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0. INTRODUCCIÓ 
 
 
Un cop l’assignatura optativa (de matemàtiques, en el meu cas) va donar el temari per acabat, tots érem més o 
menys conscients que havíem de començar un nou repte:el Treball de Recerca. Jo portava setmanes rumiant 
una possible manera d’enfocar-lo, com començar-lo o què tractar-hi. Necessitava un tema que m’intrigués, que 
m’interesses, que m’encuriosís, que m’apassionés. Un tema que em permetés realitzar una bona recerca, que 
m’obligués a organitzar-me des d’un inici, que m’animes a fer-lo créixer i que no em deixés defallir en cas de 
trobar-me estancat. Cercava un tema, que al cap i a la fi, és un títol. Un títol que representés una matèria que 
jo volia desenvolupar, una matèria que fos seriosa, útil, interessant i concreta. 
Concretar la matèria potser va ser dels primers passos però també dels més importants. Jo sabia que havia de 
ser un treball de recerca científic, però també era conscient que fer un treball científic volia dir poder-lo fer de 
quasi qualsevol cosa, ja que la ciència és omnipresent. El cercle que sostenia les meves moltes idees, havia 
d’anar-se estrenyent fins a confluir en un tema concret.  
 
Va Arribar el Nadal. Algú sabedor que sóc una mica despistat, em va regalar un calendari on hi havia una frase 
de la Llei de Murphy per a cada dia de l’any. Això em va encuriosir, i ja llavors vaig donar voltes a la idea de 
l’atzar, de la incertesa, etc. 
Vaig cohesionar la idea de “l’incert” amb les ciències que cursava dins el batxillerat, i vaig decidir que el meu 
treball de recerca tractaria sobre l’enfocament matemàtic (és a dir, científic) de la incertesa. Atzar i probabilitat 
em va semblar un títol prou convincent, adequat al que jo volia estudiar. 
 
Començar qualsevol projecte, sobretot si se’t presenta com quelcom immens davant els teus ulls, és difícil. 
Tanmateix, la motivació de ser un treball que t’ajudarà a aprofundir en allò que tu has triat i que t’agrada, pot 
amb tota mandra, amb tot bloqueig i amb tot impediment. Així doncs, vaig començar. El pas següent a 
concretar un tema era concretar uns objectius del treball. El treball havia de servir per instruir-te en allò que 
havies triat, o si més no, era l’ocasió per sotmetre a estudi inquietuds que et rondaven el cap, que t’encuriosien 
i t’arrossegaven cap a l’experimentació.  
 
Els objectius del meu treball de recerca no eren gaire complexos alguns, d’altres una mica més. Principalment, 
el que esperava del meu treball era, en primer lloc, informar-me sobre la branca de les matemàtiques que 
estudia l’atzar i la probabilitat. Així, com si d’una matèria més es tractés, vaig començar a buscar informació 
que jo (amb el meu nivell de matemàtiques) pogués desxifrar. Quins científics van interessar-se per la matèria 
en els seus inicis, quins altres van ajudar a fer-la créixer, quins la van formalitzar i finalment quina és la part 
que nosaltres coneixem i apliquem. 
Per altra banda, vaig proposar-me de fer una part pràctica, que em permetés aplicar molts dels conceptes que 
aniria aprenent a nivell teòric. Així doncs, juntament amb el meu tutor de recerca vam acordar de crear i 
construir un mecanisme generador de nombres aleatoris. Un mecanisme d’aquest tipus és, per exemple, un 
dau. El que pretenia aconseguir era construir un determinat artilugi que em permetés obtenir nombres aleatoris 
sense cap preferència o tendència corrompuda.  
Per a realitzar tal experiència, necessitava òbviament una base teòrica prèvia i també em plantejava l’opció de 
realitzar una altra pràctica introductòria per a familiaritzar-me amb la notació matemàtica, amb la forma de 
recopilació i anàlisis de dades, etc. 
 
El primer que vaig fer va ser estructurar el meu treball de recerca en quatre blocs o parts, com es prefereixi. 
Els dos primers blocs, contindrien informació més aviat teòrica, en canvi els altres dos abraçarien les dues 
pràctiques que jo volia dur a terme. Vaig decidir afrontar el conjunt del treball des de quatre punts de vista molt 
diferents, corresponents a cadascun dels blocs. Per un costat vaig plantejar la història de la probabilitat. En un 
segon bloc, vaig exposar alguns dels conceptes bàsics de la teoria de la probabilitat actual. Els altres dos blocs 
vaig decidir dedicar-los a l’experiència. En el primer d’ells  vaig proposar una pràctica amb tres tipus de 
mecanisme aleatori. Per contra, l’últim bloc recull com vaig seguir el procés de construcció d’un mecanisme 
propi i vaig experimentat amb ell fins assolir els resultats que vaig considerar idonis. 
 
 
Abans de començar, però, voldria agrair al meu tutor de recerca el seu suport permanent i el seu seguiment, 
que m’ha ajudat a planificar-me el més eficaçment possible. També el fet que m’hagi aportat idees que de 
totes formes després m’ha ajudat a impulsar. També agrair l’ajuda de totes les persones que s’han interessat 
per la meva recerca, ja sigui de forma curiosa, o de forma implicada: aportant-me solucions, proposant-me 
millores, etc. 
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1.1. INICIS DE L’ATZAR,  
PRECURSORS DE LA TEORIA DE LA PROBABILITAT 
 
 
L’atzar, entès com a principi físic present en tot fenomen natural, no té un inici històric, i, 
òbviament, tampoc un final. El que sí és històric és el moment en que l’home comença a 
interessar-se per l’atzar com a inexactitud, com a fet desconegut. 
 
La incertesa ha estat considerada, tractada i debatuda en gran part de les cultures i na-
cions al llarg de la historia. Malgrat això, no és fins el  renaixement que l’home realment 
pren contacte directe amb l’atzar, quan en pren consciència transcendental i quan, en 
conseqüència, n’inicia l’estudi. 
El renaixement (com a període històric) sorgeix en acabar l’edat mitjana (el 1453, amb la 
caiguda de l’imperi romà d’orient), i aporta a la cultura occidental canvis abismals en les 
concepcions artístiques, culturals, filosòfiques, arquitectòniques, mercantils, industrials, 
intel·lectuals i científiques de l’època. 
També durant el renaixement, neix una nova relació entre l’home i la natura o l’entorn. En 
aquesta nova relació, l’individu humà concep la ciència des d’un punt de vista ideal i rea-
lista, reconeixent-li la capacitat per explicar els fenòmens naturals, i interessant-se pel seu 
estudi i recerca. Creix doncs una gran passió per fonamentar de forma racional els ideals 
de bellesa i el món exterior en general. 
Es dóna, per tant, un clar avenç en les matemàtiques i en la filosofia, i ambdues ciències 
comencen a proporcionar explicacions coherents per a fenòmens que abans s’explicaven 
en funció de la situació (és a dir, es podien donar explicacions diferents per a fenòmens 
iguals que es produïssin en un moment o en un altre). Aquesta voluntat de sistematitzar 
l’entorn de l’home, va fer néixer l’interès per a intentar determinar el que aparentment era 
indeterminable: l’atzar. 
 
La probabilitat, entesa com a teoria per a l’explicació de fets incerts o imprevisibles, neix 
més tard, però ja en aquest període es comencen a abordar qüestions relacionades amb 
la incertesa, que es concreten en gran majoria en els jocs d’atzar de l’època. 
Comencen a sorgir, doncs, inquietuds com per exemple com comptabilitzar el nombre de 
possibles resultats al llançar un dau diverses vegades o com repartir els guanys d’un joc 
quan aquests és interromput abans que finalitzi. Veiem, per tan, que l’atzar s’estudia pri-
mer en qüestions “quotidianes” o trivials. En un inici, la idea de modelitzar la incertesa mit-
jançant les matemàtiques no està plenament present en els intel·lectuals de l’època. 
 
 
 
1.1.0. PACIOLI, TARTAGLIA, CARDANO i ALTRES PRECURSORS 
 
Els problemes que ocupaven els científics del renaixement estaven en la seva gran 
majoria relacionats amb els jocs d’atzar. Una de les principals incògnites que diversos 
intel·lectuals van intentar resoldre era el repartiment de guanys en un joc d’atzar quan a-
quest era interromput, degut a una intervenció externa, abans que finalitzés. 
Les respostes eren tan diverses com incorrectes (com més tard es comprovà), però el 
rellevant fou que matemàtics i jugadors abordessin la qüestió amb la formalitat amb que 
ho feren, fet que va donar lloc als inicis de les teories probabilístiques. 
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1.1.1. LUCA PACIOLI 
 
 
El primer matemàtic conegut que aborda el problema del repartiment de guanys és  
Fra Luca Pacioli (ca1445-ca1514). En la seva obra central, «Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalità», Pacioli planteja un problema com aquests: 
 

- Dos bàndols juguen a la pilota de tal manera que es necessiten 60 punts per a 
guanyar el premi, que és de 44 ducats* (22 aportats per cada jugador). Per algun 
incident no poden acabar el joc i un bàndol queda amb 50 punts i l’altre amb 30. Es 
pretén saber la forma correcta de repartir els guanys entre ambdós bàndols.  

 
Pacioli suposa que a cada bàndol li pertany un determinat percentatge de la meitat del 
premi, ja que són dos bàndols; i proposa el següent càlcul: 
 
 

, per tant 
11

8
 equivalen a 44 ducats, i a cada jugador pertoquen en conseqüència  

11

5
 de 44 ducats (27 

2

1
ducats) i 

11

3
 de 44 ducats (16 

2

1
ducats), respectivament. 

 
 
 
Observem que Pacioli planteja el 
problema sense tenir en compte 
el factor atzar. Organitza un re-
partiment des del punt de vista 
aritmètic, on no s’explicita que 
intervingui l’atzar. El matemàtic 
parteix de la idea que el premi 
total s’ha de dividir segons els 
punts que porti cada equip o 
bàndol en el moment en que el 
joc s’interromp, però aquest ar-
gument només té en compte el 
que succeeix en el joc fins que 
s’atura, sense considerar que si 
el joc no fos interromput per in-
tervenció externa, aquest podria 
tendir cap a un bàndol o un altre 
sense cap més distinció que la 
de l’atzar.  
El bàndol amb més punts (quan el joc s’atura) no pot defensar un repartiment proporcional 
dels guanys, ja que la diferencia de puntuació en el moment de la interrupció és difícilment 
la mateixa que en el moment final acordat.  
 
 
 
 
 

*El Ducat era la moneda de referència a Nàpols, a l'arribada de Carles de Borbó,                                     
al 1734. Es dividia en 10 carlins, aquests en 12 blats i aquests alhora en 12 ca-                                          
valls. A la imatge, Ducat d'or d'Alfons I, 1442-1458, també anomenat alfonsí. 

11

8

11

3

11

5


Fra Luca Pacioli 
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1.1.2. NICCOLO TARTAGLIA 
 
 
Més tard és Niccolo Tartaglia (ca1499-1557) qui reprèn la qüestió en la seva obra «Tra-
ttato generale di numeri et misure». Tartaglia es basa en la solució proposada per Pacioli i 
objecta el següent punt: «Si un jugador ha guanyat 10 punts i l’altre cap en el moment de 
la interrupció, tot el premi de l’aposta hauria de decantar-se cap un dels jugadors», i això, 
des del punt de vista de l’atzar, no té sentit. Tartaglia també mostra el seu nou mètode de 
resolució en el mateix problema que planteja Pacioli, que és el següent: 
 
 
 

203050  ; 
3

1

60

20
 ; 

3

22

3

1
7 ducats. El jugador A, per tant, rep 22+7 

3

1
ducats 

(29 
3

1
ducats) i el jugador B rep 22-7 

3

1
ducats (14 

3

2
ducats) 

 
 
 
Aquest mètode, en definitiva, proposa 
que «el jugador que porta avantatge en 
el joc rep la seva part de l’aposta* més la 
part del remanent proporcional al seu a-
vantatge» (tenint en compte que la 
diferencia de punts es 50-30=20, és a dir 
1/3 dels punts necessaris per a guanyar 
els 22 ducats, el jugador amb 50 punts 
rebrà 11 ducats de la seva aposta més 
1/3 dels 22 ducats corresponents al seu 
avantatge). 
Aquest argument guanya força enfront al 
de Pacioli pel que fa al repartiment de 
guanys, però altre cop es planteja una 
incoherència similar: el joc només té en 
compte l’avantatge d’un bàndol respecte 
l’altre en el moment de l’aturada del joc, 
però cal remarcar que tal avantatge po-
dria variar en continuar el joc, o inclús 
podria guanyar el bàndol inicialment en 
desavantatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Els jocs d’atzar de l’època consistien fonamentalment en l’aportació igualitària de cada                       
jugador per al que es constituïa com a premi (Aposta), i el repartiment d’aquest entre                                   
els diferents bàndols en funció dels avantatges entre jugadors. 

Nicolo Tartaglia 
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1.1.3. GIROLAMO  CARDANO 
 
El següent en reprendre el primer enigma probabilístic conegut fou Girolamo Cardano 
(1501-1576), que senyala una nova direcció  per la resolució del problema del reparti-
ment de guanys. Amb la seva obra «Practica arithmeticae generalis» demostra l’error de 
Pacioli i Tartaglia alhora que proposa un sistema de resolució que sí té en compte el 
factor atzar, és a dir, la part del joc que mai s’arriba a jugar degut a la interrupció. 
Cardano proposa el càlcul següent, que, de fet, tampoc és correcte des del punt de vista 
probabilístic: 
 

 
Part d’A = [1+2+3+...+(n-q)]  i Part de B = [1+2+3+...+(n-p)]; on “n” és el nombre de punts a jugar 

(en aquest cas 60) i “p” i “q” són el nombre de punts guanyats pels jugadors A i B, 

respectivament ( 50 i 30), on 
PartB

PartA   dona la proporció correcta del repartiment. 

 
 
Posteriorment, Cardano escriví un llibre titulat «Liber de ludo aleae», un dels primers 
llibres coneguts dedicats exclusivament a l’estudi probabilístic dels jocs d’atzar i dels pro-
blemes que se’n deriven, com l’esmentat per Pacioli o Tartaglia. Les conclusions de l’autor 
en aquest llibre reflecteixen que Cardano confon probabilitat i esperança matemàtica. 
Malgrat això, l’autor assimila correctament el que és un joc just derivat d’un dau honest, i 
també el fet que les apostes variaran seguint uns patrons probabilístics partint de la 
igualtat o equiprobabilitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girolamo Cardano Llibre de “Pràctica Aritmètica” 
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1.1.4. GALILEU GALILEI 
 
Galileu Galilei (1564-1642) va ser un dels principals científics del segle XVII, de fet se’l 
considera un dels pares de la física i l’astronomia modernes, tenint en compte les grans 
aportacions que va fer en aquests camps científics com també en les matemàtiques. 
Galileu també s’ocupà de trobar solucions coherents als problemes proposats pels seus 
precursors respecte al repartiment d’apostes i les tirades de daus. Així, en un dels seus 
llibres titulat «Sobre les puntuacions en llançament de daus», Galileu aborda, per 
exemple, com calcular el nombre de resultats possibles al llançar tres daus. Malgrat ja era 
conegut el resultat (216 resultats diferents), Galilei fou el primer en arribar al resultat amb 
el simple càlcul de 63=216. També proposà maneres diverses de saber quines com-
binacions de daus eren més probables i quantes formes diferents d’adquirir-les existien. 
No obstant, l’aportació més important de Galileu Galilei a la fonamentació de les primeres 
teories probabilístiques va ser el que ell mateix anomenà la teoria de la mesura d’errors. 
Galileu postulà que els errors de mesura son inevitables i va classificar aquests errors en 
dos tipus: els errors sistemàtics (fruit de la imprecisió del mètode o els estris de mesura) i 
els errors aleatoris. Aquesta classificació, de fet, segueix vigent en l’actualitat. També ob-
servà que els errors petits són més probables que els grans i que la majoria de les 
mesures donen valors propers a la certesa. 
Amb aquests i molts altres estudis, Galileu contribuí a les primeres teories de la probabili-
tat, i també fixà els pilars de la estadística moderna. 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

  

Estudi del cicle lunar Rellotge de pèndul 

Galileu Galilei 
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Vegem com a  exemple l’últim dels problemes històrics que proposà Meré  
i que  resolgueren Pascal y Fermat: “El joc consistia en llançar 24 vegades 
un parell de daus i el problema era decidir si es el mateix apostar a favor o 
en contra de la aparició de al menys un sis doble.”  
Solució:  
A= {No treure un sis doble en una tirada de dos daus} , P(A)=35/36  
P(A i A i A………24 vegades….i A)= (35/36)24 
Aquest nombre equival a 0´5086 i per tant la probabilitat del succés con- 
trari és 1- P(A i A i A….......24 vegades….i A)= 1- 0´5086 = 0´491. 

