretanya  

 
D = 15/1 per la frontera d'Alemanya  

 

D = 1.14 per la frontera de Portugal  
 

D = 13/1 per a la costa Australiana  

 
D = 01/02 per a la costa Sud-africana (una de les més suaus 

de l'atles mundial). 
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Mandelbrot va ser el primer a adonar-se que els pendents de les 
rects presentades per Richardson corresponien a la dimensió de 

Hausdorff de les costes. De manera que la dimensió fractal, en 

aquest cas, és un indicador de la escarpada costa. 
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3.2.  EL JOC DEL CAOS:        
 
 
 
Un dels fractals més interessants sorgeix des de que Michael 
Barnsley el va anomenar "El Joc del Caos" al 1988. Es juga de la 

manera següent. Primer es trien tres punts en els vèrtexs d'un 

triangle (qualsevol triangle val: rectangle, equilàter, isòsceles, 
qualsevol). Pinta un dels vèrtexs de vermell, el segon blau i el 

tercer verd. 

 

 

A continuació, agafa un dau i acoloreix dues de les cares de 

vermell, dos de blau i dos de verd. Ara comença amb qualsevol 
punt del triangle. Aquest punt és el germen o llavor del 

joc. (Realment, la llavor pot estar en qualsevol lloc del pla, fins i 

tot a quilòmetres de distància del triangle). Llavors tira el 
dau. Depenent de quin color surti, mou la llavor la meitat de la 

distància al vèrtex del mateix color. És a dir, si surt vermell, 

mou el punt llavor la meitat de la distància al vèrtex vermell. 
Ara esborra el punt original i comença de nou, usant el resultat 

de la tirada prèvia com la llavor per a la següent. És a dir, tira el 

dau de nou i mou el punt nou la meitat de la distància al vèrtex 
acolorit correctament i llavors esborra el punt de partida. 
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Contínua d'aquesta manera durant unes quantes tirades del 

dau. Cinc tirades són suficients si estàs jugant el joc "a mà" o 

en una calculadora gràfica, i vuit serien suficients si jugues en 
una pantalla d'ordinador d'alta resolució. (Si comences amb un 

punt fora del triangle, necessitaràs més d'aquestes tirades 

inicials). 
 

 
Després d'unes quantes tirades inicials del dau, comença a 

marcar o segueix la pista d'aquests punts viatjants després de 

cada tirada. L'objectiu del joc del caos és tirar el dau centenars 

de vegades i predir quin serà el patró resultant dels punts. Molts 

estudiants que no estan familiaritzats amb el joc conjecturen 

que la imatge resultant serà una taca aleatòria de punts. Altres 
prediuen que els punts ompliran completament el 

triangle. Ambdues conjectures són bastant naturals, atesa la 

naturalesa aleatòria del joc del caos. Però estimaves suposicions 
són completament falses. La imatge resultant és qualsevol cosa 

menys una taca aleatòria, amb probabilitat un, els punts formen 

el que els matemàtics anomenen el Triangle de Sierpinsky. 
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Amb aquest Joc no només es pretén jugar, sinó ensenyar que 

els fractals no son irreals i que per tant nosaltres els podem 

crear a partir d’iteracions. I, a més no només es pot crear el 
famós triangle de Sierpinsky sinó també tots els altres fractals, 

con la fulla de Barnsley o d’altres fractals en tres dimensions, 

com el tetraedre de Sierpinsky o la esponja de Menger. 
  

Unes paraules per explicar el acolorit usat: 
 

Hem fet servir el color simplement per indicar la proximitat del 

vèrtex amb el color donat. Per exemple, la porció del triangle 

més proper al vèrtex verd està acolorit de verd, i així 

successivament. 

 
Existeix una terminologia associada amb el joc del caos que és 

important. La successió de punts generada pel joc del caos es 

diu òrbita de la llavor. El procés de repetició de tirades del dau 
traçant l'òrbita resultant s'anomena iteració. La iteració és 

important en moltes àrees de les matemàtiques. De fet, la 

branca de les matemàtiques coneguda com Teoria de Sistemes 
Dinàmics Discreta és la que estudia aquests processos iteratius. 

Hi ha dues facetes del joc del caos que hem de comentar. La 

primera és la complexitat geomètrica de la figura resultant. 
 

