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La ciència no pot resoldre l’últim misteri de la natura.  

I això es deu al fet que, en última instància, nosaltres 

 mateixos som una part del misteri que estem intentant de resoldre. 

 

Max Planck 
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MOTIVACIÓ  
El principal motiu que m’ha portat a fer un treball d’aquest caire es 

remunta més enllà del que jo puc recordar. Des de sempre l’assignatura 

de matemàtiques, contràriament a la majoria, m’ha agradat per davant de 

qualsevol altra. Per això, m’he proposat orientar els meus futurs estudis a 

una carrera relacionada amb les matemàtiques. 

 

Per una altra banda, només pensar que els fenòmens de la natura estan 

relacionats entre si, que tot depèn de qualsevol cosa per nosaltres 

insignificant, ja crida la meva atenció i admiració. 

El fet d’investigar-ho a través de la dependència funcional em permetrà 

entrar en el món de la matemàtica que sempre he trobat que era la 

ciència més fascinant. Així, fent aquest treball de recerca espero ampliar i 

millorar els meus coneixements sobre aquest tema. 

 

Perquè sóc receptora de coneixements però, a més a més, m’agradaria 

justificar el meu propi discurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dependència funcional: interacció entre la natura 

4 

INTRODUCCIÓ 
Amb els coneixements que tens de l’escola veus que entre variables hi ha 

sempre una dependència, que cada exercici que et proposen té una 

solució però, òbviament, no sempre és així.  

 

És per aquesta raó que aquest treball té el propòsit de trobar què ens 

expliquen tots aquests comportaments, ja sigui a nivell teòric com a nivell 

pràctic. Cal dir però que vaig optar més cap a la manera pràctica 

principalment per dos motius: el primer era pels recursos que tenia de 

coneixement matemàtic i el segon era perquè volia donar-li una mica més 

d’originalitat i personalitat ja que no només volia desenvolupar els meus 

coneixements sobre aquest camp sinó que també volia experimentar. 

 

Pel que fa la part teòrica no m’he plantejat cap hipòtesi ja que es basa en 

l’evidència. Encara que m’ha servit de recolzament perquè, com he dit 

abans, crec que la coneixença sobre aquest tema no és suficient pel 

treball que hem plantejava. 

 

Pel meu experiment em vaig plantejar fer el seguiment del creixement 

d’una planta per veure la dependència entre el sol, l’aigua i el seu 

creixement. Però després se’m van anar acudint altres idees que m’atreien 

més. 

 

Finalment, em vaig decantar en fer una pràctica sobre fusta, per 

relacionar les seves característiques i propietats. La veritat, va ser molt 

fàcil començar tot aquest projecte perquè durant l’any 2008-2009 les 

escoles verdes del meu institut van organitzar una sortida al Centre 

Tecnològic de Solsona on vaig poder veure el funcionament de l’Incafust. 

 

A partir d’aquí, em vaig posar en contacte amb ells i varem decidir que en 

comptes de treballar dins d’un dels seus projectes, com era el del 

castanyer, em basaria en assajos per obtenir els meus resultats. Els 
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assaigs que varem acordar van ser la contracció lineal i volumètrica, la 

densitat i la duresa ja que eren uns assaigs senzills de realitzar, més que 

senzills no eren perillosos. 

 

A part, com que volia treure més informació sobre tot aquest tema, em 

van proposar fer-ho amb dos tipus de fusta diferents com són el pi flandes 

(pinus sylvestris) provinent dels països del nord d’Europa i el roure de 

fulla gran (quercus petraea) que creix a la major part d’Europa*. Tot i que, 

encara em vaig endinsar més en la idea quan em van suggerir fer el 

mateix experiment però assecant les provetes en un microones, és a dir, 

sense utilitzar el mètode reglamentari†. 

 

Durant el procediment vaig tenir alguns petits problemes però, quan vaig 

tenir totes les dades i vaig començar a fer gràfics em vaig adonar que 

alguns sí que seguien una dependència clara però d’altres no tant. I se’m 

va acudir que aquestes propietats podien estar relacionades amb el 

nombre de vetes ja que a dins s’hi podria ficar més aigua‡. 

 

La meva hipòtesis és que la natura es pot explicar mitjançant 

dependències ja siguin més o menys complicades. I, per això, el meu 

principal objectiu és demostrar aquesta dependència funcional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Ampliació de la informació d’aquests dos tipus de fusta a la pàgina 4 de l’annex 1. 
† Dietari de tot el procediment a la pàgina 5 de l’annex 1. 
‡ Procediment per saber el nombre de vetes d’una proveta a la pàgina 13 de l’annex 1. 
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1. FUNCIÓ 

1.1 QUÈ ÉS UNA FUNCIÓ? 
Els escolàstics del s. XIV van ser els 

primers a familiaritzar-se de manera 

determinant amb la dependència funcional 

tot i que, anteriorment, els babilonis amb 

les seves taules astronòmiques i els grecs 

amb treballs com el de Ptolomeu ja havien 

insinuat una relació generalitzada. Aquests 

filòsofs de l’Edat Mitjana també s’estaven 

acostant al concepte de funció ja que van 

descriure les lleis de la naturalesa com les lleis que donen una 

dependència entre una quantitat i una altra, fins i tot sabien que les 

dependències obeïen una certa regularitat. 

 

Però fins al s. XVII no van aparèixer els grans desenvolupaments 

científics. Això no vol dir que els escolàstics ignoressin que hi ha 

possibilitats de descripció dels fenòmens naturals mitjançant funcions, 

simplement les seves investigacions no van prosseguir a causa de la 

retòrica renaixentista. 

 

Davant aquest progrés va canviar la forma de l’existència 

de les matemàtiques, una explicació d’aquest fet és que 

van aparèixer les primeres organitzacions científiques. 

Durant aquest període de glòria Bernoulli, Leibniz i més 

tard Euler, amb la seva obra Introductio in Analysi 

Infinitorum, van ser els primers d’aplicar explícitament la 

noció de funció a expressions matemàtiques, encara que, 

pocs anys abans, Descartes va aportar antecedents en el    

sentit modern del significat de funció. 

 

Pintura italiana del s.XV. Els 
escolàstics es caracteritzaven 
per un problemàtic recurs de 
l’autoritat. 

Daniel, un dels 
quatre germans 
Bernoulli.  
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Des de llavors, el concepte de funció es va 

desenvolupar amb el pas del temps ja que 

el seu significat va anar canviant i també 

va ser definit amb més precisió. 

 

La noció filosòfica de funció s’orienta en 

consideracions pragmàtiques i organicistes 

tal i com va ser la filosofia d’Aristòtil amb 

la seva fórmula operari sequitur esse. 

Tot i això, el concepte de funció que està presentat en molts tractats 

clàssics és massa restringit i poc precís, també durant molt de temps ha 

estat afectat per ambigüitats tant de definició com d’ús. 

 

Però, en la filosofia moderna entenem com a funció a l’operació o conjunt 

d’operacions que determinen el que una realitat és o el que ens permet 

comprendre aquesta realitat. Aquest aspecte es veu reflectit en Kant, ja 

que tendeix a descriure l’estructura del coneixement com series 

d’operacions, corresponents a altres tipus de síntesis, és a dir, pressuposa 

conceptes de caràcter funcional. 

 

Actualment la definició que apareix en la majoria de llibres de text i la que 

és més utilitzada va ser creada per Edouard Goursat en el s. XX: relació o 

correspondència que assigna a cada element de x un únic valor de y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segell que es va fer per commemorar 
el naixement de Leonhard Euler. 
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1.2 CAUSA-EFECTE 
Tot fenomen té una causa productora però, al mateix temps, també un 

efecte. A l’actuar com agents causals produïm una modificació del medi 

condicionat per l’acció primitiva i la principal finalitat d’aquest efecte és 

simplement restablir l’equilibri. És per això que moltes persones pensen 

que aquest fet és la justícia de la naturalesa, que tothom només rep allò 

que els seus actes han provocat en proporció pel que fa la quantitat i 

qualitat. 

 

Però no és res més que una espècie de concepció primitiva ja que les 

connexions en la natura són, en poques ocasions, tan simples com per 

poder indicar una causa i un efecte. Per això, s’ha intentat substituir el 

concepte de causa (cosa principal o primària) pel concepte de funció, més 

exactament, la dependència entre les característiques dels fenòmens. 

