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SALUTACIÓ 

Dr. Pere Pascual Gainza 
Dega de la Facultat de Maternatiques i Estadística de la UPC 

Obrim un nou curs acadenúc. Tornem a la normalitat acadenúca, que no a la rutina ja que 
cada nou curs comporta un ampli ventall de reptes i projectes. Ens acompanyen nous estudiants, 
que s'incorporen a la universitat amb molta iHusió, el que procurarem mantenir i avivar en el 
transcurs deis seus estudis. A més, el curs que iniciem té una signilicació molt especial per a 
nosaltres, celebrarem el dese aniversari de la facultat. 

Deu anys conviden a la reflexió. EIs qui formem part de la facultat des de cursos anteriors hem 
estat partícips de la seva evolució des de 1992. El dese aniversari que celebrarem aquest curs és 
un bon moment per mirar enrera i contemplar i analitzar amb perspectiva els anys 
transcorreguts. El dia a dia sovint no permet copsar plenament aquesta evo lució. Dediquem-hi 
un moment. 

El mes d'octubre de 1992 la FME iniciava les c1asses del primer curs de la Llicenciatura de 
Matematiques i, pocs meso s després, incorporava la Diplomatura d'Estadística que havia 
comen9at les seves activitats en el si de la FIB. La bona resposta deIs estudiants de secundaria a 
les accions de difusió de les titulacions impartides i la iHusió i dedicació de tot el professorat i 
el personal de la facultat van ser fonamentals per a consolidar, a poc a poc, el projecte. En els 
primers anys es va completar la docencia d'aquests estudis i seguidament es van desenvolupar 
altres projectes acadenúcs, tots ells pioners en el nostre entoro més irnmediat: la Llicenciatura en 
Ciencies i Tecniques Estadístiques, titulació de segon cicle llargament esperada a Catalunya, la 
doble titulació d'Enginyeria Superior de Telecomunicacions i de la Llicenciatura de 
Maternatiques (en coHaboració amb la ETSETB), que reflecteix c1ararnent la voluntat 
politecnica de la nostra llicenciatura de maternatiques, o el Programa de Postgrau en Tecniques 
Quantitatives per als Mercats Financers, del qual s'han fet ja tres edicions. A més, la facultat 
organitza, juntament amb els departaments de maternatiques de la UPC, el Programa de 
Doctorat de Maternatica Aplicada i col· labora de forma habitual amb el programa de doctorat 
del departament EIO. 1 tot aÍXó orientat, sempre, a donar el millor servei als nostres estudiants, 
mantenint alhora el nivell d'exigencia imprescindible vers les disciplines que impartim. 



El nostre exit el representen els 151 llicenciats de matematiques i els 206 diplomats 
d'estadística que han sortit de les nostres aules. EIs nostres titulats desenvolupen una varietat de 
feines molt amplia. Aquesta diversificació ha estat potenciada des de la facultat, tant des de 
I'orientació deIs diferents plans d'estudi com en les diferents relacions establertes amb el món 
laboral. Aixó no vol dir que haguem descuidat la carrera academica deis llicenciats que hagin 
optat per a aquesta via. Ben al contrario Precisarnent aquest curs s'estan lIegint les primeres tesis 
doctorals de titulats del nostre centre, alguns deis quals formen part del nostre claustre de 
professors. 

També les infrastructures han sofert una evo lució notable, beneficiant-nos de les rniIIores que, 
en aquest sentit, s'han prodult a la UPc. Hem passat de compartir I'espai disponible de l'edifici 
U amb la FIB, a disposar deis espais alliberats pel trasllat d'aquest centre al Campus Nord, en 
els quals hem pogut fer les actuacions que ens asseguren un aulari suficient per a les nostres 
necessitats, tot i que, naturalment, encara queden actuacions i projectes per realitzar, 
especialment a la zona se serveis. A més, durant el darrer curs s'ha completat I'ampliació de 
l'edifici, instal·lant-s'hi unitats tecnológiques de la nostra universitat que esdevenen, aixi, més 
properes, amb les possibilitats de coHaboració que aixó comporta. 

Aquest breu repas reflecteix que hem evolucionat molt des de l'inici de les classes l'any 
olímpico Estem ara en un regim estable? Ben cert que no. Una de les coses que distingeix el 
moment actual de temps passats és el fet que no hi ha regirns de funcionament perrnanents ni 
tant sois a curt terrnini. En aquest punt m'agrada utilitzar una frase de l'expresident de I'Uruguai 
1. Sanguinetti. El Sr. Sanguinetti va iniciar el seu discurs en una conferencia sobre 
desenvolupament a iberoamerica dient: "el futuro ya no es lo que era". 

A1guns deis factors que determinaran el futur de la facultat són externs, com la dava\lada 
espectacular del nombre d'estudiants que accediran a la universitat els propers anys (i que ja ens 
ha afectat en la Diplomatura d'Estadística) i la competencia en la captació d'aquests estudiants 
que aixó genera, o com I'efecte que pugui tenir la nova lIei d'universitats o la definició d'un 
espai educatiu europeu a través de les declaracions de la Sorbona i de Bolórua. 

Ens trobem en un moment de canvis, que a més es produeixen a un ritme accelerat i sovint 
sense referencies. Tot plegat no ens ha de fer oblidar, peró, que estem a la universitat, una 
institució que, si bé esta adquirint nous papers en la societat actual, sempre ha tingut com a base 
el coneixement i la seva transmissió. La forrnació requereix un espai per a la reflexió on puguin 
desenvolupar-se de la rniIIor manera ments lliures i creatives, que són les que construiran el 
futuro El nostre principal repte és adaptar-nos a les noves situacions tot mantenint l'esperit 
academic i forrnatiu que tenim encomanat. 

El póster de celebració del dese aniversari que trobem a l'entrada principal de la facultat ens 
recordara durant el curs la seva singularitat. Hem programat una serie d'activitats, que anirem 
anunciant previament, per a celebrar-ho. Vull encoratjar a tots els qui formem part de la facultat 
a participar activament en els diferents actes que es produeixin. Hem fet coincidir la inauguració 
de la nova Sala d'Actes, amb més capacitat i rniIIor equipada que l'anterior, amb la inauguració 
del dese curs de la FME. 

El professor Joan de Sola-Morales impartira la lli9ó inaugural. Són molts els merits academics 
i cientifics del professor Sola-Morales. Vull recordar, molt especialment, que el professor Sola
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Morales va ser dega d'aquesta facultat en els seus primers anys, segurament els més dificils, 
aquells en els qua!s la facultat era poc més que un projecte que havia de consolidar-se amb 
l'esfor9 de tots. Encara ara vull destacar la coHaboració del professor Sola-Morales en els 
projectes d'inserció laboral deis nostres titulats. 

Aixi dones, deixo la paraula al professor Sola-Morales que impartira la lli9Ó titulada 
"Equacions diferencials i models". 

