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1. INTRODUCCIÓ 

Ja des què comença el batxillerat, el treball de recerca és un motiu de 

preocupació que ronda pel cap de tots els estudiants. L’elecció del tema és el 

més complicat de tot, ja que érem conscients que aquest treball ens 

acompanyaria al llarg dels dos cursos de batxillerat. Mai vaig tindre clar en quin 

tema centrar-me, ja que se’ns va proposar un ampli ventall de possibilitats, i 

quantes més opcions tens, menys saps què fer. Una de les coses que tenia 

clares era que volia treballar algun temari d’àmbit científic, ja que sempre he 

estat interessada per la medicina. Però ves per on, vaig acabar endinsant-me 

en el món de les matemàtiques i la geometria. 

No tot va ser bufar i fer ampolles, ja què se’m presentava un repte davant meu. 

Fractals? Què és això? Doncs bé, un dels motius que em van impulsar a 

acceptar la proposta d’aquest treball va ser la curiositat que aquest nou món 

despertava en mi. També complia un dels meus requisits que era investigar en 

alguna matèria innovadora. El millor de tot, i que finalment va fer-me decidir per 

aquest tema, era que podia barrejar allò que més m’agrada: les matemàtiques i 

la medicina.  

Podria dir que el responsable de la meva tria va ser el German Arbiol, que va 

aconseguir transmetre’m la seva passió per les matemàtiques i els fractals, i 

engrescar-me finalment a descobrir i elaborar aquest treball. 

Gràcies a aquesta petita investigació, m’he apropat una mica més a l’ampli món 

de la recerca i he aprés que no és gens fàcil extreure la informació vital de tota 

aquella que podem trobar a Internet amb un sol clic. No ha estat una feina fàcil 

la de discernir entre allò necessari i allò que s’està de més, per això cal tenir 

molta paciència per obtenir un bon resultat.  

No tot sempre és senzill d’aconseguir, i això és el que em va passar a mi al 

voler començar a treballar en el món dels fractals. Ja tenia ben clar que no 

seria una feina fàcil, però mai vaig imaginar que pogués arribar a pensar que 

em parlaven en xinès. Realment fins que no vaig tenir una idea clara i concisa 

del què els fractals són, no vaig donar la primera espenta a la recerca.  

Els meus objectius que volia assolir en l’elaboració d’aquest treball eren molt 

clars. Primerament pretenia endinsar-me en aquesta geometria caòtica que 
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suposen els fractals i les matemàtiques i omplir la curiositat que aquest món 

desconegut em produïa. A més a més, volia transmetre aquest coneixement a 

qualsevol persona que es sentís interessada per aquest tema i que no li fos 

gens difícil entendre el xinès que per mi va suposar en un principi. És a dir, 

volia posar a prova la meva capacitat didàctica a l’hora d’exposar tot allò que 

havia anat aprenent.  

Per últim, una de les meves ambicions era donar-li una utilitat a tot aquella 

teoria que tants mals de cap em portava. Aquesta va ser la part més divertida 

de la recerca perquè em va permetre adonar-me que tot allò que havia estat 

estudiant a fons em servia d’alguna cosa.  

Finalment, mentre feia la recerca de la part teòrica del treball, em vaig veure 

sobtada per un fragment d’un llibre. Aquest és del Mandelbrot, un dels 

protagonistes d’aquest treball i que coneixerem més endavant. Com deia, 

aquesta ressenya em va cridar molt l’atenció i vaig pensar que reflectia molt bé 

tot allò que els fractals em transmetien: 

 

“Perquè sovint es descriu la geometria com alguna cosa freda i àrida? Si és 

incapaç de descobrir la forma dels núvols, una muntanya, una costa o un arbre, 

perquè ni els núvols són esfèrics, ni les muntanyes còniques, ni les costes 

circulars, ni el tronc d’un arbre cilíndric, ni un raig rectilini”  

Mandelbrot, La geometria fractal de la naturalesa. 
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2. PART TEÒRICA 

2.1 QUÈ SÓN ELS FRACTALS? 

El terme fractal1 ha estat definit de moltes maneres, i cada una d’elles és 

diferent, però llegint-ne només una no en tindríem prou, per això cal que les 

complementem per arribar a entendre a la perfecció què significa aquest nou 

terme. Les fractals no són pas un objecte que podem tocar amb les mans, ni 

tampoc una paraula que sentim cada dia, per aquest motiu definir-la no es pas 

fàcil. Per explicar d’una manera entenedora i a l’abast de tothom què són les 

fractals no ens podem basar en definicions molt tècniques. Per aquest motiu, la 

següent definició del terme fractal no és gaire completa però ens permetrà 

entendre el què són.  

Un fractal és una figura semi geomètrica, és a dir, que no és totalment 

geomètrica per la seva irregularitat, i tenen una estructura essencial que es 

reitera o repeteix a diferents escales.  

Altres definicions extretes d’assajos i llibres són: “Models infinits compresos 

d’alguna manera en un espai finit” o “Bellíssims i fascinants dissenys 

d’estructura y complexitat infinita”.   

Per saber-ne més i poder comprendre-les millor, a continuació exposaré les 

principals característiques que ha de complir una figura per ser considerada 

fractal.  

 L’autosemblança o autosimilitud significa que cada una de les parts de la 

figura són semblants a la total, encara que poden estar en diferents 

escales o una mica deformades. Cal tenir en compte que no tots els 

fractals compleixen aquesta propietat al peu de la lletra, ja que hi ha 

altres que són considerats objectes fractals encara que la seva auto 

                                                           
 

1
 Encara que Mandelbrot va definir el terme fractal amb gènere femení, són poques les referències que 

s’hi fan a les fractals i la gran majoria es refereixen al terme en masculí, per aquest motiu el treball 
sempre farà referència a “els fractals”.  
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semblança no sigui perfecta. Vegem un exemple d’autosimilitud exacta 

en un fractal molt conegut. 

 

 Si mirem aquesta primera imatge podem observar la “catifa de 

Sierpinski” i podem veure que tota la figura està formada per un seguit 

de quadrats a diferents escales de color blanc. 

 

Si dividim la imatge anterior en 9 quadrats iguals, i observem un d’ells 

obtindrem el següent: 

 

Podem veure doncs que aquesta imatge s’assembla a la primera. Si 

repetim el procés anterior i tornem a fixar-nos en un dels quadrats més 

petits podrem veure el següent: 
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I un altre cop la imatge anterior s’assembla a la primera, i el mateix torna 

a passar repetint el procès del zoom. 

 

Aquesta última imatge podem dir que és la responsable de la creació del 

fractal i a partir d’aquesta s’ha format tot. Per últim, podem dir que la 

catifa de Sierpinski compleix la propietat de l’autosimilitud o 

autosemblança i per tant, que a qualsevol escala una part és igual al 

total. 

 

 La seva dimensió és fraccionària. És a dir, la seva dimensió és fractal. 

Aquest terme tan important el coneixerem més endavant, però per 

explicar-lo d’una manera entenedora i ràpida podriem dir que la seva 

dimensió no és ni 1, ni 2, ni 3. Les formes geomètriques que coneixem 

nosaltres, com un simple quadrat, sí que tenen una dimensió entera, en 

aquest cas dimensió 2. Això ja ens dóna a entendre que els fractals no 

tenen una forma definida ni exacta. Més endavant, coneixerem amb més 

detall què és la dimensió fractal que tant els caracteritza. 2 

 

 Disposen d’una complexa estructura a qualsevol escala d’observació. És 

a dir, per molt que fem zoom en una imatge fractal sempre hi veurem 

molt detall a simple vista, i per molt que ens apropessim al detall 

continuaria havent-hi més i més detalls.  

 

 

                                                           
 

2
 Veure apartat 2.5 i 2.6 
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A la següent fotogràfia podem veure aquesta curiosa propietat: 

 

Com podem observar, la imatge de l’esquerra és el fractal sencer, i la de 

la dreta, representa un zoom de la zona encerclada en color vermell. Per 

tant, per molt que continuessim apropant-nos a la imatge de la dreta, 

seguiríem veient més i més detalls.  