1.2. NAIXEMENT DE LA TEORIA DE LA PROBABILITAT 
 
1.2.1.BLAISE PASCAL I PIERRE DE FERMAT 

La primera teoria de la probabilitat sorgí com a fruit de la compenetració de dos intel-
lectuals francesos del segle XVII: Blaise Pascal (1623–1662) i Pierre de Fermat (1601-
1665) . Aquests trobaren, de forma independent i paral·lela, respostes matemàtiques per 
diversos problemes que se’ls va plantejar. 
 
L’any 1654, ambdós científics van mantenir correspondència, proposant-se mútuament 
innovadores formes d’abordar els problemes, nous mètodes que es van anar reafirmant a 
mesura que els intel·lectuals els van posar en pràctica i verificar paral·lelament. 
El gran avenç es donà quan B.Pascal i P.De Fermat van aconseguir treure l’entrellat 
d’algunes incògnites que els proposà Antoine Gombaud, «Ca-valler de Méré», sobre el 
repartiment d’apostes. Els dos assoliren conclu-sions correctes per separat, i l’encert 
d’ambdós científics fou adonar-se que el repartiment dels guanys s’ha-via de fer en funció 
de la probabilitat de guanyar de cada 
jugador en el moment de la 
interrupció. Malgrat que això ara 
pugui semblar una qüestió trivial, en 
aquells temps no ho era, i tan un 
científic com l’altre van haver de 
servir-se de procediments 
matemàtics complexes per trobar 
solucions coherents al problema. De 
fet, fou tan concret el mètode que 
trobaren, que Pascal, per exemple, 
no va saber resoldre el mateix 
problema quan se li plantejà amb tres 
o més jugadors. Deixant de banda el 
que Pascal i Fermat no arribaren a 
plantejar correctament, aquests científics van fer aportacions de gran importància als 
camps matemàtics de la combinatòria, l’estadística,  i sobretot a la branca que s’anà 
assentant amb el nom de probabilitat i atzar. Els dos intel·lectuals iniciaren els seus 
estudis a partir de problemes quotidians aparentment senzills. Malgrat que les conclusions 
que formularen van ser complexes (i també prou encertades des del punt de vista actual), 
els dos científics van escriure obres i tractats de caire concret, sense fer publicacions 
genèriques dels complets estudis que havien dut a terme amb eficàcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blaise Pascal Pierre de Fermat 
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1.2.3. CHRISTIAAN HUYGENS 

A diferència de Pascal i Fermat, Christiaan Huygens (1629-1695) sí deixà per escrit part 
de les seves deduccions en relació amb la probabilitat i l’atzar. 
L’intel·lectual holandès basà les seves deduccions en els estudis previs de Pascal i 
Fermat, donant així certa continuïtat i evolució a les teories tan rellevants d’aquests dos 
predecessors.  
Pascal i Fermat havien començat a donar a conèixer i a posar en pràctica aquestes 
“solucions” relatives als jocs d’atzar de l’època, fet que incità a Huygens (de forma in-
directa, en un viatge que aquest realitzà a París i que el posà en contacte amb científics 
que tractaven qüestions d’atzar proposades per B.Pascal i P.de Fermat.) a iniciar un ex-
haustiu estudi pel que fa a la resolució dels problemes en jocs d’atzar. Aquest estudi, que 
deixà per escrit en la seva obra «Sobre els raonaments relatius als jocs de daus», in-
trodueix per primera vegada el concepte d’esperança matemàtica per a variables aleatò-
ries que prenen dos o tres valors.  
Juntament amb aquesta aportació fonamental, Huygens també proposà formes de re-
solució per als problemes iniciats per Pascal i Fermat, però a més l’holandès dugué els 
casos a situacions encara més complexes (introduint un hipotètic tercer jugador en el joc, 
etc), aportant no tan sols una solució als problemes tractats, sinó també una metodologia 
capaç de donar solucions precises per a gran part dels problemes d’atzar proposats fins 
llavors. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiaan Huygens
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1.3. EVOLUCIÓ DE LA TEORIA DE LA PROBABILITAT  
 
1.3.1. PRIMERES INVESTIGACIONS EN DEMOGRAFIA 
 
Cap a mitjans dels segle XVII, sorgeixen els primers intel·lectuals que deixen de banda “la  
insígnia” dels estudis probabilístics de l’època: els jocs d’atzar, per centrar-se en el que 
començà per anomenar-se política aritmètica i que actualment coneixem com problemes 
sobre demografia. 
El primer estudiós que es centrà en la demografia i en els problemes de probabilitat i atzar 
que es deriven d’aquest àmbit fou el comerciant anglès John Graunt (1620-1675), que 
centrà els seus estudis a trobar un mètode precís per estimar la mitjana d’edat dels 
habitants de Londres mitjançant l’edat de defunció. Amb això introduí el concepte de 
freqüència d’un succés, remarcant el grau d’aleatorietat present en les proporcions 
obtingudes. També tractà altres problemes de demografia, com el de trobar la relació en-
tre la natalitat masculina i la femenina de Londres (que resultà ser 14:13, respectivament).  
Tot i això, l’aportació més rellevant del britànic fou una observació molt concreta: com més 
observacions feia més precisos eren els resultats, anticipant així el principi matemàtic de 
la estabilitat de les mitjanes. 
 

 
1.3.2. PRIMERES DEFINICIONS DE LA PROBABILITAT 

Podem dir que les definicions inicials de la probabilitat sorgiren quan es van anar deixant 
de banda els casos particulars per començar la recerca de teories generals i immutables. 
En aquest procés, que ja inicià Christiaan Huygens en el transcurs de la seva carrera, van 
trobar-se les primeres definicions de probabilitat. El primer a donar una definició formal del 
concepte fou el suís Jakob Bernoulli (1654–1705), que en el seu llibre «L’Art de la con-
jetura» , on explicà en termes més o menys moderns la definició de probabilitat que acon-
seguí. Uns anys més tard, el francès Abraham De Moivre acceptà la definició del seu 
predecessor i la reformulà dient quelcom així: “(Probabilitat): Una fracció en la que el nu-
merador és igual al nombre d’aparicions del succés i el denominador és igual al nombre 
total de casos en els quals el dit succés pugui i no ocórrer. Aquesta fracció expressa la 
probabilitat que el succés ocorri.”  
Una altra gran aportació de Bernoulli fou que deduí la forma de trobar la probabilitat d’un 
succés malgrat la impossiblitat de comptar els casos favorables. Per a fer-ho el francès es 
basà en el recompte de resultats que li eren favorables enfront als que li eren adversos a 
posteriori (és a dir, després que el succés hagués tingut lloc). D’aquesta manera va intro-
duir el concepte de probabilitat freqüentista  o estadística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Graunt 
 

Abraham De Moivre Jakob Bernoulli 
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1.3.3. FORMALITZACIÓ DE TEOREMES BÀSICS DE LA PROBABILITAT 
 
Durant primer quart del segle XVIII es proposaren, desenvoluparen i formalitzaren el que 
actualment s’anomenen els teoremes de la probabilitat clàssica. Aquests teoremes, que 
principalment són tres (i els postulats que se’n deriven), van ser proposats per diversos 
autors d’aquest segle. 
Malgrat ni Pascal ni Fermat ni Huygens van ser capaços d’idear aquests teoremes, sí es 
cert que els teoremes apareixen de forma implícita en les resolucions d’aquests autors i 
utilitzats de forma correcta. 
Els tres principis fonamentals, són els següents: 

 
- 1.3.3.1. Teorema de la suma. El teorema de la suma fou correctament aplicat per 

Pascal i també Bernoulli el desenvolupà sense trobar resposta a les paradoxes que 
sorgien de la seva aplicació. Fou finalment Thomas Bayes (1702-1761) qui formulà el 
teorema de la suma de probabilitats i també qui enuncià la fórmula que actualment se-
gueix vigent. 

 
- 1.3.3.2. Teorema de la multiplicació. Al igual que el teorema anterior, la multi-

plicació de probabilitats era ja coneguda per quasi tots els científics anteriors, a través de 
resultats concrets. No obstant, fou Abraham De Moivre el primer que el postulà rigorosa-
ment. Així, en la seva obra «Doctrina de les probabilitats» l’autor va introduir i escriure 
d’aquesta forma la definició de successos independents: “Direm que dos successos són 
independents si un d’aquests no té cap mena de relació amb l’altre”, i també la de succes-
sos dependents: “Dos successos són dependents si la probabilitat d’ocórrer d’un d’ells 
influeix en la probabilitat d’ocórrer de l’altre.”  
Amb aquesta deducció, que més tard s’enunciaria en termes matemàtics i que seria 
emprada en molts problemes i exemples de l’autor, De Moivre assentà una relació ma-
temàtica entre els diversos successos(dependents o independents), el que actualment es 
coneix com a teorema de la multiplicació. 
  
 - 1.3.3.3. Teorema de Bayes. Els fonaments que proposà De Moivre obtingueren 
una gran difusió, fet que induí a altres científics a ampliar alguns dels teoremes que 
aquest i d’altres intel·lectuals havien anat desenvolupant. Bayes, alumne de De moivre, va 
expressar la probabilitat condicional en funció de la probabilitat de la intersecció. De totes 
maneres, l’honor del teorema que porta el seu nom no és únicament seu, ja que fou 

Pierre-Simon Laplace (1749-
1827) qui desenvolupà gran 
part del teorema en la seva 
«Experiència amb la filosofia de 
la teoria de la probabilitat». 
Laplace aplicà el teorema a 
problemes de mecànica celest, 
la estadística mèdica i, inclús, a 
la jurisprudència. Al igual que 
els altres dos teoremes, el 
Teorema de Bayes ja era usat 
anteriorment, encara que mai 
abans havia estat formulat. 

 
 
 

Thomas Bayes Pierre-Simon Laplace
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1.3.4. ELS TEOREMES DEL LÍMIT 
 
 - 1.3.4.1. La Llei dels Grans Números. Jakob Bernoulli era conscient que les 
freqüències observades s’anaven apropant a la probabilitat “real” d’un succés a mesura 
que augmentava el nombre de repeticions de l’experiment. Així i tot, Bernoulli volia trobar 
una prova científica que corroborés que es podia augmentar la precisió d’un càlcul 
probabilístic augmentant el nombre d’observacions. 
També cercà la prova que li permetés calcular explícitament quantes observacions (o 
repeticions) eren necessàries per a garantir uns valors dins del interval aproximat de la 
solució vertadera. L’experiment, que consisteix a repetir una proba (amb una probabilitat 
d’èxit fixa) un gran nombre de vegades, va rebre el nom d’Experiment de Bernoulli. 
Bernoulli aportà també una gran observació que derivà en conceptes transcendentals per 
a l’estudi de la probabilitat. Aquesta observació fou la d’adonar-se que dins la vida real, la 
certesa absoluta (probabilitat=1) es quasi inabastable i la impossibilitat total (probabili-
tat=0) quasi inexistent. Així, Bernoulli deriva aquests dos pols oposats a nous conceptes 
més pràctics pel que fa els càlculs: la certesa absoluta és denominada “certesa moral” 
(corresponent a una probabilitat > 0’999) i les probabilitats < 0’111 reflecteixen resultats 
“moralment impossibles”.  
De fet, fou per a determinar la certesa moral d’un succés que Bernoulli formulà la Llei dels 
Grans Números. Per a fer-ho, es proposà un experiment com aquest: 
 

 
 

Tenint una urna amb 30000 boles blanques i 20000 de negres i, sense saber 

quantes boles de cada hi ha a la urna, es vol saber la proporció entre ambdós 

tipus de boles, traient-les una a una, anotant el resultat i reintroduint-les a la urna. 

 

 

Bernoulli obtingué que eren necessàries 25.550 observacions per a determinar la 
proporció moralment certa. La intuïció li deia que no calien tantes d’observacions, i va 
decidir no publicar les seves conclusions en el seu llibre. 
Fou el seu nebot, Nicklaus Bernoulli (1687-1759), que va aplicar els mateixos 
paràmetres però amb dades de 14.000 naixements de nens i nenes arribant a la ines-
perada conclusió que la proporció total es decantava cap als nens en 18:17. 
Aquesta conclusió va ser confirmada anys més tard per Laplace. 
 
 

- 1.3.4.2. Teorema Central del Límit. Aquest teorema 
sorgí fruit de l’anterior, i les diverses conclusions matemàtiques 
que s’assoliren van ser gràcies a la complementació mútua de 
diversos científics, entre els que destaquen Bernoulli, que assen-
tà les bases dels Grans Nombres i proposà exemples diversos 
que resolgué de forma imprecisa; De Movire, que fou capaç de 
trobar una expressió matemàtica complexa que respongués de 
forma fiable alguns enigmes de Bernoulli (però que deixà de ban-
da valors que li eren desconeguts); i finalment James Stirling 
(1692–1770) que desxifrà alguns dels termes que encara no 
s’havien introduït coherentment en el llenguatge matemàtic i els 
emprà satisfactòriament. James Stirling 
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1.3.5. EL PROBLEMA DE LA “RUINA DEL JUGADOR” 
 
El problema de la ruina del jugador va tenir un paper crucial en el desenvolupament de la 
teoria de la probabilitat, doncs era extraordinàriament complicat per a la època i exigí en el 
seu moment la creació nous mètodes per a resoldre’l. Va ser proposat per primer cop per 
Huygens en el seu llibre i consta del següent enunciat: 
 

 

Els jugadors A i B tenen a i b francs, respectivament. Després de cada joc, el guanyador pren 

un franc al perdedor. La probabilitat de guanyar d’A es p i la de B es q = 1-p. Quina és la 

probabilitat pa que el jugador A arruïni totalment el jugador B? 

 
 
Doncs bé, aquest problema, d’aparença senzilla, cridà enormement l’atenció i propicià de 
seguida que la majoria de científics cèlebres de l’època s’hi impliquessin. Fou el cas de 
Jakob i Niklaus Bernoulli, De Moivre i Laplace. Els resultats obtinguts per aquests mate-
màtics van demostrar que eren capaços d’afrontar pro-
blemes de successos molt complicats i que manejaven 
hàbilment els teoremes de la suma, la multiplicació i la 
probabilitat total, inclús abans de ser formulats. 
La solució “matemàtica” la van trobar De Moivre i 
Bernoulli independentment, i era la següent: (fig 1) 

 
 
1.3.6. LA PARADOXA DE SANT PETESBURG 
 
Una vegada assentades les bases del concepte probabilístic de l’esperança matemàtica, 
la idea general de l’època era que la manera més raonable de prendre una decisió 
(sempre i quan involucrés probabilitats) era optar per aquella que tingués major es-
perança. Aquesta postura va quedar desacreditada quan l’any 1713 Nicklaus Bernoulli 
proposà el següent joc: 
 
 

El jugador A tira una moneda. Si surt la primera cara a la primera tirada, paga 2 ducats al 

jugador B, si surt la primera cara a la segona tirada 4 ducats, i així si la primera cara surt a la n-

èssima tirada paga 2nducats. Quant pagaria el jugador B a l’A per jugar a aquest joc? 

