PROTOCOL D’EXPERIMENTACIÓ 3-4 ESO I BATX

Descobreix
els patrons
de la natura
Les matemàtiques ens ajuden a entendre’ls.
www.pcb.ub.edu/recercaensocietat

Descobreix els patrons de la natura
Esbrina com les matemàtiques ens ajuden a explicar com es
formen els diferents patrons que trobem a la natura

Introducció
T’has demanat algun cop perquè els tigres i les girafes tenen taques i en canvi els
éssers humans no en tenen?
Guepards, tigres i éssers humans pertanyem a la família dels mamífers. Ara bé,
formem part d’espècies diferents, i això es reflecteix al nostre aspecte. Però, en tot
cas, què és el que ens fa diferents?
Podríem pensar que la natura és una mena de llibre de receptes amb una de molt
precisa per a cada espècie. Malgrat això, pràcticament tots els essers vius comencen
la seva vida de la mateixa forma: a partir d’una sola cèl·lula. És realment factible que
cada espècie hagi creat una maquinària biològica especialitzada fins al darrer detall?
Recordem que l’evolució és lenta i que la majoria dels animals comparteixen els
mateixos components biològics bàsics. Llavors, què determina que un pelatge acabi
essent a ratlles, a taques o llis?
Durant ens darrers 50 anys s’han realitzat diversos estudis que podrien explicar la
formació de patrons fins i tot més enllà dels vestits dels animals. De fet, els patrons
són tan abundants a la natura que es poden trobar arreu, des dels huracans, les
petxines i els flocs de neu fins a les neurones i les seves connexions.

Què és un patró?
Encara que és difícil de definir què és un patró, perquè n’hi ha de molts tipus i molt
diferents entre ells, podríem dir que un patró és en general qualsevol seqüència que es
repeteix en l’espai o el temps.

Alguns patrons matemàtics
La successió de Fibonacci
La successió de Fibonacci és una successió matemàtica de nombres naturals tal que
cadascun dels seus termes és igual a la suma dels dos anteriors. Aquesta successió
fou descrita per primera vegada per Leonardo de Pisa (àlies Fibonacci) i cadascun
dels seus termes rep el nom de nombre de Fibonacci.
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Si es pren una successió de nombres naturals de tal forma que els dos primers termes
siguin
F(0) = 0
F(1) = 1
i cadascun dels següents termes és la suma dels dos anteriors:
F(n) = F(n-2) + F(n-1)
Aquesta successió és definida com:

La raó (el quocient) entre un terme i l'immediatament anterior varia tota l'estona, però
tendeix cap a un nombre irracional conegut com a "raó àuria" o nombre auri, que és la
solució positiva de l'equació x2-x-1=0, i es pot aproximar per 1,618033989.

Com dibuixar una espiral de Fibonacci
1. En un paper quadriculat, dibuixa 2 quadrats de 1 quadret de costat.
Aquests conformen un rectangle de 2x1.
2. A la part superior del rectangle, dibuixeu un altre quadrat, però aquesta
vegada, de 2x2 quadrets. Tot plegat forma un rectangle de 2x3.
3. A la part dreta del rectangle, dibuixeu un quadrat de 3 per 3 quadrets. Això
fa un rectangle de 5x3.
4. A la part inferior del rectangle, dibuixeu un quadrat de 5 per 5 quadrets.
Això fa un rectangle de 5x8.
5. Al costat esquerre del rectangle dibuixa un quadrat de 8 per 8 quadrets.
Això fa un rectangle de 13x8.
6. A la part superior del rectangle de 13x8, dibuixeu un quadrat de 13 per 13
quadrets.
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Les espirals de Fibonacci són bastant similars a l'espiral d'or, que es dibuixa
amb el nombre d’or, φ = 1,618.

És la proporció coneguda més agradable visualment per a l'ull. Hi ha un gran
nombre d’elements a la Natura que segueixen aquesta forma.
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De dalt a baix: Cargol, Girasol, Pinya, Galàxia, Huracà.

L’home ha aprofitat aquesta propietat per a realitzar retrats i fotografies
agradables a l’ull humà:

Esquerra: La mona Lisa; Dreta: superior, paisatge; inferior, logo de twiter.
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Precaucions de seguretat
Informa't
Localitza els elements de seguretat del laboratori o de l'espai habilitat per a experimentar (extintors,
dutxes o bany, sortides, etc.). Llegeix atentament les instruccions abans de fer un experiment. No
oblidis llegir les etiquetes de seguretat de reactius i aparells.

Utilitza vestimenta adequada
Guants, bata i ulleres de protecció.

Normes generals
Està prohibit fumar, menjar o beure al laboratori o a l'espai habilitat per a experimentar. Renta't les mans
abans de deixar el laboratori. Treballa amb ordre, netedat i sense presses. Si es vessa un producte, recullho immediatament. Deixa sempre el material net i endreçat. No utilitzis mai un equip o aparell sense
saber perfectament el seu funcionament.