 

 Per últim, la infinitud és una de les propietats més curioses i 

característiques dels fractals. Podríem explicar aquest terme dient que 

cada com que ens apropessim al perímetre d’un fractal aquest sempre 

seria més i més gran, no s’acaba mai, per tant és infinit.  

Un exemple que ens pot ajudar a entendre-ho fàcilment és el següent. Si 

volguéssim mesurar la costa d’Anglaterra, la qual podriem considerar un 

fractal, buscaríem en llibres el seu perímetre. Però ja fa anys es van 

adonar que en molts llibres les mesures eren diferents. Això es pot 

explicar gràcies a la propietat d’infinitud. No és el mateix mesurar la 

costa des d’un satèlit, on els detalls seran els mínims, que mesurar-ho 

amb una regla pedra a pedra. Si volguéssim apropar-nos-hi més, una 

molècula saltant de gra de sorra en gra de sorra segur que obtindriem un 

perímetre major. Per tant, podem concloure que els fractals poseeixen la 

particularitat de la infinitud.  
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2.2 UNA MICA D’HISTÒRIA 

Com qualsevol descobriment científic o matemàtic, no tot arriba d’un dia per 

l’altre, sinó que al llarg dels anys a partir d’un petit assoliment s’aconsegueix 

descobrir una cosa que serà coneguda al llarg de la història.  

A diferència de molts fets o descobriments matemàtics que van ser descoberts 

molt temps enrere, en el cas dels fractals no cal remuntar-nos al temps de 

Pitàgores3 ni a l’època de Isaac Newton4; ja que són un descobriment molt 

recent. 

El primer contacte amb el món del caos i els fractals, va ser gràcies a l’alemany 

Karl Weierstrass. Aquest matemàtic va crear una funció que estava definida en 

la recta i pren valors reals. Lo interessant d’aquesta particular funció és que és 

contínua en tots els punts però no és derivable en cap d’ells. També compleix 

la característica de l’autosemblança dels fractals, de la qual ja n’hem parlat 

anteriorment. Ho podem comprovar en la imatge següent. Una altra propietat 

que li dóna característiques fractals és que la seva dimensió no és ni 1 ni 2. 

 

Tant sols l’any 1883, molt abans de que Mandelbrot, el precursor del terme 

fractal, donés nom a aquesta part del món de les matemàtiques, l’alemany 

                                                           
 

3
 Filòsof i matemàtic grec (580 a.C. – 495 a.C) conegut pel famós teorema que porta el seu 

nom I que permet conèixer el valor de la hipotenusa d’un triangle rectangle sabent-ne el valor 
dels catets. 
4
 Físic, filòsof, teòleg, inventor i matemàtic angles (1642-1727) conegut per la formulació de la 

llei de la gravitació universal entre d’altres.  
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George Cantor (1845-1919) es va veure sorprès per la següent raó. Va dibuixar 

sobre un paper una línia de longitud 1: 

   1 

La va dividir en tres parts i va suprimir la del mig: 

1/3  1/3 

I això ho va anar fent fins trobar-se que la primera línia de longitud 1 que havia 

dibuixat no es podia veure, havia desaparegut, però en canvi la seva longitud 

no era nul·la. Sense adonar-se’n havia estat el creador del primer objecte 

fractal pur de la història. S’anomena “Conjunt de Cantor” o “Pols de Cantor”. En 

la següent fotografia el podem veure al complet. 

 

Posteriorment va ser descoberta la corba de Koch l’any 1904, per Niel Helge 

Van Koch, un matemàtic suec. A diferència del conjunt de Cantor, aquest 

fractal té una longitud infinita. Procedim a observar els passos que va seguir el 

seu creador. Partim del següent iniciador, una simple línia de longitud 1: 

 

A continuació es produeix la primera iteració: 

 

A partir d’una línia de longitud 1, n’hem obtingut  una dividida en 4 parts cada 

una de longitud 1/3. Aquest procés el repetim, és a dir, és duu a terme la 

segona iteració: 
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I així repetidament s’obté la corba de Koch, un fractal de longitud infinita.  

 

Uns anys més tard, al 1915, Waclaw Sierpinski de nacionalitat polonesa va 

donar nom a un nou fractal, “el triangle de Sierpinski”. Aquest torna a portar als 

matemàtics a una situació desconeguda, perquè va resultar ser d’àrea zero i 

longitud infinita, i això per un matemàtic era impossible. Vegem-ne els passos 

seguits per a la seva creació.  

Partim d’un triangle, l’àrea del qual és tot el que veiem negre, i el dividim en 4 

triangles mitjançant la unió dels punts mitjos de cada costat.  

 

Aquesta iteració la duem a terme diversos cops, i veurem que l’àrea del triangle 

va desapareixen, és a dir, la part pintada de negre. 
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Si seguim l’ordre cronològic dels fets relacionats amb la història dels fractals, 

ara li toca a la dimensió de Hausdorff-Besicovitch, descoberta l’any 1919 pel 

matemàtic que li dóna el nom, una dimensió més complexa que la fractal de la 

qual en parlarem més endavant.  

Sobre els anys 20, el matemàtic francès Gaston Júlia va crear el fractal 

coneguda amb el nom de “Conjunt de Júlia”. Una manera de definir-lo és 

utilitzant polinomis quadràtics: 

  ( )    
    

On z i c són nombres complexos i només varia el paràmetre c. Del conjunt de 

Júlia n’han sortit fractals molt impactants i els podem apreciar en les següents 

fotografies. 

   

 Desprès d’això, entra a la història dels fractals l’encarregat de donar-li nom al 

que fins al moment era com màgia en el món de les matemàtiques. Benoît 

Mandelbrot, que al 1979 va començar a estudiar un conjunt de punts en el pla 

complex tals que el conjunt de Júlia que els hi correspon tingués alguna 

conexió, i aquests punts són el “Conjunt de Mandelbrot”. Aquest es defineix per 

la següent equació: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Julia_set_(C_=_0.285,_0.01).jpg?uselang=es
http://www.drgen.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/Julia_set.jpg
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 (   )   ( )    

2.3 TEORIA DEL CAOS 

Per una millor comprensió dels fractals, cal comprendre també la teoria del 

caos, la qual té una gran importància en la vida científica i quotidiana. 

Mitjançant aquesta teoria intentem buscar respostes a tots aquells interrogants 

que ens plantegen els canvis permanents de la vida. Vivim en una realitat en la 

qual tot canvia de forma contínua i de manera irregular. Podríem dir que la 

conducta del caos és la suma de moltes conductes ordenades, és a dir, que el 

caos no és aleatori, sinó que té un ordre darrere seu encara que sembli 

impossible.  

La paraula caos prové del grec Χάος i es refereix a tot lo impredictible. És de 

gran complexitat explicar allò que no es pot preveure. El caos és la relació de 

causalitat de diferents actes, és a dir, una relació de causa i efecte que és 

impredictible però determinada. Per exemple, nosaltres si llencem un got 

d’aigua sabem que es vessarà, per tant és una causa determinada, però alhora 

és impredictible perquè per molt que llencem infinits gots mai sabrem en quina 

direcció caurà l’aigua.  

Per explicar-ho d’una manera més entenedora, veurem primer els dos punts de 

vista des dels quals es poden examinar les relacions de causa i efecte: el 

qualitatiu i el quantitatiu.  

Des del punt de vista qualitatiu, les relacions entre causa i efecte poden ser les 

següents: 

a) Vincles unidireccionals: és a dir, amb una sola direcció. A causa B, B 

causa C... etc. però els efectes resultants no exerceixen cap tipus 

d’influència sobre les causes originals.  

b) Actes independents: segons aquesta concepció, podem dir que no hi ha 

causes i efectes, que cada esdeveniment passa a l’atzar e 

independentment dels altres.  
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c) Vincles circulars: A causa B, i B causa A, és a dir, l’efecte influeix a la 

vegada sobre la causa, per tant podem dir que A i B són a la vegada 

causes i efectes.  