 El Triangle de Sierpinsky és un dels tipus més bàsics d'imatges 

geomètriques conegudes com fractals. La segona és el fet que 
aquesta figura s'obté sigui quina sigui la llavor que s'usi per 

començar el joc. Amb probabilitat 1, l'òrbita de qualsevol llavor 

finalment omple completament el triangle de Sierpinsky. Les 
paraules "amb probabilitat 1" són importants aquí. Òbviament, 

si sempre tirem "vermell", l'òrbita tendirà directament al vèrtex 

vermell. Naturalment, suposarem que el dau està trucat si 
obtenim els mateixos dos nombres en cada tirada. 
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3.3.  CURIOSITATS DEL FRACTALS:     

 

 
3.3.1.  Fractals i medicina:    . 

 
Farà relativament poc que fisiòlegs i metges han començat a 

quantificar la dinàmica caòtica en les seves investigacions, i 
estan desmentint principis de fa molt temps. Tradicionalment es 

creia que la majoria d’infermetats eren causades per estrés, que 

fan disminuir l’ordre del organisme, provocant respostes sense 

un comportament normal predicible o alterant els ritmes 

periòdics considerats normals. No obstant en els últims anys 

s’ha descobert que el cor i altres sistemes fisiològics poden 
comportar-se de manera summament erràtica quan son joves i 

sans i, contràriament l’envelliment i les infermetats van 

acompanyats de una creixent regularitat.  
 

En el cos humà abunden aquestes estructures fractals i les 

podem observar, en els vasos sanguinis, en les estructures 
nervioses o d’altres conductes. Encara que aquests conductes 

tinguin funcions diferents, existeixen aspectes fisiològics 
comuns. Les ramificacions i replecs fractals amplifiquen en gran 

mesura les àrees d’absorció, en el cas del intestí, de distribució i 

recol·lecció, en els vasos sanguinis, i del processament de la 
informació, en els nervis. 
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Degut a la seva irregularitat les estructures fractals són molt 

resistents als danys i a les lesions. Per exemple el cor pot seguir 

bombejant perfectament després d’haver sofert grans danys en 
el sistema que s’encarrega de conduir els impulsos elèctrics 

cardíacs [FM].  

 
Com es pot observar en uns gràfics de l’activitat cardíaca d’un 

individu sa, i un que està malalt, podem observar com en 

l’individu malalt presenta una pauta molt poc oscil·lant i molt 
regular. Paradoxalment, són els sistemes sans els que 

presenten comportament caòtics.  

 
Perquè haurien de mostrar una dinàmica caòtica el ritme 

cardíac i altres sistemes controlats pel sistema nerviós? 

Aquestes dinàmiques poden oferir nombroses avantatges 
funcionals. Els sistemes caòtics son capaços de operar sota una 

amplia gama de condicions, i per consegüent són flexibles i 

adaptables. Això permet al sistema desafiar les exigències d’un 
ambient canviant i impredictible   
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3.3.2.  L’origen de la paraula fractal:   . 

 

 
A mesura que els problemes clàssics van ser solucionats i que 

d’altres van anar apareixent, la necessitat d’una paraula per 
designar-los va ser cada vegada més manifesta. Benoît 

Mandelbrot va decidir emprar el terme fractal a partir del 

adjectiu llatí fractus. El verb corresponent es frangere que 
significa “trencar en trossets”. I per això es també raonable que 

a més de “fragmentat” fractus també signifiqui “irregular”, 

agrupant els dos significats amb el terme fragment. 
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Responent als objectius plantejats, després de gairebé un any 

estudiant els fractals he pogut entendre el que són i he aprés a 
identificar-los i a distingir-los d’altres estructures no fractals 

(tant en els models matemàtics com en els objectes naturals). 

Han quedat pendents alguns aspectes com seria la programació 
d’un programa en C++ i GNUPLOT, i també aprofundir-hi més 

en els fractals a la natura i fer una entrevista a la Núria 

Fagella que no vaig poder concertar, també es podria ampliar 
la explicació de cadascun dels fractals tant els de 2D com els de 

3D. He tingut algunes dificultats, que al final en Jordi, el meu 

tutor, m’ha sabut resoldre amb el Google Docs, que ara es diu 
Google Drive, com era el problema de penjar el meu treball o 

poder-lo modificar, perquè tots els companys teníem el treball a 

Google Docs i compartit per que el puguin veure tant ells com el 
professor per poder comentar els aspectes que no ens semblin 

que estan del tot correctes o que es podrien millorar. Per altra 

banda s’han assolit els objectius plantejats que tenia com a 
dubtes i sobretot m’ha canviat la  meva manera de veure el 

món, com efectivament advertia el pare dels fractals, Benoît 

Mandelbrot, al seu llibre “Introducció a la geometria fractal de la 
Naturalesa”:  

 

“Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las 
costas no son círculos, y las cortezas de los árboles no son lisas, 

ni los relámpagos viajan en una línea recta.” 