Manipulació del vidre
Protegeix les teves mans quan manipulis material de vidre i presta atenció a la seva temperatura, ja que el
vidre calent no es distingeix del fred. No utilitzis material de vidre esquerdat.

Productes químics
No utilitzis cap flascó de reactius al que li falti l'etiqueta. No oloris, inhalis, provis o toquis els productes
químics. No pipetegis mai amb la boca. Posa't guants i renta't les mans sovint si utilitzes productes tòxics
o corrosius. No apropis envasos de reactius a una flama. No escalfis líquids inflamables. Transporta les
ampolles agafades del fons, mai de la boca.

Eliminació de residus
Diposita en contenidors especials i degudament senyalitzats: el vidre trencat, els reactius tòxics, nocius o
perjudicials per al medi ambient, els residus biològics. En cap cas s'abocaran residus sòlids a la pica.
En cas d'accident, avisa immediatament a l’investigador.
Recorda: Davant qualsevol dubte, consulta amb l’investigador.
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Patrons de reacció-difusió
La primera persona que va proposar una descripció matemàtica que expliqués la
formació de patrons va ser Alan Turing (1952). Turing va formular l’equació de reacciódifusió que permet explicar, per exemple, els patrons en la pell dels animals. En aquest
taller intentarem entendre la lògica matemàtica darrere aquestes equacions que amb
elegància expliquen l’aparició de patrons a diferents escales i escenaris naturals.
El que fa especials els patrons de Turing és que no requereixen cap configuració inicial
prefixada per a formar un patró final. Només dos elements que siguin capaços de
difondre’s i d’interaccionar entre ells. De la suma DIFUSIÓ + INTERACCIÓ poden
aparèixer alguns patrons estacionaris, o patrons de Turing.

Formació de patrons 1: La difusió
El primer ingredient que necessitem per entendre la teoria de Turing és la difusió. La
difusió apareix degut a l’existència de gradients. És el procés que descriu com
partícules tant de sòlids, líquids o gasos es mouen d’àrees de molta concentració a
àrees amb poca concentració.

Aquest moviment aleatori de les molècules s’anomena ‘moviment Brownià’ i prové de
l’energia cinètica que tenen les partícules i que macroscòpicament correspon a la seva
temperatura.
Quan considerem la difusió d’ions o molècules en una solució, és útil estimar el temps
requerit perquè aquestes es difonguin al llarg de certa distància.
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El solut es difon d’una àrea d’alta concentració de solut a una de baixa concentració
fins a arribar a l’equilibri.
Farem servir l’equació aproximada d’Einstein per a aproximar el coeficient de difusió
del nostre solvent. L’equació és la següent:

(t) temps de difusió
(x) distància de difusió
D coeficient de difusió
El coeficient de difusió és únic per a cada solut i solvent i ha de ser determinat
experimentalment.

Per què? Intenta respondre sense mirar la resposta!

RESPOSTA: Això és degut a que és una funció de nombrosos factors: pes molecular, temperatura de
la dissolució, viscositat, càrrega, forma del compost,… L’efecte global d’aquests paràmetres és un
observable empíric.

Experiment de difusió
En aquest experiment cada grup estudiarà la difusió de tinta en aigua i en farà la
caracterització. També entendrem l’impacte que té el canvi de temperatura a una
dissolució.
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Material necessari

Vas de precipitats

Pipeta

Gradetes per Eppendorfs

Proveta

Puntes grogues

Cronòmetre

Eppendorfs

Tinta

Procediment experimental 1
1.
2.
3.
4.

Posa el cronòmetre a zero.
Omple la proveta fins a 100ml d’aigua.
Aspira 100µ del contingut de l’Eppendorf de tinta A amb la pipeta.
Un membre de l’equip deixa caure la quantitat aspirada a la proveta mentre un
altre membre mesura el temps posant en marxa el cronòmetre.
5. Apunta el temps que triga la tinta a arribar a l’extrem de la proveta per difusió
en segons.
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6. A partir de l’equació d’Einstein, calcula el coeficient de difusió de la substància
A en aigua. Escriu el valor a la casella de 25ºC. La x serà l’alçada de la
columna d’aigua.

Distància (cm)

Temps (s)

D (coef) (cm2/s)

Temperatura (oC)
25ºC

Procediment experimental 2
1. Repeteix el procediment 1. Aquesta vegada mesura el temps que triga la tinta
a creuar les diferents marques de la proveta. Assegura’t de tenir almenys 3 de
les dades.
2. Apunta els resultats al següent quadre.