En el cas de la teoria del caos, podem dir que adopta la postura (b) quan es 

refereix a que els processos són aleatoris, en canvi quan accepta que hi ha 

processos ordenats, sosté que sí que existeixen vincles causals. 

Des del punt de vista quantitatiu, les relacions entre causa i efecte poden ser 

les següents: 

a) Proporcionals: petites causes produeixen petits efectes, i grans causes 

produeixen grans efectes. Per exemple, quan major sigui la frustració 

major serà l’enuig.  

b) Augmentatives: Una causa petita produeix un gran efecte. Com quan un 

petit comentari comporta una gran discussió.  

c) Diminutives: Una causa gran produeix un efecte petit. Per exemple, una 

gran dosis d’un medicament específic a un pacient no li causa cap 

millora.  

Des d’aquest punt de vista, podem dir que la teoria del caos també correspon a 

l’apartat (b). 

La teoria del caos la podríem exemplificar molt bé amb l’efecte papallona. 

Aquest és presenta com segueix: Nous progressos en experiments científics 

han demostrat que el clima és tan sensible a variacions minúscules que el dèbil 

batec de les ales d’una papallona poden ser la causa d’un huracà a milers de 

milles de distància. D’aquesta manera, entenem que la teoria del caos és 

augmentativa (una causa petita produeix un gran efecte).  

2.4 CLASSIFICACIÓ DELS FRACTALS 

Per comprendre millor els fractals, com qualsevol altra cosa, és necessari tenir-

los estructurats o classificats en la nostra ment. D’aquesta forma, tenim una 

visió més ordenada del que volem estudiar. 
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En aquest cas, els fractals es poden classificar depenent de diversos factors. 

Un d’ells és l’autosemblança, la qual hem explicat anteriorment. Doncs bé, els 

fractals poden ser clasificats segons el tipus d’autosemblança, és a dir, 

depenent del grau d’exactitud del que s’assemba una part al total. Els podem 

dividir en tres categories: 

 Autosimilitud exacta: Aquest és el tipus més restrictiu, ja que exigeix que 

el fractal sigui idèntic a diferents escales. Aquest tenen una norma de 

punt fix geomètric. Podem dir que es formen a partir de formes 

geomètriques simples i repetint sempre un mateix procés mitjançant els 

IFS5. Exemples d’aquest tipus d’autosemblança són el Conjunt de 

Cantor, la catifa de Sierpinski, el floquet de neu de Koch... Els quals ja 

hem vist anteriorment. 

 

 Cuasiautosimilitud: Com el seu propi nom indica, aquest grup el formen 

aquells fractals que són gairebé idèntics a diferents escales, però que 

no ho són a la perfecció com els del grup anterior. Aquests són definits 

per una relació de recurrència en cada punt de l’espai. El conjunt de 

Mandelbrot o el conjunt de Júlia són dos exemples molt clars per a 

aquesta categoria. 

 

 Autosimilitud estadística: Aquest és el grup amb un grau menor 

d’autosemblança. A diferència de les altres dos classificacions, en 

aquesta el fractal només necessita complir unes mesures numèriques o 

estadístiques que es preservin quan es canvia d’escala. Solen ser 

fractals aleatoris, generats per processos estocástics. Exemples per a 

l’autosimilitud estadística són el moviment brownià6, els paisatges 

fractals... També, els arbres brownians de la següent imatge formen part 

d’aquest tipus d’autosemblança. 

                                                           
 

5
 Acrònim per a Sistema iteratiu de funcions (en anglès Iterated function system), és un mètode de 

construcción de figures fractals a partir de la repetició d’uns mateixos passos.  
6
 Moviment aleatori que s’observa en algunes partícules microscòpiques que es troben en un medi fluid.  
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També els podem classificar segons el factor de linealitat, que té molt a veure 

amb l’autosimilitud: 

 Fractals líneals: Són tots aquells que es construeixen a partir d’un canvi 

en la variació de les seves escales. És a dir, és produeix un mateix canvi 

en la forma del fractal cada cop que es varia l’escala. És formen a partir 

de conceptes líneals, com per exemple rectes o triangles i es poden 

obtenir mitjançant traçats geomètrics simples. Com ja podem tenir en 

ment, són tots aquells fractals que tenen autosimilitud exacta. En la 

següent imatge apreciem la linealitat fractal en les rames d’un arbre 

xiprès: 

 

 Fractals no líneals o complexos: Per explicar-ho d’una manera molt 

entenedora, podríem dir que aquest grup el formen tots els fractals que 

no pertanyen a l’anterior. A diferència dels líneals, aquest es generen 

creant distorsions complexes en el fractal. A diferents escales presenten 

una estructura similar pero no són exactament iguals a l’original. El 

conjunt de Mandelbrot o el de Julia són clars exemples. 

 

Podem classificar-los també segons la seva naturalesa, és a dir, d’on provenen.  

http://1.bp.blogspot.com/_AkCNztvoSLQ/SF7zqVmPo6I/AAAAAAAAACo/FXJVE7yjbng/s1600-h/DLAx4.gif
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 Fractals naturals: Aquests, els veurem més endavant detalladament, i 

comprendrem que l’home no ha tingut res que veure en l’aparició 

d’aquests. 

 

 Fractals creats per l’home: En aquest grup inclouríem tots aquells 

fractals que no formen part del grup anterior. En són exemples, fractals 

molt sencills com la catifa de Sierpinski o el conjunt de Mandelbrot. S’ha 

de dir, que gràcies als ordinadors i les noves tecnològies, la creàcio de 

fractals ha passat a ser una cosa a l’abast de tothom i ben senzilla.  

2.5 CONCEPTE DE DIMENSIÓ 

Abans d’entendre què és la geometria fractal, coneixerem la seva precursora, 

la geometria euclidiana. Aquesta és la geometria tradicional, la que ens permet 

saber a quina dimensió pertany una esfera o un triangle rectangle, per 

exemple. 

El concepte dimensió ve del llatí dimensiō i vol dir mesura. És un nombre 

relacionat amb les propietats mètriques i topològiques d’un objecte matemàtic. 

D’una manera més entenedora, el concepte dimensió el podem entendre com 

el nombre de mesures que necessitem prendre per definir un objecte o figura. 

Per exemple, per definir un dau necessitem saber la seva alçada, l’amplada i la 

fondària, per tant pertany a la dimensió 3. 

Les diferents dimensions que accepta la geometria euclidiana són les següents: 

 Dimensió -1 

Com és pot comprendre, aquesta dimensió representa el buit7.  

 Dimensió 0 

Un punt no té cap dimensió perquè no té cap longitud d’alçada, amplada o 

profunditat. 

                                                           
 

7
 El buit és l’ausència total de matèria en un determinat espai o lloc. 
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 Dimensió 1 

Una línia, formada per inifinitud de punts, representa aquesta dimensió ja que 

només disposa de longitud. Podem representar una línia i dividir-la per la 

meitat, obtindrem dos objectes petits idèntics a la línia original. 

 

 Dimensió 2 

Una figura en el pla és bidimensional, és a dir, de dimensió 2. Això és pot 

comprendre perquè té una alçada i una amplada. Si fem el mateix que en la 

dimensió anterior i ho dividim per la seva longitud i la seva alçada obtenim el 

següent:  

 

 Dimensió 3 

Una figura tridimensional, com per exemple un cub, pertany a aquesta dimensió 

ja que a més a més de tenir longitud i amplada com en l’anterior dimensió 

també disposa de profunditat. Si dividim el cub per la longitud, l’amplada i la 

profunditat obtenim el següent: 

 

A partir d’aquestes observacions podem arribar a una conclusió. 
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Dimensió 
Númerode 

divisions 
Parts obtingudes Relació 

1 2 2      

2 2 4      

3 2 8      

 

Com podem veure, la dimensió és l’exponent en la relació trobada entre els 

anteriors nombres. És a dir, podem calcular la dimensió d’un objecte a partir de 

la següent fórmula: 

     

On P és el nombre de parts obtingudes, n el nombre de divisions i D la 

dimensió.  