 

Gràficament, utilitzem un diagrama d’Ishikawa, també anomenat de 

causa-efecte i d’espina de peix, per comprendre molt millor la relació que 

hi ha entre els temes. Un simple exemple seria: 
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1.3 RELACIONS VARIABLES 
Els primers filòsofs occidentals intentaven raciocinar com hi podia haver 

una permanència en mig d’un món reblert d’inestabilitats, va ser llavors 

quan va aparèixer sistemàticament les nocions de constant i variable. 

Encara que, molt abans, va sorgir l’aparició pràctica d’aquests conceptes 

amb la faceta imaginativa del fenomen religiós. Amb aquesta concepció no 

només expressaven una constant davant d’incontables variables sinó que 

també va suposar el trencament del caràcter material (inconstant) i el 

resultat imaginatiu (estable). 

 

Dins el context matemàtic definim variable com una quantitat o un 

nombre indeterminat d’un conjunt donat, anomenat Univers de la 

variable, que pot prendre una determinada magnitud. Les diverses 

determinacions que pot tenir el seu significat són els valors, que poden ser 

qualsevol conjunt d’entitats. Per això, les principals característiques d’una 

variable són: 

- Ambigüitat en la denotació 

- Conserva una identitat reconeguda a través d’un context 

- L’abast de les determinacions possibles de dues variables pot ser el 

mateix o diferent 

- El conjunt de variables constitueix un tot 

 

Estudi de les variables 

Una variable es pot classificar segons molts aspectes*. Només entraré en 

el camp de la seva naturalesa i la posició en la investigació ja que són les 

que més m’interessen pel que fa aquest treball. 

 

Una variable segons la seva naturalesa, és a dir, el tipus de dades que 

constitueix la medició de la variable, es pot dividir en: 

 

                                                 
* Vegeu els tipus de variables observar la pàgina 2 de l’annex 1. 
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- Qualitativa o categoria no mètrica: variable que representa una 

propietat utilitzant termes no numèrics. Aquestes es classifiquen en: 

o Ordinal: el seu domini de variació és objecte d’una classificació 

amb un cert ordre, per això diem que té una relació d’igualtat-

desigualtat però també una relació d’ordre. La divisió política o 

la societat feudal en són exemples. 

o Nominal: el seu domini de variació només és objecte d’una 

classificació ja que no permet cap mena d’ordre, la seva 

característica és la relació d’igualtat-desigualtat. El sexe o la 

nacionalitat en són exemples. 

- Quantitativa o categoria mètrica: variable que representa a una 

característica o propietat utilitzant termes numèrics. A diferència de 

les variables qualitatives les dades es mesuren en l’escala d’interval 

o de raó. Aquestes, a part de tenir les característiques de l’escala 

nominal i ordinal tenen una unitat de mesura i l’existència d’un zero, 

arbitrari en el cas de l’escala d’interval i absolut en l’escala de raó. 

Les variables quantitatives es classifiquen en: 

o Discreta: els valors del domini de variació només són nombres 

enters. Un exemple és el nombre d’alumnes en una classe. 

o Contínua: els valors del domini de variació són nombres 

enters o fraccionaris. Un exemple és l’altura d’una persona. 

 

Una variable segons la posició en la investigació, és a dir, segons les 

relacions establertes en l’estudi es pot dividir en: 

- Independent o explicativa: Variable suposadament 

causant de la variant o variants observades en 

l’experiment i no depèn de cap més variable. Rosel, 

al s. XX, va classificar les variables independents en: 

o Variable de situació: variable exterior al 

subjecte tot i que intervé en el procés. Al mateix temps, les 

variables independents de situació és divideixen en: 

VARIABLES  
Independent 

Dependent 

Estranya 

Contaminant 

Controlada 
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 Variable de tasca: variació de la presentació d’estímuls 

al subjecte. 

 Variable ambiental: alteració de l’ambient exterior del 

subjecte sense modificar la tasca. 

o Variable de subjecte: variable interior al subjecte. Les 

variables independents de subjecte es poden diferenciar en: 

 Variable d’estat: no es poden manipular. 

 Variable temporal: busquen la variació per mètodes 

físics durant un període de temps determinat. 

- Dependent o explicada: variable que està determinada o depèn del 

valor d’altres fenòmens. Cal dir que una variable és independent o 

dependent segons la hipòtesi de la investigació. Per això, es podria 

donar el cas que una variable sigui independent en un experiment 

però dependent en un altre. 

- Estranyes: variable causant de la variant o variants observades 

però no tan incident com la variable independent, tot i això, poden 

influir en el resultat de la investigació.  

- Contaminants o intermèdies: variable que afegeix els seus valors a 

la variable independent falsejant-los sense que l’investigador ho 

vulgui.  

- Controlades: variable que iguala tots els grups de l’experiment fent 

que influeixin totes igual.  

 

Principi de la variància 

La variància total, entesa com un estimador de la dispersió d’una variable 

i de la seva mitjana, és la suma dels tres tipus de variància: 

l’experimental, la secundària i la de l’error. La variància experimental és 

causada per l’efecte del procediment, la secundària és originada per les 

variables estranyes lligades a l’experimentació i la d’error és motivada per 

factors aleatoris i imprevistos. 
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L’investigador ha de tenir en compte el que va resumir Kerlinger en el 

“principi de MAXMINCON”. 

- MAXimitzar la variància experimental fent que l’efecte de la variable 

manipulada sigui com més pura possible.  

- MINimitzar la variància d’error intentant que els seus efectes siguin 

mínims. 

- CONtrolar la variància secundaria. Aconseguint que la manipulació 

de la variable independent sigui l’única causa, controlant les 

variables estranyes que hi intervenen i informar les variables 

individuals i els mètodes per obtenir les dades. 
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1.4 SISTEMES DE COORDENADES 
La geometria analítica, a diferència de la sintètica, considera els 

problemes geomètrics en referència a un sistema de coordenades, de tal 

manera que puguin ser formulats algebraicament. 

Definim un sistema de coordenades com un conjunt de punts i valors que 

permeten definir la posició d’una varietat diferenciable, com per exemple, 

l’espai euclidià*. Avui en dia, utilitzem varis sistemes de coordenades 

com: 

 

Cartesianes 

Aquest sistema de coordenades és el més 

utilitzat de tots per la seva senzillesa amb els 

eixos ortogonals escalats, fent referència a un 

eix (recta, sistema unidimensional), dos eixos 

(pla, sistema bidimensional) o tres eixos 

(espai, sistema tridimensional). 

   

També és anomenat rectangular i està constituït per un punt O designat 

com l’origen on, mútuament perpendiculars, es creuen tres línies que són 

els eixos ja mencionats anteriorment. 

 

El concepte de coordenades cartesianes es pot generalitzar i així permetre 

que els eixos no siguin perpendiculars entre si. Si aquest és el cas, ja 

podem considerar les coordenades covariants o contravariants. Aquests 

sistemes, anomenats coordenades obliqües, fan que els càlculs de 

distàncies i angles siguin més complicats que el mètode estàndard. 

 

Les coordenades cartesianes s’atribueixen a René Descartes gràcies a la 

seva necessitat d’haver-hi un punt de partida sobre el que construir tot el 

coneixement. 

                                                 
* Definició a la pàgina 3 de l’annex 1. 
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Circular o polar 

El concepte formal de coordenada polar, 

posterior a la invenció de la geometria 

analítica, va sorgir al s. XVII. Abans, 

però, es relaciona amb aplicacions com 

la navegació o la posició de les 

estrelles. 

 

Aquest sistema de coordenades bidimensional està constituït per un punt 

O, anomenat pol; un punt P i un angle positiu en sentit antihorari. És a 

dir, es determina amb dues coordenades: l’angle i la distància OP que és 

el radi.  

 

El concepte abstracte  d’aquestes coordenades es deu a Isaac Newton, ja 

que va introduir vuit sistemes de coordenades noves, una de les quals, 

fou la polar. 

El sistema de coordenades polar es pot estendre a tres dimensions de 

dues maneres, formant el sistema de coordenades cilíndric i el sistema de 

coordenades esfèric. 