Distància (cm)

Temps (s)

Temps teòric 8 (s)

0
9
13.5
18
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3. Dibuixa la relació t (x2) al paper quadriculat. L’eix de les y serà el temps, el de
les x les posicions a la proveta. Comprova que es compleix la relació
d’Einstein.

Procediment experimental 3
1.
2.
3.
4.

Torna a posar el cronòmetre a zero.
Buida la proveta. Torna a ficar 100ml d’aigua, aquesta vegada calenta.
Aspira 100ul de tinta de nou.
Un membre de l’equip deixa caure la gota de tinta mentre un altre membre
mesura el temps posant en marxa el cronòmetre. Apunta a la taula el temps en
què la tinta arriba al final de la proveta.
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5. Calcula de nou el coeficient de difusió. Apunta el valor a la posició 80ºC.

Distància (cm)

Temps (s)

D (coef) (cm2/s)

Temperatura (oC)
80ºC

Com influeix la temperatura en la difusió de la tinta en aigua? Per què
creus que és així?

Formació de patrons 2: La reacció
En química, una reacció és un procés termodinàmic en què una o més substàncies
(reactius) es transformen, canviant la seva estructura molecular i els seus enllaços per
a transformar-se en nous productes. Malgrat això, una reacció pot ser qualsevol
procés en què la combinació d’una o més substàncies doni lloc a un resultat diferent
de la simple suma de les parts. Un exemple de sistema amb una reacció és el de
preses i depredadors.
Imaginem que tenim una població inicial de x conills i y guineus. En alguns moments
del temps els conills es reproduiran i pujaran la població de conills. Les guineus tindran
més preses a l’abast i llavors també es reproduiran més.
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Ara bé, si les guineus es multipliquen més i més, exhauriran la població de conills.
Finalment, algunes malauradament moriran de gana. La baixada de població de
guineus provocarà que els conills tornin a augmentar...
L’evolució dels conills i les guineus en el temps genera un patró constant però dinàmic.

Experiment de reacció
A continuació realitzarem un experiment on una reacció donarà lloc a la formació d’un
patró espacial.

Material necessari

Sabó de rentar plats

Tinta

Vas de precipitats

Pipeta

Gradetes per Eppendorfs

Eppendorfs

Placa de petri

Puntes grogues

Llet
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Procediment experimental

1

1. Omple la placa de petri de llet.
2. Aspira 100ul de l’Eppendorf de tinta amb una pipeta. Deixa-ho caure al centre
de la placa de petri.
3. Abans que la tinta es difongui, aspira 100ul del contingut de l’Eppendorf de
rentavaixelles amb una pipeta. Tira-ho al centre de la placa de petri.

Què observeu? Discutiu què pot haver provocat la reacció observada.

Formació de patrons 3: reacció-difusió
Què aporten els models de difusió-reacció respecte als models de reacció o els de
difusió?
Com s'explica a la introducció, una de les grans qüestions de la biologia del
desenvolupament és la complexitat dels organismes que emergeixen d'un sol òvul
fecundat. Durant molt de temps s’ha pensat que la resposta eren els gradients
químics. Si es tenen diferents substàncies químiques a diferents concentracions al
llarg d’un embrió, llavors s’obté una diferenciació de cèl·lules organitzada
especialment. D’aquesta manera, les cèl·lules desenvoluparan els diferents òrgans i
parts del cos.
La pregunta sobre com aquests gradients són creats ha estat objecte de gran debat.

El 1970, Francis Crick va proposar la
difusió com a possible explicació del
fenomen, proposant una equació que
descrivia matemàticament la seva teoria.

En l’actualitat, les noves tècniques de microscòpia han permès els científics mesurar a
temps real la concentració d’aquestes substàncies químiques a l’embrió. Gràcies a
això s’ha pogut identificar que faltava un terme de reacció a l’equació per a descriure
completament la formació dels patrons observats.
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Quan en comptes de tenir una reacció-difusió en una dimensió en tenim dos, els
patrons que es formen són molt més complexos. Aquests són els característics vestits
dels animals.

Aquests patrons es poden formar, per exemple, quan una de les dues substàncies
funciona com un activador i l’altra com un inhibidor i el coeficient de difusió de
l’inhibidor és més gran que el de l’activador.
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Els fractals
En la segona part d’aquest taller estudiarem un altre tipus de patrons: els fractals. La
idea de fractal va néixer d’estudiar objectes matemàtics que tenien una curiosa
propietat comú: la seva forma es va reproduint a diferents escales.

La corba de Kock
La corba de Koch va ser descrita per primera vegada pel matemàtic suec Helge von
Koch. La corba de Koch es pot generar a partir d’un segment. Per fer-ho:
1. Dividim el segment en tres parts iguals.