2.6 CÀLCUL DE LA DIMENSIÓ EUCLIDIANA 

A continuació calcularem la dimensió d’una línia, un quadrat i un cub pas a pas, 

i durem a terme els mateixos pasos per calcular la dimensió d’un fractal i ens 

adonarem que compleixen la propietat de poseir una dimensió fraccionària, 

com hem dit anteriorment.  

PAS 1: Dibuixem en aquest cas una línia de longitud 1 

   

PAS 2: La dividim en dos parts iguals i observem la seva longitud 

 

En aquest cas veiem que hem obtingut 2 parts de longitud ½. 

 

PAS 3: Dividim la línia inicial en 4 parts iguals i obsesrvem la seva longitud 
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Ara hem obtingut 4 parts iguals de longitud ¼. 

 

PAS 4: Dividim la línia en 8 parts iguals i observem la seva longitud 

 

Hem obtingut 8 parts iguals de longitud 1/8. 

PAS 5: Fer els càlculs conclusius 

 

 

El nombre que multiplica el parèntesis és el nombre de parts que hem obtingut 

en cada cas. El nombre del parèntesis és la longitud que mesuraven les parts. 

Per últim el nombre resultant és la longitud real de la línia que estudiàvem. 

A continuació duem a terme els mateixos passos en una figura en el pla, en 

aquest cas un quadrat, que com ja sabem pertany a la dimensió 2. 

PAS 1: Dibuixar un quadrat d’àrea 1. 

 

 

 

 

 

 

PAS 2: Dividir-lo tallant cada costat del quadrat per la meitat i observar la 

longitud dels resultats. 

1
2

1
·2

1









1

4

1
·4

1









1

8

1
·8

1
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Hem obtingut 4 quadrats els cantons dels quals mesuren ½. 

PAS 3: Dividim el quadrat inicial en 16 quadrats i observem la longitud dels 

resultats. 

 

 

 

 

 

Hem obtingut 16 quadrats els costats dels quals mesuren ¼. 

PAS 4: Fer els càlculs conclusius. 

  

 

El nombre de davant del parèntesis és el nombre de quadrats obtinguts, el de 

l’interior del parèntesis és la longitud d’un costat del quadrat. Finalment el 

resultat és l’àrea del quadrat principal.  

Finalment duem a terme els mateixos passos amb una figura de dimensió tres, 

en aquest cas utilitzarem un cub. 

 

  

 

1
2

1
·4

2









1

4

1
·16

2
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PAS 1: Dibuixar un cub el volum del qual és 1. 

 

 

 

 

 

 

 

PAS 2: Dividir-lo unint les mitges parts de cada costat, obtenint així 8 cubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem obtingut 8 cubs els costats dels quals mesuren ½. 

PAS 3: Dividir el cub inicial en 64 cubs iguals. És a dir, tornar a fer el pas 2 en 

cada un dels 8 cubs que hem obtingut.  
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Ara hem obtingut 64 cubs, els costats dels quals mesuren ¼. 

PAS 4: Fem els càlculs conclusius. 

 

  

 

El nombre de davant del parèntesis representa el nombre de cubs obtinguts, el 

parèntesis és la longitud dels costats dels cubs. Finalment el resultat torna  a 

ser el volum inicial del cub. 

Fins aquí hem vist que en les tres dimensions els passos que calen seguir  són 

similars, i per la mateixa raó els resultats que obtenim són iguals en les tres 

formes que hem estudiat. L’única cosa que varia és l’exponent del parèntesis, 

aquesta és la clau de tots els càlculs i passos que hem fet fins ara. L’exponent 

representa la dimensió, i ho podem comprovar en els anteriors càlculs. Podem 

resumir aquesta conclusió en una altra fórmula: 

 (
 

 
)
 

   

On P és el nombre de parts obtingudes, n el nombre de divisions i D la 

dimensió. 

 

1
2

1
·8

3









1

4

1
·64

3
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Ara comprovarem que els fractals no tenen, com ja hem dit, una dimensió 

entera (-1, 0, 1, 2 o 3), sinó que és fraccionaria. Ho farem seguint els mateixos 

passos anteriors, però estudiarem en aquest cas el triangle de Sierpinski. 

PAS 1: Dibuixar el triangle de Sierpinski 

 

PAS 2: Dividir el triangle unint els punts mitjos amb les arestes perpendiculars 

 

Com veiem a la imatge de la dreta obtenim tres triangles iguals entre ells i al 

primer de tots (autosimilitud). 

PAS 3: Posarem en pràctica la fórmula que hem deduït anteriorment per 

calcular la dimensió d’aquesta figura i comprovarem, com ja hem dit, que no 

pertany a cap de les dimensions estudiades anteriorment.  

 (
 

 
)
 

   

En aquest cas P és 3, n és 2. Així la fórmula ens queda de la següent manera: 

 (
 

 
)
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Aïllem la D i la calculem mitjançant logaritmes: 

(
 

 
)
 

 
 

 
                                         

    

    
 

            

Per tant veiem que la dimensió del Triangle de Sierpinski és un nombre 

comprés entre 1 i 2, i que és fraccionari.  

S’ha de tenir en compte una propietat molt important dels fractals relacionada 

amb les dimensions. Si la seva dimensió fractal no és major a la seva dimensió 

euclidiana o topològica no es podrà considerar fractal. Per tant, s’ha de complir: 

D. fractal > D. euclidiana 

Fins ara, hem vist dues fórmules per calcular la dimensió euclidiana. A 

continuació es demostrarà la deducció d’una fórmula a l’altra, demostrant així 

que són la mateixa. 

Partint de la fórmula més complexa: 

 (
 

 
)
 

   

 (
 

 
)
 

 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

Multipliquem en creu: 

        

Sempre que elevem 1 a qualsevol exponent, acaba donant 1. Per tant aquí 

obtenim la fórmula més senzilla: 
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2.7 UNA NOVA GEOMETRIA: LA GEOMETRIA 

FRACTAL 

La geometria euclidiana ha simplificat les irregularitats, és a dir, que ha 

considerat perfectes estructures geomètriques a formes que en realitat no ho 

són, no compleixen rigurosament les normes. Com per exemple, objectes de la 

natura que precisen ser calculats. 

Recentment s’ha descobert que la natura és caòtica, les seves lleis són 

deterministes, per exemple, un augment de la temperatura en un lloc concret 

de la terra pot tenir conseqüències previsibles pero indeterminades. La natura 

és totalment irregular, no la podem controlar ni podem saber de quina forma 

ens sorprendrà. Així es van adonar que la geometria euclidiana es quedava 

curta per la natura, feia falta l’aparició de la geometria fractal, que s’encarrega 

de trobar un ordre i una regla en aquest caos que forma la natura.  

2.8 TÈCNICA DEL BOX COUNTING 

Com ja hem vist, hi ha diferents maneres de calcular la dimensió fractal 

d’objectes irregulars. En aquest apartat coneixerem més a fons com calcular-la 

mitjançant la tècnica del box counting o recompte de caixes en anglès, una 

tècnica molt recurrent per a aquelles formes especialment irregulars. 

Per dur a terme aquest mètode de càlcul cal dibuixar una graella de quadrats 

de la mateixa mida sobre la imatge de la qual en volem calcular la dimensió 

fractal. Aquesta graella anirà variant sistemàticament de mida, reduint-la cada 

cop més. Això ens permetrà aconseguir una dimensió fractal més precisa de la 

imatge en qüestió. Com el nom d’aquesta tècnica ho indica, és recompten les 

capses de la graella que contenen part del fractal en el seu interior. Un cop 

contades totes amb paciència a aquest nombre se l’anomena N. També s’ha de 

tenir en compte el valor de la longitud dels quadrats que formen la graella, que 

en aquest cas s’anomenarà E8 i que normalment sol està representat com la 

                                                           
 

8
 S’anomena E en referència a la cinquena lletra de l’abecedari grec, l’èpsilon.  
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longitud del costat (L) dividida per E, L és sol normalitzar a 1. És a dir, al costat 

total de la imatge se li dóna la mesura d’1 unitat, per tal de fer més fàcil la raó 

de la graella.  