Moltes gracies. 
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EQUACIONS DIFERENCIALS I MODELS 

Dr. Joan de Sola-Morales Rubió 
Departament de Matematica Aplicada 1 de la UPC 

Presentació. 

És ]H' r a mi nJl honor. i a lh ora 1111 nwnu' lIt Plno("iouanl , Irnir I'oport1111 ilal dc' prOIltIIl
('iar i((Jlu'sl i\ C'ollfprl' JI('ia lnangural c!C'1 curs 2()()}-2002 c!p la Faculta l c!p .\lalc'lIIill i(JliC" 
i EsI adísl ira dI' la CnivC'rsitat Politi'rnica dp ('al al IIn,\'<l. cms pn pI ([IU' ('S ronlplpix pI 
d( 'si' aniv('rsari c!p la s('va lT('i\ció. Agra('ixo !lloll sinrpr<lJlIC'nt al D('gil i al sl'n Eqnip <¡II" 
m 'hagill ill\' ilat a fpr-ho , i amh tot 1'C'ntllsiasmr drl <¡lIr sóc capa¡; "Idl ser dds priJlI('rs ('11 
dOllar 1'I'II11Orahona a la Farllltal !)('r aqll('sls prilllprs dPll an.,·s c!(' "ida i dC'sitjar-li qtIC' ('11 

("olllplC'ixi IlIolts IlIPS, p]Pns d'hils i di' satisfar('ions . P('riJ lambc; li d('siljo <¡11(' pIs s('gllpixi 
(,Olllplillt pll'Jls dI' I rphalls , d 'l'sfon;os i dI' risrs , <111(' 6s COJll I'Ill s('IJlbla , al 111('11.\ ', a IlIi. <¡III' 
(;s mlll ha dI' spr la vida d('b ('I'ntn's do('pnts a la l'nivrrsital. 

Dis('ul]Wll <¡11(' no dc'diqui IllPS trmps a parlar r! 'aqursl anivrrsari ni rI('1 S('U signifinlt. 
tol i <¡lit' é's un U'ma molt illlportilnt, ni drl paprr dI' la fa('ultat o dp la llIalp1llalin¡ a la 
lIostra ulliwrsitat. Tille por <¡ur si parlo lIlassa pstona d 'aixiJ , araharr parlaut e1 'ulla cosa. 
alli> qllP acostllmpm a anolllPnar política 11IJiw'rsitaria. qu(' tot i qur no hi ha c1ubl!' qll(' 
ps importanl, i f]UP rOllrlidona molt la nostra activitat, rm telllo qup resulta por I'xcitant. 
En ranvi, dpl f]UI' vlIll parlar rs dr la nH'va rsppcialitat, Ips Equaciolls Dif('t"pncials , qlll" 
rllcara qur a algul1s rls pugui sorpn'IHlrp, a mi I'IlI rpstIltrl1 cada tlia lIIP:-' al racl iV!,~ i 
intt'rcssants. 

EII allre' tPIlIJlS rra ("OStUIlI . i jo t"[pc qur dpvia f;pr tUI bOIl ("ostUIII , qur la prillH'm lIi,<Í 
r!pl curs en cada assip;natur<t ros ulla lIi,ó ulla mica mf'S curta que Ips altrrs sobrp aqlwll 
trma illevitahlr PIl tots rls prograll1('s alltics , qlH' rs titlllava, dI' vrgadps amh 1IIIa mica 
d'ironia. la importancia rl(' l'il8siglliltllfa. Aqupsta ironia eh'via wnir dI' <¡ur ulla lIi,ó ("()III 
aqu('sta fi,dlm('lIt podia rsd('V('nir un ["('("ulI di' 1I0es ("Ollluns, i tal1lbr dp qtu' tol Itom ¡.;abia 
<¡up C'! que' ps dpia 1'11 aquf'sta lIi,ó 110 rl1traria a I't'xamell . En qualsp\'ol ca,~, rl1l tpmo qtll' 
aqurst ('ostum a\"lIi ('11 dia ('S d('u hay('r [Jrrtlut quasi complc'tallH'l1t. i rll1 srmhla <]\1<' ps 
ulla lIastima. 

És una lIastima qur actualmrnt molts profpssors PI1S }¡PI\l tornat inutpa,os rk d<'dicar 
una ('stoll('ta a ('xplicar d'oll \'1'111'11 i a 011 vall I('s l1o~tr('s assignatu[('s. Polspr (;s . plIC;\l"a 
<¡UP prrfrriria no (Tpurr-ho. !)('rqui' 110 ho sa])('1Il amb prou ml1vicció. Talll\)¡" rs UIlil 
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lIRstima que rls rstudiants no rebin amh d I'('sl)('('(e <¡ur rs llIerriXPll aquellrs rxpliracions 
que 110 s61l mat.rria d'rxalllrll. Tambr rs lIna j)('lIa qur els profrsson; ja no SOlll eapac;os 
d(' f('[ lIlIa das;;(' ulla mira Il1rs cllI'ta que Irs altres, i srlllhla uua volulltat rxagrrad,t 
c! 'pficii>lI('ia (,lIS fa rspn'mer e1s minuts fins a la darr('ra gota, com si fossill llimollrs prr a 
{'e'r sur. No PllS haurÍelll dr resigllar a 110 fl'r rauviar Ips ('OS(':; ... 

En tot cas, jo voldria qllr aqursta ronferi>lIcia fos aixi> qll(' he dit: ulla bn'u lli<;6 sobre 
la importillIcia dr Irs pquaciolls difrrellcials . Parlarp d'pl[es drs del punt d(' vista deIs 
1l1OcI('ls. ps a dir drls fpnollll'ns qll(' llIodditzrll. I intentaré explicar que malgrat rl scu 
origPIl ant ie, t.otl"S elIps segueixrn presf'lltant a\'ui ru dia problelllrs 1I0US i intrressants, 
tan! <!rs r!rl pUlIt dr vista teoric COI11 practico 

En algulla altra orrtsiú ja 11(.' dit qllr hi ha se! r1assrs desta('ad<'s de f<'llolllrus que s6u 
lIIodelats d(' manrra principal ])('1' rquarions dife'rrncials , i qll(' poden resumir-sI' en rls 
títols segiirllts: 1) J\.!rciUlira dr PartÍC'ulps i Solids Rígids, 2) Elasticit¡ü, 3) \[pl'Ruira dr 
Fluids, -1) Conducció de la Calor i Difusió, ;j) I3iologia \latplIIatil'a, G) Elretrolllagnrtisll1e 
i 7) Física Quiilltica. 