 
Introduction to The Fractal Geometry of Nature 

 

  

 

4. CONCLUSIÓ       
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He entès, així mateix, que la natura creix segons patrons 

fractals ja que són els que més responen a les seves necessitats 
(veure apartat 3.1). D’altra banda, fer aquest treball m’ha 

permès aplicar coneixements matemàtics [LM] recentment 

apresos (i, sovint, aprofundir-hi) i per això pel desenvolupament 
del treball he hagut d'aprendre conceptes i operacions 

matemàtiques completament nous, com les matrius (només les 

hem vist una mica a física) i progressions geomètriques, a més 
d'aprofundir en temes varis com els límits o els nombres 

complexos. Crec que aquest aprenentatge autodidàctic m'ha 

suposat un gran esforç però els coneixements assolits han 

valgut la pena. 

I així com també iniciar-me en la programació, tot i que al final 

el intent de fer un programa amb C++ ha estat en va perquè no 
he acabat d’entendre com funciona i no he trobat tutorials que 

m’ajudessin per a aprendre a utilitzar-lo bé, la qual cosa em 

seria de gran utilitat durant la carrera de alguna enginyeria que 
espero arribar a cursar.  

 

També voldria destacar el premi Poincaré de l’any 2012 [FME], 
ja que ha estat un premi donat al treball de recerca d’algú amb 

pseudònim “Markov”, sobre el mateix tema que el meu 

“Geometria Fractal: Jugant amb el Caos i la Natura”. És un 
treball molt ben plantejat i estructurat que aquests últims dies 

m’ha ajudat a enllestir el meu treball aportant-me vocabulari 

més ric i m’ha ajudat molt a aprendre una mica sobre 
programació.  

 

Per últim, les limitacions amb què m’he trobat sovint m’han 
ensenyat a saber acotar i centrar la meva recerca però, 

sobretot, a no perdre la il·lusió de trobar les respostes d’allò que 

ara són tan sols preguntes. 
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5.1.  REUNIONS PROCÉS ELABORACIÓ:          . 
 

5.1.1. REUNIONS COL·LECTIVES: [ETR] 

Reunió 10/02/2012 

 Tasques:  
o T1. Iniciar l’informe del Treball de Recerca 

 Portada: Títol i Dades bàsiques 

 1. Introducció 

 1.1. Diagrama de GANTT 

 10. Bibliografia 

 Annex A: Reunions 

 Dia 10/02/2012 

o T2. Mirar-se el Diagrama de GANTT 
o T3. Mirar-se altres Treballs de Recerca 
o T4. Mirar-se la Introducció dels companys de TR 

 Proper dia de reunió: DC 22/02/2012 

 

Reunió 22/02/2012 

 Realitzat: 
o Parcialment: T1, T3 
o Acabada: T2, T4 

 T4: Introduccions molt curtes en general  
 Tasques:  

o T1!, T3! 
o T5: Fer el Gantt del vostre projecte 
o T6: Fer l’estructura amb títols de primer nivell del TR 

 Proper dia de reunió: DC 14/03/2012 

 

 

 
 

 

 

 

5. ANNEXOS 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
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Correu-e 14/09/2012 

 

Benvolguts alumnes, 
 

Us convoco a una reunió individual sobre el Treball de Recerca el proper dijous 
20/09/2012 a la Sala de professors en el següent horari: 

 16h00: Jorge Thiele 
 16h20: Marc Mora 
 16h40: Nil Arbós 

Si us plau, confirmeu que heu rebut aquest correu i n'esteu al corrent. 
 

Penseu a tenir tota la feina feta a disposició ja que la revisarem. 
 

Alguns comentaris (en destaco les tasques explícites que vull veure fetes la 
setmana vinent); 

 JORDI THIELE: 
o Ja he vist el document que em vas enviar. Si us plau, pots penjar-

lo a Google Docs i compartir-lo amb els altres companys. 
 T8: actualitzar el teu informe a Google Docs. 
 T9: fer una ullada als documents dels teus companys (i 

deixar apuntat quines idees has tret per al teu informe) 
o En general bé, tot i que és molt breu i hi ha molts detalls formals 

que van parlar que no estan fets. 
 T10: extendre el treball. 
 T11: seguir totes les indicacions sobre els aspectes formals 

del document. 
o També m'ha sobtat no veure-hi cap imatge il.lustrativa amb un 

tema com el que tractes (i això que al document que vas 
començar a Google Docs, com a mínim n'hi havia una a la 
portada). 

 T12: afegir imatges il·lustratives. A poder ser, alguna 
d'elles generada per tu amb programari existent. 

o Cal que facis el Diagrama de GANTT per a que tu mateix te 
n'adonis del temps que et queda, la feina a fer i t'organitzis. 
Aquesta tasca és imprescindible. (si vols, fes una ullada al 
diagrama del Marc Mora, al qual li he demanat que el comparteixi 
amb tu) 

 T13: imprescindible acabar el Digrama de GANTT d'ara 
fins a l'entrega amb el màxim detall possible. 