 

Cilíndric 

Aquest sistema està format pel sistema de 

coordenades polar bidimensional, afegint-hi 

una coordenada addicional que mesura 

l’alçada del punt per damunt del pla, similar 

al sistema de coordenades cartesianes. 

Resumint, un sistema de coordenades 

cilíndric està compost per una distància 

respecte un eix (x), un angle (θ) i una altura 

en la direcció de l’eix restant (y). 
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Les línies i les superfícies d’aquest sistema són perpendiculars dos a dos 

en cada punt, és a dir, és un sistema ortogonal. A part, es pot definir una 

base vectorial en cada punt de l’espai, mitjançant vectors tangents a les 

línies de les coordenades. 

 

Esfèric 

Similarment al cilíndric, aquest sistema 

està basat en el sistema de coordenades 

polar bidimensional i un altre angle 

incorporat, dit d’una altra manera, el 

sistema de coordenades esfèric està 

format per una distància (x) i dos angles 

(θ) i (φ).  

 

Especialment en aquest sistema de coordenades s’ha de prestar especial 

atenció en quina convenció utilitza l’autor ja que hi ha molts matemàtics 

que no utilitzen l’estàndard. 

 

Plücker 

Va ser introduït per Julius Plücker durant el s. XIX. Es tracta d’assignar sis 

coordenades homogènies a cada línia de P3, és a dir, és la representació 

de la direcció de les línies en 3D, cada una d’aquestes línies correspon a 

una homogènia al punt 6D de les coordenades de Plücker. S’utilitzen molt 

per a fer gràfics per ordinador, per al control de robots etc. 

 

El sistema de coordenades Plücker i les paral·leles (explicades en el 

següent apartat) no són sistemes tan transcendents com els anteriors ja 

que aquests es van crear amb una finalitat molt més especial i reduïda. 
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Paral·leles 

Aquestes coordenades s’utilitzen per mostrar un conjunt de punts en un 

espai n-dimensional i consta de n línies paral·leles, verticals i equidistants. 

És, per exemple, una manera d’anàlisi de dades multivariants. 

 

Es va descobrir al s. XIX, però no va ser 

fins un segle més tard que es va 

començar a desenvolupar. El sistema de 

coordenades paral·leles es fa servir, 

sobretot, pel control del trànsit aeri, la 

mineria de dades i, més recentment, ha 

permès la detecció d’atacs desconeguts 

d’Internet a gran escala.  
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1.5 FUNCIONS DIFÍCILS 
No totes les dependències entre la natura són tan senzilles com per dir 

que tot efecte només depèn d’una sola causa, el que vull dir és que no 

totes les funcions són tan simples com les polinòmiques o les 

exponencials. 

 

Actualment, matemàtics, professors i altres persones aficionades estan 

buscant fórmules matemàtiques per a les relacions humanes, com per 

exemple, Tomas Vicsek, que ha trobat una expressió que et diu quan 

temps dura un llaç social. Fins i tot, Michael Heller  ha demostrat que les 

matemàtiques són capaces de posar de manifest l’existència de Déu. 

 

Cal destacar a John Gottman pel seu treball sobre l’estabilitat matrimonial 

a través de l’anàlisi científic. El seu llibre “The Mathematics of marriage” 

escrit juntament amb James  D. Murray, entre d’altres, no és un simple 

desenvolupament científic sinó que és la construcció d’un marc matemàtic 

sobre el matrimoni. 

 

Durant dotze anys va estudiar set-centes 

parelles recent casades: els hi feia preguntes 

sobre el seu matrimoni i tenia una petita 

conversa entre ells sobre un tema polèmic. La 

finalitat d’aquest model és el seu estat d’ànim, 

ja que si expressen felicitat i humor tenen el 

màxim de punts, pel contrari si manifesten 

menyspreu i bel·ligerància el mínim.  

 

El resultat el mostra la gràfica ja que el punt en 

què les línies es reuneixen il·lustren les 

possibilitats d’èxit o fracàs. Aquest mètode 

prediu amb una precisió del 94%. 

 

Portada del llibre 
“Mathematics of marriage” 
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1.6 DISTRIBUCIÓ MULTIVARIANT 
La distribució normal multivariant també anomenada distribució gaussiana 

multivariant és una generalització de la distribució normal unidimensional 

a dimensions superiors, és a dir, si qualsevol dels components d’un vector 

aleatori té una combinació lineal es diu que està en una distribució normal 

univariant. 

 

Entenem com a distribució normal o de Gauss a aquella distribució de 

probabilitat contínua que descriu les dades que s’agrupen al voltant d’una 

mitjana. Aquesta, és la més freqüent en els fenòmens reals. 

 

En la gràfica dels associats, la funció de densitat de probabilitat té forma 

de campana i és coneguda com a funció de Gauss o campana de Gauss tal 

com es veu a la fotografia adjunta.  

Aquesta equació està donada per: 

2

2

2c

b)(x

aef(x)
−−

=  

On a, b i c són constants reals que 

compleixen que a>0, c>0 que controla 

l’ample de la campana i b és la posició del 

centre de la cimera. La gràfica té una 

característica simètrica de manera que 

ràpidament cau a ±∞ tal i com es pot 

observar a la següent fotografia: 

 

L’equació té moltes aplicacions com per exemple en estadística i 

probabilitat, en equacions diferencials parcials ja que descriu l’evolució 

temporal d’una massa de densitat en la difusió,  en la teoria quàntica, en 

orbitals moleculars, en la representació de l’escala en l’espai, en xarxes 

neuronals artificials, etc. 
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Retrat de Pitàgores de 
Samos creador de l’escola 
pitagòrica i qui, avui en dia, 
està envoltat de misteri. 

2. DIFERENTS MANERES D’ENTENDRE LA NATURA 
Durant el s. V aC es va crear una escola a Sicília, l’escola pitagòrica. 

Aquesta era una barreja d’elements místics, elements religiosos (pel que 

fa l’orfeisme) amb idees polítiques reaccionàries i elements matemàtics 

molt perfeccionats. 

 

La principal aportació d’aquesta escola és 

que creien que l’ arkhé eren els nombres, 

vistos com una mena de partícules, com 

una realitat material; creien que les 

matemàtiques eren la clau per entendre la 

natura. 

 

El què els diferencia d’altres filòsofs com 

Tales, Anaxímedes o Heràclit, és que 

aquests últims, havien cregut descobrir 

l’element principal en elements naturals 

com són l’aigua, l’aire o el foc. Els pitagòrics van observar que en la 

matemàtica és on únicament es pot obtenir l’exactitud completa i 

l’evidència absoluta com per exemple en el moviment dels cossos 

celestes, en la música, etc. 

 

Des d’aquest plantejament pitagòric, el pensament matemàtic ha sofert 

una gran evolució fins als nostres temps. És per aquesta raó que podem 

observar la natura de dues maneres diferents: experimental o d’una altra 

visó més teòrica, encara que, durant els últims segles, molts científics han 

contemplat cada una de les seves teories des del seu propi punt de vista. 
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2.1 EXPERIMENTAL  
Aquesta visió es basa fonamentalment en la natura ja que la podem 

considerar una ciència natural, és a dir, necessita verificar els teoremes 

perquè empaita un mètode en la realitat i en l’abstracció per aconseguir la 

solució. 

 

I, com diu Hector Pérez Montiel en el seu llibre Física General, els principis 

i les lleis de la ciència experimental es fonamenten en l’experiència 

adquirida, en reproduir intencionalment molts dels fenòmens, però 

sobretot, consisteix en variar el possible les circumstàncies en què un 

fenomen es reprodueix per obtenir dades i interpretar-les per així trobar 

respostes concretes i satisfactòries. 

 

Dins d’aquest punt de vista, hi podem incloure científics com Robert 

Hooke i Isaac Newton. 

 

Hooke 

Robert Hooke, famós per la seva bomba d’aire, per la 

llei de l’elasticitat, per descobrir la cinquena estrella 

del Trapeci en la constel·lació d’Orió i la difracció 

lluminosa, per estudiar l’estructura cristal·logràfica 

dels flocs de neu i els fòssils microscòpics, entre 

altres aportacions; va ser un gran contribuïdor de 

coneixements del s. XVI, tant en el camp científic, 

com en el camp filosòfic. 