.la sr que> rm dr ixo algunrs rquacious importants, per exrmplr \('s dr la Troria de la 
I\l'lativitat (J l('s famoses elr Black i Scholes dr la lIlatplllatica financpra, Tamhr m'ell deixo 
moltes d 'altr('s. Ppr rXl'mplr, to!.ps Irs qup vellen d(' la gl'OilIr!.ria (suprrficirs mínilll(,s , 
MOllgp-All1pi>rr, ('te.). Aqul'stps darrf'res s611 1Il0lt ill1portants i útils , pero 110 provrllell 
d(' la lIlodrlitza('ió malplll lltica dr fenoll1rns no lI1alel11atics, silló qur Vrl]('lI dr I'cs tudi 
dr prohlr!l1('s inteflls de la matcixa matel11ittica, i qur no serall eOllsiderats rn aqursta 
exposició, 

En aquesta exposició vulI parlar d'aqul"sts sr!. models. Dr e<l.daseun d'clls vIIII escriurr 
alguna dI' Irs C'quaeions qur li COlTeSpOllell, rncara que només sigui per a passar-hi pis ulls 
un moment , i cxplicar algun prohlcma relrvant qur rc('entment s'hi hagi rstudiat . Voldria 
tambp barrejar pis problemes qur podrí('m anom('lIar teórirs amb els practic8. EIs primers 
ens posaran rn contactr amb els problpmes propis dr la reccrca purament. mat,pmatica, i 
els altres amb rl que' són Irs aplieaciolls. Tambr vull donar algulla referi>Tlcia bibliografil'a 
prr a ús del Irctor interessat. Una refer~n('ia grnpral prr a tots aqllests trmrs (exceptr 
potsrr el 1 i rl 5) rs la magnífica obra de n. Dautray i .J.-L. Lions [1]. 

1) Medmica de partícules i de solids rígids. 

El movimrllt mpcanl(' ele partícules i solids rígids esta en l 'origen mateix !lrl citlcul 
infiuitesimal i de les eC[uacions diferellcials , V,l. Arnol'd, a [2] silua 1'1 naixemellt de Irs 
pquacions diferrTlcials en ('1 famós anagrama que Newton va cscriure a Lribnitz (1677): 

6accdae13eff7i319n404qrr4s8t12ux 

qu(' amagava la frasr Data aC'quatiolle quotcullc¡ur flurlltes quitlllitates illl'OlI'ellte, fluxio
l1('S im'enire; el ~'icp versa. Tradulda literalment , diria: Donada Ulla equació que illrolucri 
quitlsf'I'ol nombre de quantitats fll/ellts, c/pc/uii'-ll(' les fluxio11S; i al rf'vPs. SPTlsr volpr pn
trar rn una discllssió massa profunda, !JerIlI('trU-llIr que al mcnys prr un momrnt imagilli 
qur cl qUl' volia dir és el que ('11 lIenguatg(' art.ua l diríem: Donada l'f'ql/ació el 'l/lla corha 
o l/na slIj)erfície, ca]cular-lle les tange>llts; i al rPI·PH. 
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En qualsevol cas, el concepte de fon;a ¡'Jl la segona lId dí' NC'wtO\1 dóna lloe e;\actamcnt. 
a una equació diferencial : la d~rivada s\"gon~ .de' la posició (1 'accrl ('ració) .,s pn,porC'ional 
a la for<;:a (qur en g('!leral depen de la rOSlel0). Amh aquesta llel pod('JI lallt¡'Jar-fie 'es 
rquaciolls difprencials deis problemes de, lit l\l~dJ.nica, ¡ les nlés fac ils d 'ese~ure ~ón \rs de 
la mrdl.l1ira dI' partíeulps i solids rígids , 

Lps rquacions mrs importants d 'aque~1 tipus són SPIIS d ubrr les d ('\ problpma lavitatori 
dl' 11 cossos, qur ellps solps dOllr!l llol, al quP coneixem rOJll a Mpdlllica C(:Iest0 . El 
prohlrma ('onsist('ix pn trobar el lllovil¡!C'nt (le n cossos dr ma, :s~. . s 11 71, . . 711" qur

\P, /1 . L2 · · 
s'atrauen mútua!l1pnt srgous la llci de I\¡rlVtolI dr la Gravit3ció Ulliversal. Les ¡ncognitrs 
sNirn dones Irs funeions .1',(1), y.(t) i z,(!) qur. drscriurirll Ir!'> trp\ coordenadr~ del cos i 
rn cada instant dI' telllps t. El sistrma (1 pquaC'lous dlferpllcíals, qllp conté 371 rlluaeions I 
311 incognitrs rs 

rfl '" l:j(l) -.1',(/) 
711,-,,/;(1) = L.,.,Gm,IIIJ [( . (t) _ ~·( t))'l+ ( (1) - (1))2 + (, . :;]:3/2

~ JI. .1) 't' .1/) !h ~)(t) - .:,( t)) 

d2 '" y}(t) - lj,(t) 
11/., dl2 y,(t) = f;: Gm,11l} [( l)t) - ,¡~,(t))2 + (y}(t) - iJ,(t))2+( z) (t) _ ~t (t) )JP72' 

d2 Zj(t) - <,(t) 
m, dt'l z, (t) = L Gm,11L} [( .r}(t) _ ,;, (t))'1 + (y) (t) y, (t))2 + (, (1\ __ (1\ \fP72' 

Jt· 
ppr i = 1. 2, ... n, 

OH G és la constant de la gravitació IIni~'e rsaI. 

Avui f'n dia tots pstem rOIlVPW'llts qllh a(l1wst. Sistpllla. (\S trIassa (, l' t a ql~e cus , ' ''. omp Ica [)('r
plalltegPllI dp j'esoldre 'l pn un sentir. orel·luan . Df's dr fa tresJ('ents h s' It ¡ltelllatics. . .nv, 1!l0 s III 
han trehallat ppr a obtenir propictats p¡'f'clalsde les sev('s ~olUClOll: , 'E t I 'aw; no/llS 

, ' . '. n rr r s gl . 
qur podnrlll citar, permcteu-me que r<yorc!J pIs de Laplace, Lagr¡l ga J' l' Poincare, 

, n '. ,aCO ll, 
I\.olmogorov o Mose!'. Tot i ser dOlles 11/1 tema molt antic, '\full d<'scriure dos problc1!les, 
lllI ele mrs teoric i un de mrs practic, qde S'hilIl resoli (In aquests darrers auys tU r('lació 
amh 11'1; equaclollS drl problema dr 11 C(¡~;~os, . 

Una hOlla rrfpri>ncia prr a acostar-se 'lIs problemrs de la nflecalJi¡ d t ' ¡es i ~olids 
, . l' '1 ' , [ , . C I el' 'a l' par ICUngl( s, I qur lIlC ou una lllt.roduceio a la A rcaluca e este pO na Sb Ill'b I R. A.bra. ,. r e I re ( r . 

ham I J. t-.larsdell [3]. 