 T14: comparteix el Diagrama de GANTT amb els altres 
companys de TR. 

o Endavant. 
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 MARC MORA: 
o He revista el teu document a Google Docs, i es nota que has anat 

avançant. He vist les captures i tinc ganes que m'ho ensenyis a 
l'ordinador. 

 T12: porta un portàtil on ho poguem executar i veure 
o D'altra banda, veig que falten molts aspectes formals sobre els 

que ja van parlar i treballar sobre altres punts dels que vam 
acordar a part del que vas fer estrictament al curs del Juliol. 

 T13: seguir totes les indicacions sobre els aspectes formals 
del document. 

 T14: començar els punts de Producció i Post-producció 
o Veig que ha evolucionat el teu Diagrama de GANTT, però que 

s'acaba al Juliol. 
 T15: imprescindible acabar el Digrama de GANTT d'ara 

fins a l'entrega amb el màxim detall possible. 
o Vinga, a veure què m'ensenyes el dijous. 

 NIL ARBÓS: 
o No tinc notícies teves des de fa MOLT de temps, així que no puc 

valorar el teu progrés. Recorda que la responsabilitat d'aquesta 
feina és teva, i sembla (potser no és el cas) que no l'estàs 
assumint). 

 T7: contactar amb mi abans de la reunió del dia 20/09/2012 
per donar-me explicacions sobre l'absència de 
comunicació. 

o A part de venir dijous, amb antel·lació vull veure la teva feina a 
Google Docs. De pas fes una ullada a la dels teus companys 
(compta que la d'en Jordi Thiele està pendent d'actualitzar). 

 T8: actualitzar el teu informe a Google Docs. 
 T9: fer una ullada als documents dels teus companys (i 

deixar apuntat quines idees has tret per al teu informe) 
o Cal que facis el Diagrama de GANTT per a que tu mateix te 

n'adonis del temps que et queda, la feina a fer i t'organitzis. 
Aquesta tasca és imprescindible. (si vols, fes una ullada al 
diagrama del Marc Mora) 

 T14: imprescindible acabar el Digrama de GANTT d'ara 
fins a l'entrega amb el màxim detall possible. 

o Espero que el teu silenci fins ara es vegi recompensat en el 
moment que ens ho mostris. 

Apa, espero que em sorprengueu positivament el proper dijous. 
 

Fins aleshores, 
 

jor;)i 
 

PD: IMPORTANT a partir d'ara, si us plau, useu aquesta adreça electrònica: 
jcampos@xtec.cat  
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5.1.2. REUNIONS INDIVIDUALS: 

 

Reunió 14/03/2012 (Només Jorge Thiele) 

 Realitzat: 
o Parcialment: T3, T6, T5 (només introduïdes les tasques ja 

definides T1..6) 
o Acabada: T1 

 Tasques:  
o T6 Estructura Títols/Subtítols! 
o T3: destacar per exemple 2 TR, el que més t’hagi cridat l’atenció; i 

usar-los per proposar la teva estructura del treball. 
o T5: definir les possibles tasques previstes fins a entregar el TR 

fins al 1 de Gener del 2013 (p.ex. Depositar, Imprimir, Aplicar 
correccions 2, Corregir per part de Tutor 2, Aplicar correccions 1, 
Corregir per part de Tutor 1, Corregir per part de l’alumne 1...) 

o T7: ampliar introducció 
 1. Introducció 
 1.1. Motivació 
 1.2. Què són els fractals? 
 1.3. En què s’usen actualment 
 1.4. Estructura del TR 
 (com a mínim 3 paràgrafs de cada subpunt) 
 (Recomanació: mirar-se >3 introduccions d’altres TR) 

 Mirar-se  
o http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/  

 Proper dia de reunió: DC 28/03/2012 

 

Reunió 20/09/2012 (Només Jorge Thiele) 

 Realitzat: 
o (Parcialment) T6 Estructura Títols/Subtítols! 
o (Parcialment) T3: destacar per exemple 2 TR, el que més t’hagi 

cridat l’atenció; i usar-los per proposar la teva estructura del 
treball. 

o (Parcialment) T5: definir les possibles tasques previstes fins a 
entregar el TR fins al 1 de Gener del 2013 (p.ex. Depositar, 
Imprimir, Aplicar correccions 2, Corregir per part de Tutor 2, 
Aplicar correccions 1, Corregir per part de Tutor 1, Corregir per 
part de l’alumne 1...) 