Una vegada es tenen totes les dades necessàries, s’estableix una relació entre 

la mesura de les graelles (E) i el nombre de capses que recobreixen la zona 

d’interès (N(E)): 

 ( )  (  ⁄ )  

Com ja hem vist en les anteriors fórmules, D indica la dimensió fractal de la 

escena. S’ha de tenir en compte que si no es compleix la relació anterior indica 

que a diferents escales no s’observa autosimilitud. 

Operarem la fórmula anterior per tal d’obtenir D mitjançant logaritmes: 

     ⁄                 ⁄                           
     

    
 

Com ja he dit, agafarem un dels costats de tota la imatge com la unitat (és a dir, 

1), de manera que simplificarem els càlculs de la mesura de cada quadricula 

anomenant (1/E) al que en la fórmula anterior hem anomenat E. Per entendre 

bé la raó d’aquest canvi, vegem un exemple. Si la imatge de la qual volem 

calcular la dimensió fractal té una amplada de X cm, i hi dibuixem una graella 

de Y quadrícules, per obtenir la mesura de cada quadrícula ho obtindrem a 

partir de X/Y. Per no dificultar les operacions, li donarem valor 1 a X. Vegem 

així com resulta la fórmula: 

   
     

   (
 
 )

 

Operem amb logaritmes: 

  
     

      
 
     

     
 

Finalment, la fórmula de la dimensió fractal és la següent: 
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On N és el nombre total de capses que content part del fractal i E la raó de les 

capses, és a dir, si és una graella de 10x10, la raó serà 10. 

Per obtenir D, s’ha de fer una representació en els eixos cartesians per calcular 

posteriorment la pendent de la recta que es formarà. En l’eix d’ordenades9 hi 

situarem Log (N) i en l’eix d’abscisses10 Log (1/E). A continuació és representen 

els valors obtinguts a diferents escales que formaran una recta en el pla. El 

pendent originat serà la dimensió fractal aproximada del fractal analitzat. A 

continuació, tenim un exemple d’aquesta recta, el pendent de la qual és 1.26 i 

ens indica la dimensió fractal. 

 

Un cop hem vist tota la teoria del box counting, passem a veure un exemple 

pràctic de com calcular la dimensió d’un fractal mitjançant aquest mètode. He 

triat la corba de Koch, que ja hem conegut anteriorment11. El següent pas és 

col·locar una graella sobre la imatge. Amb qualsevol programa de retoc 

d’imatges és pot dur a terme aquest pas, però en aquest cas, utilitzarem 

l’autoCAD.  

Primer de tot obrirem un fitxer AutoCAD en blanc. Copiarem una imatge i 

l’enganxarem. Ens demanarà precisar un punt qualsevol en el que enganxarà 

la imatge, ens demanarà l’escala i per últim l’angle (0º). A continuació, 

inserirem la taula (Inici/Anotació/Taula) i se’ns obrirà la següent finestra: 

                                                           
 

9
 Recta vertical dels eixos cartesians que representa l’eix de les y. 

10
 Recta horitzontal dels eixos cartesians que representa l’eix de les x. 

11
 Veure apartat 2.2 Una mica d’història. 
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En aquest cas, hem inserit 11 columnes i 11 files (una graella 11x11) i sobretot 

hem donat la mateixa mesura a l’alçada i l’amplada de les files i columnes, per 

tal de que les capses siguin quadrades.  
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A continuació, hem de contar el nombre de capses que conten part de la corba 

de Koch. En la següent imatge, en la qual hem donat color a les capses, podem 

contar-les amb més facilitat.  

 

Hi ha 48 quadrats de color vermell. Per tant apliquem la fórmula per obtenir la 

dimensió fractal. 

  
    

    
  
     

     
          

Si repetim la mateixa operació amb una graella cada cop més petita ens 

aproparem cada cop més a la dimensió fractal de la imatge. A continuació, hem 

posat una graella de 21x21 i una altra de 31x31, i com hem fet abans hem 

pintat les capses que contenen part del fractal. 
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En la imatge de l’esquerra (21x21) hi ha 130 quadrats de color vermell, i en la 

imatge de la dreta (31x31) 201. Per tant aplicant un altre cop la fórmula de la 

dimensió: 

  
    

    
  
      

     
          

  
    

    
  
      

     
          

Per tant, podem veure que la dimensió de la corba de Koch està entre 1 i 2 i 

s’apropa cada cop més a 1 que no pas a 2.  

2.9 CREACIÓ DE FRACTALS 

Com ja hem vist, no és gaire difícil crear un fractal. Si agafem un llapis i un 

paper, podem dibuixar simples fractals d’autosimilitud exacta. A partir d’un 

iniciador, és a dir, el nostre element de partida, i aplicant un patró de 

modificació anomenat generador. És van fent iteracions d’aquest procés i així 

s’obté un fractal d’autosimilitud exacta. En el següent enllaç podem jugar amb 

la creació d’alguns d’aquests fractals a partir dels seus iniciadors. 

http://www.dma.fi.upm.es/java/geometriafractal/clasicos-I/app_koch.html 

Però, i si volem crear altres tipus de fractals? Quan Mandelbrot es va endinsar 

en el món dels fractals, no tenia les facilitats que avui en dia tenim tots a l’abast 

amb un ordinador. Hi ha molts softwares que ens permeten crear fractals a 

partir de nombres complexos i de moltes altres formes. Chaoscope, Apophysis, 

Fractal Extrem, Fractal Explorer, etc. són exemples dels programes que es 

poden utilitzar per crear aquestes magnífiques imatges.  

Vegem alguna captura de pantalla d’aquests programes que ens permeten 

treure l’artista que portem a dins: 

 

 

 

http://www.dma.fi.upm.es/java/geometriafractal/clasicos-I/app_koch.html
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Ultrafractal 5.0: 

 

Apophysis: 
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Xaos: 

 

Aquest últim, el xaos, ens permet fer zoom a imatges fractals que podem crear 

o simplement triar aleatòriament. És molt útil i didàctic per tal d’observar la 

propietat infinita dels fractals com també l’autosemblança i els detalls a simple 

vista.  

2.10 APLICACIONS DELS FRACTALS 

Els fractals no només ens són útils en el món de les matemàtiques, perquè com 

ja hem vist, estan relacionats amb tot allò irregular o fracturat, com el seu propi 

nom indica. Per tant, podem relacionar-los amb molts més àmbits de la nostra 

vida, com per exemple la natura, l’economia, l’art... entre d’altres. En aquest 

apartat ens sorprendrem amb la infinitat de coses a les quals podem aplicar els 

fractals i que fins ara no ens havíem parat a pensar-ho.  

Com va dir Michael Fielding Barnsley, a la introducció del curs Geometria 

Fractal de l’Institut de Tecnologia d’Atlanta: “La geometria fractal canviarà a 

fons la vostra visió de les coses. Seguir llegint és perillós. S’arrisca a perdre 

definitivament la visió inofensiva dels núvols, boscos, galàxies, fulles, flors, 

roques, muntanyes, tapissos i altres coses. Mai més tornarà a recuperar les 
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interpretacions d’aquests objectes que fins ara li eren familiars”. Així doncs, 

passem a veure una de les parts més curioses del treball. 

Fractals a la natura: 

A la natura, els objectes fractals solen aparèixer en dos circumstancies o 

situacions: fronteres i arbres. En les “fronteres” hi inclourem tots els casos en 

que entren en contacte dos medis humans, naturals, físics, químics, etc. o bé 

dos superfícies diferents: frontera entre països, riberes dels rius, núvols... En el 

cas dels “arbres” hi inclourem tots aquells en que es produeix una ramificació 

amb autosimilitud: arbustos y plantes, conques fluvials, afluents, barrancs...  

Ara que hem vist les dues formes en les quals poden aparèixer els fractals en 

la natura, vegem unes imatges de formes fractals en la natura:  

    

Curiosament també el bròquil és un fractal present en la natura. Si arranquem 

un tros d’aquest, veurem que és igual que el bròquil sencer. Presenta doncs 

autosimilitud. Com també en alguns fòssils, en la següent imatge veiem el cas 

en les ammonites, que en les seves línies de sutura hi podem observar 

l’estructura fractal i la proporció àuria12.  