Escapament en temps finito Una 11 e les preguntes fOlla.!l1eTlta¡ , de ' d 1 t de vista 
d I'A ' 1' . M ,. h r Id" s s e pun f Ir na lS1 atematlca que om pot ".f·se (avant un sistema q, . d' erencia s . equaclOns I 
COlll pi de la Mecanica Cplrst, PS si Irs ::'lOIUClOllS estaran d(2finide~ er a tot Vlllor de la 

variable indppendent t o br nomrs en c¡,rts int.er;als d~ ddi nició. É~ la c\¡'tSSiC3 dist inció 
('litre soluciolIs locals i solueions global.;· Com rS saout ,I("s del 13. t ' 11 t lla dr Irs

" . , " fi '.1' " a Xl rra , ti
mallPrrs (1111' una f\lnclO delxa el estar r ~ 1I1ua PS perclu(' t ,r una ' t t ,'['tic" 1 0, , , , " ., a511l1 p o a v " , 
en altrps paraules, prrque la fllnclO tell/iC'Ix " lIIfilllt qllalt la SpV¡l variabl(' in(Vlwnclcnt 
tendrix a l1ll valor finit, 

És natural dOllcs que aquesta pregutl,la hagi pstat ('onsi d('!'ad~ el I I 'ma de 11• , . '" , 1 ' . . cn . pro) ( , 
cossos. Contranalllrnt al que la lIltlllc!O~.;~m )Ia llIdlear, la re'sposta PS positiva: ('xIsteixPll 
solucions d('1 sistema d'l"quacions anteric)l , dpfinid('s prr 0 < t < t' < ' t I ue - oolasq 

max{l·r,(t)I , 1.11,(1)1, 1.:;(t)I: i = 1.2, .. , nf --7 DO quan t --7 t' . 
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Solll,ions d'aqIH'sta mena van ser trobad<,s ind<'pl"nd<,ntment i quasi simllltimiam<,nt 1)('1' 
.!. Xia i p<,r J. Gl"rvpr al voltant drls an,l's 1988-1990 i rn els srus rxrmplrs rs n :::: 5. Una 
opscrip('ió drl problema i dr la SOlllCi<Í donada j)rl primrr autor poI trobar-s(' a [-1], on 
t.amhr hi ha la rrfrrrllcia del t.rrball del srgon. 

:\IatllrallTlrnt, aqllrst trilla rs d'illtl"ri's IIlPS troric qlH' no ¡¡as practic, pl"rb rl prrsr'llto 
]lrr posar dr rnanift'st qur tot i qur aqurstr's rqllacions SÓIl rstlldiadrs des de fa 1Il('S 

(Ir dos-crnts anys, algunrs prrguntrs qllr lllat(,lllat icamrnt srrnblrn básiques no hall ('stal 
contrstadrs fins fa hen poco El tl"ma segiient, talllbr rontrmporani, eTlS posará dr rnanifpst 
1 'intl"rrs prartir de la !\I('canica Celrstr. 

Transferencia a (¡rhites Halo. Ors drl trll1ps dr Lagrange (1772) PS Iwn sabut ql[(' 
pn llll sistrllla gravitatori formal prr dos rossos dr' masses 1./1 i /1/2 cn rotarió J'('('íproca, 
allomrnats prirnaris (q\lP en aqllrst cas. srrall ('1 Sol i la Trrra) . un ('n'rr ('os qur tingui 
una massa rnrnyspreablr l'Il {,olllparacirí amb la d'aqtl<'sts (¡wr exemple, una nau ('spa('ial) 
adnH't cille posiciolls d'(,<[lIilibri, <UlolllPlladrs ¡J1lnts df' Lagm1/.gp. El primer d'aqIH'sts 
punts, anOlllenat LI ('s situa sobrp pi seglllPlll <[ur UIH'ix pis dos primaris, L2 i L:l rs sitlH'1l 
tamh¡; sol)\'(' <tquesta rpl'ta, pero a una i altra banda drls mssos primario i L4 i L" PS sitm'll 
fora d 'aqllf'sta rrcta formant un trianglr rquilatpr arnh rls dos primaris. 

L4 i L" són (practiC'amrnt) pstables, p<'ró rls altres són inestables . Per aixo, pr'r a 
mantrnir IIna nau dp man('ra pr'rmaIlrnt a Ips proximitats de LI hauria dr ser Ilr(,f'ssari 
realitzar algun tipus de control () lllanioJ¡n's prr al rnant.enimen( E'n estació . PrfO frslIlta 
<¡up rl punt LI dd sistema Sol-Tcna (os \lIla ubicació cxC'el.lel1t pef a sit uar-hi un obsrr
vatofi dr feI10mrns solars, perqui> minimitza la suma de Irs distancies sol-01JsPfvatori i 
ohsrrvatori-lerra. 

O'altra banda, situar l'ohservatori rxal'tament sohrp LI tr UIl greu ineollw'nient, i rs 
que la transmissió dp If's o1JservaC'iolls i alt fes missatges de la nau a la terra vindria 
enormrrnent distorsionada pPr les emissions rlrctromagnE>tiques del mateix Sol, i sPria 
impossihle dirigir les ant.rnes terrest.rrs cap a la llau scnse captar tambr rl Sol. 

Prr aixo, el projpcte d'observaC'ió solar SOHO de l'AgE>ncia Espacial Europea (ESA) 
eonjlllltanwnt amb la NASA, iniciat a la drcada de 1980, es va propasar de situar lIna 
nall no rxactament sobre LI sinó circulant en una traje('toria pf'riodica propera a LI al 
\,(Jltant <ir I'eix terra-sol. Aqupstcs orbit,rs, allomrnaclps orbitps halo, tenen una amplitud 
pptita (principalment en una direcció), pero prou gran corn perquE> quan són observad es 
des de la terra, puguin direccionar-se les antrnes cap a l'estació obsE'rvadora sense rebre 
interferi>ncirs del Sol. La Figura 1 mostra rsquernaticament els primaris, rls punts de 
Lagrange i una orbita tipus halo al voltant de LI' 

L'observatori SOHO (Observatori Heliosferic i Solar) va spr dissenyat amb la finalitat 
d'f'stndiar I'r~tructura interna del Sol, la corona solar i l'origen del vent solar. Tot aixo 
mitjan<;ant una observarió lIarga i ininterrompuda qUf' va compn<;ar I'any 1996. l\lolta 
rnps informació i irnatgrs poden velll'e's a la pagina http://sohowww . nascom. nasa. gov 

El eáleul de les orbites dE' transferi>ncia inri mantenirnent en estació dpl SOHO en una 
órbita halo va ser eucarregat p<'l' la ESA a l'pquip de rnatE'matics catalans format pels 
profeHsors G. GÓlI1ez, A. Jorba, .J. Llibre, R . l\lartínez, .1. Maselemont i C. Simó. Part 
cid s('u t.reball pot vpure's drserit a [5J. El modrl matrrnatic basic és E'I drl problema 

8 

v M1~L4 
./1 L2~" "L3 

L5 

FIGURA 1. Punts ele Lagrauf!,p i una orbita Halo. 

p,ra\"itatori de TI cossos del que hern parlat Illés amunt, pero al lIarg neIs calculs ells vau 
anal' adopt.ant. al tres models, ele complf'xitat variable, segons caela sitllarió. 