 

Actualment no coneixem gaire la seva vida però el que sabem és que, 

fonamentalment, es va caracteritzar per les seves investigacions 

científiques i per la seva controvèrsia intel·lectual.  
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Pel que fa a la primera distinció, va ser nombrat responsable 

d’experimentació de la Royal Society de Londres i és durant aquesta etapa 

que va fer gran part de la seva tasca científica. 

 

Referent a la segona etapa, principal responsable de la foscor dels seus 

últims anys, va començar quan Isaac Newton, president de la Royal 

Society, va fer el possible per ocultar Hooke. 

 

Va ser precisament el treball de gravitació de Hooke el que va iniciar la 

polèmica amb Newton. Tot i això, cal dir que estaven en desacord amb 

moltes teories i que Hooke era molt inconstant, començava una cosa i tot 

seguit la deixava de banda, és per això que Hooke sempre podia afirmar 

que ell hi havia pensat primer. 

 

Hooke sabia presentar la teoria però no de manera matemàtica i, més 

tard, ho va aconseguir Newton. El debat va continuar quan Newton va 

presentar el llibre Principia, on va reconèixer a molts científics, entre ells 

Hooke, però va negar que Hooke havia dit quelcom novençà o original.  

 

Com va dir Alexis Clairut: “L’exemple que ens va donar Hooke ens mostra 

la distància que hi ha entre una veritat que s’albira i una veritat que es 

demostra”. 

 

En el camp de la mecànica, Hooke va formular la llei de l’elasticitat que 

duu el seu nom. Davant el temor que algú s’apoderés del seu 

descobriment, el va publicar en forma d’un famós anagrama 

“ceiiinosssttuv” amb el significat de “com l’extensió, així la força”, revelat 

un parell d’anys més tard. Aquest mètode de l’anagrama el van utilitzar 

molts científics, com Galileu, per establir la prioritat d’un descobriment 

sense revelar detalls. 
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Si el model que deformem és una 
molla, i la deformació s’aplica segons 
l’eix horitzontal, el caràcter vectorial 
que he assenyalat de les fores només 
ens indica el sentit d’aquestes. 

Gràcies a aquest treball va aconseguir, per primera vegada, un rellotge 

portàtil que mantingués el temps amb una exactitud raonable. 

 

Aquesta llei es dóna compte de la relació que hi ha entre la força que 

s’aplica a un cos elàstic i la deformació en ell, és a dir, descriu la variació 

lineal de la tensió amb l’extensió d’un ressort elàstic. Encara que, aquesta 

llei és vàlida quan les deformacions són petites, de manera que si es deixa 

d’aplicar la força deformadora, el cos torna al seu estat original, dit en 

altres paraules, és vàlida en deformacions que no superin el límit elàstic. 

xkF ∆=  

F: força deformadora aplicada 

K: constant elàstica  

∆x=x-xo: deformació 

L
AE

K =  

A: secció del cilindre imaginada que envolta el cos elàstic 

E: mòdul d’elasticitat del cos 

elàstic 

L: longitud original 

 

Moviment harmònic simple 

És freqüent trobar aquesta 

expressió com: 

Fe=-K∆x 

Fe: força interna de la mateixa 

direcció però diferent sentit perquè les forces quedin equilibrades 

Com que no hi ha cap més força que ho compensi, si apliquem la segona 

llei de Newton: 

F=ma 

I si igualo les expressions: 

kx(t)
dt
x(t)d

m 2

2

−=  
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L’acceleració l’he expressat com a derivada segona de la posició respecte 

del temps. Aquesta equació descriu un moviment harmònic simple. Per 

tant, la posició del temps serà: 

δ)Acos(ωcx(t) +=  

On A és l’amplitud tal com es pot 

veure en la següent imatge, ω  és la 

freqüència angular i δuna fase. 

Si introduïm el valor per x(t) que ens 

dóna l’equació podem concloure que: 

δ)t Akcos(ωδ)t cos(ωAmω2 +=+  

Segons aquesta expressió: 

kmω2 =  

Com que el cosinus es repeteix quan la seva fase incrementa en 2π : 

π2ωT =  

Si relacionem les dues últimes expressions i aïllem el període trobem: 

k
m

2T π=  

Aquesta expressió és la que caracteritza un oscil·lador harmònic i, com es 

pot comprovar, no depèn de les condicions inicials de l’oscil·lació. 

 

Newton 

Isaac Newton és un dels grans contribuïdors de 

la ciència de tota la història. Va fer grans 

descobriments en òptica, un prisma pot 

descompondre la llum blanca en un espectre 

de colors; en matemàtiques, teorema del 

binomi i càlcul infinitesimal; en mecànica, 

principis de conservació de l’impuls i del 

moment angular i les lleis del moviment universal; en gravitació, llei de la 

gravitació universal; entre altres. 
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Segons la llegenda, Newton era un estudiant mediocre fins que un nen li 

començà fer la guitza. Va arribar el punt que Newton no l’aguantava més i 

va decidir que ell seria el primer de la classe. No va afluixar fins 

aconseguir-ho. Al cap de nou anys d’estudiar va arribar a ser professor de 

matemàtiques, aquests van ser els millors anys de Newton pel que fa als 

seus descobriments. 

 

En el llibre de Principia també es va declarar tres lleis del moviment 

universal que van ser verificades en una observació de més de 200 anys. 

Aquestes lleis físiques formen la base de la mecànica clàssica. Aquestes 

lleis es limiten a un sistema inercial o marc de referència. 

 

Primera llei de Newton o llei de la inèrcia. Tot cos persisteix en repòs 

o en moviment uniforme si no hi actua cap força o la suma de les seves 

forces és nul·la. Aquesta llei té els orígens al s. IV aC quan Aristòtil creia 

que tots els objectes tenen un lloc natural a l’univers. Més tard, Galileu es 

va adonar que la força queda determinada per l’acceleració i no pas per la 

velocitat. Amb això el que vull dir és que aquesta llei, filosòficament 

parlant, ja es sabia molt abans que Newton. 

 

Segona llei de Newton o llei fonamental de la dinàmica. La suma de 

les forces aplicades a un cos són proporcionals amb l’acceleració. 

F=ma 

On F és la suma vectorial de les forces que actuen sobre el cos, m és la 

massa del cos i a és l’acceleració del cos. És per això que aquesta relació 

també es pot demostrar amb la quantitat de moviment: 

dt
dp

dt
d(mv)

dt
dv

mF ===  

I, per tant: 

v m∆∆pFdtI
∆t

=== ∫  
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Tercera llei de Newton o llei d’acció 

reacció. Cada força exercida sobre un cos 

(acció) n’hi ha una altra de mateix mòdul i 

direcció però de sentit contrari (reacció). 

Com a anècdota, sabem que Newton va 

utilitzar aquesta llei per deduir la llei de 

conservació del moment. 

 

Cal dir que aquestes lleis es compleixen la majoria de cops en la nostra 

vida quotidiana però són inadequades per a unes determinades 

circumstàncies com velocitats elevades, camps gravitatoris forts i escales 

molt petites. 
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2.2 TEÒRICA 
Aquesta visió, a diferència de l’experimental, projecta teories i models 

basant-se en les matemàtiques amb l’objectiu d’interpretar i comprendre 

els fenòmens.  

 

Dins d’aquesta perspectiva podem distingir científics com Isaac Newton, 

Albert Einstein i Max Planck. També veurem que es la base de dues 

concepcions i de les equacions diferencials. 

 

Newton 

Diu la llegenda que Isaac Newton va veure una poma 

que queia d’un pomer. Aquesta vegada va ser diferent 

de les altres perquè Newton mirà cap a la lluna i va 

pensar: com és que la lluna no cau també sobre la 

Terra, igual que la poma, per la força de gravetat?  

 

Newton va arribar a la conclusió que potser sí que hi 

ha una força que atrau la lluna cap a la Terra, però resta anul·lada per la 

velocitat del moviment del satèl·lit. I va arribar més enllà al pensar que si 

aquesta força també atrau a la lluna, aleshores aquesta força s’hauria 

d’estendre per l’espai i, com més lluny arribés, més feble esdevindria. 