                                                           
 

12
 El nombre àuric és un nombre irracional que correspon a  

  √ 

 
 representat per la lletra grega fi Φ. 

Aquest nombre està present en molts llocs de la nostra vida, en la natura, en el nostre cos… Ja es coneix 
des de l’any 2000 a.C pels babilònics.  
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Fractals en la música: 

Beethoven, juntament amb Bach i Mozart van passar a la història com grans 

compositors d’obres clàssiques que perduraran per a sempre com a increïbles 

composicions. Per molt que costi creure-ho, els fractals també estan integrats 

en aquestes obres clàssiques. El que no es sap és si va ser de forma 

intencionada o no. 

Si s’analitza una de les obres d’algun autor clàssic, podrem observar que les 

seves composicions estan formades per 32 unitats o compassos, i que a la 

vegada es van dividint successivament (32, 16, 8, 4, 2). D’aquesta forma, 

s’obté una successió binària que posseeix autosimilitud pròpia de les 

estructures fractals. 

Però, la unió de música i fractals no es queda en la música clàssica. 

Actualment es creen bases de música techno amb estructures fractals. Richard 

F. Voss és un físic estatunidenc creu que existeix una relació entre la manera 

en que el nostre sistema sensorial envia la informació al sistema nerviós i les 

dimensions fractals. D’aquesta manera la música amb estructures fractals creu 

que es grata per a l’oïda humana. 

A continuació explicarem el funcionament d’un programa anomenat Generador 

de Voss, que genera música fractal mitjançant el mètode de F. Voss. El 

funcionament és el següent: 

1. S’escullen tres daus de sis cares però de diferents mesures.  

2. A la primera tirada es llancen els tres daus i s’anota la suma dels tres 

valors obtinguts. 
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3. En la segona tirada es llancen els daus petit i mitjà i es sumen els 

resultats juntament al primer valor del dau gran. 

4. En la tercera tirada es llança el petit i es suma el valor obtingut als valors 

del major dau de la primera tirada i del mitjà de la segona tirada. 

5. Es reinicia el procés i es reiteren els 4 primers passos ad infinitum. 

En la següent taula entendrem millor els anteriors passos en un exemple: 

Pas Daus a llançar Valors obtinguts Suma 

1 Major, mitjà i menor 4, 1, 6 4+1+6 = 11 

2 Mitjà i menor 2, 3 4+2+3 = 9 

3 Menor 6 4+2+6 = 12 

4 Major, mitjà i menor 5, 4, 1 5+4+1 = 10 

 

Si a cada valor obtingut se li fem correspondre un so determinat s’obtenen 

melodies que no s’assemblen pas a melodies creades aleatòriament.  

En la següent pàgina web es poden descarregar melodies de música fractal: 

http://www.tursiops.cc/fm/  

Fractals en l’art: 

Les matemàtiques i l’art sempre han anat molt de la mà, ja des de temps ben 

llunyans les formes geomètriques s’utilitzaven pels cubistes o per tal de 

construir complexes catedrals gòtiques. Però de ben segur que no ens havíem 

adonat mai de la presència dels fractals en aquest. Pot ser l’art és una de les 

majors aplicacions dels fractals, i gaire bé sempre es fa amb l’ús de programes 

informàtics o softwares. Mitjançant aquests és genera la forma fractal i 

posteriorment es poden retocar amb altres programes de retoc fotogràfic.  

Molts artistes com per exemple Linda Allison (Figura 1: Different Strokes), 

Sylvie Gallet (Figura 2: Bonhomme de Neige) o Nada Kringels (Figura 3: And 

how is your Husband Mrs. Escher?). Aquesta última és una dona de 

procedència alemanya que va estar vivint a Espanya durant 14 anys per tal 

d’aprendre a utilitzar el programa Ultra Fractal. Com ja hem dit, per tal d’obtenir 

http://www.tursiops.cc/fm/
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imatges fractals i a partir d’aquestes crear fabuloses obres d’art utilitzen 

programes informàtics.  

    

Figura 1 Linda Allison     Figura 2 Sylve Gallet 

 

Figura 3 Nada Kringels 

Actualment s’està donant molt a conèixer aquesta aplicació dels fractals, ja que 

com podem comprovar els resultats són impressionants. Les imatges formades 

per iteració de funcions són fabuloses, i si a més a més ho deixem en mans de 

professionals de la fotografia i l’art, els resultats són fantàstics. Ho podem veure 

en les següents imatges que formen part del projecte The fractal Alhambra 

Project, en el qual es pretenia barrejar d’una forma artística i visual els fractals 

amb les imatges de l’Alhambra. Sota cada imatge trobem l’autor de les 

esplèndides fotografies. 

javascript:;
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Figura 1 Thomas Emrich     Figura 2 Robert Williams 

 

  

Figura 3 Linda Allison    Figura 4 Edward Perry 

 

Fractals en l’arquitectura:  

Com ja hem vist, els fractals els tenim presents en molts llocs de la nostra vida 

quotidiana i pot ser no parem l’atenció que requereixen. En l’anàlisi fractal de 

magnífiques obres de l’arquitectura, trobem una similitud estructural en la forma 

en que els patrons es repeteixen a diferents nivells al llarg de la construcció. 
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Podem trobar fractals en alguns estils, com per exemple en el gòtic13. En 

aquest estil arquitectònic predomina l’arc apuntat14, i on s’observa una 

seqüència d’elements a la façana. Ho podem veure en un exemple, com el de 

la Catedral de Reims, a França: 

 

També apreciem aquest tipus d’arquitectura en la forma d’un rosetó: 

   

Com podem apreciar, aquí els fractals no tenen autosimilitud exacta ni 

compleixen totes les seves propietats, però tenen alguna de les seves 

característiques. 

 

                                                           
 

13
 Forma artística compresa entre el romànic i el renaixement, que es va desenvolupar a l’Europa 

Occidental a la Baixa Edat Mitjana (s.XII-XV). 
14

 Element de l’arquitectura gòtica, també conegut com arc ojival, de forma ovalada.  



Estudi del desenvolupament fractal en les cèl·lules cancerígenes 

 

39 
 
 

2.11 EL CÀNCER 

Com acabem de veure, els fractals estan presents en molts llocs de les nostres 

vides on abans no hi havíem dedicat ni un instant a fixar-nos-hi. Com sempre, 

el millor es guarda pel final, i per això ara dedicarem aquest apartat del treball 

per parlar dels fractals i el càncer. Abans d’exposar la teoria d’Antoni Bru, la 

qual ens relaciona aquest dos temes que semblen antagònics a primera vista, 

farem cinc cèntims sobre el càncer, això ens permetrà entendre millor la relació 

amb els fractals. 

Avui en dia, el càncer no és res desconegut per a qualsevol de nosaltres. 

Desgraciadament, segons la OMS (Organització Mundial de la Salud) és el 

causant d’un 13% de les morts totals al món. A més a més, s’espera que 

segueixi augmentant en tot el món i arribi a l’esgarrifosa xifra de 13.1 milions 

sobre el 2030.  

Quan es parla del càncer, s’entén per un grup de malalties que poden afectar 

qualsevol part de l’organisme, també podem anomenar-lo tumor maligne o 

neoplàsia maligna. Aquest tumor és causat per una multiplicació ràpida i 

anòmala de les cèl·lules anormals que s’estenen més enllà dels seus límits 

habituals i poden envair parts adjacents del cos o propagar-se a altres òrgans, 

aquest procés es conegut com a metàstasis. Les metàstasis són la principal 

causa de la mort per càncer.   

La principal causa del càncer comença en una cèl·lula, aquesta sol ser normal 

però pateix una transformació  o alteració, que és el resultat de la interacció 

entre factors genètics i altres agents externs. Aquests agents externs poden ser 

físics (radiacions ultraviolada...), químics (tabac, contaminants...) i biològics 

(infeccions de virus, bacteris o paràsits). 