 

 

http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/
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o (Parcialment) T7: ampliar introducció 
 1. Introducció 
 1.1. Motivació 
 1.2. Què són els fractals? 
 1.3. En què s’usen actualment 
 1.4. Estructura del TR 
 (com a mínim 3 paràgrafs de cada subpunt) 
 (Recomanació: mirar-se >3 introduccions d’altres TR) 

 Tasques:  
o T15: en Jorge es compromet a dedicar-se 6h d’avui al dia 

27/09/2012 i fer: 
 T3, T6, T8, T9, T11, T12 

o Acabar: 
 T3: destacar per exemple 2 TR 
 T6: Estructura Títols/Subtítols! 
 T5: definir les possibles tasques previstes fins a entregar el 

TR 
 T7: ampliar introducció 

o T8: actualitzar el teu informe a Google Docs. 
o T9: fer una ullada als documents dels teus companys 
o T10: extendre el treball. 
o T11: seguir totes les indicacions sobre els aspectes formals del 

document (ex. tota la bibliografia ha d’estar numerada, i 
referenciada des del contingut del treball). 

o T12: afegir imatges il·lustratives. A poder ser, alguna d'elles 
generada per tu amb programari existent. 

o T13: imprescindible acabar el Digrama de GANTT d'ara fins a 
l'entrega amb el màxim detall possible. 

o T14: comparteix el Diagrama de GANTT amb els altres companys 
de TR. 

o T16: numerar tots els títols i subtítols 

 Proper dia de reunió: DJ 27/03/2012 15h20 

 

Reunió 13/12/2012 (Només Jorge Thiele) 

 No s’ha pogut fer per manca de temps. 
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Reunió 20/12/2012 (Només Jorge Thiele) 

 Realitzat: 
o (Parcialment) T3: destacar per exemple 2 TR, el que més t’hagi 

cridat l’atenció; i usar-los per proposar la teva estructura del 
treball. 

o T7: ampliar introducció 
 1. Introducció 
 1.1. Motivació 
 1.2. Què són els fractals? 
 1.3. En què s’usen actualment 
 1.4. Estructura del TR 
 (com a mínim 3 paràgrafs de cada subpunt) 
 (Recomanació: mirar-se >3 introduccions d’altres TR) 

o T9: fer una ullada als documents dels teus companys 
o T10: extendre el treball. 
o (Parcialment) T11: seguir totes les indicacions sobre els aspectes 

formals del document (ex. tota la bibliografia ha d’estar numerada, 
i referenciada des del contingut del treball). 

o T12: afegir imatges il·lustratives. A poder ser, alguna d'elles 
generada per tu amb programari existent. 

o T16: numerar tots els títols i subtítols 

 Tasques:  
o T6 Estructura Títols/Subtítols! 
o T3: destacar per exemple 2 TR, el que més t’hagi cridat l’atenció; i 

usar-los per proposar la teva estructura del treball. 
o T8: actualitzar el teu informe a Google Docs. 
o T11: seguir totes les indicacions sobre els aspectes formals del 

document (ex. tota la bibliografia ha d’estar numerada, i 
referenciada des del contingut del treball). 

o T16: REnumerar tots els títols i subtítols 
o T18: indicar on està comentat cada fractal. 
o T19: justificar el text de banda a banda. 
o T20: aliniar les imatges 
o T21: ampliar notablement les conclusions. 

 Proper dia de reunió: 
o enviar versió final per correu-e abans del dia 31/12/12 
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Reunió 4/1/2013 (Només Jorge Thiele) 
 

   
 

 Realitzat: 
 

o T6 Estructura Títols/Subtítols!  
o T3: destacar per exemple 2 TR, el que més t’hagi cridat 

l’atenció; i usar-los per proposar la teva estructura del 
treball. 

o T11: seguir totes les indicacions sobre els aspectes 
formals del document (ex. tota la bibliografia ha d’estar 
numerada, i referenciada des del contingut del treball).  

o T18: indicar on està comentat cada fractal.  
o T19: justificar el text de banda a banda.  
o T20: aliniar les imatges 
o T21: ampliar notablement les conclusions. 

 Tasques: 
 

o T8: actualitzar el teu informe a Google Docs.  
o T16: REnumerar tots els subtítols (no només a l’índex, 

sinó en el desenvolupament del document).  
o T22: Jo posaria un títol que digués “Índex” abans de 

llistar els temes i sub-temes. 
o T23: deixar pàgina en blanc (se’n diu “de cortesia”) entre 

la portada i el primer full imprès i al final de tot.  
o T24: si esmentes algun treball, fes-ho en la llengua 

original o la del document (ex. pàgina 8, “en un article 
titulat “Cuán larga es la costa de Gran Bretaña”,” fes-ho 
en l’anglès original o en català).  