 

Newton va calcular la distància que hi havia des del centre de la Terra a la 

lluna. El resultat gairebé quadrava amb les xifres que els astrònoms 

havien donat però no era exactament igual. Així que va pensar que la 

seva teoria devia de ser errònia. 

 

Divuit anys després va descobrir que els planetes es movien en el·lipses 

però ara ja podia acabar de demostrar la teoria perquè ara disposava del 

càlcul, a part, durant aquests anys s’havien fet mesuraments nous i més 

precisos de la distància entre la Terra i la lluna i dels seus radis. 
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La llei de Newton de la gravitació universal diu que cada objecte en aquest 

univers atrau qualsevol altre objecte amb un força que és directament 

proporcional al producte de les seves masses i inversament proporcional 

al quadrat de la distància entre els seus centres. 

u
d
mm

GF 2
21−=  

On G és la constant de gravitació universal i en unitats del SI el seu valor 

aproximat és: 

G~ 2

3
11

Kgs
m

6,67·10−  

És sorprenent fins a quin punt la religió va influir en les teories de Newton. 

Historiadors actuals pensen que Newton era un heretge, tot i això, quan 

va fer la teoria de la gravitació universal va dir: “la gravetat explica els 

moviments dels planetes, però no pot explicar que estableixen els 

planetes en moviment”. També va intentar de trobar missatges ocults el la 

Bíblia però no va tenir èxit. 

 

Newton, a part del llibre de Principia, va fer un llibre anomenat Aritmètica 

universal o Tractat de composició i resolució aritmètica. En aquest llibre 

recull i ordena tots els coneixements aritmètics del moment. Pel que fa el 

simbolisme, Newton fa servir l’actual, la major diferència que hi ha, és que 

en contes de parèntesis feia servir una barra horitzontal que agrupava tot 

el conjunt, com van fer científics de la seva època com per exemple, 

Leibniz. 

 

Einstein 

Albert Einstein, que encara es considera el pare de la 

bomba atòmica i creador d’articles com l’equivalència 

entre la massa i l’energia, el moviment brownià, 

l’efecte fotoelèctric, la teoria especial i general de la 

relativitat, entre molts altres, és un dels físics teòrics 

més importants de la humanitat.  
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La seva vida va estar molt caracteritzada pels seus trasllats ja que va 

estar en varies ciutats però va estar nacionalitzat a Alemanya, Suïssa i 

Estats Units, principalment a causa del seu pacifisme, socialisme i 

sionisme perquè fou acusat pel règim nazi. 

 

La teoria especial de la relativitat i la general tenen una idea essencial i és 

que si dos observadors que es mouen relativament un al costat de l’altre 

amb una gran velocitat, normalment tindran diferents mesures del temps i 

de l’espai per descriure el mateix esdeveniment. 

 

La teoria especial de la relativitat o teoria de la relativitat restringida 

sorgeix de l’observació que la velocitat de la llum en el buit és constant i 

que és independent de l’estat de moviment del cos emissor, o dit d’una 

altra manera, la velocitat de la llum en el buit és igual en tots els sistemes 

de referència inercials. 

 

Des d’aquestes premisses teòriques va obtenir una sèrie d’equacions 

sorprenents. Un dels resultats més importants va ser l’equivalència entre 

la massa i l’energia amb la fórmula: 

E=mc2 

On E representa l’energia que es pot obtenir per un cos amb una massa m 

quan tota la seva massa es converteix en energia i la c representa la 

velocitat de la llum (3·108 s
m

). 

 

Gràcies a aquest descobriment s’han fet grans avenços tant amb la fissió 

nuclear com a la fusió termonuclear, els acceleradors de partícules, etc. A 

part, fa que certs fenòmens siguin interpretats d’una manera diferent que, 

per exemple, la mecànica de Newton ja que el temps és una magnitud 

independent del sistema de referència. 

 



Dependència funcional: interacció entre la natura 

29 

La teoria general de la relativitat és una generalització de la primera teoria 

per incloure els sistemes no inercials. Des d’un primer moment va 

introduir el principi d’equivalència entre dos camps gravitacionals i els 

sistemes de referència accelerats per arribar a la noció de la curvatura del 

espai-temps i el principi de la covariància. 

 

Gràcies a aquesta teoria van poder observar la influència dels camps 

gravitatoris en la curvatura dels raigs de llum i en l’aparició dels 

desplaçaments en les línies dels espectres lluminosos. 

 

Planck 

Aquest físic alemany és un dels físics més 

importants del s. XX perquè el considerem el 

fundador de la teoria quàntica i gràcies al 

descobriment de la constant de Planck va permetre 

definir un conjunt universal de noves unitats 

físiques com són la longitud i la massa de Planck. 

 

Va començar tots els seus estudis sota la supervisió de Philipp von Jolly 

duen a terme experiments però, més tard es va traslladar a la física 

teòrica. Això li va permetre fusionar les diverses societats locals de física 

d’Alemanya  i crear i presidir la Societat Alemanya de Física. Aquí, va fer 

conferències sobre física teòrica sense establir una escola pròpiament dita. 

Va tenir aproximadament vint alumnes que, actualment, són científics 

reconeguts. 

 

Albert Einstein el va definir com “un home a qui li va ser donat aportar al 

món una gran idea creadora”. I, d’aquesta idea creadora va néixer la física 

moderna. Einstein va dir que la quantització de l'energia era un avanç en 

la teoria de la radiació. No obstant això, Planck va reconèixer la 

importància de les idees sobre la quantificació de la radiació 

electromagnètica exposades per Albert Einstein, amb qui va col·laborar al 
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llarg de la seva carrera. També cal dir que Planck es va passar la majoria 

de la seva vida intentant demostrar que la seva teoria era falsa. 

 

Podem resumir la teoria de Planck com l'estudi de la distribució de 

l'energia en el camp d'influència d'un cos negre. Els espectres d’emissió 

s’originen a partir de l’energia radiant emesa pels àtoms que són 

prèviament excitats. Els espectres són discontinus, això vol dir que l’àtom 

emet i absorbeix energia en forma discontínua. Dit en altres paraules, ens 

explica el fet que els àtoms siguin responsables dels espectres d’emissió i 

d’absorció i la matèria pugui emetre o absorbir radiació electromagnètica. 

 

Tot això es fa mitjançant quàntums d’energia, anomenats fotons. No 

notem els fotons perquè cada fotó té una quantitat d’energia ínfima 

comparat amb els que intervenen habitualment. L’energia d’un fotó (ε) és 

directament proporcional a la seva freqüència (v): 

ε = hv 

On la constant (h), anomenada constant de Planck, té una valor aproximat 

de 6,626·10-34Js (en SI). 

 

La quantitat total d’energia transportada per una radiació monocromàtica 

constituïda per molts fotons iguals és un múltiple enter de l’energia de 

cada fotó (ε).  

L’energia està constituïda per partícules molt petites i no existeixen 

porcions més petites que aquestes. 

 

Aquesta teoria no va despertar gaire entusiasme perquè pensaven que 

l’energia està repartida uniformement, i que totes les formes d’energia 

podien existir en quantitats tan petites com es volgués. A part, les idees 

de Planck posen en manifest que hi ha fenòmens que no poden ser 

explicats únicament a partir de les concepcions de la física clàssica. Com 

he dit anteriorment, Planck obre una nova era, el desenvolupament de la 

qual ha ocupat gran part de la tasca dels físics en el s. XX. 
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Bust de Demòcrit. Amb ell 
comença a prendre consistència 
la idea l’“escriptor”. 

 

Diferenciació de dues concepcions 

Si entenem la natura de manera teòrica podem distingir dues 

concepcions: la primera més funcional i la segona ens parla més de la 

probabilitat. 

 

La primera, la considerem com una suma de parts com van fer Demòcrit i 

Newton. 

 

Demòcrit d’Abdera visqué en el s. V aC.   

A diferència d’altres presocràtics, va ser el 

primer escriptor que va parlar dels àtoms 

(indivisibles) com l’arkhé. Aquest ésser és 

infinit, qualitativament neutre i ens explica 

l’experiència, la multiplicitat, la 

desaparició, etc. Però, per tal que es 

puguin moure necessiten un buit i així es 

poden ordenar i desplaçar. D’aquesta 

manera s’origina i es configura el món ja 

que tot està regit per la necessitat. La 

teoria dels àtoms és una anticipació del 

què més tard serà la física moderna. 

