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P resent ació i Ob jectius de l'assignat ura 

Les Matemhtiques i la Física són radicalment diferents en una cosa: la Física cerca la 
comprensi6 de córn funciona el món. Les Matemhtiques són independents de córn fun- 
ciona el m6n. Aquesta diferencia impregna la manera cóm el físic utilitza les Matemhti- 
ques. 
El curs pretén comunicar cóm el físic s'aproxima a l'estudi de les lleis que governen el 
funcionament de la Natura. 
El primer quart de curs el dediquem a la Mecanica Clbsica, fent ernfasi en els Principis 
que porten a les equacions newtonianes del moviment i en els apriorismes conceptu- 
als sobre l'estructura de l'espai i del temps en la física clhica. També presentem dos 
paradigmes d'aplicació de la mecanica clbsica. El cas astronbrnic de la descripció dels 
moviments planetaris i el cas del descobriment del nucli atbmic. 
El segon quart constitueix la revisió einsteniana de la naturalesa de l'espai i del temps 
i la seva reformulació en termes d'una nova realitat: l'espai-temps. 
Les dues daneres parts són, respectivament, una presentació de les lleis del microcosmos 
- la Mecanica Qubtica - i una visió actual del macrocosmos: la Cosmologia. 

Programa 

1. Mecanica Clkica. 
El principi de Mínima Acci6. Les equacions del movhent. 
El principi de Relativitat de Galileu. 
Simetria de les Ueis de conserVaa6: Energia, moment lineal, moment angular. 
El problema de Kepler. 
El descobrirnent del medi athmic: el problema de Rutherford. 

2. Relativitat Especial. Mechica Relativista. 
El principi de Relativitat. 
La transformació de Lorentz. 
Transformació del temps. La contracci6 de l'espai. Simultmeitat. 
La geometria de l'espai-temps. Intervals d'espai-temps. 
Passat, present i futur: el con de la Uum. 
Dinamica relativista Principi de mínima acció. 
Energia i moment. E = mc2. 



3. Mednica Qubtica. 
Limitacions dc la Mc-ica rnacroscApica. Comportamcnt quhtic dcls sistcmcs microdpics. 
Altematives quhtiques. 
Ones versus particdes. 
Les mplituds qdntiques. 
La suma sobre histories: la integrd de camim. 
El principi de Mínima Acció C W c  deduit a partir de la suma d'histbries. 
El principi d'indeterminació de Heisenberg. 
Probabiiitats i incertem. 
L3equaci6 de SchrWger. 
Observaci6 i mesura. Operadors i estas quhtics. 

4. Cosmologia. 
Gravetat i Geometria. Curvatura i espais de Riemann. 
Le9 equacions de E i i n  de la Relativitat General. 
Bases obsermcionais de la, Coanologia Moderna: la radiaci6 de fons de microones, la Uei de 
Hubble, I'heli primordid. El principi mmolbgic . 
Homogeneitat i isotropia, Les geometries isotrbpiques. 
hprti-temps de Lem&tr+ 3l-i- - Robertson - Walker. Geometria i materia. 
El Model Esthdard: el UBig B e .  
Univers oberts i tancats: el futur de 1'Univers. Problemes "conceptualsndei Modei Esthdard. 
Models inflacionaris. 1'Uniwm m& primitiu. 

e H. GOLDSTEM, Mecánica CIaSica, Aguilar. 

e R. FEYNMAN, R. LEIGHTON, M. SANDS, The F e y ~ i a n  Lectures on Physics, Vol III, 
Addiin Wesley. 

M. s. LONGAIR, Theoreticd concepts in physi'cs, Cambridge. 

e E. HARRISON, Cosmology, Cambridge. 
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Avaluació 
Per examen a ha1 de curs i, eventualment, per seguiment de l'activitat duta a terme a 
les classes practiques (de problemes). 