 
 
Calculant l’esperança matemàtica, els ingressos de B serien infinits. No obstant, la 
probabilitat de guanyar (o no guanyar) 2 ducats és de 1 a 1, en canvi, la de guanyar-ne 10 
és d’1 enfront 7.  
Aquest exemple fou conegut com a paradoxa de Sant Petesburg, per ser aquesta la ciutat 
on discutiren la qüestió Nicklaus Bernoulli i el seu germà Daniel Bernoulli (1700-1782), 
que posà de manifest que la opció més raonable no és sempre la solució matemàtica més 
correcta. També amb aquesta paradoxa s’introduí el concepte d’esperança moral dife-
renciant-lo del ja emprat esperança matemàtica.  

Figura 1 
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1.4. LA PROBABILITAT MODERNA 
 
1.4.1. LA TEORIA DE LA MESURA D’ERRORS 
 
La teoria de la mesura d’errors fou iniciada per Galileo Galilei i continuada per molts altres 
científics, en gran part astrònoms, com, per exemple, Ticho Brahe (1546–1601), que 
trobà que cada mesura té un possible error i que la precisió de la mesura pot augmentar si 
es realitzen vàries acotacions i es calcula la mitjana aritmètica. Els primers intents de 
construir la teoria de mesura d’errors aparegueren de la mà de científics com R. Cotes 
(1682–1716), T. Simpson (1710–1761) i Daniel Bernoulli. Aquests autors van mantenir 
certes discordances sobre la classificació dels errors, la freqüència i la probabilitat amb 
que ocorren o tenen tendència a ocórrer, etc. 
Cal dir que en aquesta època la compenetració dels autors en relació als temes proba-
bilístics era molt més gran que en els inicis, i els estudis cada cop progressaven amb 
major rapidesa. L’interès per resoldre les qüestions sobre la probabilitat era col·lectiu, i 
n’és prova el nombre de científics que estudiaren els afers de l’època:  
P. Chebyshev (1821–1894), A. Markov (1856–1922), A. Cauchy (1789–1857), Simeon 
Poisson (1781–1840), K. Gauss (1777–1855) i A. Legendre (1752–1833). 
D’aquesta manera, gràcies a Bernoulli, s’introduí en la teoria de la probabilitat la llei dels 
Grans Nombres, un dels conceptes més importants en el càlcul de probabilitats, mos-
trejos, etc… i amb àmplies aplicacions en molts camps de l’estadística i de les mate-
màtiques i la ciència en general. Aquesta llei, a més, anirà essent objecte de converses 
entre matemàtics en els segles següents, estant subjecta a constants estudis, millores i 
ampliacions fins pràcticament els nostres dies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Legendre A. Markov S. Poisson 

P. Chebyshev T. Brahe T. Simpson 
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1.4.2. LA FORMACIÓ DEL CONCEPTE DE VARIABLE ALEATÒRIA 
 
És freqüent que en la recerca científica, en aquests cas matemàtica, sorgeixin nous 
conceptes de forma espontània, i molt sovint això ocorre abans que aquests mateixos  
conceptes puguin ser compresos. Això passà amb el concepte de variable aleatòria, un 
dels pilars fonamentals de la probabilitat moderna. De fet, aquest concepte apareixia 
encobert en gran part dels estudis anteriors (Com els de Huygens, que inclogué variables 
aleatòries inconscientment en els seus estudis o Galileu, que ja parlà en el seu temps de 
errors “aleatoris”).  
Els primers passos per a definir les variables aleatòries, però, 
els feu Poisson el 1832. En el seu llibre «Sobre la probabilitat 
dels resultats promitjos d’observacions», no va utilitzar el terme 
de variable aleatòria però si parlà de “quelcom” que no es pot 
entendre com un conjunt i de les seves corresponents 
probabilitats. 
La paraula ‘variable’ fou utilitzada per primera vegada per 
Chebyshev, qui assumí implícitament que totes las variables a-
leatòries eren independents i va ser  A. Liapunov (1857–1918) 
el primer en usar sistemàticament el terme ‘variable aleatòria’ i 
especificà que serien independents quan fos necessari. 
 
 
1.4.3. INTERPRETACIONS I APLICACIONS DE LA PROBABILITAT 
 
A partir de mitjans del segle XiX, l’evolució de les teories probabilístiques ha estat més 
progressiva i gradual. Un cop establerts fermament els pilars que fonamenten les 
estructures de la probabilitat (elements matemàtics, interrelació de conceptes, variables...) 
la probabilitat han anat derivant cap a vessants més pràctiques. 
Així com des dels inicis, les preocupacions foren les de cercar extrems com la possibilitat i 
la impossibilitat, la certesa i la mentida, l’assequible i l’inabastable, la teoria i la pràctica, la 
ciència i la moral; gran part dels estudis de l’últim segle i mig han destinat els seus 
esforços a les maneres com es pot interpretar la probabilitat de forma útil (interpretació 
axiomàtica, subjectiva, geomètrica...) o com pot fer-se útil per a problemes i incògnites 
tangibles de l’ésser humà (control de qualitat, processos estocàstics, martingales, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Liapunov 



  
 
SEGON BLOC: 

 
L’atzar i la probabilitat 
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2.1. RELACIÓ AMB ALTRES ÀMBITS MATEMÀTICS 
 
2.1.1. PROBABILITAT, ESTADÍSTICA I COMBINATÒRIA 
 
La Teoria de la Probabilitat, com tot àmbit matemàtic, científic i humà, es troba íntimament 
relacionat amb d’altres branques, gèneres o subgèneres que li són propers, amb qui com-
parteix en molts casos un suport comú. (en aquest cas, el matemàtic) 
Des dels inicis de la probabilitat, els exemples i incògnites que s’anaven proposant reque-
rien de moltes eines (per així anomenar-les) per a la seva resolució. En gran part dels ca-
sos era per l’enorme complexitat dels experiments que es pretenia resoldre. 
Per tan, la probabilitat està vinculada de forma directa amb la física, la geometria, l’àlge-
bra, el càlcul numèric, la lògica, però sobretot amb la estadística  i la  combinatòria. 
   

- 2.1.1.1. Estadística. La Teoria de la Probabilitat es troba sobretot relacionada 
amb una part de l’estadística que s’anomena estadística aplicada. Com la pròpia definició 
d’aquest concepte explicita, l’estadística aplicada consisteix a la recopilació, anàlisi, 
interpretació i representació de dades. Per tan, una aportació essencial de l’estadística a 
la probabilitat és la d’un suport sobre el qual es permet analitzar les dades que han estat 
recollides prèviament, i la representació d’aquestes de forma instructiva. 

 
- 2.1.1.2. Combinatòria. La combinatòria, com a mínim una part d’aquesta, inclou 

el "comptar" el nombre d'objectes que satisfan un criteri (combinatòria enumerativa), deci-
dir quan aquest criteri es compleix, i construir i analitzar els objectes que el compleixen.  
Per tan, com es pot observar repassant el primer bloc d’aquest mateix treball, el simple fet 
de comptar (sobretot si el conjunt a comptabilitzar és enormement gran), és una de les 
parts més importants estudiades i desenvolupades al llarg de la història.  
Per a determinar una probabilitat o definir un atzar, per exemple, és fonamental recopilar i 
conèixer quin conjunt sotmetrem a observació. També ho és saber quants resultats ens a-
favoreixen (conjunt de casos favorables) enfront el total que poden succeir realment 
(conjunt de casos totals). 
En definitiva, les variacions, permutacions o combinacions esdevenen un pilar bàsic per a 
les operacions en l’àmbit de la probabilitat. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permutació matemàtica Representació estadística
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2.2. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE PROBABILITAT 
 
2.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
Al llarg de la història s’han donat moltes definicions de probabilitat. Alguns científics ho 
feren de forma més lingüística i formal, d’altres de forma més pràctica i aplicable i n’hi 
hagué d’altres que simplement ho expressaren en el llenguatge universal, el matemàtic. 
Tot i així, en temps ja relativament recents es deixà de banda la confrontació (més pròpia 
de la recerca del mèrit personal que la del col·lectiu) per passar a la complementació de 
les diverses postures del moment. Aquest procés portà als intel·lectuals a trobar 
conclusions molt satisfactòries en aspectes de la seva recerca.  
 
2.2.2. DEFINICIONS DIVERSES 
 
 - 2.2.2.1. Definició del Diccionari de la llengua catalana. El 
diccionari de l’enciclopèdia catalana defineix d’aquesta forma la probabili-
tat: “Concepte que permet d’expressar quantitativament el caràcter aleato-
ri d’un esdeveniment o fenomen que hom creu que pot succeir”, i quelcom 
probable d’aquesta altra: “Que té més raons en pro que en contra de la 
seva certesa o realització”. 
 
 - 2.2.2.2. Definició clàssica de probabilitat segons la «petita 
enciclopèdia de les matemàtiques, Ed.Pagoulatos». Aquesta enciclopèdia 
matemàtica, que inclou definicions i explicacions de gran part dels àmbits 
matemàtics actuals, defineix la probabilitat així: “Si una proba pot tenir “n” 
successos igualment possibles i si “m” d’aquests són favorables a l’apari-
ció d’un succés E, la probabilitat que ocorri aquest succés E és “m” entre 
“n”. 
 
 - 2.2.2.3. Definició de Laplace. De fet, la definició anterior no 
deixa de ser una interpretació de la relació matemàtica trobada per 
Laplace el segle XVII, que expressà de la següent forma: “La probabilitat 
d’un succés es correspon al nombre de casos favorables a que ocorri el 
succés partit pel nombre total de casos que poden succeir.” Com veurem 
més endavant Laplace proposà una expressió matemàtica per a la seva 
definició, el que s’anomena regla de Laplace. 

 
- 2.2.2.4. Definició axiomàtica de probabilitat. Quan la definició 

clàssica de probabilitat no resulta ser gaire útil en alguns camps pràctics, 
sorgeix aquest altre enunciat, que, segons el llibre «Modern Mathematics, 
Ed. Pirámide», diu així: “La probabilitat P d’un succés E, denotada per 
P(E), es defineix en respecte a un espai mostral Ω (conjunt de tots els 
possibles successos elementals) de manera que P verifiqui els Axiomes 
de Kolmogórov”. 

-Axioma 1. La probabilitat es una funció que a cada valor li assigna un valor 
no negatiu. P(A) ≥ 0 per a tot succés A. 
-Axioma 2. La probabilitat del succés segur és un. P(Ω) = 1. 
-Axioma 3. La probabilitat d’una successió numerable infinita de successos 
disjunts es la suma de les probabilitats de cadascun d’ells. 
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2.3. ELEMENTS DE LA PROBABILITAT 

 
2.3.1. CONCEPTES BÀSICS 
 
Per a començar a tractar els conceptes que integren el conjunt de la probabilitat (ja sigui 
elements que el formen, operacions que s’hi efectuen, etc.) cal fer distincions prèvies. 
D’entrada, cal fer una diferenciació entre els diversos tipus d’experiments. Els experi-
ments, entesos com a forma d’entendre una realitat concreta a partir de l’observació i la 
posterior interacció amb aquesta, es poden dividir en molts grups, dels quals ara n’expo-
saré dos. 
 

2.3.3.1. Tipus d’experiments: 
 
-Experiments deterministes o determinats. Aquest tipus d’experiències 
consisteixen en la observació d’una determinada realitat que és en certa mesura 
tangible i deduïble, la mesura d’aquesta realitat i la posterior anàlisi, interpretació, 
classificació i representació de la informació recopilada.  
La mesura de la velocitat d’un cotxe a partir de càlculs físics (que requereixen cert 
suport matemàtic, òbviament) en una carretera o deixar caure una bola de plom a 
l’aigua, sabent que s’enfonsarà, constitueixen dos clars exemples d’aquest tipus 
d’experiències. 
 
-Experiments aleatoris o probabilístics. Com el nom ja indica, aquests 
experiments o observacions impliquen aleatorietat, que, al cap i a la fi, simbolitza la 
incertesa i l’atzar. Per tan, es pot dir que són experiències en les quals es coneixen 
tots els resultats possibles però no se sap quin d’ells succeirà. Una altra caracterís-
tica és que en aquests experiments, és pot preveure (amb major o menor precisió, 
però quasi mai amb certesa absoluta) quins esdeveniments tenen més possibilitats 
de succeir i quins en tenen menys. Aquesta major o menor possibilitat s’anomena 
probabilitat. 
Calcular quina aposta és més raonable en un joc al casino o preveure quina serà 
l’evolució de la cotització en borsa d’una empresa són dos exemples que pertanyen 
a aquest grup d’experiències. 

 
Un cop fet aquesta divisió, es pot observar 
que ambdós tipus d’observacions tenen una 
certa vinculació amb dues grans formes 
d’entendre la realitat. Els primers, poden 
englobar-se en el conjunt de la visió empí-
rica de la realitat, basada en tot allò que és 
físicament perceptible i conegut. En canvi, 
els segons s’associen més aviat amb un en-
foc filosòfic, a la permanent i eterna incerte-
sa que envolta totes les coses. 
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2.3.2. EL LLENGUATGE DELS SUCCESSOS 
 

2.3.2.1. Introducció als conceptes 
 
En tot problema de probabilitat i per tan en tot experiment aleatori, la unitat bàsica que 
representa una sola (que, com ja veurem, pot ser possible, segura, etc.) s’anomena suc-
cés elemental.  

-Un succés elemental és cadascun dels possibles resultats d’un experiment aleatori 
E. Cal destacar que els successos elementals són excloents entre ells. 

 
 
 
 
 
També en tot experiment on intervé la probabilitat, és necessari conèixer el conjunt de tots 
els resultats possibles. Aquest conjunt, anomenat espai mostral  o univers, és el interval 
que delimita el total de successos que poden ocórrer en l’experiment E.  

-El conjunt de tots els successos elementals es coneix com espai mostral i es 
representa amb la lletra Ω. 

 
 
 
 
Dins aquest espai mostral, trobem subgrups o subconjunts, que no deixen de ser una unió 
de diversos successos elementals. Qualsevol d’aquests subconjunts dins l’univers s’ano-
mena succés. 

-Un succés és la unió de diversos successos elementals que pertanyen al mateix 
espai mostral, i sempre tenint en compte que el succés (subconjunt) ha d’abraçar 
un nombre igual o menor de valors que l’univers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[Figurem-nos un dau, que és a punt de ser llançat. Un succés  
elemental seria, per exemple, que sortís el número 4 en la tirada, i s’expressaria A={1}] 

[En l’experiment aleatori de llançar el dau (E:”llançar un dau”), l’espai mostral correspondria a tots 
els resultats possibles, i s’expressaria Ω ={1,2,3,4,5,6}] 

[Seguint amb l’exemple del dau, un possible succés per a la tirada següent seria preveure que 
sortís un nombre parell, i s’expressaria A={2,4,6}] 

Exemple d’espai mostral
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2.3.2.2. Tipus de succés 
 
Un cop definit el concepte de succés, entès com a tot subconjunt de l’espai mostral, cal di-
ferenciar entre aquests propis successos, ja que no són tots iguals, ni es relacionen tots 
d’igual forma ni representen tots el mateix tipus de realitat. 
Vet aquí alguns tipus de successos diferents: 
 
 -Succés segur. El succés segur representa una realitat que sempre es verifica i 
que sempre ocorre. Per tan, coincideix amb l’espai mostral Ω.  
 