o T25: separar paràgrafs amb línies en blanc.  
o T26: a les Conclusions has posat “Google Dogs”, i és 

“Google Docs” ; )  
o T27: a les Conclusions no donis detalls sobre perquè no 

has pogut entrevistar la Núria Fagella, et poses en 
evidència per anar tard. Et proposo que després de Nadal 
la contactem els dos (jo t’ajudo, que la conec 
personalment) i la vas a veure. Aleshores, el dia de la 
presentació ho pots esmenar i destacar alguna cosa de la 
conversa. 

o T28: Ordenar alfabèticament les entrades bibliogràfiques 
segons el codi que els has posat (normalment es fan 
numèriques, però no hi ha cap problema a fer-les 
alfanumèriques, això sí, en qualsevol cas, s’ordenen al 
llistat de bibliografia per a poder-les localitzar fàcilment).  
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o T29: Posar alguna descripció a les darreres entrades 
bibliogràfiques, ja que ara mateix només hi ha adreces 
URL (web). 

o T30: afegir un paràgraf que indiqui que s’explica al punt 
(per no deixar dos títols seguits ; ex. entre “2. Fractals” i 
“2.1. Tipus de fractals”)  

o T31: acabar la portada 
o T32: acabar els annexs 

 

En la versió electrònica que he rebut, en alguns casos no hi ha 
salt de pàgina abans d’un títol de primera categoria. Assegura’t 
que en la versió electrònica si que hi és. 
És una pena no haver-nos posat junts en el C++ (pensa que soc 
informàtic de formació).  
Proper dia de reunió: 
Ja pots imprimir i entregar ; )  
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5.2.  ENTREVISTA DE L’EDUARD PUNSET A EN 

BENOÎT MANDELBROT:    
 
 
En el programa Redes [EPM] que es fa a la 2 de TVE, es va fer 
una entrevista al pare dels fractals, Benoît Mandelbrot, el passat 

22 de Febrer del 2007, a la universitat, on duia a terme els 

treballs en Mandelbrot, Yale.  
Benoît Mandelbrot va saltar a la fama matemàtica quan va 

descobrir les propietats dels fractals. Gràcies a l'auge dels 

ordinadors, va saber transformar una joguina procedent de la 
matemàtica pura en una eina de comprensió i 

desenvolupament.  

En la entrevista comença parlant l’Eduard Punset i li diu que ell 
que com se li va ocórrer 

estudiar la rugositat i la 

fragmentació de les 
coses, i va intentar 

explicar quina és la teoria 
que s’amaga darrera de 

la rugositat. Això és 

estrany, ja que a tot el 
món li interessava la 

suavitat i la geometria 

clàssica. 
 

Mandelbrot va tardar molt de temps en adonar-se’n del que 

estava fent, la majoria de persones comencen amb un objectiu 
clar en la seva vida, ell va començar amb dos idees molt 

perilloses; en primer lloc quan era jove li fascinava la 

geometria, la forma de les coses, en una època en que les 
matemàtiques es tornaven abstractes i algebraiques. I en segon 

lloc, tenia una passió per Kepler, que va aconseguir algo 

completament extraordinari, convertir una joguina en una eina. 
La joguina era la el·lipse una forma matemàtica amb la que els 

grecs jugaven en la antiguitat sense cap objectiu en concret, 

però aquesta joguina es va convertir en una eina per crear la 
ciència de l’astronomia, per estudiar el moviment del planetes i 

descriure-ho tot en termes matemàtics.  
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I per això va començar sense una idea clara de fins a on volia 

arribar, i ell diu: en un primer momento, no hice nada 
sensacional sino que empecé con pequeñas cosas que me 

interesaban i casi por arrastre, me vi abocado al estudio de 

la rugosidad. I la descripció completa d’aquest objectiu no va 
arribar fins molt tard, quan Mandelbrot ja tenia 70 anys. 

 

Durant molt de temps, explica Mandelbrot, va estar posant 
noms parcials, només aplicables a una part del seu treball, això 

doncs va tenir un objectiu clar, buscar la paraula adequada per 

al seu treball.  

Després d’aquesta intervenció d’en Mandelbrot, Punset 

pregunta, com se li va ocórrer el nom de FRACTAL?  

Mandelbrot ens explica que un dels esdeveniments més 
importants a la seva vida va succeir al 1973, quan el van invitar 

a donar una conferència al Collège de France, París. Ell va fer el 

doctorat a París i un tiet seu era matemàtic molt conegut i 
treballava al Collège de France, i mai va permetre que els seus 

col·legues l’invitessin a donar una conferència.  

Però quan va morir el van invitar, estava sota una pressió 
extraordinària, puix que només tenia una hora per explicar el 

que havia estat estudiant durant 20 anys, des que havia 

abandonat França. La va fer tant bé, que la seva conferència va 
aparèixer en un diari, resumida per un home molt conegut en 

aquella època.  