2) Elasticitat. 

El naixement de la Teoria ele I'Elast.icitat és practical1lent contel1lporani amb pi dr la 
IIri dr la Gravitació Universal. Robert. Hooke va puhlicar la srva famosa llri tarnbé en 
forma d'anagrama el 1676: 

ceiiinosssttuu 

<[UP volia dir ut tC'nsio, siC' l'is O. traelu'it, mm /'extpDsió, així és la for¡;a. En paraules 
actuals, e1iem que la [orr,;a és proporcional a la deformació. L'elasticitat i la nwcanica de 
fluiels constitlleixen el qUf' es coueix nonnall1lent eom la MecilIlica deIs Medis COlltinus, 
per la que una referE>ncia introductoria general poelria ser el lIibre de S.C. Hunter [6J. 

L 'E'lasticitat E'stndia els movimE'nt.s intprIls deis solids plitstirs, i l(Os incognites principals 
són els desplcu;aTllf'nts enlrs tres direccions drls rixos, 11(1: , y, z , t), V(1', y, z, t) i w(.r, y, z, t) 
(J , rn altrrs paranlrs, pi vector de desplaraments U = (u, (1, w) qur es dE'fiueix ('om la 
rlifrrrnria rntre la posició a telllps tila posició l?Il equilibri de la partícula que en rquilibri 
ocupa la posició (.1', y, ::). 

La troria dI' l'elasticitat qur Jlodplll qualifi('ar dI' pra('ti(,il és la qur tambr f'5 cOlleix ('om 
rlasticitat lineal o plasticitat linealitzada i prr simplificar podria dir-se que corrpspon a 
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I)('t ils de'spla<;an1f'nls. Tot i aixo. la re'lació rUlre' ]'rlasticilat liupal i la no-Iiural o grnpral 
('S uu trma qur no rs pas trivial. 

L€'s anom€'nadrs I'quacions de Navier p€'r a ks incognitrs u(J" , y, z, t) , u(.r, y, z, t) i 

u{r. y , z . 1) sóu les spgiil'nts 


{)211 a2u {P" a2 /ll a2u a2 u a2 Lt 

(J DI2 = (>. + 11)( D.r2 + a.rDy + éJ.IéJ:) + ¡L( éJ.1"2 + éJy2 + éJz2 ) ) 
)

éJ21' éJ211 fY¡, éJ21(1 a2v ¡y l' a2v 
(J Dt2 = (A + IL)( aTéJy + éJy2 + éJJja) + 1/( a:r2 + éJy2 + éJz2) 

D2 w f)211 D2¡, D2 11' éJ2 111 [)2W D2 w 
P-Dt2 = uyu_ _ 2 ) + JL( ~ + -ay + D~2 )(,\ + ¡L)(a./.·éJ-

~ 
+ " "- + -éJ- u.l 2 _ 

011 P rs la drnsitat i A i 1/ són r1s codicirllts dl' Lamr. 

Aqurst rs rC]uacions rs m{'s frrqiiellt dr vPlI!"r-lrs rSCTit€'s amb la notació c1¡\.ssica drl 
dlkul vectorial , qur lisa I 'operador "nabla"dr Hamiltoll, \7 = (fr. -!}y, It) T A la literatura 

típicamcnt Illat('matica rs més freqürut posar ~ en 1I0r de \72 prr a referir-sr a I'operador 
Laplacia. Akshorrs, quedariell: 

f)2 

fiDt2U = (A + 1/)\7(\7· U) + IL\72u. 

Han d'acompanyar-sr de condiciollS de contorno com ara 

(U(.T, y, z, t) , v(.c, y, z, t), w( .r, y. z, t)) = (O, O. O) si (.r , y, z) E an 
per exrmplr, si lrs par€'ts del nostr€' salid elastic estan constitu"i<les per un solid rígid 
inllnóbil. 

En la Figura 2 E'S reproduE'ixell el primer i srgon modr d'oscil.lació, raknlats p('r A. 
Huerta (ETSECCPB. UPC) i el SE'1l equip, del pont 11 de Sp.tembre de Barcrlona. 

Enginyeria Biomedica. Una aplicació molt actual de les rquacions de' l'Ela.~ticitat 

rlls la dona l'Enginyeria 13ioll1l'dica. En l'rxf'l1lplr que volem prE'spnt.ar, r5 vol silllular el 
romportal1lE'IJt medtnic d 'un femur amb un clau il!tramedul.lar realitzat amb l!n cOlll])osit 
bioelE'gradablc. Aquests c1aus s'utilitzen per a la consolidació de certes fractures , i fins 
ara són d 'acrr. Sf'ria intcrrssant des el"l punt dE' vista medic C]U" podessin realitzar-s(' )
el! UIl material biodegradable, C]1lE' ('vitaria una sf'gona intervE'llció quirúrgica al pacient. 

drsprrs de la consolidació d(' la fractura, ¡)pr a rxtrrure rl cJall. Pero rl comportamrllt ') 

mE'd.lllic d'aquE'sts materials biodE'gradables és molt diferent de I'acer, i per tant és molt 

cO!lwnirnt qur en una fa.~e preliminar dr I'rstudi rs facin proves amb materials diwrsos. 

Naturalment, [er pron's no ha dr voler dir sotmetre a pacients a uns pxpNiment.s de 

resultat intert, i pf'r aixo la simulació rs una rina cssf'ncial. 


En un trrball rf'cent [7] de M. Charlrs-Harris, realitzat a l'ETSEIB (Univrrsitat Po
litrcnica de Catalunya), sota la elirrcció elr ,J.A. Planell (De])t . de Ciencia deIs l\laterials i 
E .M.) i J. Blasco (Dept. Matematica Apl. 1), s'ha lllodrlat f'l comportament d 'un temur 
consolidat alllb un dau com aquests. La resolució dE' les rC]uacions de Navirr, usant rl 

( ..•.,..: 
a .o;I'}o" ·':' l 

,. Q(~ .. . ( 1 

b.J¡~·(·.l 

5 "t1C.I4'·Ll! 

",~e·C'1 

... J .....;...:...01 

l. Z.6~,0/·"1 

11 ::::: 
-!l.UO\,..('O 

I 


I : 


FIGUR.A 2. Prim<'f i srgon mode el!' vibració dr I'estructura dd pont.. 

FIGURA 3. Tellsions df' Von Missf's al lPmur consolidat amb clau de composit. 

) 
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mptode deis clements finits, ha permes de coneixer els estats de tensions en equilibri, COlll 

es r('flecteix a la Figura 3, rrproduida per ('ortesia de l'autora. 