2. Construïm un triangle equilàter amb base al segment central i n’esborrem la base.

3. Repetim el procés amb els nous segments tantes vegades com vulguem.

Aquest fractal també s’anomena floc de neu de Koch perquè si es parteix d’un triangle
equilàter la figura resultant té una gran semblança amb els flocs de neu.
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Però els fractals no són només estructures matemàtiques. Ben aviat es van adonar
que la natura és plena d’aquestes estructures. Un exemple molt clar es dóna en les
falgueres. En aquesta planta cadascuna de les subfulles és una reproducció reduïda
de la fulla completa i passa el mateix amb cadascuna de les parts de les subfulles.

Altra vegada, podem descriure algunes d’aquestes estructures tan complexes amb
eines matemàtiques senzilles. Concretament, hi ha un tipus d’estructures fractals que
s’expliquen a partir d’un fenomen que ja ens és familiar: la difusió.
Els anomenats fractals DLA (Diffusion-Limited Agregation) van ser descrits el 1981 per
T.A. Witten i L.M. Sander. Per construir-los només necessitem una substància que es
difon i un punt o regió de l’espai que funcioni com a “llavor”. La idea és que si
qualsevol partícula toca la llavor, s’hi queda enganxada. Si després, una altra partícula
toca una partícula enganxada, també si adhereix.

Pot semblar sorprenent obtenir un patró que sembla complex a partir de normes tan
senzilles, però si hi pensem, per una partícula que es mou aleatòriament és molt difícil
passar entre les branques (el més probable és que s’acabi enganxant a alguna de les
ramificacions). Això fa que les noves partícules es quedin en capes més externes. En
la figura veiem en diferents colors partícules que han arribat a diferents temps.
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Aquesta estructura també representa la forma més eficient d’ocupar una superfície
(molta superfície amb poques partícules). Per exemple, les colònies de bacteris, quan
hi ha pocs nutrients disponibles, poden arribar a formar aquestes estructures perquè
és la manera més eficient de cobrir tota la superfície i obtenir el màxim de nutrients
possible.

Experiment de formació d’un fractal
En aquest darrer experiment construirem un fractal mitjançant l’electrodeposició de
plata. L’experiment es basa en la suma de dues normes bàsiques: un moviment
Brownià i la premissa que quan una molècula de plata toca o bé el càtode, o bé una
molècula de plata unida al càtode s’hi queda enganxada.

Material necessari

Solució
Solucióde
deNitrat
de
platade
amb
Nitrat
plata

Dues piles
de 9V

Pinces de
cocodril

Filferro

Placa de petri

amb amoníac
0,1M
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Procediment experimental 1
1. Prèviament s’haurà preparat una dissolució amoniacal de nitrat de plata AgNO
0.1M. Per fer-ho:
 Afegim amb molt de compte amoníac, gota a gota i amb agitació, en
una solució de nitrat de plata 0.1M
 En fer-ho, s’observa que apareix un precipitat marronós (formació
d’òxid de plata). Hem de seguir afegint amoníac fins que aquest
precipitat s’hagi dissolt.
2. Amb filferro, construïm un elèctrode rodó dins la placa de petri i un d’allargat.
3. Connectem l’elèctrode rodó al pol positiu (ànode).
4. Amb l’ajuda del tub de plàstic que hem fet servir en l’experiment de difusió,
enganxem l’elèctrode allargat de manera que quedi perpendicular al centre de
la placa de petri.
5. Amb compte, vessem el nitrat de plata amoniacal dins la placa de petri (fins
que toqui l’elèctrode central).
6. Connectem l’elèctrode central al pol negatiu (càtode).

En aquest moment començarà el procés electrolític. Al càtode es forma plata pura
(semireacció de reducció) que creix dendríticament, en direcció a l’ànode, fins a formar
una estructura fractal molt bonica.

Per què? Intenta respondre sense mirar la resposta!
RESPOSTA: El mecanisme per aquesta electròlisi és el següent. La solució d’òxid de plata es dissocia
en ions Ag+ i O2- que es desplacen aleatòriament per la solució. Quan apliquem una diferència de
potencial, l’ió plata que impacta amb el càtode captura un electró i es deposita en forma de plata. A
l’altre extrem de la pila, a l’ànode, l’ió hidroxil forma oxigen molecular, aigua i allibera electrons.

Les reaccions que tenen lloc són doncs:
Càtode (reducció):
Ànode (oxidació):

𝐴𝑔+ + 𝑒 − →
4𝑂𝐻− →

𝐴𝑔0 (𝑠)
𝑂2 (𝑔) + 𝐻2 𝑂 + 4𝑒 −
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Organitza

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Ajuda’ns a millorar, deixa’ns la teva opinió!
https://es.surveymonkey.com/r/FR1920

Participa a les nostres xarxes socials!
#recercaensocietat
@PCB_UB
@ParcCientificdeBarcelona
Parc Cientific de Barcelona
@pcb_ub

Som Grup UB:

www.pcb.ub.edu/recercaensocietat
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