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 Setmana de la ciència 

mb motiu de la 8a Setmana de la Ciè
rganitza diferents activitats. Per al di
odona “Rellevància de les matemàtiqu
e portes obertes, per al 13 una sessió
ència “El problema de Poincaré”, a cà
aurà el lliurament de la primera fase 
e secundària, a més de demostracion
ió d’objectes, simulacions, etc. en què

 Llibres 

Einstein 1905: un a
rant a fer-me el judic
de Poincaré a la rela
ocasions durant el cu
les més interessants v
cel·lent de Roger Penr
publicar el 1905, cad
Stachel. Els cinc articl
nes, de 182 que té el

però el complementa
inquè, en què explica l’efecte fotoelèc
s el que li va valer el premi Nobel el 1
octoral, Einstein obté la dimensió dels
stadística, i el segon és el que conté l’

 
El reto de Hilbert (J
tembre en la mateix
Clásicos, de l’Editorial
arribar a la redacció
l’anterior, El reto de
històrica dels 23 prob
rència en el Congrés 
problemes considerat
els matemàtics haurie
després, alguns d’aqu

er teorema de Fermat”, però altres e
ssencialment, l’objectiu de Gray és e
stat la seva evolució fins al dia d’avu
el llibre... no només reuneix una sèrie
ateix Hilbert”, del qual el llibre inclou
ödel o el col·lectiu que va prendre el 
a exercir en la matemàtica del segle
àgines del tercer capítol, en les quals
o va tractar i en què s’especula sobre
onferència sobre el futur de les matem
i hauria figurat, entre altres problemes
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ncia, que és del 7 al 16 de novembre, la FME 
a 11 de novembre hi ha programada la taula 
es en el món actual”. Per al 12, una jornada 
 de Màgia Matemàtica i per al dia 19 la confe-
rrec del professor Pere Pascual. El dia 14 hi 
del Premi Poincaré al millor treball de recerca 
s i exposicions relacionades amb la visualitza-
 intervenen les matemàtiques. 

ño milagroso (editat per John Stachel). Aspi-
i més acurat possible sobre les contribucions 
tivitat especial (i d’això, en parlarem en altres 
rs), vaig emprendre diverses lectures. Una de 
a ser la d’Einstein 1905. Amb un pròleg ex-
ose, el llibre recull cinc articles que Einsten va 
ascun amb una introducció magnífica de John 
es “que van canviar la física” ocupen 83 pàgi-
 llibre. L’article sobre la relativitat és el tercer, 

 el quart, on dedueix la fórmula . El 
tric mitjançant la hipòtesi de Planck (

E =
E hν= ), 

921. En el primer article, que fou la seva tesi 
 àtoms i les molècules amb mètodes de física 
explicació del moviment brownià.  

eremy Gray) és un llibre aparegut aquest se-
a col·lecció que Einstein 1905, Drakontos 
 Crítica, a la qual agraïm la gentilesa de fer-los 
 d’El Full. Gairebé d’una extensió doble que 
 Hilbert és un estudi des d’una perspectiva 
lemes que Hilbert va incloure en la seva confe-
Internacional de Matemàtics de 1900, a París, 
s “les qüestions més bàsiques i profundes que 
n de resoldre en el futur”. Més de cent anys 
ests problemes s’han resolt, com ara el “dar-
ncara no, com ara la “hipòtesi de Riemann”. 
sbrinar per què van ser proposats i quina ha 
i. Tal com podem llegir a la coberta posterior, 
 de conceptes, sinó també personatges com el 
 una biografia detallada, “Poincaré, Brouwer, 
nom de Nicolas Bourbaki i que tanta influència 
 XX”. Són molt interessants les darreres deu 
 es consignen diversos problemes que Hilbert 
 el que Poincaré hauria inclòs el 1900 en una 
àtiques. Per exemple, sembla indubtable que 
 de la topologia, el “problema de Poincaré”.  

                                                        Vèrtex   



• Els rodamons de la FME 
 

 
Leonardo da Vinci a França 
Si alguna vegada passeu per la regió del Loire, no dei-
xeu de visitar el Clos-Lucé de la ciutat d’Amboise. En 
aquest petit castell va viure els seus darrers anys, des 
de 1516 fins a 
1519, Leonardo 
da Vinci. Francesc 
I li va fer donació 
d’aquest castell i 
d’un sou fix de 
700 escuts d’or 
anuals a canvi del 
plaer de sentir-lo 
conversar cada 

dia. Segons sembla, es va traslladar a Amboise amb  es seves teles preferides: un quadre d’una 
dama de Florència (se suposa que era la Gioconda), un de Santa Anna i un tercer de Sant Joan. 
 
Allí va treballar fent d’arquitecte, enginyer i escenò-
graf. Va dissenyar els plànols d’un castell per al rei 
amb telefonia, conduccions d’aigua, portes que es 
tancaven soles, etc. Podeu visitar la cambra on va 
morir i el seu estudi. Finalment, als baixos del castell 
hi ha una exposició de maquetes de diverses 
màquines dissenyades per ell. Per cert, ja que esteu 
al Loire no deixeu de visitar el castell de Villandry per 
observar des del capdamunt de la seva torre els 
dibuixos geomètrics dels jardins i també us podeu 
arribar fins al poble de Cheverny per veure el castell 
del capità Haddock. 
                                                                  M. Ègara 
 
 

• Divertiments 
 

 
Prenem un nombre de tres xifres tal que la diferència entre la primera i l’última és almenys 2 i 
considerem el resultat de restar-li el nombre que s’obté invertint l’ordre de les xifres. Sumem 
ara aquest resultat i el nombre que s’obté invertint les xifres. Demostreu que el nombre obtingut 
és independent del nombre inicial. 
   
Envieu les vostres respostes argumentades abans del 30 de novembre a elfull@fme.upc.es o bé 
per correu intern a El Full. FME. Edifici U. Campus Sud. 
 
Premi a la millor solució: el llibre ressenyat en aquest Full. 
 
Solució del problema d’El Full d’octubre. Sumes de files i columnes diferents: una matriu que compleix aquesta 
condició és, per exemple, la formada per les files ( )1,1,1,1 , ( )0,1,1,1 , ( )1,0, 1, 1− − −  i ( )1,0,0, 1− − . Sumes de files, colum-
nes i dues diagonals diferents: no és possible, ja que volem 10 valors diferents i només se’n poden formar 9 (els enters 
de l’interval [ 4 ). Sumes de files, columnes i una diagonal diferents: ens han d’aparèixer els 9 valors anteriors. Per 
obtenir 4 tenim dues opcions: tot 1s a una fila o tot 1s a la diagonal. Però si posem els 1s a la diagonal, ja no podem 
formar la suma , de manera que la suma 4 ha de resultar d’una fila i, com a conseqüència, la suma  d’una altra 
fila. També ha d’aparèixer la suma 3. Però 3 només es pot formar amb tres 1s i un 0 i, per tant, ha d’ocupar una altra 
fila. Un raonament anàleg per

,4]−

4− 4−

3−  ens diu que la quarta fila tindrà tres 1− s i un 0. Però aleshores hi haurà dues colum-
nes que sumaran 0!! Per tant, aquest cas no és possible. 
 
Guanyador: Gerard Tarragó i Garròs, estudiant de 3r de la Licenciatura de Matemàtiques de la FME. 
 
Premi a la millor solució: el llibre ressenyat en El Full d’octubre. 
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