 

 

La segona concepció la considero com un tot, en 

aquest apartat destaca Leibniz. 

 

Leibniz va tenir una activitat científica molt variada 

tenint resultats molt importants però sobretot obrint 

noves vies al pensament científic. 
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Un exemple de fractal és el 
conjunt de Mandelbrot. 

El que més m’ha fet parar l’atenció d’aquest personatge és que grans 

científics contemporanis a Leibniz com els germans Bernouilli, Boyle, 

Guericke, Fahrenheit, etc. no s’han anat engrandint amb el pas del temps 

i, en canvi, Newton i Leibniz ho han fet. 

 

Varis entesos diuen que ha contribuït molt el fet que van saber abraçar 

rames molt diferents de l’arbre de la ciència fins arribar a síntesis generals 

d’aquest saber però també es va saber remuntar cap al general. 

 

Leibniz va tocar una mica tots els camps: lògica formal, aritmètica, 

geometria, àlgebra, anàlisis matemàtic, càlcul de probabilitats, astronomia 

etc. Ho va aprofitar per fer les primeres màquines de calcular, rellotges, 

baròmetres, experiments químics... 

 

Leibniz va sostenir una agra polèmica amb Newton, que li disputava la 

creació el càlcul infitesimal. Avui en dia, s’admet que Newton i Leibniz van 

desenvolupar el càlcul diferencial de manera independent i per vies 

diferents. Segurament Newton el va fer abans però Leibniz es va avançar 

a publicar-lo. 

 

 

En aquest apartat també hi podem destacar el concepte dels fractals.  

Un fractal és una forma geomètrica 

fragmentada que pot estar dividida en 

parts en què cadascuna d’elles és una 

còpia en mida reduïda de la totalitat. Els 

fractals van ser creats per Benoît 

Mandelbrot en el seu llibre Fractals: 

forma, atzar i dimensió. 
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Les principals característiques dels fractals són les següents: 

- Auto similitud: com a mínim aproximadament o esctocàsticament (a 

l’atzar). 

- Dimensió fraccionaria: la seva dimensió es pot escriure en forma de 

fracció per això és massa irregular per ser descrit en un espai 

geomètric euclidià. 

- Té una estructura fina en forma arbitrària a petita escala. 

- Té conjunts que apareixen en anar repetint el mateix procés per 

aconseguir l’auto semblança, anomenades iteracions. Dit d’una altra 

manera, un fractal es basa en l’equació que pateix la iteració, com 

una forma de retroalimentació. 

 

Amb aquestes característiques podem arribar a la conclusió que els 

fractals pròpiament dits no existeixen a la natura. No obstant, sense tenir 

en compte aquesta afirmació, ens podem trobar molts fractals a la natura. 

 

L’exemple més famós d’aquesta forma geomètrica és el triangle de 

Sierpinski, també anomenat junta o tamís de Sierpinski. 

És un objecte fractal que està constituït per qualsevol triangle, encara que 

originàriament es va fer amb un triangle equilàter. Un algorisme de la 

seva obtenció seria: 

1- Es dibuixa un triangle en el pla 

2- Es redueix en quatre triangles unint els punts mitjans dels seus 

costats és a dir, es redueix el triangle en quatre parts de ½ d’altura 

i l’amplada mitjana. 

3- S’elimina el triangle interior 

4- Es repeteix aquest procediment amb els triangles més petits   
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Una altra teoria que podríem incloure dins d’aquest apartat és la teoria 

del caos. És una teoria que estudia el comportament de certs sistemes 

dinàmics que són molt sensibles a les condicions inicials. Aquesta 

sensibilitat també s’anomena efecte papallona. Petites diferències en les 

condicions inicials produeixen resultats àmpliament divergents dels 

sistemes caòtics. Tot això succeeix encara que aquests sistemes siguin 

deterministes. Un exemple d’aquesta teoria és la meteorologia. 

 

La meteorologia 

Des de la més remota antiguitat l’home ha intentat predir el temps 

atmosfèric per tractar de lliurar-se dels seus efectes perniciosos o 

aprofitar-se dels seus beneficis. 

 

Podem dividir la meteorologia en tres activitats: l’empírica, recopilar 

dades; la teòrica, explicar els fenòmens atmosfèrics i la pràctica, predicció 

del temps. 

 

En l’activitat empírica van passar de tenir un caràcter purament qualitatiu 

a tenir-ne un de quantitatiu. En aquesta activitat podem destacar a Galileo 

Galilei, a l’Evangelista Torricelli i a Alexander von Humboldt. Aquest últim, 

va introduir una forma de representar la distribució del calor sobre la 

superfície terrestre (isotermes). 

Procediment 
per realitzar 
un triangle 
de Sierpinski. 
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L’activitat teòrica es basa en l’obra d’Aristòtil Meteorologia, en l’obra de 

René Descartes Discours de la méthode, la invenció del baròmetre i del 

termòmetre i en desenvolupament de la ciència de la mecànica. A partir 

d’aquí, va poder sorgir la meteorologia dinàmica. Des de llavors els 

empírics es miraven la meteorologia diferent dels teòrics ja que la seva 

era inductiva i la dels teòrics deductiva. 

 

L’activitat pràctica utilitza un mètode sinòptic. La seva hipòtesi partia 

d’admetre que el coneixement del temps actual en una zona geogràfica 

pot proporcionar una estimació del temps esdevenidor en llocs d’aquesta 

regió. Es va començar a dependre de les informacions expressades en 

mapes fins al punt que era més un art que una ciència. En aquest mètode 

hi podem incloure persones com Ptolomeu, Urban Le Verrier, Buys-Ballot, 

etc. 

 

Però fins al s.XX no es van unificar aquestes tres grans tradicions. Va ser 

llavors quan hi va haver la primera predicció numèrica del temps. Cada 

cop hi havia models de predicció més complexes fins al sistema Lorenz, el 

primer sistema dinàmic caòtic. 

 

Aquest últim es va preguntar: Com és possible que coneixent les 

equacions de la circulació atmosfèrica i les condicions de partida, no es 

pot predir amb un grau de fiabilitat acceptable el temps que farà tres dies 

després? Així que va simplificar dràsticament les equacions de la circulació 

atmosfèrica fins al sistema dinàmic, ja mencionat anteriorment. 

0xybz
dt
dz

0xzrxy
dt
dy

0y)σ(x
dt
dx

=−+

=+−+

=−+
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On és el número de Pranditi, r és la diferència de temperatures entre la 

base i el sostre del sistema i b és el quocient entre la longitud i l’altura del 

sistema. 

Per aquests paràmetres Lorenz va fer servir els següents valors: σ =10 , 

b= 8/3 i r=28. 

Quan va buscar la solució d’aquest sistema es va topar amb varies 

sorpreses: 

- L’evolució de cada un dels components de la solució té un 

component que sembla que només obeeixi a l’atzar. 

- Si dibuixes la successió dels valors en el 

tresors del temps s’obté una trajectòria 

que es va cargolant sobre dos lòbuls com 

es pot veure en la següent imatge. 

- La introducció d’un petitíssim error inicial 

creixia exponencialment amb el càlcul. 

 

Equacions diferencials 

Les equacions diferencials també són una altra manera de veure el món 

teòricament. Una equació diferencial és aquella equació que conté les 

derivades d’una o més variables dependents respecte a una o més 

variables independents. Les podem dividir en: 

- Ordinàries: contenen funcions d’una variable independent i les 

derivades d’aquesta variable. 

- En derivades parcials: conté derivades respecte a dos o més 

variables. 

 

També, cal distingir dos conceptes més: 

- Lineal: no apareixen productes de la funció incògnita amb si mateixa 

ni en cap de les seves derivades. 

- No lineal: al contrari de la lineal, apareixen productes de la funció 

incògnita amb si mateixa o en alguna de les seves derivades. 
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L’ordre d’una equació diferencial és el grau més alt que hi hagi entre totes 

les derivades que figuren en dita equació. 