 
Després va escriure un llibre sobre allò, i clar, necessitava un 

títol, havia fet un treball que podia escriure i explicar però que 

no tenia títol. I un llibre sense títol no funciona afirma Punset... 
així que es va posar a buscar una paraula de bonica arrel llatina 

amb el diccionari del seu fill, com <<fractura>>, <<fracció>> i 

es llavors quan es va donar conta que totes elles precedeixen 
del adjectiu <<fractus, fracta, fratum>> i que feia referència al 

que li passa a una pedra al llençar-la: peces irregulars.  

Va troba la paraula perfecte ja que li funcionava tant en francès 
com en anglès, i així va ser com el llibre que no tenia títol va 

passar a dir-se Les objets Fractals, i es va traduir a diferents 

idiomes. 
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Mandelbrot volia estudiar els fenòmens que estranys que ningú 

més estudiava, per això tot el relacionat amb la suavitat ja 

estava ocupat, però en la rugositat, estava sol... 
 

Punset el corregeix dient que, sol sí, però amb l’excepció dels 

artistes que ja ho havien pensat 
Mandelbrot el respon, dient que sens dubte això és una de les 

meravelles de la història hipotètica. Així que ens remuntem molt 

temps enrere: ens imaginem un home i una dona primitius, 
quantes formes suaus veien? Molt poques, la lluna, l’ull, l’iris, 

alguns aliments... però clar la majoria de coses no eren així, 

eren rugoses. I que van fer les matemàtiques? Van començar 

per les formes simples i van desenvolupar una nova geometria i 

posteriorment una ciència detallada. I que va passar amb les 

rugositats? Que van quedar en mans dels artistes. 
 

Alguns artistes tenien una 

forta sensibilitat cap a les 
coses rugoses i 

fragmentades però, ningú 

se’n donava conta. Només 
després de desenvolupar 

la geometria fractal, 

Mandelbrot, es va donar 
conta que Hokusai, pintor 

Japonès, tenia una visió 

extremadament geomètrica. En les seves pintures sempre 
apareix una figura clàssica (el mont Fuji és molt suau i és casi 

un con) varies coses simples i la resta molt abrupte. Sense ell 

saber-ho Hokusai pintava fractals.  
Delacroix, una vegada quan aconsellava un jove pintor li va dir 

<<un arbre es composa de arbres més petits>> 

 
La fractalitat ha sigut una cosa extremadament natural i no es 

pot parlar de “pare dels fractals” perquè tot això ja va succeir fa 

temps, Mandelbrot, es considera el pare de la geometria fratal, 
perquè va ser el descobridor de que aquestes figures es podien 

utilitzar per a la millor comprensió de la ciència i també en eines 

per gaudir, perquè els dibuixos de fractals són bonics.  
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Posteriorment Mandelbrot, ens explica que hi ha una relació 

molt estreta entre la rugositat i els preus borsaris. Els preus en 

els mercats competitius de vegades es mouen lentament però la 
majoria de les vegades es disparen i després tornen a moure’s 

lentament, les mesures que s’havien dut a terme fins ara eren 

incorrectes. Mandelbrot proposà una manera diferent de 
mesurar la rugositat dels preus que és molt similar a la 

rugositat meteorològica, ja que el clima és intermitent. 

 
Però aquestes teories sobre els preus i el clima no ens permeten 

fer prediccions, el que el seu treball avalua són els riscos que et 

poden portar no prediccions sobre el que passarà.  

 

La entrevista acaba amb l’aportació d’ell mateix que seguirà 

treballant i intentant descobrir noves coses que puguin ajudar a 
la comprensió de les coses fins que les forces i la seva salud li 

ho impedeixin.  

 
 

 

Final de l’entrevista [VMM]  
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Biografia de Mandelbrot a la pàgina web GAUSSIANOS: 
[BM]http://gaussianos.com/benoit-mandelbrot-el-matematico-que-
amplio-el-concepto-de-geometria/ 
 
Web dissenyada per estudiants de la Universitat Politèctinca de 
Madrid, en la que ens presenten les estructures principals fractals: 
[CF]http://matap.dmae.upm.es/cursofractales/index.htm 
 
Treball de Recerca i Premi Poincaré 2009: 
[CRC]http://www.fme.upc.edu/estudiar-a-lfme/activitats-per-a-
secundaria/premi-
poincare/arxius/construccionsambreglaicompas.pdf 
 
Aquesta Web ens explica una mica més sobre la geometria del 
nostre segle, la Geometria Fractal: 
[DF]http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi99/fractales/principal.ht
m 
 