 
 

 
-Succés impossible. És l’oposat a l’anterior. Aquest succés representa una certa 

realitat que es troba fora de l’espai mostral i que, per tan, no té cap possibilitat d’ocórrer. 
 

 
 
 
 

-Succés probable. És aquell que la seva probabilitat d’ocórrer és més gran que la 
probabilitat que no ocorri. 
 
 

 
 
-Succés improbable. És l’oposat a l’anterior, aquell que té més opcions de no ocó-

rrer que no pas de fer-ho. 
 
 -Succés equiprobable. Dos successos o més són equiprobables quan tenen les 
mateixes probabilitats de succeir. Com veurem més endavant, aquests successos formen 
part d’una de les fórmules més útil i important de la probabilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[En un llançament d’un dau, un succés segur es que surti un nombre entre 1 i 6, i l’espai mostral 
que representa tots els resultat possibles també abraça els mateixos valors.] 

[En un llançament de dau, un exemple de succés impossible seria preveure que sortís un 7, ja 
que aquest valor es troba fora del conjunt 1 a 6 de l’univers.] 

[En un llançament de dau, un succés probable és, per exemple, que el resultat de la tirada sigui 1, 
2, 3, o 4. Per tan és més fàcil que surti un d’aquests quatre valors que els dos altres restants.] 
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2.3.2.3. Relació entre successos 
 
Els successos es relacionen de forma inevitable entre ells, ja sigui perquè representen re-
alitats properes, oposades, semblants o simplement perquè uns representen realitats que 
s’engloben en d’altres de majors. 
No obstant, existeixen diversos tipus de relació que uneixen i exclouen els diversos suc-
cessos que es proposen. 
Algunes d’aquestes formes d’interrelació es plantegen a continuació: 
 
 -Successos iguals. Dos successos A i B són iguals si sempre que es verifica A 
també es verifica B i a l’inrevés. A i B, doncs, tenen els mateixos punts mostrals. Pel fet de 
ser iguals, sovint aquests successos representen la mateixa realitat. 
  

 
 
 
 
-Successos complementaris o contraris. (fig.1) Es diu que el succés A és com-

plementari de B si A conté tots els elements de Ω que no pertanyen a B. És a dir, A abra-
ça una part de la realitat total (univers) i B abraça la resta d’aquesta mateixa realitat. 
 
 

 
 
 
-Inclusió de successos. (fig.2) Diem que A està contingut en B si sempre que es 

verifica A també es verifica B. De totes maneres, es diferencien dels successos iguals 
perquè en aquest cas no sempre que es verifica B es verifica necessàriament A. 
 

 
 
 
 
-Successos incompatibles o disjunts o mútuament excloents. (fig.3) Donats els 

successos A i B, es consideren incompatibles si no contenen cap punt mostral en comú. 
Per contra, seran compatibles si comparteixen una part de l’espai mostral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

[De forma matemàtica els successos iguals es poden representar de la manera següent:  
A = B  AB i BA.] 

[De forma matemàtica, el succés complementari de A es anomenat Ā, de manera que A + Ā 
representen Ω, o el que és el mateix: A + Ā = Ω.] 

[Aquest tipus de relació s’expressa matemàticament de la manera següent: AB, tenint en 
compte que BA no és cert.] 

[Per mostrar simbòlicament que dos successos són incompatibles o disjunts s’utilitza l’expressió 
següent: A  B = . Per contra, els compatibles s’expressaran: A  B ≠ .]  

Figura 1 Figura 2 Figura 3
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2.3.2.4. Operacions amb successos 
 
En molts casos, si no en tots, la resolució d’un problema de probabilitat requereix el treball 
constant amb els successos. Un cop són coneguts factors com el tipus de succés o quina 
relació té amb d’altres successos cal també saber operar amb ell. Sovint és necessari 
combinar diversos successos per a formar-ne de més grans o de més petits, o simplement 
per a trobar la representació d’una realitat concreta que cap succés reflecteix per sí sol. 
Les principals operacions amb successos són les següents: 
 
 -Unió de successos. (fig.4) Donats dos successos A i B, la operació unió és un 
altre succés constituït per tots els elements que pertanyen al succés A o al B (com a mí-
nim a un d’aquests). 
 
 
 

 
 
-Intersecció de successos. (fig.5) Donats dos successos A i B, la operació inter-

secció és un altre succés constituït pels elements comuns en els dos (A i B). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[La unió dels successos A i B forma un nou succés, que es representa així: AB. Per a calcular 
el succés unió de dos successos A i B es sumen els elements que pertanyen a A i B.] 

[La intersecció dels successos A i B forma un nou succés que es representa: AB. Per a 
calcular la intersecció de dos successos A i B cal trobar els elements comuns a A i B.]  

Figura 4 Figura 5
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2.3.2.5. Propietats de la unió i de la intersecció de successos 
 
Les operacions que acabem de veure, tenen associades una sèrie de propietats que en 
faciliten el càlcul i permeten ampliar i millorar el treball amb successos en un experiment 
aleatori. Tot seguit veurem aquestes propietats: 
 
1. Idempotent.     5. Dels elements neutres i universals. 
 

 
 
 

2. Commutativa.     6. De la complementació. 
 
 
 
 

3. Associativa.     7. Lleis de Morgan. 
       
 

 
 
 
 
 

 
4. Distributiva. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Exemple: 
 
 Proposem l’experiment aleatori següent, que ano- 
menarem E: “Tirar una bola en una ruleta de casino 
de 10 nombres”. Segons aquest experiment, tenim: 
A: “obtenir un nombre parell” 
B: “obtenir un nombre major a 5” 
Això, de forma matemàtica és : A={2,4,6,8,10} i  
B={6,7,8,9,10}. 
Podem considerar aquests altres successos: 
  

-Complementaris: Ā= {1,3,5,7,9} i     = {1,2,3,4,5} 
 -Unió: AB= {2,4,6,7,8,9,10} 
 -Intersecció: AB= {6,8,10} 
 -Diferències: A – B = {2,4} i B – A = {7,9}  

 
 

AA = A  i  A A = A 

A   B = B   A  i  A   B = B   A 

(A   B) C = A   (B   C) 

(A   B) C = A   (B   C) 

A   (B C) = (A   B)   (A   C) 

A   (B C) = (A   B)   (A   C) 

A = A; AΩ = A; AΩ = Ω; A =  

A  Ā = Ω;  A  Ā = ;  A  = A   
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2.4. PROBABILITAT DE SUCCESSOS 
 
2.4.1. FREQÜÈNCIES I PROPIETATS 
 
En tot experiment aleatori, existeix la necessitat de comptabilitzar els resultats: els pos-
sibles, els que a l’hora de realitzar l’experiència ocorren, etc. És en aquesta vessant de la 
probabilitat que, com ja hem vist (apartat 2.1.1), s’incorporen alguns conceptes propis de 
l’estadística útils per a la resolució de problemes. És el cas de les freqüències, que re-
copilen els diferents successos i expressen quants cops es repeteix cadascun d’ells, etc. 
 
 - 2.4.1.1. Freqüència absoluta. S’anomena freqüència absoluta d’un succés A el 
nombre de vegades nA que es verifica A, quan es realitzen n repeticions d’un determinat 
experi-ment aleatori. 
  
 - 2.4.1.2. Freqüència relativa. En canvi, es dona el nom de freqüència relativa d’un 
succés A al quocient entre la freqüència absoluta de A i el nombre de vegades n que es 
repeteix l’experiment. 
 
 
 
 
  -Propietats de la freqüència relativa: 
 

 
1.  
 

 
2. 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[La freqüència relativa d’un succés A es pot expressar com f(A) = 
n

nA .] 

[0 ≤ f(A) ≤ 1 per a qualsevol succés A S.] 

[f(Ω) = 1  i  f() = 0.]

[Si A i B són successos incompatibles, f(AB) = f(A) + f(B).] 
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2.4.2. PROBABILITAT D’UN SUCCÉS 
 
Un cop tractats els diversos tipus de successos que existeixen a la nostra realitat, 
estudiades les relacions entre aquests i també les operacions que se’n deriven, cal 
finalment conèixer, per exemple, quina és la probabilitat pràctica de que un succés arribi 
mai a succeir, o quina és la probabilitat que succeeixin dos successos a la vegada, etc. 
 

2.4.2.1. Probabilitat de successos equiprobables 
 
Si ens remuntem al segle XVII, i més concretament als estudis de Laplace, que figuren en 
aquest mateix treball, observem que aquest brillant científic enuncia en el seu moment 
una sèrie de definicions com la definició de Laplace. És una definició, però, que només és 
aplicable en problemes probabilístics concrets. De fet, tan sols proporciona resultats fia-
bles quan es plantegen successos equiprobables (amb la mateixa probabilitat d’ocórrer). 
 
 
 

Exemples: 
 

 Imaginem un cas en que la regla de Laplace es pot aplicar: 
Suposem que tenim una urna a l’interior de la qual resideixen 5 boles de colors di-
ferents, en funció del seu valor. Volem agafar, a cegues, una d’aquestes boles, pe-
rò havent calculat prèviament quines opcions hi ha que traiem la bola més valuosa. 
[En aquest cas, qualsevol de les cinc boles té les mateixes opcions de ser escollida per la nostra 
mà, i per tan, aplicant la regla de Laplace obtenim que tenim 1 cinquè d’opcions d’obtenir el màxim 
valor.] 

  
 Per contra, proposem una situació on els càlculs de Laplace no es poden aplicar: 

Un home, coneixedor de la regla de Laplace va a un concessionari per a comprar 
un cotxe. Quan està a punt de fer-ho, considera dos successos: el primer que el 
cotxe li duri 10 anys i el segon que se li espatlli al poc de comprar-lo. Aleshores 
aplica la regla de Laplace que li diu que té un cas desfavorable de dos possibles, el 
que dona una probabilitat del 50% de que el cotxe se li espatlli ràpidament. L’home 
decideix, davant aquest plantejament, no comprar el cotxe. Fa bé?  
[La resposta, òbviament, és negativa, ja que un cotxe nou de fàbrica no té les mateixes possibilitats 
de fallar en uns mesos que en uns anys i per tan els dos successos que l’home considera no són 
equiprobables.] 

  
 Aquests és un altre exemple on no es aplicable la regla de Laplace: 

Un equip de futbol no accepta la decisió de l’entrenador de jugar sense davanters, 
malgrat aquest argumenta la raó següent: Un davanter té una onzena part de pro-
babilitats de marcar ell el gol de l’equip, la mateixa que té un defensa o fins i tot el 
porter. Per tan, decideix jugar sense davanters, fet que proporcionarà una defensa 
més ferma. 
[Aquest argument és completament erroni. El gran error comès per l’entrenador és valorar que els 
successos “el porter marca gol” i “el davanter marca gol” són equiprobables, i en cap cas ho són.] 
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2.4.2.2. Propietats de la probabilitat 
 
La probabilitat té una sèrie de propietats, que estableixen com calcular la probabilitat de 
determinats successos en funció de com es relacionen amb els altres o de quin tipus són. 
Les propietats són les que segueixen: 
 
1. Si A i B són dos successos tals que A  B, aleshores p(A) ≤ p(B). 

1.1. Si A   B          B = A  (B – A) i A   (B – A) = , i pel tercer axioma e la 
probabilitat tenim: 

 p[A (B – A)] = p(A) + p(B – A). 
 
2. Si dos successos A i Ā són complementaris, sabem que: 
 2.1. p(A) + p(Ā) = 1, i per tan  p(Ā) = 1 – p(A). 
 2.2. A   Ā= Ω  i  A   Ā = . 
 2.3. p(A  Ā) = p(A) + p(Ā) = p(Ω)  [= 1]. 
 
3. De les expressions anteriors es dedueix que: 
 3.1. p(Ω) = 1 i p() = 0,  ja que  = Ω, i es dedueix doncs, que p() = p(Ω) 
 
4. Si A i B són dos successos compatibles, A   B  , aleshores: 
 4.1. p(AB) = p(A) + p(B) – p(A   B) 
 4.2. Com es pot observar a la figura (fig.6), p[A – (A   B)] = p(A) – p(A   B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6
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2.5. INTRODUCCIÓ A LAPROBABILITAT CONDICIONADA 
 
En els experiments de probabilitat o experiments aleatoris, els successos, com ja hem 
vist, tenen relacions de dependència o independència, segons els casos. Doncs bé, la 
probabilitat condicionada reflecteix la influència que té un succés per a que ocorri un altre 
que li està vinculat i li és dependent. 
Considerem que A i B són dos successos de l’espai de successos S d’un experiment 
aleatori, tal que la probabilitat d’A és diferent de zero. Aleshores, s’anomena probabilitat 
de B condicionada a A, i es simbolitza per p(B/A) el quocient: 
 
 
 
 
 
Es tracta, senzillament, de tenir en compte una determinada informació respecte d’un 
succés que es sap que ha ocorregut per a determinar la probabilitat d’un altre succés la 
probabilitat del qual varia en funció de si succeeix o no el primer. De vegades, però el fet 
que tingui lloc un determinat succés no influeix en les 
probabilitats que n’ocorrin o no d’altres. Quan és així, 
parlem de successos independents. Aquesta indepen-
dència entre successos és mútua: és a dir, A és inde-
pendent de B com B ho és d’A. 
Si A i B són dos successos independents, es verifica 
que el càlcul de la probabilitat de la intersecció entre 
aquests successos és el següent: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P(A   B) = p(A) · p(B) 
Representació esquemàtica de la pro-
babilitat de A condicionada a la de B



 
 
 

TERCER BLOC: 
 

Introducció a l’experiment aleatori 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. BASES DELS EXPERIMENTS ALEATORIS 
 
 
3.1.1. INTRODUCCIÓ 
 
Quan es realitzen experiments i observacions probabilístics, s’acostumen a seguir una 
sèrie de protocols que fan que l’obtenció dels resultats en aquests experiments sigui més 
fiable i acurada, el més pròxima possible a la realitat. Aquests passos a seguir són, a 
grans trets, la preparació de l’experiència, la observació d’aquesta (i la repetició, en cas 
necessari), la recollida de dades, el seu posterior anàlisi i les conclusions finals. 
No obstant, cal tenir en compte que en tota experiència relacionada amb el món dels 
successos hi ha certa diferència entre els càlculs matemàtics i la realitat observable en la 
posada en pràctica de l’experiment (veure taula 1). 
De vegades, aquesta diferència es corregeix de forma “automàtica” amb la repetició de 
l’experiment nombroses vegades (veure taula 2). D’altra banda, però, cal tenir en compte 
que són molts els factors que influeixen en el resultat d’una experiència aleatòria, i que, 
per petita que sigui la influència de cadascun d’aquests factors, cal conèixer-los per 
apropar la realitat al càlcul teòric el màxim possible i obtenir una fiabilitat major en 
l’obtenció de resultats i conclusions. 
 
És el cas, per exemple, del llançament d’un dau 6 vegades, on la probabilitat teòrica 
indica que tots els successos són equiprobables i, en canvi, poden sortir quatre resultats 
iguals consecutius. 
 