 

Les equacions diferencials de primer ordre es poden escriure en forma de 

derivada: 

y)f(x,
dx
dy

=  

O de manera diferencial: 

0y)dyN(x,y)dxM(x, =+  

Tot i que és molt fàcil transformar una equació diferencial a una de 

derivada. Per exemple l’equació: 

yx
yx

dx
dy 22

−
+

=  

També es pot escriure: 
0x)dy(y)dxy(x 22 =−++  

 
Una equació diferencial ordinària lineal d’ordre n en la variable dependent 

i la variable independent és una equació que s’expressa de la següent 

manera: 

(x)ya
dx
dy

(x)a...
dx

yd
(x)a

dx
yd

(x)aF(x) n1n1n

1n

1n

n

0 ++++= −−

−

 

Podem dir que F s’anomena terme no homogeni quan a0, a1, ..., an i F són 

funcions reals contínues en l’interval real b][a,x∈ i que a0≠0. Es diu que 

és un terme homogeni si F és idènticament nul·la a l’equació. 
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2.3 CONSEQÜÈNCIES 
Com s’ha pogut comprovar, he explicat aquest apartat a partir de 

científics del s.XVII i del s.XIX perquè durant aquestes etapes és on 

aquest àmbit es va desenvolupar més. 

 

Com he dit abans, el s.XVII és el centre de la revolució científica ja que hi 

va haver un gran canvi en la societat perquè va començar l’abolició de 

l’estat feudal i, al haver-hi estructures socials, la investigació científica va 

ser lliure, hi havia espais neutrals. Una altra causa és el canvi d’orientació 

de la història de la ciència, és a dir, hi havia nous corrents de pensament, 

a part, la religió en aquest moment estava molt debilitada. 

 

El s.XIX està caracteritzat per una extensió i diversificació continues. Les 

condicions del treball científic van millorar molt respecte els segles passats 

ja que significava l’acabament de la revolució francesa i el començament 

de la revolució industrial europea. A més a més, hi va haver un canvi de 

mentalitat i, com que es va reformar l’ensenyança amb idees 

democràtiques, l’educació va poder ser científica i tècnica. 

 

Com s’ha pogut comprovar en moltes de les teories de grans científics hi 

ha hagut moltes limitacions, així com també generalitzacions.  

 

Encara que molts investigadors actuals observen que a diferència dels 

anteriors, la major part de científics treballen amb conceptes com fa 

qualsevol ciutadà, només que utilitzen un llenguatge formal i rigorós.  
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Roure-Microones y = -0,4129x + 12,059
R2 = 0,6601
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Roure-Legalment
y = -0,6141x + 9,217

R2 = 0,6
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Pi-Legalment y = -0,9426x + 11,827
R2 = 0,79
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Pi-Microones y = -0,438x + 11,343
R2 = 0,7541
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3. PRÀCTICA 
Quan ja vaig tenir totes les dades* que creia necessàries vaig començar a 

fer gràfiques per veure la dependència entre les diferents variables. Però 

jo no volia veure una gràfica i examinar si era cert o no que hi havia 

realment una dependència. Així que el què he fet és comparar la mateixes 

variables entre el pi, el roure, si ha estat fet de manera legal o per 

microones.† 

 

VETES-CONTRACCIÓ LINEAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va ser precisament en aquesta gràfica quan vaig provar si alguna de les 

propietats físiques buscades depenia del nombre de vetes.‡ I, com es pot 

veure, sí que hi havia una mena de dependència. Aquest fet em va 

sorprendre perquè, com es podia relacionar la contracció lineal mesurada 

amb la major precisió possible amb el nombre de vetes que la majoria de 

vegades no eren ni exactes? 

                                                 
* Totes les dades són a l’annex 2. 
† Vegeu altres dependències mirar a la pàgina 15 de l’annex 1. 
‡ Vegeu la pàgina 13 de l’annex 1 per saber com he buscat les vetes. 
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Roure-Legalment y = 0,7106x + 6,6524
R2 = 0,1237
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Pi-Legalment y = -0,2133x + 3,632
R2 = 0,6455
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Roure-Microones y = -0,4293x + 16,245
R2 = 0,0383
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Pi-Microones
y = -0,3985x + 6,3484

R2 = 0,5758
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Si comparem les quatre gràfiques podem veure que el pi és molt més 

precís ja que marca més la línia de tendència. La meva hipòtesis és que el 

pi té moltes més vetes en una cara, estan molt més marcades (així es puc 

contar millor) però sobretot la majoria són perpendiculars al tall fent que 

el nombre de vetes sigui molt més exacte. 

 

Per un altre cantó es pot veure que les gràfiques de les provetes 

dessecades en el microones tenen un pendent aproximat de -0,4; en canvi 

el pendent de les altres dues gràfiques és major pel que fa el seu valor 

absolut. 

 

VETES-DURESA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal diferència d’aquestes quatre gràfiques es veu a simple vista 

amb la línia de tendència. Es pot veure que el pi té un pendent negatiu, en 

canvi el roure en té un de positiu i un de negatiu amb un valor petit. Cal 

veure que les R2 del pi són 0,6455 i 0,5758, en canvi, el roure té 0,1237 i 

0,0383. Tal com he dit en la part teòrica, si aquest valor el considero el 

percentatge de la fiabilitat de la gràfica veig que és molt més fiable el pi. 

Jo crec que és pel mateix motiu que les gràfiques anteriors. I, per la 

mateixa raó, dessecat pel microones és molt menys fiable.  
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PI  costat 1
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Penso que no puc comparar els dessecats legalment i per microones ja 

que les dades són poc fiables. 

 

TEMPS-LONGITUD* 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
* Vegeu el costat 2 i el costat 3 cal observar la pàgina 15 de l’annex 1. 
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En aquesta gràfica hi ha representades les 20 provetes de pi i de roure 

que vaig assecar com deien les normes. El primer que em va sorprendre 

d’aquesta gràfica és que la mitjana del roure de R2 és 0,9395 i del pi és 

0,9685 ja que són molt més elevades en comparació les altres gràfiques. 

 

El primer motiu que se’m acudeix és que es veu clarament que aquesta 

expressió és exponencial. Actualment ja saps a simple vista distingir una 

funció exponencial o, si més no, t’ho fan els ordinadors. Abans però, 

utilitzaven papers logarítmics i semilogarítmics per distingir els tipus de 

gràfiques. 

 

La segona raó és que la majoria de les altres gràfiques tenen variables 

calculades amb fórmules i vulguis que no vas perdent exactitud. En aquest 

cas hi ha el temps però que en teoria no hi ha d’haver quasi cap error ja 

que anava mesurant les provetes cada 24 hores en les condicions que 

imposaven les normes. 

 

Si comparo el roure amb el pi veig que el pi el dia 9 ja deixa d’encongir-

se, en canvi, el roure encara li faltarien uns dies més per arribar a un 

equilibri. A part, vaig fer les 20 línies de tendència de cada gràfica per 

saber si eren mínimament paral·leles i  realment sí que ho eren. No vaig 

donar gens d’importància al fet que el pi les tingui més juntes i paral·leles 

ja que com sempre, és el més precís. El que em va xocar són les línies de 

tendència de les provetes 6 i 15 del roure ja que no tenen el mateix 

pendent que les altres. L’única explicació que he trobat per aquest fet són 

les vetes. Si sumes totes les vetes de la proveta la 6 i la 15 són les que 

tenen el nombre menor amb diferència ja que sumen 10 i 9 

respectivament. 
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4. CONCEPTES ESTADÍSICS 
Per fer la meva experimentació he hagut de tenir en compte els següents 

paràmetres: 

 

3.3 ERRORS 
Totes les mesures experimentals estan afectades per una certa imprecisió 

inevitable, aquesta imprecisió s’anomena error experimental. Hi ha tres 

tipus d’errors experimentals: 

 

El primer és el personal, aquell error que fa la persona. Per minimitzar-lo 

s’ha de mesurar varis cops i fer la mitjana, tenir en compte l’arrodoniment 

i les xifres significatives. 

 

El segon és el sistemàtic. Es dóna quan els instruments estan mal 

cal·librats, el temps de reacció de l’observador (quan la mesura depèn del 

temps), quan estàs entremig de dues marques etc. Per minimitzar-lo cal 

cal·librar i agafar la precisió necessària. 