Si observem la següent imatge comprendrem com es dóna aquesta 

multiplicació accelerada y descontrolada d’un grup de cèl·lules cancerígenes 

formant un tumor.  
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Les idees convencionals sobre la dinàmica dels tumors creuen que aquestes 

cèl·lules creixen de forma exponencial. Ara veurem un altre punt de vista a 

aquest pensament, el d’Antoni Bru, que no creu que això sigui cert. 

2.12 FRACTALS I CÀNCER: TEORIA D’ANTONI BRÚ 

Antoni Brú Espino és Doctor en Física per la Universitat Complutense de 

Madrid. Aquest físic espanyol, va néixer a Madrid l’any 1962, i porta treballat 

des de 1990 en tot tipus de centres d’investigació. Al 1993 és quan va 

començar a investigar sobre la dinàmica del creixement tumoral. Com ja hem 

dit en l’apartat anterior, les cèl·lules cancerígenes és reprodueixen de forma 

molt ràpida, i aquí és on es centrava l’estudi d’Antoni Brú i el seu equip. La 

base teòrica i experimental que sustenta la seva hipòtesis prové d’estudis 

matemàtics i valoracions de creixement de colònies de cèl·lules tumorals in 

vitro15 e in vivo16. La teoria d’Antoni Bru és molt complexa i es podia veure 

publicada amb el títol de “La dinàmica universal del creixement tumoral”, que va 

aparèixer en les pàgines de la revista Biophysical Journal. El creixement de les  

colònies que van estudiar tenen unes característiques determinades. Vegem a 

continuació els principals punts que va exposar la teoria d’Antoni Brú: 

                                                           
 

15
 Expressió llatina utilitzada per descriure experiments bioquímics que es duen a terme en un 

ambient artificial.  
16

 Expressió llatina utilitzada per descriure procesos estudiats dins d’un organismo viu.  
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 Disposa d’un creixement lineal, és a dir, que el seu radi mitjà creix a 

distàncies iguals en temps iguals. No és com deien un creixement 

exponencial, sinó que segueix unes pautes, és lineal. 

 La part més maligna del tumor és el seu contorn, és a dir, la frontera de 

les cèl·lules cancerígenes amb els teixits sans circumdants. 

 Mitjançant el desplaçament cap a les bores del tumor, aquest va obtenint 

el espai necessari per al seu creixement. D’aquesta manera, movent-se 

cap a la part més perifèrica del tumor, les cèl·lules van optimitzant 

l’espai.  

 El contorn de qualsevol tumor és un fractal: una corba que té la mateixa 

forma vista des de prop o lluny, com ja em vist en les característiques 

principals dels fractals. 

 Es dóna gran importància al sistema immunològic en la lluita contra 

aquesta malaltia, ja que alguns sistemes immunològics dèbils poden 

donar lloc a que apareguin processos tumorals. 

 Aquest mecanisme de creixement de les cèl·lules anormals del qual hem 

parlat és idèntic en tot tipus de tumors. Tant en casos d’animals o 

humans, o assajos in vitro o dins del cos humà. Aquest creixement és 

igual per a tots.  

 Antoni Bru creu que la teràpia per combatre els tumors ha de posseir un 

principi únic: anul·lar el mecanisme de reproducció. Deixa de banda la 

radio i quimioteràpia. 

Havent vist així uns quants punts de la teoria d’Antoni Bru, comprenem millor el 

que aquest físic va descobrir. Els seus experiments i la seva teoria han 

comportat una gran repercussió social, ja que per a molts, tot el que diu l’Antoni 

Bru pot ser considerat una bajanada. En el següent fragment extret de la teoria 

d’Antoni Bru comprendrem quina és la solució que ell proposa: 

“Això implica que el factor essencial per al creixement d’un tumor no són els 

nutrients que li arriben per la sang, sinó l’espai lliure per on les cèl·lules poden 

proliferar. (...) Sol pensar-se que les cèl·lules canceroses no respecten la 

inhibició lateral (és a dir, que segueixen dividint-se encara després de prendre 
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contacte amb altres cèl·lules), però jo crec que sí la respecten. Per això no 

proliferen en el centre del tumor, sinó en les fronteres, on hi ha més espai”. 

D’aquest petit paràgraf deduïm que per a Antoni Bru les cèl·lules cancerígenes 

proliferen buscant aquells llocs buits que troben. Per aquest motiu caldrà omplir 

aquests forats per tal d’evitar el creixement i proliferació. Vegem-ho explicat en 

un article del Periódico de Aragón del 9/06/2005: 

“El físic va senyalar que al 2003 van comprovar en ratolins que el fàrmac G-

CSF, basat en una molècula natural, estimula la producció de neutròfils17 fins 

ocupar els espais lliures i bloquejar el creixement del tumor. Al juny de 2004, 

van assajar-ho amb èxit en un pacient de 56 anys amb un hepatocarcinoma18 

que sofria hepatitis C i cirrosis i es trobava en fase terminal. Va ser tractat 

mitjançant estimulació òssia i generació de grans quantitats de neutròfils. En 

uns mesos, el hepatocarcinoma va remetre i el pacient es va reintegrar al 

treball” 

Com ja hem dit en un dels punts anteriors, donant gran importància al sistema 

immunològic creient que aquest permetrà bloquejar aquells espais buits que 

són els causants de la proliferació de les cèl·lules anòmales.  

Finalment, cal dir que la societat actual no ha acceptat gaire bé la teoria 

d’Antoni Bru. Aquesta investigació ha estat acollida amb gran escepticisme dins 

de la comunitat oncològica, els assajos clínics d’aquest físic van ser denegats 

pels oncòlegs espanyols.  

 

 

 

                                                           
 

17
 Tipus de leucòcit granular, una de les principals cèl·lules del sistema immunitari que té la funció de 

fagocitar.  
18

 Tumor maligne primari més freqüent del fetge.  
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3. PART PRÀCTICA 

3.1 HIPÒTESI 

Per a aquesta part del treball, estudiarem la dimensió fractal de diversos tumors 

per veure si hi trobem alguna relació. Ens plantegem les dues hipòtesis 

següents: 

 “Pot ser que la dimensió fractal d’un tumor benigne sigui d’un nombre 

enter, i en canvi que la d’un tumor maligne sigui un nombre fraccionari”. 

 “La evolució d’un tumor maligne es podria veure reflectida en un 

augment de la seva dimensió fractal.” 

Això ho podríem explicar ja que d’acord amb la teoria fractal, una corba té 

poques rugositats i irregularitats té una dimensió fractal natural, és a dir, una 

forma euclidiana, com passaria en la primera hipòtesi. Un tumor benigne és 

aquell que té poques irregularitats en el seu perímetre ja que és així com 

s’identifica. Les parets més llises d’aquest tumor impedeixen que les cèl·lules 

atípiques que el formen tendeixin a escampar-se. Pel contrari, la dimensió 

fractal d’aquelles imatges més irregulars i caòtiques no serà natural ni entera, 

serà fraccionària. Aquest és el cas d’un tumor maligne el perímetre del qual és 

molt irregular, d’aquesta forma les cèl·lules cancerígenes que el formen poden 

prendre l’espai i escampar-se.  

Com ja hem vist, seguint la teoria d’Antoni Bru, les cèl·lules cancerígenes 

requereixen estar rodejades d’altres que no ho siguin per tal de dividir-se i tenir  

espai que ocupar. Per aquest motiu, aquells tumors que tenen rugositat i 

perímetre amb formes còncaves tenen més espai del qual apoderar-se. En 

canvi, aquells tumors de perímetre llis i rodó no tenen zones corbades en les 

quals hi hagi espai per envair.  
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Per demostrar si aquestes hipòtesis són certes, hem triat 2 tumors. El primer 

d’ells és benigne19, i l’altre és  maligne. D’aquet últim en tenim dos TAC, a l’abril 

i l’altre a l’octubre. Cal dir, que tots aquests tumors són de pacients de la 

Clínica de Ponent de Lleida, però que són anònims per tal de respectar la 

confidencialitat dels pacients.  