 

Cara del dau Vegades que s’hauria de 
repetir el resultat en 12 tirades 

Vegades que es repeteix el 
resultat en 12 tirades 

1 2 4 
2 2 2 
3 2 3 
4 2 1 
5 2 0 
6 2 2 

 
 

 
 
 
 

Cara del dau 
Vegades que 
s’hauria de 

repetir el resultat 
en 12 tirades 

Vegades que es 
repeteix el 

resultat en 12 
tirades 

Vegades que 
s’hauria de 

repetir el resultat 
en 48 tirades 

Vegades que es 
repeteix el 

resultat en 48 
tirades 

1 2 4 8 9 
2 2 2 8 7 
3 2 3 8 10 
4 2 1 8 7 
5 2 0 8 6 
6 2 2 8 9 

Taula 1 

Taula 2 

30



3.1.2. LA FÍSICA DELS EXPERIMENTS ALEATORIS 
 
La física s’ocupa de conèixer, de mesurar i acotar els processos 
que ocorren al nostre món. Es pot afirmar, amb tota certesa, que 
la física és omnipresent, és a dir, a tot arreu i en tot succés, tam-
bé en els successos dels experiments aleatoris. Per tan, sorgeix 
així la inevitable pregunta de com pot la física mesurar de forma 
tangible la incertesa?. Bé doncs, el cas és que, en molts casos, 
els càlculs probabilístics preveuen amb més o menys exactitud 
quins fets poden succeir. Aparentment, la funció de la física és 
ben oposada, és a dir, mesurar els fets quan aquests ja han tin-
gut lloc de forma “externa”. 
De totes maneres, la física (ja no com a ciència, sinó com a natura universal) incideix en 
qualsevol procés, inclòs, per exemple, en el llançament d’un dau. Vegem doncs, un 
exemple de tots els processos físics que aparentment tenen lloc simultàniament al 
llançament d’un dau i que influeixen en el resultat d’aquest. 
 

- Inclinació amb que el dau és llançat. 
- Trajectòria aproximada que se li obliga a seguir (parabòlica, lineal). 
- Força amb que es llança el dau. 
- Última part del dau en contacte amb el llançador. (paràmetre que el fa girar sobre 

sí mateix). 
- Aire en moviment que impacta contra el dau mentre aquest és a l’aire. 
- Superfície on aquest rebota: duresa, mal·leabilitat, rugositat, etc. 

 
3.1.1.2. Factors determinants, Factors condicionants i Factors negligibles 

 
Com hem vist, hi ha una gran quantitat de factors que intervenen en qualsevol 
experiència. El cas, però és que molts d’aquests factors poden ser considerats quasi 
irrellevants, i d’altres, simplement, immesurables (com, per exemple, la força humana 
amb que la mà llença un dau) 
Per tan, els factors físics es poden dividir segons tres tipus diferents: 
 

-Factors determinants. No són gaire corrents en les experiències aleatòries, ja 
que aquests tipus de factors determinen un resultat determinat, i, per tan, eliminen 
tot atzar o incertesa. Això, òbviament, no ocorre tret dels successos amb 
probabilitat 1. 
 
-Factors condicionants. Són aquells que influeixen amb més o menys força 
respecte el resultat final, però que no en determinen un de concret. Molts dels 
factors posats com a exemple anteriorment pertanyen a aquest conjunt. 
 
-Factors negligibles. Són factors la influència dels quals sobre el resultat final és 
tan petita que molts cops no es tenen en compte. De vegades hi ha factors que, 
com ja he comentat, no es poden acotar i també es negligeixen.  

 
Cal dir, en conclusió, que la mesura a partir de càlculs físics dels processos i 
experiments aleatoris resulta, en general, molt imprecisa i poc fiable, per la qual cosa no 
s’acostuma a realitzar. Així, per exemple, és més útil realitzar un càlcul probabilístic 
sobre els resultats més probables d’una ruleta, que estudiar-ne els engranatges a detall i 
les possibles irregularitats d’aquests. 
 

Diversos tipus de forces
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3.2. UN JOC D’ATZAR CLÀSSIC (PRÀCTICA 1) 
 
3.2.1. INTRODUCCIÓ 
 
Com hem vist repassant a grans trets la història i l’evolució de la probabilitat, des d’antic 
els jocs d’atzar han estat insígnia de la incertesa. De fet, els primers interessats en 
“mesurar” la incertesa, abordaren en primer lloc els problemes relacionats amb els jocs 
de daus, etc. Podem dir, doncs, que el llançament de daus i les incògnites que d’aquest 
joc es deriven, són un exemple formidable per a representar els orígens de la incertesa 
present en el quotidià humà. Tot plegat, sense oblidar que avui en dia els daus 
segueixen essent part del lleure de qualsevol.  
Proposo, doncs, dur a terme observacions diverses relacionades amb els daus 
(concretament amb tres tipus de daus diferents). L’explicació detallada de l’experiència 
l’escric a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge de la pràctica 
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3.2.2. MATERIAL, HIPÒTESIS, OBJECTIUS I PAUTES DE TREBALL 
 

3.2.2.1. Material utilitzat per a l’experiment aleatori 
 
Abans de res, cal precisar amb quin material durem a terme l’experiència. 
Treballarem amb tres tipus diferents de daus, que seran estudiats i comparats: 
  
 -Dau de joc de taula. (fig.1) Aquests daus són els més 
comuns, els que s’utilitzen per a jocs de taula i d’altres activi-
tats quotidianes. La seva fabricació és massiva i, per tan, la 
perfecció d’un d’aquests daus no es pot garantir. 
 

-Dau de casino. (fig.2) Són daus especialment 
dissenyats i fabricats per als casinos, ja que es produeixen 
amb uns materials determinats* que proporcionen una màxi-
ma fiabilitat a l’hora del joc, ja que sovint d’ells depenen im-
portants moviments de diners. 
 
 -Dau electrònic. (fig.3) Aquests daus no requereixen 
de ser llançats. A partir d’un xip programat, proporcionen re-
sultats similars als d’un dau “mecànic”, però no són gaire cor-
rents ni emprats amb gaire freqüència. 
 
D’altra banda, el material addicional que serà emprat a la 
pràctica serà el següent: 
 
 -Llançador artificial. Es construirà un llançador per 
intentar estandarditzar al màxim les condicions en que els 
diferents daus seran llançats.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*El Dau de casino és fabricat acuradament amb un material anomenat cel·lulosa dura.                             
Aquest material és de densitat uniforme per a garantir que no hi ha zones de major pes                                  
que decantin el dau cap a una rutina, i per altra banda la cel·lulosa és transparent per                                   
evitar la càrrega de daus (operació il·lícita que es duu a terme per a augmentar la ten-                                 
dència d’un dau a un determinat valor que interessa.) 

Figura 1

Figura 3

Figura 2
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3.2.2.2. Objectiu de l’experiència 
 
Un cop explicat breument amb quin tipus de daus treballarem, exposo ara quin estudi 
faré sobre els resultats que ens proporcionarà cadascun dels daus. 
La idea principal és la d’estudiar l’equiprobabilitat  entre els sis resultats de l’espai 
mostral de l’experiment: “llançar un dau”. En principi, per a qualsevol tipus de dau hi ha 
les mateixes probabilitats que surti qualsevol dels sis valors que conté. De totes 
maneres, la realitat no sempre es tan precisa com els càlculs a priori. També forma part 
de la teoria probabilística el fet que la repetició prolongada del mateix experiment apropa 
el resultat d’aquest als càlculs teòrics realitzats. 
 

3.2.2.3. Proposta d’Hipòtesis  
 
En tota experiència aleatòria i, en general, en tota experiència científica, es plantegen 
una sèrie d’hipòtesis, i aquestes es verifiquen o falsen amb la posada en pràctica de dita 
experiència. Doncs bé, les hipòtesis que jo pretenc comprovar són les següent: 
 

 
 

3.2.2.4. Pautes de treball 
 
Per a dur a terme la pràctica cal redactar les pautes de treball que es seguiran amb la 
màxima exactitud per a aconseguir així resultats i conclusions verídiques. El procés que 
es seguirà de forma metòdica en el transcurs de l’experiència constarà dels passos que  
figuren a continuació: 
 
  

Passos 
 

Explicació del procés 

 
1. 

 
Construcció 

Es construirà el llançador artificial, indicant cada pas, els materials 
emprats i els plànols de l’objecte. 

 
2. 

 
Verificació 

Abans de realitzar llançaments, es verificarà que tots els factors 
externs que intervenen són suprimits o sotmesos a control. 

 
3. 

 
Llançaments 

Es realitzaran els llançaments anotant simultàniament els 
resultats, alternant els diversos tipus de dau 

 
4. 

 
Anàlisi 

Els resultats anotats en suport informàtic es tractaran per a 
representar les diferències, regularitats i irregularitats observades. 

 
5. 

 
Conclusió 

Finalment caldrà verificar o falsar les hipòtesis inicials, tot 
extraient conclusions de l’experiment realitzat. 

 

 
 Un dau de casino proporciona resultats més aleatoris que qualsevol altre tipus de 

dau. 
 

 
 Els daus electrònics no proporcionen resultats realment aleatoris degut a la 

manca de factors externs que intervenen en “el llançament” d’aquests. 
 

 
 Un dau resulta ser més aleatori quan més vegades s’observen els seus resultats. 
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3.2.3. CONSTRUCCIÓ DEL LLANÇADOR MECÀNIC 
 

3.2.3.1. Material necessari 
 
Els materials que emprarem per a la construcció del llançador mecànic són molt senzills. 
Tot seguit els enumero detalladament: 
 
 Peça Explicació Mides (cm) Imatge 

1 Base Fusta, conglomerat industrial amb 
xapat de doble cara de melamina. 

 
25x25x1,5 

 
A 

2 Límits laterals 
Límits de fusta: planxes de 
conglomerat fi de dimensions 
variables. 

----------------  
B 

3 Grua 
Llistó de pi massís de 5mm de gruix 
per 5cm d’amplada. Llistó vertical de 
35cm i horitzontal de 13cm. 

(Vert.) 35x5, 
(Hor.)13x5 

 
C 

4 Pinça 
Dos opressors de llistó de fusta 
articulats per claus, pressionats per 
goma elàstica i accionats per corda. 

-----------------  
D 

5 Altres 
Els llistons de la grua estan units per 
claus i per escaire encolat (cola 
blanca) 

-----------------  
E 

 
També utilitzarem diverses eines per a la construcció del nostre llançador, la majoria de 
les quals es troben fàcilment a qualsevol llar. Algunes d’aquestes eines són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35



3.2.3.2. Procés de construcció 
 
El procés per a construir el llançador mecànic no és molt complex, i els passos que he 
seguit per a elaborar-lo són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. CONSTRUCCIÓ DE LA GRUA. 
 
En primer lloc, agafem el llistó de fusta massissa de pi de 5 cm de gruix, marquem amb llapis i regle dos 
trossos de llistó de 35 i 13 cm (fig 1) i els tallem am el xerrac de tallar fusta (fig 2) 
Llimem les cantonades amb paper de vidre (fig 3) 
Tot seguit, els encolem entre ells formant un angle recte de manera que el llistó horitzontal quedi per sobre 
del vertical. Un cop encolats clavem quatre claus per unir-los de forma més ferma (fig 4) i també col·loquem 
un escaire petit (fig 5) per tal que el pes no deformi l’angle recte entre els dos llistons. Aquest l’enganxem 
amb cola blanca i deixem assecar la cola unes hores. (fig 6) 
 
 

 

2. CONSTRUCCIÓ DE LA BASE 
 
Per a construir la base començarem agafant la base de fusta conglomerada  de 25 per 25 per 1’5 centímetres 
i la llimarem per les cantonades per evitar impureses. Tot seguit encolem a cada costat de la base els límits 
laterals i també en un dels costats fixem la grua que hem construït amb claus fins i llargs. 
Un cop fet això l’estructura principal ja quedarà enllestida. 
 

 

1. CONSTRUCCIÓ DE PINÇA. 
 
La pinça serà el mecanisme accionat manualment que ens permetrà estandarditzar la forma com llancem el 
dau una vegada i una altra. Per tan caldrà ser precisos en la construcció d’aquesta. 
Començarem tallant del mateix llistó que hem utilitzat per la grua dos llistons petits de fusta, d’uns 5 cm de 
llarg per 1 de gruix i fondària. Un cop fet això, els clavarem al llistó horitzontal amb un sol clau curt i fi de 
manera que els llistons articulin lateralment. Cal remarcar que la distància entre ells ha de coincidir amb 
l’amplada del dau, sinó és així no el pinçarà correctament. Aleshores clavem uns claus petits per la part 
exterior dels llistons. A l’extrem dels claus lliguem dos tensors i els col·loquem enrere, fent-los passar per els 
cargols de punta circular que prèviament hem instal·lat uns centímetres més enrere (fig 7). Ja tan sols falta 
col·locar una goma elàstica per al retrocés de la pinça com el de la figura (fig 8). D’aquesta manera ja tenim 
llest el nostre llançador mecànic que ens servirà per estudiar el comportament de diferents tipus de dau. 
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3.2.4. LLANÇAMENTS DELS DAUS I RECOPILACIÓ DE DADES 
 

3.2.4.1. El dau quotidià o “de joc de taula” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Llançaments Resultat Freq.absoluta Freq.relativa Prob. 
teòrica Mitjana Desviació de 

Freq.Rel. 
 

3 0,3 1/6 +0,14 

 
1 0,1 1/6 -0,066 

 
2 0,2 1/6 

Teòrica: 
 

1,6


 
+0,033 

 
3 0,3 1/6 +0,14 

 
0 0 1/6 -0,166 

 
 
 

 

10 
 

 
1 0,1 1/6 

Relativa 
al valor: 

1/4 
-0,066 

  Total = 10 Total = 1 Total = 1 Desviació total = 0,573 
 

17 0,34 1/6 +0,18 

 
4 0,08 1/6 -0,086 

 
4 0,08 1/6 

Teòrica: 
 

8,3


 
-0,086 

 
7 0,14 1/6 -0,026 

 
6 0,12 1/6 -0,046 

50 
 

 
12 0,24 1/6 

 
Relativa 
al valor: 

1 
+0,08 

  Total = 50 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,504 
 

22 0,22 1/6 +0,054 

 
10 0,1 1/6 -0,066 

 
19 0,19 1/6 

Teòrica: 
 

16,6


 
+0,024 

 
11 0,11 1/6 -0,056 

 
28 0,28 1/6 +0,11 

100 

 
12 0,12 1/6 

 
Relativa 
al valor: 

5 
-0,04 

  Total = 100 Total = 1 Total = 1 Desviació total = 0,340 
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A continuació veiem sis gràfiques, cadascuna d’elles correspon a un dels possibles resul-
tats del dau. Cada gràfica mostra com la freqüència relativa del valor que representa 
oscil-la al voltant de la posició d’equilibri o de probabilitat teòrica. En alguns casos la 
desviació es fa més visible i en d’altres s’apropa molt a la teoria, però observem de forma 
general que en augmentar el nombre de llançaments la freqüència relativa es va 
estancant prope-ra al valor 1/6. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llançaments Resultat Freq.absoluta Freq.relativa Prob. 
teòrica Mitjana Desviació de 

Freq. Rel. 
 

95 0,19 1/6 +0,033 

 
87 0,174 1/6 +0,008 

 
74 0,148 1/6 

Teòrica: 
 

83,3


 
-0,018 

 
82 0,164 1/6 -0,007 

 
70 0,14 1/6 -0,026 

 
 
 

500 
 

 
92 0,184 1/6 

Relativa 
al valor: 

1 
+0,018 

  Total = 500 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,089 
 

152 0,152 1/6 -0,014 

 
148 0,148 1/6 -0,018 

 
162 0,162 1/6 

Teòrica: 
 

166,6


 
-0,004 

 
188 0,188 1/6 +0,02 

 
169 0,169 1/6 +0,003 

1000 
 

 
181 0,181 1/6 

Relativa 
al valor: 

4 
+0,015 

  Total = 1000 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,074 
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3.2.4.2. El dau de casino  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Llançaments Resultat Freq.absoluta Freq.relativa Prob. 
teòrica Mitjana Desviació de 

Freq. Rel. 
 