 

El tercer i l’últim és l’aleatori. Són errors imprevisibles durant 

l’experimentació com per exemple les variacions de temperatura. Si ens 

passa això, cal repetir i fer la mitjana perquè estadísticament siguin 

insignificants. 

 

També cal tenir en compte que resulta impossible arribar a conèixer el 

valor exacte d’una magnitud per això sempre tenim un valor aproximat.  

Així, podem distingir dos tipus d’errors: 

 

L’error absolut és la diferència entre el valor real i el valor 

d’aproximació: 

aproximatreala VVE −=  

L’error relatiu és el quocient de l’error absolut i el valor real. 
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real

a
r V

E
E =  

L’única cosa que podem fer és acotar-lo. Una cota és un valor que limita 

una quantitat desconeguda. Quan arrodonim un nombre fins a un ordre n 

cometem un error absolut que compleix que: 

ε
2·10

1
E nabsolut ⎯→⎯<  

Dit d’una altra manera, l’error absolut és més petit que mitja unitat de 

l’ordre a la quan hem aproximat el nombre. I per tant sabem que: 

εV
ε

E
aproximat

relatiu −
<  

Si considerem que una certa magnitud es mesura un nombre finit de 

vegades, podem representar en un eix de coordenades les freqüències 

d’aparició (per intervals) dels diferents valors de la mostra. Quan més 

valors té la mostra més es va suavitzant i es pot veure que és una 

distribució en campana de Gauss ja mencionada anteriorment. 
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3.4 MESURES DE DISPERSIÓ 
Les mesures de dispersió permeten conèixer el grau d’agrupament de les 

dades al voltant de les mesures de centralització.  

La desviació mitjana, la considerem com la mitjana aritmètica dels 

valors absoluts de les desviacions de cada dada. 

N

xxf
DM

n

1i
ii∑

=

−
=  

La variància, la definim com la mitjana dels quadrats de les desviacions. 

( )
N

xxf
s

n

1i

2

ii
2
∑
=

−
=  

La desviació típica correspon a l’arrel quadrada positiva de la variància. 

( )
N

xxf
s

n

1i

2

ii∑
=

−
=  

El coeficient de variació és igual que el quocient de la desviació típica i 

la mitjana. 

x
s

CV =  

A partir d’aquestes definicions podrem entendre millor què és la 

covariància (sxy). Aquesta, és una mesura estadística que es calcula 

mitjançant les expressions següents: 

)y)(yx(x
N
1

s i

N

1i
ixy −−= ∑

=

 

I, a partir d’aquí, defineixo el coeficient de correlació  o correlació de 

Pearson (r) com una mesura de la variable (x,y) que determina el grau de 

dependència lineal entre les variables x i y. Es calcula mitjançant: 

yx

xy

ss

s
r =  

On sxy és la covariància de la variable (x,y), sx és la desviació típica de x i 

sy és la desviació típica de y. 
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I, el coeficient de determinació és el quadrat del coeficient de 

correlació. Aquest moltes vegades és interpretat com el percentatge de la 

fiabilitat de la gràfica. 

 

Per demostrar els mínims quadrats considero la suma d’errors ja que el 

quadrat és per compensar els canvis de signes. 

∑∑∑∑
====

−−−=−+−=−−=−=
n

1i

2
__

i

__

i

n

1i

2
____

ii

n

1i

2
ii

n

1i

2
ici ))xm(x)y((y)yxmmx(yb)mx(y)y(yE  

On E és l’error i he posat la condició que l’equació explícita és y=mx+b i 

que la recta passi pel punt mitjana de x i de y. Ara, per obtenir el mínim 

error, el derivo. L’únic que puc derivar és “m” ja uqe x i y són nombres 

experimentals. Si derivo l’expressió anterior i l’igualo a zero: 

∑
=

=−−−−−
n

1i

__

i

__

i

__

i 0))xm(x)y((y)x2(x  

Si aplico la propietat distributiva: 

∑ ∑
= =

=−−−−
n

1i

n

1i

2
__

i

__

i

__

i 0)x(xm)x)(xy(y  

I si aïllo: 

∑

∑

=

=

−

−−
= n

1i

2
__

i

n

1i

__

i

__

i

)x(x

)y)(yx(x
m  

Simplificant numerador i denominador per N veurem que ens dóna les 

expressions anteriors. 

 

Si volguéssim que R2=r2, és a dir, que la regressió fos perfecta caldria 

que:  

m
1

m'=  

Com que en general no ho són, necessitem un factor de correcció: 

m
1

Rm' 2=  
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Ara aïllo R2=mm’. I, finalment, si canvio els papers de x i y i faig el 

producte veuré que la formula de R2 és la mateixa que r2. 

 

Rectes de regressió 

Una recta de regressió de y sobre x és una recta que s’ajusta a les dades 

d’una variable bidimensional. L’equació en forma punt pendent és: 

)x(x
s

s
yy 2

x

xy −=−  

I a l’inversa, una recta de regressió de x sobre y es caracteritza per fer 

mínima la suma de les distàncies entre les abscisses de cada punt y de la 

recta. Aquesta expressió és: 

)y(y
s

s
xx

2
y

xy −=−  
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CONCLUSIONS 
La principal conclusió que puc arribar treure del meu treball i, com ja 

suposava, des dels primers matemàtics fins als actuals científics busquen 

realment una dependència entre les variables del món físic. A nivell 

pràctic, a diferència del nivell conceptual, he trobat dependències directes 

entre variables, més fortes o més febles. Tot i que, queda pendent per 

estudiar totes aquelles relacions que no m’han donat una dependència 

directa i afegir-li alguna altra variable ja que a vegades la dependència no 

és trivial. 

 

Personalment, crec que hi ha hagut dependències que no he sabut 

quantificar prou bé com, per exemple, la variable de les vetes. Encara que 

penso que aquesta variable ha estat la més determinant en el treball ja 

que va ser la reorientació d’aquest. El que he fet amb la variable de les 

vetes és obrir un nou camp de treball. 

 

Per un altre costat no recomano dessecar la fusta al microones ja que fa 

variar la seves propietats físiques. Un cas molt clar és que si  desseques 

les provetes amb el microones augmenten considerablement la seva 

duresa. És més, les peces que se’m van cremar són aquelles que la seva 

duresa és extremadament elevada.* 

 

En general penso que tots els objectius que m’havia proposat els he 

assolit, sobretot el d’ampliar els meus coneixements en el camp 

matemàtic ja que aquest és el que considero més beneficiós de tot el 

procés. 

 

Els problemes que vaig tenir durant l’experimentació principalment van 

ser quatre, alguns ja esmentats en el dietari. 

 

                                                 
* Es pot veure en les dades. 
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El primer me’l vaig trobar quan mesurava les provetes amb un peu de rei 

elèctric perquè és molt més precís i eficaç ja que t’arrodoneix fins a les 

centèsimes de mil·límetre. Tot i això, havia d’anar amb molta precaució 

perquè al mesurar-ho havia de ser precisa en la força que aplicava ja que 

a la mínima els números canviaven. 

 

Un altre problema va ser quan vaig haver de dur les provetes a l’Incafust 

de Lleida. Era durant el més d’agost quan quasi ningú treballava i era molt 

difícil fer-les arribar d’hora. Finalment, quan van arribar a l’Incafust hi van 

haver problemes tècnics en la instal·lació, cosa que no em va permetre fer 

el meu treball ja que necessitava electricitat per fer els assaigs.  

 

Una anècdota que va passar a l’hora de posar les provetes a dins el 

microones va ser que deixaven anar tant vapor que es quedava a dins i 

costava que les provetes s’assequessin. Les que s’assecaven eren les de 

les parts exteriors del pot on les ficàvem, per tant, cada un o dos minuts 

les havíem de remoure. Va ser en aquell moment quan vaig veure que les 

propietats físiques variarien considerablement. 

 

 

Finalment vull agrair tot el suport que m’ha donat la meva família, l’ajuda 

i la iniciativa de l’Incafust, especialment a l’Eduard Correal, però sobretot 

al meu tutor d’aquest treball, l’Andreu Grau, per la seva constància i 

atenció. 

Moltes gràcies. 
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