Un model en derivades parcials per a sistemes de suspensió-amortiment. Un 
altre prohlema interessant relacionat. amb la teoría de l'elastídtat. és el següellt. EIs sist('
mE'S de suspensió-amortiment usualment utilitzats, per pxemple E'n E'ls automobils, consten 
d 'un sistema pla.stic (una molla) acoblat en paral.lel amb un amortidor. L'amortiment es 
una fon;a que s'oposa a la velocitat de despla~ament, i encara que és poc realista suposar 
qUf' aquesta for~a dep~n linealment de la velocitat, el mode! matematic que s'acostuma a 
usar <'s l 'e<[uació difpre/lcial ordinaria 

(J2 d 
71I-:¡U(t) = -kn(t) - 1'-[11. + 1>(t)

df (t 

en la que rn és la massa, k el coeficient de recuperació, l' el d'amortiment. i 1>(t) ps la fon;-a 
pxterior aplicada. Aqursta ps seguramrnt l'rquació clifrrencial ordinaria m<'s srnzilla i IlIPS 

important qUf' hi ha. És I'equació de les oscil.lacions fon;ades esmorte'ides, i no cal dir 
qUf' les Sf'ves propirtats són estudiadf's a tot.s els llibres. 

En canvi, rl modrl que nosaltres hem comen\at a estudiar [8], considera la molla com Ull 
llH'di ela.~tic contillu, rn pi que el despla\a.ment de cada part de la molla no <'s proporcional 
a la dist.ancia a I'origen fix sinó que esta dcscrit per la funció iucognita u(./:, 1). Supos!'lIl 
doncs qur a .! = Ola molla esta soldada a una paret immohil, i que a .1' = L est 11 soldada 
a una massa rígida m capa\ de rnoure's. Admetr!'m que el moviment d<' m produeix un 
fre(' amb el medi que I'envolta, i es genera una for<;a sobre rn proporcional a la velocitat. 
ov(t, L)/ot , que com abans escriurem -rou(t, L)/ot. Les equacions del moviment són 

02U(t,.1·) _ k 02U (t,J:) 03U(t,X) . O L 
p ut2 - U3: 2 + a otUx2 ' pel < x < 

t/(t, O) = O 

U2u(t, L) = -k 011(t, L) _ C\' 02 11 (t, L) _ l' ou(t, L) + 1>(t), 
m ot2 OJ; OtEJ1: ot 

on p és la densitat lineal de la molla i C\' el coeficient de dissipació interna viscosa de la 
molla (O :S el « 1). 

L;t difpr~nria ent.re els dos models queda represE'ntada a la Figura 4. 

Es t.racta dones d 'una eqnació el 'onrs amb rondiciolls de contorn dinamiqlles. Encara 
que I 'estudi esta en fase preliminar, és for¡;a ciar que sera import.ant posar de manifest E'n 
quiurs situacions el scgon rnodel donara informaciolls rellevants que el primer no dóna. 
Concretamellt, la dissipació dE' les freqüencies altes de vibració sernbla SE'r molt rnE'nor pE'1 
segon model que no pas pel prime!'. 

3) Med.lllica de fluids. 

En la [ormlllaeió mrs freqüent dr la mrcanica dr fluids, Ir8 illcognitrs principals SÓIl les 
trps componpnts 11(.1', y, z, t) , U(T,!}, Z, 1) i u{1' , y. z, 1) d!' la velocitat \.·(.r, y, :::.1) = (u., v, w) 
de la partícula qur a I'instant t ocupa la posició (.1',,IJ, z). Naturalmcnt, hi ha diversos 
mor\Pis per als fluic1s , qUE' pod<'Il ser incomprrssibles o ('ompressiblcs, viscosos o no viscosos. 
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FIGURA 4. i\lockls discrrt (su¡>rrior) distrihuÍ't (infrrior) d'un sistrl1la 
ma.ssa-molla amb dissiparió. 

PPI' di verses raons, e l sistema més ('onrgllt <'s el Qll(' ('orrrspon al cas \'iseós i ineomprpssihl!'. 
qllE' SÓIl les anomel1ades rqllaciolls dI' N avier-StokE's: 

ou ou ou un __ ~ u]J (a2 71 U2 1l 02 u) 
<l + Un + U <l + W n. - U + V n.2 + a 2 + U,2ut u.r uy u_ p.r uX iJ 

UV OU av uv 1 up 02v a2(.' u2v 
-;:) + u-a.+ 1'" + 111- = - --o + v(~2 + ~2 + -u2)0ut x uy Z p y ul: uiJ Z 

uw a1ll UW U(LI 10p (0211J 02(11 U2/IJ)- +1l- + 11- + l/i- = --- + 11 -- + -- + -
ot o.Y oy uz P OZ 0.r2 uy2 OZ2 

ou ou UW
-+-+-=0
OT ay az 

011 p és la dE'nsit.at, v la visC'ositat ciucmatica i ]J(:1', y, Z, t) és una nova incognita, la prE'ssió, 
«lIe r;; d!'tennina gracies a que tenim una equaeió més. 

El sistema E'Herit E'n forma vectorial és: 

~,. + (". '\7)1' = -~'\7p + '\72,·
Dt p 

'\7·"=0 

Les eondicions de contorn típiques deis fluids viscosos són: 

(n, v, w) = (O, O, O) per (l',,I), z ) E ao. 
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Com guanyar un milió de dblars? Les equaciolls c!P Navier-Stokes són utilitzades 
per enginyers i científics en relació a molts problrmes de la vicia pn'Lctira. Pero aquestrs 
equacions plantegen un problema, que podríem qualificar de troric o purament matemkltic, 
que és molt natural i que des de fa més de mig seglr ha drsafiat la rapacitat de grans 
illvestigadors, spnsr que cap d'ells hagi pogut t.robar-Ilf' la respoRta. És rl probl('ma dI' 
rexistencia per t.ot temps dr solurions regulars. 

De la mateixa manpra que més alllunt hem drscrit prl problema gravitarional dr n cos
sos, per les pquacions de l\'avier-Stokes podelll plant.ejar-nos, parlant srnse molta precisió, 
si totes les solurions exist('ixen per valors de temps en un interval de la forma fo ::; t < 00 

o bé n 'hi ha que deixen d 'existir quan t -+ f*, on t* és un valor finito Com hem dit abans, 
pel problpma gravitacional rs sap que hi ha soluC"Íons que drixen d'rxistir en un trmps 
finit , perqul> d'alguna manera ('Is cossos escaprll a l"infinit en un t.rmps finit. En canvi, 
prls fluids viscosos 110 es sap si aixo és així, o hé pIs ef('rtes dissipatius dr la viscositat. són 
slIfiripnts prr a assrgnrar que una cosa aixo no r8 dona. 

El Clay Mathematirs Institutc és una organització fundada fa pocs anys als eSA amb 
la finalitat d·inrrementar i difondre rl roneixement matematic. Ent.re divrrses de les seves 
activitats, el Clay Mathematics Institutr ha ofert set premis d ' un milió de dolars cadasrun 
per a aqurlls que resolguin el que ells han anomellat rls set problrmes del mil.lcni. Un 
d'aqllrsts problemrs és el problema df' l'existimeia o no per tot temps dr les solucions «r 
l'rquació dr Navif'r-Stokes. Tot. un repte, i un prellli prou atractiu. Pf'ro, mm va dir-sf' 
I'n Ull alt,re cas, hi ha manrrf'S molt més facils de guanyar un milió dr dolars ... 