4 0,4 1/6 +0,23 

 
2 0,2 1/6 +0,033 

 
2 0,2 1/6 

Teòrica: 
 

1,6


 
+0,033 

 
0 0 1/6 -0,166 

 
1 0,1 1/6 -0,066 

 
 
 

10 
 

 
1 0,1 1/6 

Relativa 
al valor: 

1 
-0,066 

  Total = 10 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,594 
 

9 0,18 1/6 +0,01 

 
12 0,24 1/6 +0,073 

 
10 0,2 1/6 

Teòrica: 
 

8,3


 
+0,033 

 
8 0,16 1/6 -0,003 

 
5 0,1 1/6 -0,066 

 
50 

 

 
6 0,16 1/6 

Relativa 
al valor: 

2 
-0,046 

  Total = 50 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,261 
 

13 0,13 1/6 -0,036 

 
10 0,1 1/6 -0,066 

 
20 0,2 1/6 

Teòrica: 
 

16,6


 
+0,033 

 
18 0,18 1/6 +0,013 

 
22 0,22 1/6 +0,05 

100 

 
17 0,17 1/6 

Relativa 
al valor: 

5 
+0,01 

  Total = 100 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,208 
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A continuació veiem sis gràfiques, cadascuna d’elles correspon a un dels possibles resul-
tats del dau. Cada gràfica mostra com la freqüència relativa del valor que representa 
oscil·la al voltant de la posició d’equilibri o de probabilitat teòrica. En alguns casos la 
desviació es fa més visible i en d’altres s’apropa molt a la teoria, però observem de forma 
general que en augmentar el nombre de llançaments la freqüència relativa es va 
estancant propera al valor 1/6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llançaments Resultat Freq.absoluta Freq.relativa Prob. 
teòrica Mitjana Desviació de 

Freq. Rel. 
 

81 0,162 1/6 -0,004 

 
87 0,174 1/6 +0,008 

 
90 0,18 1/6 

Teòrica: 
 

83,3


 
+0,014 

 
79 0,158 1/6 -0,008 

 
81 0,162 1/6 -0,004 

 
 

 

500 
 

 
82 0,164 1/6 

Relativa 
al valor: 

3 
-0,002 

  Total = 500 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,04 
 

161 0,161 1/6 -0,005 

 
168 0,168 1/6 +0,002 

 
172 0,172 1/6 

Teòrica: 
 

166,6


 
+0,006 

 
164 0,164 1/6 -0,002 

 
176 0,176 1/6 +0,01 

1000 
 

 
159 0,159 1/6 

Relativa 
al valor: 

5 
-0,007 

  Total = 1000 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,032 
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3.2.4.3. El dau electrònic 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Llançaments Resultat Freq.absoluta Freq.relativa Prob. 
teòrica Mitjana Desviació de 

Freq. Rel. 
 

2 0,2 1/6 +0,033 

 1 0,1 1/6 -0,066 

 1 0,1 1/6 

Teòrica: 
 

1,6


 
-0,066 

 2 0,2 1/6 +0,033 

 2 0,2 1/6 +0,033 

 
 
 

10 
 

 2 0,2 1/6 

Relativa 
al valor: 

+0,033 

  Total = 10 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,264 

 4 0,08 1/6 -0,086 

 10 0,2 1/6 +0,033 

 13 0,26 1/6 

Teòrica: 
 

8,3


 
+0,1 

 6 0,12 1/6 -0,04 

 9 0,18 1/6 +0,02 

 
50 

 

 8 0,16 1/6 

Relativa 
al valor: 

-0,006 

  Total = 50 Total = 1 Total = 1 Desviació total = 0, 285 

 14 0,14 1/6 -0,02 

 22 0,22 1/6 +0,06 

 18 0,18 1/6 

Teòrica: 
 

16,6


 
+0,02 

 9 0,09 1/6 -0,07 

 20 0,2 1/6 +0,033 

100 

 17 0,17 1/6 

Relativa 
al valor: 

+0,01 

  Total = 100 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,213 
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A continuació veiem sis gràfiques, cadascuna d’elles correspon a un dels possibles resul-
tats del dau. Cada gràfica mostra com la freqüència relativa del valor que representa 
oscil-la al voltant de la posició d’equilibri o de probabilitat teòrica. En alguns casos la 
desviació es fa més visible i en d’altres s’apropa molt a la teoria, però observem de forma 
general que en augmentar el nombre de llançaments la freqüència relativa es va 
estancant prope-ra al valor 1/6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llançaments Resultat Freq.absoluta Freq.relativa Prob. 
teòrica Mitjana Desviació de 

Freq. Rel. 
 

96 0,192 1/6 +0,032 

 
83 0,166 1/6 0 

 
85 0,17 1/6 

Teòrica: 
 

83,3


 
+0,01 

 
71 0,142 1/6 -0,018 

 
82 0,164 1/6 -0,002 

 
 

 

500 
 

 
83 0,166 1/6 

Relativa 
al valor: 

1 
0 

  Total = 500 Total = 1 Total = 1 Desviació total = 0,062 
 

172 0,172 1/6 +0,014 

 
170 0,17 1/6 +0,003 

 
166 0,166 1/6 

Teòrica: 
 

166,6


 
0 

 
159 0,159 1/6 -0,007 

 
173 0,173 1/6 +0,013 

1000 
 

 
160 0,16 1/6 

Relativa 
al valor: 

5 
-0,006 

  Total = 1000 Total = 1 Total = 1 Desviació total  = 0,043 
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3.2.5. CONCLUSIÓ DE L’EXPERIMENT 
 
 
Aquesta experiència ens ha permès posar en pràctica tres tipus de daus diferents. Els 
daus, un dels “aparells” de joc més antics i alhora un dels més usats de la història, es 
comporten de forma diversa en funció de la seva composició, forma, etc. 
El que en un principi pretenia amb aquest senzill experiment, era comprovar quines eren 
les diferències que sorgien en llançar tres tipus de daus diferents molts cops.  
 
L’estabilitat de mitjanes ens diu que com més vegades realitzem un experiment, la 
probabilitat de cada succés (del que en podem calcular la probabilitat real), es va 
acostant a la probabilitat teòrica d’aquest succés. Això s’observa clarament en els 
llançaments i es comprova amb el càlcul de desviació, que figura en cada taula de 
valors. La desviació ens indica si els valors teòrics i reals són més semblants o menys, i 
en augmentar el nombre de llançaments (10,50,1000...) aquesta diferència entre teoria i 
realitat es va fent petita. Això succeeix amb qualsevol dels daus que se sotmet a estudi. 
 
D’altra banda, les taules de valors reflecteixen notables diferències segons els dau que 
llancem.  

 
- El dau de taula, com la graella de recollida de dades ens mostra, és el que 

proporciona resultats més imperfectes, menys aleatoris.  Com observem en la 
taula de valors, aquest dau dona una desviació relativament gran en fer pocs 
llançaments. De totes maneres, a partir de 100 llançaments sembla corregir la 
desviació de forma sorprenent fins a minimitzar-la. Tanmateix és el dau que en fer 
1000 llançaments s’ha desviat més de la probabilitat teòrica de cadascun dels 
valors. 

 
- El dau de casino, és el dau més precís dels tres que s’han sotmès a estudi. Les 

gràfiques ens indiquen que aquest dau dona molt poca desviació des del moment 
en que se’l llença unes quantes vegades. La curiositat és que no es requereixen 
gaires llançaments perquè la desviació s’estabilitzi en els mínims, i això dóna 
resultats realment aleatoris, amb freqüències relatives pròximes a la teoria. 

 
- El dau electrònic, malgrat generi nombres aparentment aleatoris, té alguns 

inconvenients: de vegades s’estanca en un determinat valor repetint-lo molts cops, 
o bé sembla que reinicia una successió de resultats concreta, etc. Cal tenir en 
compte, però que el dau electrònic corregeix les seves tendències de forma 
sorprenent en fer molts llançaments. Podríem dir, que va desapareixent la seva 
desviació cada cop més ràpid amb l’augment de llançaments, malgrat puguem 
veure que sembla ser més aleatori en fer 10 llançaments que 50 llançaments. 
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QUART BLOC: 
 

Construcció d’un mecanisme generador 
de nombres aleatoris 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

4.1.CONSTRUCCIÓ D’UN APARELL MECÀNIC ALEATORI 
(PRÀCTICA 2) 

 
4.1.1. INTRODUCCIÓ  
 
A la pràctica anterior (pràctica 1), hem experimentat amb diversos tipus de daus i els 
resultats que proporcionen cadascun d’ells. El dau és un dels aparells més simples, antics 
i eficaços que formen part de la incertesa i l’atzar des del punt de vista de l’home. És 
sabut que un dau qualsevol proporciona, quan és llançat, resultats que són equiprobables 
entre sí i que, per tan, són imprevisibles i aleatoris. No obstant, no tots els daus tenen un 
grau de fiabilitat igual a l’hora de proporcionar resultats aleatoris, com ja ha quedat reflectit 
en la primera pràctica. Ara, però, proposo no tan sols experimentar amb un aparell d’atzar, 
sinó crear-ne un de característiques determinades i experimentar amb aquest. 
 
 
4.1.2. OBJECTIU DE LA PRÀCTICA 
 
Com ja deixava entreveure la introducció que precedeix, aquesta pràctica consisteix a 
construir un determinat aparell mecànic que ens permeti generar nombres aleatoris entre 
1 i 5 (és a dir, en un espai mostral Ω = {1,2,3,4,5}). La relativa senzillesa de l’aparell ens 
permetrà minimitzar la possibilitat d’influència d’agents externs, d’errors mecànics (en el 
cas d’un sistema sofisticat, per exemple.) o d’errors a l’hora d’interpretar els resultats que 
ens proporcioni. Un cop s’hagi construït aquest suport (les característiques i paràmetres 
del qual s’exposaran més endavant), es tracta de comprovar la fiabilitat i també la validesa 
del sistema inventat. Per a tal comprovació, cal realitzar llançaments (tal i com si es 
tractés d’un dau o una ruleta), anotar els resultats i veure en quin cas o en quines 
condicions resulten més vàlids i aleatoris. 
Per tant, l’experiment consistirà en construir un taulell amb claus clavats 
perpendicularment a la seva superfície i tirar-hi una bola repetides vegades. Aquesta 
rebotarà diverses vegades fins a quedar recollida en una de les cinc capsetes numerades 
de la part inferior del taulell 
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4.2. PARÀMETRES CONSIDERATS EN L’EXPERIMENT
  
4.2.1. DESCRIPCIÓ; EXPLICACIÓ, APLICACIÓ I COMPROVACIÓ; 
     RESULTATS; COMBINACIÓ. 
 
Abans de res, cal que defineixi el que seran els paràmetres dins la pràctica, quina funció 
tindran per a l’obtenció dels resultats i quin procés seguiré per a aconseguir un aparell que 
realment generi nombres aleatoris com ho fa un simple dau. 
Tot seguit acotaré al màxim que és el que consideraré com a paràmetre i com treballaré 
amb tots ells, ja sigui per separat o combinant-los. 
 
- Descripció: 
 
Tota influència que serà considerada com a paràmetre en la pràctica, quedarà descrita 
pels enunciats següents: 

1. Un paràmetre és un agent (extern o intern) que influeix en els resultats de la 
pràctica. 

2. Tot paràmetre ha d’exercir un tipus d’influència determinat en l’experiència que 
s’està realitzant. 

3. Ha de ser controlable, mesurable i regular. Agents atmosfèrics, vibracions, etc. 
seran negligits per la seva insignificant influència. 

 
 
- Explicació, Aplicació i Comprovació: 
 
Cada paràmetre exerceix, com ja hem vist, una influència sobre el sistema mecànic. 
L’objectiu és poder separar cada un d’aquests paràmetres, centrar-se per separat en 
cadascun d’ells i variar-lo (conservant la regularitat de la resta de paràmetres que no se 
sotmeten a estudi en aquell moment) per observar quines condicions afavoreixen els 
resultats aleatoris.  
Per a  cadascun dels paràmetres, que es tractaran per separat i amb detall, es plantejaran 
dues o més opcions (hipòtesis); després es variarà la mecànica de l’aparell en funció 
d’aquestes opcions. Finalment es realitzaran molts llançaments per a veure quina opció 
aporta resultats més satisfactoris. 
 
 
- Resultats: 
 
Un cop realitzats els llançaments per separat en la comprovació de cada paràmetre i 
posteriorment els de l’aparell mecànic definitiu, s’han d’extreure els resultats, valorar si 
són similars als que s’esperen d’un sistema que genera aleatorietat i concloure 
l’experiència. 
 
 
- Combinació de paràmetres: 
 
Un cop explorats els paràmetres per separat, i trobades les millors opcions per a cada 
paràmetre, cal cohesionar-los tots per a veure si realment la combinació dels diversos 
paràmetres en un únic mecanisme produeix resultats idonis. 
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4.2.2. PARÀMETRES DEL MECANISME 
 

P1, Nombre de files i de claus per fila (4.2.2.1.) 
 
Aquest paràmetre consisteix a col·locar un nombre concret de files de claus per als 
llançaments i anar augmentant aquest nombre. En un inici, la lògica apunta a que un 
nombre major de files provoca més rebots i per tan més incertesa i resultats aleatoris. 
D’altra banda caldrà comprovar-ho afegint més files de forma progressiva i realitzant nous 
llançaments per a cada nova configuració de l’aparell. 
 
Per a realitzar l’experiment, partim de dues possibles opcions o hipòtesis, però només una 
d’elles es verificarà i serà utilitzada en l’aparell definitiu: 
 

  
- Plànols de l’aparell de comprovació: 

 
 

1. Opció única* 
 

 
 

 
 

Un major nombre de files i de claus per fila produeix resultats més aleatoris. 

El nombre de files i claus per fila no influeix gaire en els resultats. 

*NOTA: Per a comprovar aquest paràmetre es construirà un taulell únic en tres fases afegint cada vegada sis noves 
files de claus i realitzant nous llançaments per a corroborar que més files produeixen resultats més aleatoris.
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- Material i construcció: 
 
Per a construir el primer dels taulells que utilitzaré en la comprovació de paràmetres fa 
falta el material següent: 
 
- Planxa de poliestirè extruït* (mínim 35X45 cm) de 3 cm de gruix 
- Claus de ferro de cap pla (3X0,2 cm aprox.) 
- 5 caixes de plàstic transparents (5X5 cm aprox.) 
- Una bola (esfera) d’acer de   1’5 cm. 
- Blu-tak, cinta adhesiva, gomes elàstiques, retolador permanent, cúter industrial, 

llapis, regle i llistó de fusta. 
 
El procés de construcció del nostre taulell serà bastant senzill. No obstant això, no el 
muntarem d’una vegada sinó per trams o fases, com s’indica en el plànol. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. TAULELL 1 
 
En primer lloc, prenem la planxa de poliestirè i 
la tallem, amb l’ajuda d’un cúter industrial, per-
què s’ajusti més o menys a les mides del plà-
nol (45X35 cm).  
Un cop fet això, mesurem amb llapis i regle la 
zona on situarem els claus (de manera que 
quedi centrada i amb marges) i amb retolador 
dibuixem un punt sobre la superfície del 
poliestirè allà on ha de situar-se cadascun dels 
claus. 
Prenem les cinc caixetes de plàstic i les nume-
rem amb retolador permanent de l’1 al 5, i pos-
teriorment les unim amb cinta adhesiva. Des-
prés col·loquem les caixetes a l’extrem inferior 
del taulell equidistants de cada costat de la 
planxa. 
Clavem els claus en els punts marcats, en tres 
fases diferents: 6 files de claus i 300 llança-
ments, 12 files i 300 llançaments i finalment un 
total de 18 files i els 300 últims llançaments. 
(fig 1) 
 
 
 

*El poliestirè extruït presenta una bona capacitat d’aïllament tèrmic, escassa  
absorció de l’aigua i elevada resistència a la compressió. Per les seves excel·lents  
propietats, s’utilitza en aplicacions molt diverses de l’edificació i l’obra civil. 