Explicació de com fer el Treball de Recerca, com estructurar-lo i 
com desenvolupar-lo: 
[EDU]http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/  
 
Resum de l’entrevista de l’Eduard Punset a Benoît Mandelbrot i 
menció especial per al pare del Fractals: 
[EPM]http://www.eduardpunset.es/425/charlas-con/no-todo-es-
liso-en-la-vida 
 
Seguiment i orientacions pel meu Treball de Recerca mitjançant 
Google Docs: 
[ETR]https://docs.google.com/document/d/1Sm1Z1Td7k6W1xl5MhH
6-oQLwC7UoctC6fHUMhItBsdc/edit 
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Pàgina Web en anglès, de la Universitat de Yale, on va estudiar 
Mandelbrot i explicació d’alguns conceptes fractals: 
[F]http://classes.yale.edu/Fractals/ 
 
Lliçó sobre Fractals a EDU365: 
[FEDU]http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/tre
balls_04_05/propostes04_05/treb_sisprop_fractals/treb_sisprop_fr
actals.htm 
 
Característiques, dibuixos, diferències amb les formes euclidianes i 
altres conceptes fractals:  
[FFE]http://www.dma.fi.upm.es/sonia/proyectos/tutorial-mov-
brow/fracautosemejanza.htm 
 
Proposta de Treball de la Núria Fagella sobre un tipus concret de 
Fractals, els Geomètrics: 
[FG]http://www.ub.edu/futursinousestudiants/ubicat/docs/fractals
_geometrics.pdf 
 
Programa Art i Ciència sencer, sobre els Fractals, “La geometria de 
la vida”: 
[FM] 

1. http://www.youtube.com/watch?v=bPZlLSp-
TR0&feature=player_embedded# 

2. http://www.youtube.com/watch?v=kuKKNTlA7Dc 
3. http://www.youtube.com/watch?v=RXd6OvuDsn0 
4. http://www.youtube.com/watch?v=YoWUmL1lqL0&playnext

=1&list=PL4D9F7A4C28C1BF3A&feature=results_video 
5. http://www.youtube.com/watch?v=9uDlhZnHqWQ&list=PL4D

9F7A4C28C1BF3A 
6. http://www.youtube.com/watch?v=56w-

sv824Ao&list=PL4D9F7A4C28C1BF3A 
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Premi Poincaré 2012 al Treball de Recerca, Geometria Fractal jugant 
amb el Caos i la Natura Markov: 
[FME]http://www.fme.upc.edu/premi-poincare/edicions-
anteriors/MarkovGeometriaFractal_JugantamelCaosilaNatura.pdf 
 
Vídeo sobre els Fractals Naturals, mencionat a la entrevista de 
Punset-Mandelbrot: 
[FN]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v
=uas_HJNAzfw 
 
Applet del Joc del Caos: 
[JC]http://math.bu.edu/DYSYS/applets/chaos-game.html 
 
Explicació i instruccions del Joc del Caos a la pàgina web de la 
Universitat Autònoma de Madrid: 
[JC2]http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ehernan/Talento/Mi
guelReyes/JuegoCaos.pdf 
 
Diferents propostes de Treballs de Recerca de Matemàtiques: 
[PTR]http://www.xtec.cat/centres/a8036391/TreballsRecerca/prop
ostes/matematiques.pdf 
 
Treball sobre el concepte de Fractal i les dimensions existents, 
Novembre 1988: 
[SCF]http://casanchi.com/casanchi_1998/005_fractales.pdf 
 
Vídeo amb el que es finalitza la entrevista entre Punset i Benoît 
Mandelbrot: 
[VMM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=aIj30SOoIDM 
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Web emprada per buscar definicions i algunes paraules que no 
entenia del tot bé:  
[W]http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 LLIBRES SOBRE FRACTALS:    
 
 
[GFN]Llibre: La geometría fractal de la naturaleza – BENOÎT 

MANDELBROT “tercera edició 2009” (editorial tusquets). Traduït 

per JOSEP LLOSA. ISBN: 978-84-8310-549-8 
 

[NMVM]Llibre: Una nueva manera de ver el mundo, la 

geometría fractal – MARIA ISABEL BINIMELIS BASSA “segona 

edició 2011” (editorial RBA).  El mundo es matemático. 
ISBN: 978-84-473-6632-3 
 

[LM] El Libro de las Matemáticas, de Pitágoras a la 57ª 
dimensión. 250 hitos de la historia de las matemáticas. – 

CLIFFORD A. PICKOVER “primera edició 2012” (editorial 

Librero). Traducció: Miguel Serrano Larraz, Sonia Saura 
Martinez, Joaquín Loste Ramos. ISBN: 978-90-8998-097-7 
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