Pot trobar-sr molta més informació a la pagina wrb del CMI, http://www . claymath. org 

4) Conducció de la Calor i Difusió. 

Lr5 variacions dr temperatura en un ros a causa de la eonducció interna de la calor rs 
modelit.zf'n amb una de les equarions en derivadrs parcials més illlportallts, I'f'quació df' 
la calor. Les hipotesis que sustenten aquE'sta modelització són les matrixes qur les qUf' 
serveixen per a mod('litzar la difusió el ' una densitat, per exemple dins d'un fluid. 

Suposem dones que la ineognita és la funció u(x, y, z , t) que representa la c!rl1sit.at. que 
est.em rst udiant en el punt (x, y, z) i en l 'instant. t. Una equarió fon;a com pleta per a 
I'evolllció d 'aquesta densitat seria la següent.. En ella la densitat 1l varia a causa d(' la 
difusió, pero també a rausa de que és transportada perquc el fluid en el que es difon esta 
rn moviment i també perque reacciona amb el mf'di que I'envolta. 

o tL ou ou ou 00 ob éJr 02IL 82 IL éJ2/t 
<>t + o" +b" +c" + (" +" + éJJu = k(<'l:2 + ~ +~) + F(n)
u u.y. uy uZ u.T uy _ ul u1J uZ 

on (a, b, r) = (a(:r, y, z, t) , {¡(.r, y , z, t). r(.1', y , z, f)) reprf'senta el camp de velocitats (que pot 
srr conrgut, o pot estar acoblat a una altra equació) del fluid que transport.a la dpllsit.at , 
k és la difusivitat i F(u) és rl terme de rearrió. 

Aqursta pquarió també és Illés freqiirnt de veure-Ia rscrita amb la notarió c1assica. Si 
rS diu \. = (a, b, e) al('shorps seria 
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éJn 
éJt + 'i7. (ul·) = k"::"/t + F(u). 

Aquestrs pquaeiolls s'han d 'acompanyar d(' condicions dr contorn prr a Irs variablrs 
¡¡·pspaí. Lrs condicions dr cont,orn que tem'n spntit no son üniques i pod('n t('nir ulla 
illlport.ancia pnorme E'n el comportament dE' les solucions. Aquesta és una part Illolt 
iJJlport.anl en el prorés dr modelit.zació, pero aquí no podrm pas ent.rrtrnir-nos-hi. Lps 
("olJdicions mes simplrs i naturals prr a una dcnsit.at 11 dins d·un rrcinte (p. ex. U!l 
["('actor químic) O SÓll IE's que diuen que la drnsitat no ps difon a través dr les parrt.s dpl 
cOlltrnidor. és a dir quC' aqllest rs a"illant o impermrable: 

éJu(J:, y ,::, l.) _ .. (. » "" 
[}_ - O SI J, y, ~ E UH 
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ón Ti és rl \"C'ctor normal ext('rior llllitari a DO . 

Per rntellelre els frllOIlll'nS lligats a la conducció dr la calor, pot n'comClllar-sr, I)('r 
eXPllIple el llibre elr N. Ozisik [9]. 

El problema del cable soterrat. A les ciutats, els cables electrics dr baixa i llIitja 
tpllsió acostumen a anar soterrats a l'interior d'arquet,ps elE' formigó. Lrs distiwcies dr 
seguret.at entre els rablrs electrics i altres rondllrcions han de prevenir qur en cas d'avarirs 
plcctriques que produeixin gran quantitat de calor (sobrl'tensions, curtcirruit.s, formarió 
d'arcs voltaies) les altres conducrions no es malmetin. 

L'rstudí [10] , rralitzat per a I'ETSEIB (UPC) pf'r X. Ros i .J. Torrrnts sota la dir('crió 
<l·A . .Jorba (aleshorrs al Drpt. dr t-,1atelllittica Aplicada 1) va lItilitzar I'pquarió de la 
(·alor prr a f('f diversc's simulacions d'aquest problrma. Un d('ls grafiC's es reprodurix a la 
Figura 5, amb els 1I0strE' agraünrnt pe[ als autors. 

5) Biologia matematica. 

Una allrp món important del que provr!lrn molt.E's equacions i sistemrs difefrndals és 
rl c!('ls problemes de la biologia mat.cmatica. El sistE'ma potser mes famós en aquest camp 
rs rl sist.ema de Lot,ka-Volterra, que modela I'evolurió alllarg del temps del nombre d'in
dividus de clues E'sprcies biologiques, ele les que es suposa que la segona (els deprNladors) 
s'alimenta només de la priJ11rra (les prcsrs) i qur aquesta obt.é el seu alim('llt d'algun 
l"('('urs pxtern que es suposa il.limitat. Si diem 1·(t) al nombre de preses a l'inst.ant t i y(t) 
al nombl"<' dp deprrdadors, aqurst sistrma, també bpn COIH'gut, és 

d
-1"(1) = al·(t) - b.r(t)y(t),
dt 

d
diy(t) = (,J·(t)y(t) - dy(t), 

ón a, b, e i el són paramrtrps positius. l\.1algrat que aquest sistema tampoc pot. rcsoldrp's 
rxplíritamE'nt , I'analisi deIs ff'nomens que hi aparE'ixen és forc;a spnzill. Tot i aixo, he 
volgut reproeluir-Io aquí a causa de la spva rIlorme influcncia pn la moclelitzaC"Íó dr rnolts 
f('nomens biologics, especialment. dr clinallliC'a dI' poblacions quan aqupst,es int<'ractuE'1l les 
unes sobre les altres. 
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FIGURA 5. Telll¡Jrratures i eorl)('s iso(r[llIPS pn pI problPIJIa dpl rablr sutprrat. 

Es important qur ff'lll Ilotar que no tot~ ('Is lllod('ls, ni molt l1IPllyS. ¡]r la hiolor;ia 
Inatpmittira són pquacions diff'r('ncials ordinaries. En lllo1ts eI'ells apareixell Iloves varia
hlps contímJ('s qlle no són ('1 t('mps, rom podrn ser el tamany, ¡'pdat o d 'altres, i donPII 
Iloe a ('quaciolls en (krivad('s parcials o a pl[1larions intpgro-eliferencials, COIl1 v<'un'lll a 
wntinuació. 

ella rp[('rrncill. important per a la 1Il0d('litzaeió lllatpJllittiea dr f<'lIomrns hiologies PS pi 
Ilihrr de K. Hadrlrr [11]. 