Les tècniques actuals de càlcul de la dimensió fractal d’una imatge requereixen 

software que no estan al nostre abast i imatges computeritzades, de les quals 

no disposem. Per aquest motiu, ens caldrà filtrar els resultats i interpretar-los en 

el seu context. En aquest cas, farem els càlculs de la dimensió fractal 

mitjançant la tècnica del box counting (veure apartat 2.8). 

Les tres imatges les hem obtingut a partir dels TAC de dos pacients diferents. 

Un TAC és l’acrònim corresponent a Tomografia Axial Computeritzada i ens 

proporciona mitjançant raig X un seguit de imatges que corresponen a talls o 

seccions de l’interior del pacient. En un TAC s’obtenen moltes imatges dels 

talls, per exemple, com en aquests casos, des del pit fins a la pelvis. Hem 

hagut d’observar tots els talls fins trobar aquell en què es troba el tumor.  

Al primer pacient l’anomenarem pacient A, el qual té un tumor benigne a la 

glàndula suprarenal20. L’altre, l’anomenarem pacient B, el qual té un tumor 

maligne al fetge. D’aquest últim en veurem l’evolució des del mes d’abril al mes 

d’octubre, per tal de veure com evoluciona la dimensió fractal del tumor. 

 

 

 

                                                           
 

19
 Un tumor benigne és aquell que té manca de malignitat com els tumor cancerosos. Aquest tipus de 

tumor no creix de forma desproporcionada ni agresiva, ni invaiex teixits adjacents. 
20

 Glàndules situades al damunt dels ronyons la funció de les quals és regular les respostes a l’estrès a 
partir de la síntesi de corticosteroides.  
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3.2 ANÀLISIS DE LA DIMENSIÓ FRACTAL DELS 

TUMORS  

Primer de tot observarem cada un dels TAC’s que estudiarem i mirarem la 

situació del tumor. Cal tenir en compte que el color de les imatges ha estat 

modificat per tal de veure més clarament la silueta dels tumors, ja que sinó és 

una mica difícil de percebre el seu contorn. 

Començarem veient el TAC proporcionat del pacient A: 

 

Les línies vermelles assenyalen el petit tumor suprarenal del pacient A. Com 

hem explicat abans, el tac és un tall horitzontal i com podem veure es pot 

observar tot l’interior del pacient. A dalt de tot de la imatge hi podem veure el 

budell gruixut entre d’altres.  
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En la següent imatge hi veiem els dos TACS del pacient B ordenats 

cronològicament i assenyalats amb línies vermelles:  
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Un cop hem vist els 2 tumors amb els que treballarem, passem a calcular la 

dimensió fractal mitjançant la tècnica del box counting dels mateixos. Per tal de 

facilitar la feina en el recompte de caixes situades al damunt del perímetre dels 

tumors, hem repassat el seu contorn amb una línia negra en el cas del pacient 

B i una línia verda en el cas del pacient A. Com ja hem dit, no disposem de 

imatges molt computeritzades ni softwares de càlcul de dimensió fractal. Per 

poder facilitar els càlculs en el mètode del recompte de caixes, hem marcat el 

perímetre del tumor en cada imatge. Vegem com han quedat aquestes tres 

imatges: 

 Tumor benigne del pacient A: 

 

 Tumor maligne d’abril del pacient B: 

 

 Tumor maligne d’octubre del pacient B: 
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Podem començar doncs amb la tècnica del recompte de capses per calcular la 

dimensió fractal dels tumors, com ja vam explicar en l’apartat 2.8 utilitzarem 

l’autoCAD per introduir les graelles i fer-ne el recompte. 

Comencem amb el tumor del pacient A: 

 

En la imatge de l’esquerra la graella és de 10x10, la del mig és de 20x20 i 

l’última de 30x30. Aquelles capses colorejades de rosa són les que contenen 

part del perímetre del tumor. Per tal de fer el recompte d’una manera més 

senzilla, n’extraurem l’imatge del fons i obtindrem el següent: 
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Al de l’esquerra hi ha 10 capses de color rosa, al del mig hi ha 19 capses i per 

últim, a la dreta hi ha 32 capses.  

Calculem doncs la dimensió fractal del tumor amb l’anterior informació: 

  
    

     
 
     

     
   

  
    

    
 
     

     
        

  
    

    
 
     

     
       

Calculem la mitjana de les tres dimensions: 

              

 
         

Per tant ho podem aproximar a 1. La dimensió fractal d’aquest tumor benigne 

no és fraccionària, pel contrari és un nombre enter. 

Passem a veure els tumor d’abril del pacient B: 

 

Les graelles són de 10x10, 20x20 i 30x30 d’esquerra a dreta. Per calcular millor 

el nombre de capses de color vegem la imatge per separat: 
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La imatge de l’esquerra té 25 capses vermelles, la del mig en té 64 i per últim 

101.  

Calculem ara les dimensions fractals: 

  
    

    
 
     

     
        

  
    

    
 
     

     
        

  
    

    
 
      

     
        

Fem la mitja dels tres resultats anteriors: 

                    

 
       

Vegem ara el segon TAC, el d’octubre, del pacient B:  

             

Aquest és el tumor obtingut a l’octubre, el qual té graelles de 10x10, 20x20 i 

30x30 d’esquerra a dreta. Per tal de contar millor les capses de vermell farem 

el mateix que en el tumor anterior, i extraurem la graella a part: 
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El de l’esquerra té 31 capses vermelles, el del mig en té 63 i per últim el de la 

dreta en té 104. Passem a calcular la dimensió fractal en les tres escales: 

  
    

    
 
     

     
        

  
    

    
 
     

     
        

  
    

    
 
      

     
        

A partir dels tres resultats anterior, farem la mitjana: 

                    

 
        

A diferència del tumor benigne, la dimensió fractal d’aquest tumor és en els dos 

casos un nombre fraccionari. 

Després de tants càlculs, vegem-los millor tots en una mateixa taula: 

Pacient D.F (10x10) D.F (20x20) D.F (30x30) D.F mitjana 

A 1 0.9828 1.08 1 

B (abril) 1.3979 1.3882 1.3569 1.381 

B (octubre) 1.4913 1.383 1.3655 1.4132 
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3.3 CONCLUSIONS 

Podem extreure finalment les conclusions d’aquest petit estudi. Com podem 

veure en els resultats de la taula anterior, la dimensió fractal del tumor del 

pacient A és natural i per tant és euclidiana, tal com exposava la nostra 

hipòtesi. El tumor del pacient A és el benigne i per tant el seu perímetre es pot 

considerar gairebé rodó. D’aquesta forma, com ja hem explicat, la seva 

capacitat de dividir-se i escampar-se és nul·la. El tumor no té la seva superfície 

rugosa, amb cavitats i forma fractal, per tant no aconsegueix trobar nous llocs 

buits com hem explicat. 

En canvi, en l’altre tumor comprovem que té una forma irregular i amb corbes 

còncaves ja què la seva dimensió no és entera. Considerarem la seva dimensió 

fractal i no pas euclidiana com en el cas del tumor A. A més a més, la dimensió 

fractal del segon tumor tendeix a créixer de l’abril a l’octubre, en comptes de 

tendir a 1, és a dir, tendir a la dimensió euclidiana i entera del tumor benigne A. 

D’aquesta forma podem dir que presenta un creixem al llarg d’aquest temps, i 

que les cèl·lules del seu perímetre tenen més espai que ocupar.  
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4. CONCLUSIÓ 

Ja hem arribat a la fí d’aquest treball i podem concloure amb una molt bona 

visió d’aquest. He après com aquestes formes caòtiques i irregulars estan 

presents en les nostres vides, ja com també la seva recent història en el món 

de les matemàtiques.  

He après també com poder relacionar les matemàtiques i la medicina en un 

únic treball, i aplicar d’una forma útil tot allò que he anat aprenent al llarg del 

treball. No ha estat pas una feina fàcil, ha estat necessari un treball permanent i 

un gran esforç per tal d’entendre tot allò que els fractals abarquen. Desprès de 

totes les complicacions que m’he trobat pel camí, tant a l’hora de redactar d’una 

forma entenedora la part teòrica, com per dur a terme la part pràctica, puc 

concloure el treball amb una grata satisfacció. 
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