Figura 1 
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- Llançaments (300 en cada fase): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Resultat Freq. absoluta Freq relativa Prob teòrica Desviació 

1 11 0,036 1/5 -0,164 

2 64 0,213 1/5 +0,013 

3 148 0,493 1/5 +0,293 

4 70 0,23 1/5 +0,03 

5 7 0,023 1/5 -0,177 

1 
(6 files de 

claus) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,677 

1 27 0,09 1/5 -0,11 

2 69 0,23 1/5 +0,03 

3 108 0,36 1/5 +0,16 

4 62 0,206 1/5 +0,006 

5 34 0,113 1/5 -0,086 

2 
(12 files de 

claus) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,392 

1 45 0,15 1/5 -0,05 

2 69 0,23 1/5 +0,03 

3 76 0,253 1/5 +0,053 

4 69 0,23 1/5 +0,03 

5 44 0,146 1/5 -0,053 

3 
(18-20 files de 

claus) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,216 
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Paràmetre 1: NOMBRE DE FILES

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1 2 3 4 5

Valor

Fr
eq

üè
nc

ia
 re

la
tiv

a

Prob. Real
6 files
12 files
18 files

- Conclusió: 
 
Com podem observar, el fet d’anar afegint fies de claus al taulell augmenta el nombre de 
xocs entre la bola i els claus. Per tan, es verifica la hipòtesis següent: “Un major nombre 
de files i de claus per fila produeix resultats més aleatoris”.  
Observem que la influència d’aquest paràmetre és molt notable. Així, l’aleatorietat del 
taulell a la tercera fase (18 files de claus) respecte de la primera fase (6 files de claus) és 
aproximadament tres vegades major. 
 
 
 
 
 
A la gràfica de fre-
qüències absolutes 
observem que les 
barres de valors 1 i 5 
augmenten a mesu-
ra que afegim files de 
claus i, per contra, les 
barres de valors 2 i 4 
es mantenen bastant 
fixes alhora que dis-
minueix notablement 
la repetició del valor 
1. 
 
 
 
 
 
 
A la gràfica de fre-
qüències relatives po-
dem veure com la 
corba de valors, ini-
cialment molt punxe-
guda al centre (domi-
ni del valor 1) tendeix 
cap a la horitzontalitat 
pròpia de la probabi-
litat teòrica. 
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P2, Distribució dels claus (4.2.2.2.) 
 
Aquest paràmetre es centra a comprovar quina distribució dels claus en l’espai ens 
permet obtenir millors resultats. En un principi, considerem tres maneres de col·locar els 
claus sobre el suport o taulell: En columnes (alineats verticalment); Intercalats;  A l’atzar. 
De totes maneres, tan sols farem comprovacions amb les dues primeres distribucions, 
assolint d’aquesta manera quina d’elles resulta ser més fiable. La tercera configuració la 
tractaré en els paràmetres secundaris, ja que possiblement col·locar els claus a l’atzar 
desviarà els resultats cap a un valor determinat, i ens interessa més aviat el contrari. 
  
Ara les dues hipòtesis que se’ns plantegen són contraries entre elles, per tan verificant 
una d’elles quedarà falsada l’altre. Són les següents: 
 

  
- Plànols de l’aparell de comprovació: 

 
 

1. Distribució en columnes 
 

 
 
 
 

Una distribució ordenada en columnes propicia l’aleatorietat. 

Els claus intercalats produeixen més xocs i, per tan, resultats més variables. 
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2. Distribució intercalada 

 
- Material i construcció: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. TAULELL 2 
 
Per a posar en pràctica aquest paràmetre, només ens farà falta construir un dels dos taulells que 
utilitzarem, ja que l’altre (el de claus disposats intercaladament (fig 2) serà el mateix que hem 
utilitzat en el primer paràmetre (P1) però sense variar en aquests cas el nombre de files, usant el 
taulell en la seva tercera fase (amb 18 files de claus fixes). 
 
Per a construir el taulell de claus disposats en columnes (fig 3), partirem d’una planxa de 
poliestirè extruït estàndard (45X35 cm, mides per a tots els taulells que construirem) i seguirem 
els mateixos passos de la construcció del primer taulell (1), però en aquest cas dibuixarem els 
punts on clavarem els claus alineats en columnes verticals, segons veiem en el plànol. 

Figura 3 
Figura 2 

Figura 2 
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- Llançaments (300 per a cada opció): 
 

 
 

- Conclusió: 
 
En la comprovació d’aquest paràmetre s’aprecia una clara diferència entre les dues 
opcions que havien estat plantejades en un inici. Realitzant un elevat nombre de 
llançaments en un taulell amb els claus alineats, es donen repeticions que van en 
detriment de l’obtenció de resultats aleatoris. Algunes són les següents: 

- La bola rebota molt poc amb les claus  
- Entre rebot i rebot es donen longituds bastant grans (5, 10, 15cm..) 
- L’estructura no afavoreix que la bola es desviï cap als laterals 
- La bola tendeix a seguir la columna central (des d’on es llança) i caure en el valor 3 

 
Per altra banda, els claus disposats de forma intercalada sí afavoreixen l’obtenció de 
resultats relativament aleatoris, i per tan es verifica que “Els claus intercalats 
produeixen més xocs i, per tan, resultats més variables”. La bola rebota un gran 
nombre de cops i es desvia amb facilitat. Això provoca que l’aleatorietat del segon taulell 
sigui tripliqui que la del primer (columnes). 
 
 
 
 

Opció Resultat Freq. absoluta Freq relativa Prob teòrica Desviació 

1 14 0,046 1/5 -0,154 

2 54 0,18 1/5 -0,02 

3 164 0,546 1/5 +0,436 

4 56 0,186 1/5 -0,014 

5 12 0,04 1/5 -0,16 

1 
(en columna) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,784 

1 45 0,15 1/5 -0,05 

2 69 0,23 1/5 +0,03 

3 76 0,253 1/5 +0,053 

4 69 0,23 1/5 +0,03 

5 44 0,146 1/5 -0,053 

2 
(intercalats) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,216 
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A la gràfica de fre-
qüències absolutes 
observem que les 
barres de valors 1 i 
5 segueixen sent 
les que es repetei-
xen menys vega-
des, però també 
s’observa la clara 
diferència entre les 
dues hipòtesis, així 
com també veiem 
que en el cas dels 
claus alineats el 
valor 3 monopolitza 
els resultats. 
 
 
 
 
 
 
 
A la gràfica de fre-
qüències relatives 
queden reflectides 
les avantatges d’uti-
litzar un taulell de 
claus intercalats, fet 
que aproxima nota-
blement el resultat 
de cada valor al que 
li correspon segons 
la seva probabilitat 
teòrica o real. 
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P3, Relació de mida Bola-Claus (4.2.2.3.) 
 
Per a trobar la combinació de paràmetres idònia per a generar nombres aleatoris, cal 
saber quin paper juga la mida de la bola que llançarem, i també la mida dels claus situats 
al taulell. La massa dels claus i de les boles influeix en les col·lisions entre ambdós 
cossos, caldrà veure, però, de quina manera modifica els resultats que s’obtindran. 
Sotmetré a estricta observació, doncs, dos taulells (un de claus petits i l’altre de claus 
grans) i en cadascun d’ells llançaré dos tipus de boles (petita i gran).  
 
D’aquesta manera observarem quina de les dos hipòtesis següents es verifica: 
 

  
- Plànols de l’aparell de comprovació: 

 
 

1. Taulell de claus petits 

 
 
 
 
 
 

Com més petita la bola i més grans els claus més aleatorietat en el resultat. 

La relació de mides bola-claus no influeix en el resultats obtinguts. 



 56

2. Taulell de claus grans 

 
 

- Material i construcció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

 

3. TAULELL 3 
 
En aquest cas, per a comprovar el paràmetre “relació de mides entre els claus i la bola” ens 
caldrà construir dos taulells nous, que seran els següents: 
-El primer taulell, que també seguirà les mides estàndards i la distribució intercalada dels claus 
(que s’ha comprovat que és més efectiva) . A l’hora de clavar els claus, però, aquests es mediran 
per tal que tots siguin del mateix diàmetre (establert en 0’15 cm). 
-El segon taulell, també complirà amb els materials i el procés habitual, i en aquest cas els claus 
tindran tots una mida de 0’3cm de diàmetre. 

Claus grans, bola petita Claus petits, bola petita Claus grans, bola gran Claus petits, bola gran  
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- Llançaments (300 per a cada opció): 
 

 
 

Fase Resultat Freq. absoluta Freq relativa Prob teòrica Desviació 

1 

2 

3 

4 

5 

1* 
(claus petits, 

bola gran) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

(*) NOTA: La bola metàl·lica gran mesura 18mm, i pesa 35g. Tenint en 
compte que s’està experimentant amb claus de massa molt petita sobre un 
taulell de resistència baixa, es desestima a priori la opció de la bola gran ja 
que després d’algunes proves, he pogut comprovar que desencaixa molt 
amb el conjunt d’hipòtesis que es volen verificar.  
La bola malmet a vegades el taulell en impactar contra un clau poc capaç 
de mantenir-se ferm i retornar l’energia a la bola de nou, perquè aquesta 
reboti i es desviï de la seva trajectòria. La bola gran, a més, agafa poca 
velocitat i això dificulta que prengui una o altra trajectòria de forma aleatòria

2* 
(claus grans, 

bola gran) 

 Total =  Total =  Total =  TOTAL = 

1 47 0,156 1/5 -0,044 

2 52 0,173 1/5 -0,027 

3 96 0,32 1/5 +0,12 

4 56 0,186 1/5 -0,014 

5 49 0,163 1/5 -0,037 

3 
(claus petits, 
bola petita) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,368 

1 45 0,15 1/5 -0,05 

2 69 0,23 1/5 +0,03 

3 76 0,253 1/5 +0,053 

4 69 0,23 1/5 +0,03 

5 44 0,146 1/5 -0,053 

4 
(claus grans, 
bola petita) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,216 
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- Conclusió: 
 
Com s’indica en la (*)NOTA , de les possibles opcions de relació de mides entre els claus 
del taulell i la bola que es llança, ja se’n descarten dues en una primera comprovació molt 
senzilla. El fet que la bola gran no proporcioni cap fiabilitat pel que fa als resultats (que, 
recordem, es pretén que siguin equiprobables) fa que se la descarti com a hipòtesis. 
Per altra banda, observem que hi ha una notable diferència d’error (o desviació) entre el 
taulell de claus petits i el de claus grans respecte una mateixa mida de bola estàndard. 
A més, trobem la següent curiositat en el cas dels claus petits: 
Els resultats 1,2,4 í 5 es repeteixen de manera molt similar, podríem dir que quasi no hi ha 
desviació relativa entre ells. Tanmateix, el resultat central (3) es repeteix de forma abusiva 
fet que fa augmentar molt el valor de la desviació global de la opció de claus petits, bola 
petita. Cal dir, però, que si es trobés de forma concreta quin factor dispara tan el valor 3 
en detriment dels altres, seria una opció quasi més favorable que l’altra que es proposa. 
Dit això, sabem “La opció de claus grans i bola petita és la més favorable” 
 
 
A la gràfica de 
freqüències absolu-
tes observem que 
les barres de valors 
corresponents a la 
combinació de bola 
petita i claus grans 
presenta una estruc-
tura bastant aleatòria 
a diferència de l’altre 
opció, que només té 
com a característica 
rellevant una certa 
simetria. 
 
 
 
 
 
 
En aquesta gràfica 
observem que curio-
sament la opció de 
sembla més favora-
ble pren un dibuix de 
forma convexa a di-
ferència de la combi-
nació de bola petita i 
claus petits que ve 
representada per un 
pic central molt dife-
renciat. 
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P4, Material de la bola (4.2.2.4.) 
 
En la comprovació d’aquests paràmetre es pretén trobar una bola determinada, les 
característiques de la qual ens permetin obtenir resultats satisfactoris pel que fa a 
l’aleatorietat. El material del qual està feta la bola que llançarem és, lògicament, una 
influència sobre els resultats finals que s’ha de tenir en compte. Per tan, buscaré boles 
(assegurant-me que són esferes quasi perfectes) de diversos materials, les llançaré per 
qualsevol dels taulells que ja estigui construït (preferiblement pel de claus de distribució 
intercalada i de mida gran) i quedarà comprovat, doncs, quina bola és més propicia per a 
l’obtenció de resultats aleatoris. 
 
En aquest cas, juguem amb més opcions i sense hipòtesis, i les boles que sotmetré a 
estudi seran dels materials següents: 
 
 

  
 
 
 

 
Bola metàl·lica (Acer) 

 
Bola de vidre 

 
Bola de suro 

 

 
Bola de fusta 
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- Llançaments (300 per a cada opció): 
 

 
 

Fase Resultat Freq. absoluta Freq relativa Prob teòrica Desviació 

1 45 0,15 1/5 -0,05 

2 69 0,23 1/5 +0,03 

3 76 0,253 1/5 +0,053 

4 69 0,23 1/5 +0,03 

5 44 0,146 1/5 -0,053 

1 
(Bola metall) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,216 

1 42 0,14 1/5 -0,06 

2 76 0,253 1/5 +0,053 

3 62 0,206 1/5 +0,006 

4 81 0,27 1/5 +0,07 

5 39 0,13 1/5 -0,07 

2 
(Bola vidre) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,259 

1 29 0,096 1/5 -0,104 

2 74 0,246 1/5 +0,046 

3 91 0,3 1/5 +0,1 

4 69 0,23 1/5 +0,03 

5 37 0,123 1/5 -0,077 

3 
(Bola suro) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,357 

1 36 0,12 1/5 -0,08 

2 73 0,243 1/5 +0,043 

3 87 0,29 1/5 +0,09 

4 76 0,253 1/5 +0,053 

5 28 0,093 1/5 -0,106 

4 
(Bola fusta) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,372 
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- Conclusió: 
 
Començo analitzant els resultats que han estat menys aleatoris: 
 
- La bola de fusta, ha resultat ser la pitjor opció alhora d’intentar trobar resultats aleatoris, 
ja que pesa molt poc i per tan això provoca dos factors determinant: La bola no assoleix 
una velocitat suficient i els xocs contra els claus són de rebot dèbil. Això provoca que la 
bola no es mogui de forma brusca o ràpida, fet que impedeix resultats òptims. 
 
- La bola de suro resulta ser més propicia que la bola de fusta: un pes més elevat fa que 
la bola agafi més velocitat i per tan xoqui amb més “agressivitat” i es desviï amb més 
facilitat. De totes maneres, la superfície rugosa que la fa notablement imperfecta produeix 
unes desviacions que encara es troben lluny del que es pretén aconseguir. 
 
- La bola de vidre, ja comença a proporcionar desviacions que es poden considerar 
“acceptables”. Aquesta bola, de característiques similars a la esfera metàl·lica, presenta 
com resultat curiós la freqüència absoluta del valor central, que malgrat ser aparentment 
més probable no es repeteix excessivament. 
 
- La bola de metall, com en un inici ja semblava probable, “ha estat la que ha propor-
cionat la menor desviació i per tan la que resultaria més òptima per a la realització 
d’un taulell totalment aleatori”. La bola metàl·lica és de superfície quasi perfecta i de 
pes relativament elevat. Això provoca xocs molt variats, des d’aquells que casi no afecten 
la trajectòria de la bola fins els que la desvien per complert. Cal dir, però, que els múltiples 
xocs de la bola metàl·lica contra l’estructura de claus provoca una fatiga en aquesta que 
acaba debilitant la fixació dels claus i, per tan, la fiabilitat del sistema. 
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P5, Límits laterals (4.2.2.5.) 
 
A l’hora de realitzar molts llançaments en un taulell de dimensions concretes, cal tenir en 
compte que la bola pot desviar-se (a causa de la multitud de rebots soferts) cap algun dels 
extrems laterals del taulell. El fet que sigui necessari quelcom que actuï com a límit lateral, 
és un factor a tenir en compte ja que pot modificar els resultats: sobretot els dels valors de 
l’extrem (1 i 5). Un límit que propiciï el rebot enèrgic pot provocar que els valors de 
l’extrem tinguin una freqüència absoluta molt baixa, ja que una bola que s’aproximi al 
lateral rebotarà allunyant-se d’aquest i tornant al centre. Per contra, una estructura que no 
afavoreixi el rebot pot provocar que a la mínima desviació de la bola cap a un extrem, 
aquesta s’hi estanqui, i, en conseqüència, siguin molt probables els resultats 1 i 5. 
 
Plantegem ara, doncs, les següents hipòtesis, referents a les estructures laterals que 
construirem per tal que la bola no pugui sortir del taulell de claus. 
 

  
- Plànols de l’aparell de comprovació: 

 
1. Llistó de fusta lateral 

 

 
 
 
 

Una estructura lateral elàstica permet resultats més aleatoris. 

Una estructura lateral fixa i inelàstica afavoreix l’equiprobabilitat de tots els valors. 
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2. Goma elàstica lateral 

 
- Material i construcció: 

 

Per a realitzar comprovacions amb aquest paràmetre tan sols caldrà instal·lar les estructu-
res en qualsevol dels taulells ja construïts com es veu en les imatges (fig 4,5,6,7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Figura 5 

Figura 6 Figura 7 
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- Llançaments: 
 
Per a la comprovació d’aquest paràmetre no és necessari realitzar 300 llançaments 
específics per a cada opció, sinó que es pot comprovar cadascuna de les opcions afegint-
la en els llançaments d’altres paràmetres. Això és possible ja que he pogut comprovar que 
la influència que realitzen una i altra estructures és pràcticament nul·la. 
 
 

- Conclusió: 
 

Després de llançar els daus alguns cops per a començar a visualitzar quina era la 
influència dels límits laterals per els resultats dels llançaments, vaig poder comprovar el 
següent: La bola, que de vegades es desvia cap els laterals per a acabar donant els valor 
1 ó 5, no ho fa de forma violenta sinó progressiva, de manera que poques vegades arriba 
a impactar contra els laterals. Tanmateix, quan ho fa és a la part inferior del taulell, on ja li 
és impossible “redesviar-se” cap a un valor que no sigui el de l’extrem. En conclusió, “no 
és rellevant el tipus de límit lateral que es col·loqui al taulell perquè d’ell en resultin  
nom-bres aleatoris”. De totes maneres, cadascuna de les dues opcions que es proposen 
presenten canvis en la forma de rebotar de la bola, encara que a la fi siguin irrellevants. 
De forma esquemàtica, la reacció de la bola en xocar amb els límits laterals, és: 
 
 
 
- Goma elàstica: El rebot és més elàstic: la bo-
la (B) retorna amb relativa força cap la direcció 
oposada a l’acabament del taulell (delimitat per 
la goma elàstica). En la majoria dels casos, 
però, la bola cau de totes formes a la casella 1 
ó 5. (fig 8) 
 
- Llistó de fusta: El rebot és més “suau”, menys 
elàstic: la bola (B) s’estanca amb molta 
freqüència a la part lateral, sovint sense tornar 
a la part central del taulell. Malgrat això, la bola 
acostuma a topar contra el llistó a una altura 
relativament baixa, de manera que per molt 
elàstic que fos el rebot la bola no tindria espai 
real per modificar notablement la seva 
trajectòria. (fig 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Figura 8 
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P6, Inclinació del Taulell (4.2.2.6.) 
 
Un cop fetes les comparacions amb els paràmetres que podríem considerar “principals” 
per la seva influència directa sobre els resultats dels llançaments, plantejo ara alguns 
paràmetres que juguen un paper més secundari. La inclinació del taulell, partint de la 
teoria, manté la simetria vertical del taulell i per tan els resultats podrien ser semblants en 
totes les opcions possibles. No obstant això, no és així: La inclinació en que es trobi el 
taulell afecta als resultats d’una forma indirecta. La seva influència recau bàsicament en la 
velocitat que pren la bola en les curtes distàncies recorregudes entre xoc i xoc. 
 
Plantejo doncs dos opcions com he fet amb tots els  paràmetres , per a agafar com a punt 
de partida dues hipòtesis. 
 

 
 
 

- Material i construcció: 
 
Per experimentar amb la inclinació del taulell només cal falcar-lo en cada ocasió de 
manera que aquests quedi degudament inclinat d’acord amb uns càlculs trigonomètrics 
prèviament realitzats. 
 

  
 
 
 
 
 
 

La inclinació de l’estructura ideal per a uns resultats òptims és  30º 

Una estructura sotmesa a una inclinació superior a 55-60º és més fiable 

 
Inclinació moderada 

 
inclinació pronunciada 
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- Llançaments: 
 

 
 

- Conclusió: 
 
Com es pot apreciar a la gràfica, la diferència entre llançar la bola amb el taulell quasi pla i 
llançar-la amb el taulell inclinat uns 65º és molt rellevant. El taulell d’inclinació suau, com 
ja avançava presentant aquest paràmetre, provoca que la bola s’estanqui en una zona 
determinada on hi va a parar per motius desconeguts. La bola no agafa gaire velocitat i 
els xocs que fa no la desvien amb facilitat de la seva trajectòria.  
Fins aquest moment, que les boles s’han estat llançant en un taulell d’inclinació petita, 
s’apreciaven desviacions globals bastant grans, que no ens permetien considerar el 
nostre aparell com un generador de nombres aleatoris. Un cop vistos els resultats amb el 
taulell inclinat aproximadament 65º, cal que remarqui que “la influència d’aquest pa-
ràmetre sobre els resultats és molt notable, a diferència del que hom creia a priori”. 
La desviació que es deriva d’un taulell que anomenen “estandard” (claus intercalats, bola 
metàl·lica...) és molt menor si aquest taulell se li dona una inclinació adecuada. Podem dir 
doncs, que aquest paràmetre ens dóna una pauta per a fer els taulells molt més eficaços. 

 
 
 

Opció Resultat Freq. absoluta Freq relativa Prob teòrica Desviació 

1 43 0,143 1/5 -0,057 

2 68 0,226 1/5 +0,026 

3 74 0,246 1/5 +0,046 

4 71 0,236 1/5 +0,036 

5 44 0,146 1/5 -0,054 

1 
(Inclinació  

30º) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,219 

1 56 0,186 1/5 -0,014 

2 62 0,206 1/5 +0,006 

3 69 0,23 1/5 +0,03 

4 60 0,2 1/5 0 

5 53 0,173 1/5 -0,027 

2 
(Inclinació  

65º ) 

 Total = 300 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,077 
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A la gràfica de 
freqüències absolu-
tes s’aprecia com la 
opció menys fiable 
es manté prou alea-
tòria alhora que 
l’opció de major 
inclinació provoca 
uns resultats molt 
satisfactoris: manté 
la freqüència dels 
valors laterals alta, 
estabilitza la del va-
lor central, etc 

 
 
 
 
 
A la gràfica de 
freqüències relati-
ves observem la 
diferència entre les 
dues opcions plan-
tejades. Malgrat 
que la inclinació pe-
tita dóna resultats 
“acceptables”, la in-
clinació superior di-
buixa un pic suau 
que indica una fiabi-
litat del sistema alta 
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P7, Nombre de boles llançades a la vegada (4.2.2.7.) 
 
Com a paràmetres secundaris, es poden comparar moltíssim petits detalls que d’una 
forma o altra acabant incidint  en la aleatorietat del sistema que es pretén aconseguir. De 
totes maneres, cal tenir en compte que de vegades aquestes influències són tan petites 
que es negligeixen.  
De forma curiosa, però, proposo experimentar amb un taulell qualsevol la diferència que 
pot existir entre llançar una bola un nombre determinat de vegades (p.ex: 10), o llançar-ne 
moltes (p.ex: 10) de simultànies un sol cop. Això donaria un nombre total de resultats 
igual, però pot ser interessant determinar en quin cas els resultats són més aleatoris. 
 
Per a aquest paràmetre no es construiran taulells ni tan sols cal fer 300 lançaments com 
en la majoria, sinó que n’hi ha prou en comparar els resultats unes poques vegades per a 
veure si la diferència és molt rellevant. En cas de ser-ho, cap a quina de les dues opcions 
es decanta l’obtenció de resultats més aleatoris? 
 
 

- Material i construcció: 
 
Experimentarem de la següent manera: col·locarem dos taulells en condicions similars, i 
en un llançarem una sola bola 10 vegades. En l’altre, col·locarem 5 boles iguals a la 
mateixa altura inicial i les llançarem alhora, 2 cops. 

 

 
Llançaments d’una sola bola 

 
 

 
Llançament de vàries boles alhora 
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- Llançaments: 
 

 
- Conclusió: 

 
Partint de la base que s’han fet pocs llançaments (ja que no es considera essencial la 
influència d’aquest paràmetre en el mecanisme general), es difícil extreure conclusions 
fermes. Tot i així, s’ha observat que el fet que es llancin diverses boles alhora no és més 
favorable que llançar-les d’una en una. En llançar moltes boles simultàniament, aquestes 
xoquen repetides vegades entre elles i això, per un motiu que òbviament m’és descone-
gut, fa que les trajectòries que prenen les boles no resulten ser satisfactòries. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opció Resultat Freq. absoluta Freq relativa Prob teòrica Desviació 

1 2 0,2 1/5 0 

2 3 0,3 1/5 +0,1 

3 3 0,3 1/5 +0,1 

4 1 0,1 1/5 -0,1 

5 1 0,1 1/5 -0,1 

1 
(Una bola, 10 
llançaments) 

 Total = 10 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,400 

1 0 0 1/5 -0,2 

2 2 0,2 1/5 0 

3 4 0,4 1/5 +0,2 

4 3 0,3 1/5 +0,1 

5 1 0,1 1/5 -0,1 

2 
(5 boles, 2 

llançaments ) 

 Total = 10 Total = 1 Total = 1 TOTAL = 0,600 

Una sola bola  Diverses boles simultànies 
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4.3. COMBINACIÓ DE PARÀMETRES, 
PAUTES DE CONSTRUCCIÓ DE L’APARELL  
 
 

4.3.1. PARÀMETRES FAVORABLES:  
 

(per a la construcció d’un aparell mecànic generador de nombres aleatoris) 
 
 

- Els paràmetres més favorables són: 
 
 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 
 

* On  representa el diàmetre expressat en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18-20 FILES DE CLAUS 

 

CLAUS EN DISPOSICIÓ INTERCALADA 

 

RELACIÓ BOLA – CLAUS:   bola = 5 ·  claus* 

 

BOLA DE METALL (Acer) 

 

LÍMITS LATERALS: Goma elàstica 

INCLINACIÓ TAULELL    65º 

 

PARÀMETRES SECUNDARIS 



 

5. CONCLUSIÓ 
 
Un cop acabat el treball, cal tornar als inicis. Cal remuntar-se al febrer del curs passat (2007-2008) per a cercar 
els objectius que em vaig proposar, per a trobar les hipòtesis que em plantejava, primer de forma difusa i més 
tard de manera més formal. Cal comparar, inevitablement, quins són els meus resultats respecte quins 
pretenia assolir.  
Bé, en primer lloc, he de dir que realitzar un treball de recerca com aquest ha estat una gran experiència. Quan 
utilitzo el terme gran, em refereixo al volum de feina que m’ha comportat, al temps que li he dedicat, a les 
incògnites que m’anaven sortint a cada avenç i que he intentat solucionar, etc...però sobretot considero 
realment gran el conjunt de coses que aquest treball m’ha aportat, com a estudiant de primer de batxillerat i 
també com a persona. L’esforç, la capacitat i necessitat d’organització, la progressió i la constància,etc, són 
valors que un treball com aquest t’ajuden a consolidar. 
 
Les hipòtesis que el meu treball (en especial la part pràctica) proposaven eren diverses, però compartien un fil 
conductor: com les matemàtiques, ciència precisa, poden explicar fenòmens que aparentment no són 
matematitzables? Com pot donar resposta per a fets que sorgeixen de la incertesa i que no sembla que es 
puguin predir?  
Doncs bé, el cas es que amb la construcció del meu mecanisme generador de nombres aleatoris, he pogut 
comprovar que, malgrat de vegades ens sembla que qualsevol cosa o fenomen pot catalogar-se, classificar-se 
i jerarquitzar-se dins “la ciència”, hi ha un determinat límit (imaginari) a partir del qual un fenomen ens 
transcendeix.  
El meu quart bloc pretenia acotar el màxim les condicions en que una bola era llançada per una superfície 
uniforme. Malgrat es mesurin i es tinguin en compte multitud de paràmetres que influeixen en la trajectòria que 
pren la bola en una i altra situació; sempre s’ha de tenir en compte que hi ha factors que (ja sigui perquè els 
negligim o simplement perquè els desconeixem) no podem controlar. Això fa molt difícil aconseguir un sistema 
mecànic on tots els paràmetres siguin favorables al màxim i on, en conseqüència, tan sols tingui cabuda el 
factor atzar. No obstant això, considero la meva experiència molt satisfactòria ja que deixant de banda les 
desviacions finals obtingudes (que són força bones: 0’06...), l’atzar m’ha ensenyat com mesurar-lo. M’ha donat 
a conèixer com aïllar un paràmetre, com deixar que aquest es combini amb l’atzar per donar uns o altres 
resultats. 
 
Finalment, m’agradaria remarcar que el meu treball m’ha servit en primer lloc per conèixer amb relativa 
profunditat un món que fa escassos mesos tan sols m’encuriosia i m’atreia a l’experiència. També m’ha estat 
de profit la constància que m’ha obligat a adoptar un treball de magnituds així, la compaginació amb els 
estudis del Batxillerat, etc. En últim lloc el treball m’ha ajudat a resoldre incògnites que jo mateix em 
proposava. Considero que aquesta part reflexiva del treball, la que t’incita a preguntar-te i la que t’empeny a 
resoldre els teus propis dubtes, és la que realment t’és profitosa, més enllà dels resultats obtingut, que a més, 
en aquest cas han estat molt satisfactoris. 

 
6. BIBLIOGRAFIA 

 
CÁMARA, Angeles. Curso básico de matemáticas i estadística, del batxillerato al grado. Ediciones Delta, 2007. 
EL AZAR – MONOGRAFÍAS.COM [en línia] <http://www.monografias.com/trabajos18/azar/azar.shtml> 

[consulta: juny 2008] 
IBARRA, Pilar. Teoría de la probabilidad. Ed. Síntesis, 1992 
LA ALEATORIEDAD, sus significados e implicaciones educativas [en línia] 

http://www.ugr.es/~batanero/ARTICULOS/aleatoriedad.htm [consulta: octubre 2008] 
MARTIN-PLIEGO, Javier. Estadística y probabilidad. Ed. AC, 2004 
MATEMÀTIQUES, Batxillerat (1r). Ed. McGraw Hill, 2007  
MATEMÀTIQUES, Batxillerat (2n). Ed. McGraw Hill, 2007 
McROSS, Shaldon. Introducción a la estadística. Ed. Reverté, 1990 
PASCOE, L.C. Matemática moderna. Ed. Pirámide, 1985 
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA DE LAS MATEMÁTICAS. Ed. Pagoulatos, 1982 
PROBABILIDADES.ORG [en línia] <http://www.probabilidades.org/index_es.php?member=112&profile=0>                     

[consulta: abril 2008] 
SETÓ, Jordi. Teoría elemental de conjuntos (vol. 1). Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2002 
SPIEGEL, Murray R. Probabilidad y estadística. Schaum. Ed. McGraw Hill, 1997 