Model matematic de la reproducció deis rotífers. EIs mtíjc1'S monogononts 
són petits invrrt<,brats qu<, habiteIl r11 Ill<,ois aquatirs amb fortes variacions estacionals. 
Aqursta especie de rotí[ers tr masdr i fell1Pllrs, les quals proourixen elos tipus el'ous rn 
un rnrcanisme UIla mica complica!, que dpscrivim a cOlltinuació . 

El seu cidp r<,productiu té dues fases: una asexual i l'altra sexual. La fase asrxual PS 
la manera usual rn la qlle la població creix, PI1 base a UI1 110mbre repetit de grneraciol1s 
dp noves frlllplles asexuals que produeix('11 UI1S OIlS, que anornrIlelll de tipus nO-1'esistrnt, 
drls que lIeixen noves f(,llldlrs as('xuals. A Tllrs el'aquest modp de r('proelucció asexual, 
i paral.l('lal1lent a ell hi ha tal11br períodes. de durada variable, dr rrproducció sexual. 
Aqupsts períoelrs pstan lIigats a l'aparició dI' coneliciol1s advrrsps, ja sir;ui ppr excessiva 
d<'IIsit.at d'individus en un medi de recursos dr(Trixents o prr condiciol1s climatologiques 
n('p;atives. Com a resultat de la fa~e sexual, es produiran ous de1 tipus que al10mrllPIll 
1'psistl'nt, qur podran sobreviurr a llargs pprÍodes adversos i eclosionar en el momrnt 
apropiat dOllant lIaix(,l11ent a noves [rIllelles asexuals que r('inicien la fasr a<;rxual. 
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FIGURA 6. Fases ele la rrproclueció deis rotífrrs monogononts. 

Quall s'inicia la fasr srxual, les [eIllelles a~('xuals COl1lel1crl1 a produir al Illateix trIllpS 
fillps asexuals i filies sexuals, amb una ('erta proporció. Al prillcipi dr la fa.'it' sexual, 
110 hi ha ma<;cles prcsrnts a la població, i per tant les [emelles srxuals 110 poden ser 
fpculldades. En aCiuest cas aquestes produeixrn ous deIs que només neixrIl ma'iclrs. En 
eao.; qur aquestrs fempllps sexuals siguin [rrtilitzades, alpshorrs produpixen els ous dr tipus 
resistpllt deis que ja hrm parlat . Pero, mrs prrcisamrnt, el qur passa és que hi ha una 
edat de bloqueig T de les [emelles sexuals de manera que si no són fecundades abans de 
¡'pdat T aleshores produeixen OllS deis que només podpn n&ixer mascles i si son fecundades 
aballs de T a\('shores produeixrn ous només de tipus resistent. 

El cieJe asexual i el sexual estan esqurmatitzats a la Figura 6. 

Les variables drl model són 1t(~., t) , v(x, t) i w(x, t), les densitats resppcte a l'eelat (.c) 
dr [('mell('s sexuals no fecllndadrs , dr fecundadr~ i de llla~cles, rrsp('ct.ivament. Aqurs
tes drllsit.at.s de població satisfan el sistema sC'güent d 'eqllacions íntegro-diferencials en 
derivadps parcials: 

1000au 8u-a + -8 + tW = -E( w(.r, t)dt)uX[O,TI(x), 
t x o 

811 uv r>CJ 
at + al' + /11 ' = E(lo w(x, t)dt)v\' [O,TI(x), 

U1JI 8w - + - + Ó1/I = O.8i a.r . 
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u(O, t) = B, 0(0, t) = O, w(O. t) = & roo lI(.r, t)d.r
lA! 

011 11 i [¡ són les taxes de mortalitat de fC'melles i ma.~cles respectivan1C'nt, E la taxa d(' 
contactes masde-femella. X[O,T] la funció característica de l'interval [O, T], & la fertilitat d(' 
les femelles no fecundades i !II l'edat de rnaduració de les femC'!les (O < T ~ !II). 

Aquest modrl matematic, proposat pel Prof. A. Calsilla i col.laboradors, ha estat 
utilitzat per a explicar diversos fenomens rrlacionats amb aquesta forma de reproducció. 
EIl particular, aquest model pot ser utilitzat per a mostrar qur, contrariament al que 
pot semblar, no és estable des del punt de vista evolutiu l'estrategia de prendre T = !II , 
C'ncara que aquesta ma."\:imitzaria la proelucció d'ous de tipus resistent ([12]). 

6) Electromagnetisme. 

Seguint a [13], en l'estudi deIs fenomens electromagnetics, com a magnituds involucradC's 
poden prmdrC"s les segücllts: J la elensitat de corrent, E el camp elf>ctric, D la inducrió 
C'lrctrica. H el camp magnf>tir i B la inducció magnetica. Totes aquestes magnit.uds 
dl'pellell de (.r, y, z, f). Totes són vectors. 

Les equacions de Ma.xwe!l per a aquestC's magnituds poden rscriure's com 

aD - at + V' x H = .1, 

aB
--+V'xE=Oat ' 

D= éE, 
B=f1,H. 

Tal corn estan rscrit.rs, i suposant que .1 és coneguda, permetrien de calcular E, D, H i 
B, si els seus valors inicials fossin conegu tR. 

Una altra magnitud important és la canega electrica p = p(.T, y,;;;, t), que s'obté a partir 
el<- la inducció electrica per la fórmula 

p=V'·D 

En el cas que es pugui suposar que aquestes rnagnituds no depenen del temps, es tindra 
que E = - V'l ', on \' rs el pot.encial elrctric (escalar), que cornplira l'equació dC' Poisson 

!l\' = -1 p. 
é 

El calcul del potencial electric utilitzant aquesta equació és I'objectiu de I'exemple que 
presentern a continuació: 

Potencials electrics creats per grans postes a terra. El disseny de postes aterra 
I)('r a grans instal.lacions electriques comporta el calcul deis potencials elrctrics creats 
rn el terreny en cas que rs produeixi alguna inridencia en la instal.lació. Especialmellt 
important és rl cOIlt'ixrrnent d'aquest poteucial sobre' la sUI)('rfícir mat.eixa del terren}', ja 
c¡ur ,,~ la part qur pot afectar a la seguretat de les persones i del materiaL En particular, 
aqurst potencial ha de complir cert.es restriccions de maxima tolerancia pel quC' fa a 
diff'rrncirs elr potrncial C'utrr punts propers. 
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FIGURA 7. Xarxa de prC'sa ell' ll'rra i gratir elr la fUIH'ió potrllcial. 

La posta a trrra C'sta cOllstitu'ida per 1lI1 conjunt el'elpctrocles pntl'rrats, que oculH'n 
ulla rC'f!,ió <¡Ul' anOIl\('lIarl'm O, ira la se va suprrfícip. Csant lrs Equaciolls elr ~[axwrll, 
PI n\)('ul dr la fUllció potrllcial \ '(.1', y, 2) ('S rr<lueix a la retiolu('ió del srgiiC'l1t prohl('IlH\ 
rxl('rior r!l' Diridtll't prr a l'equaeió dC' Lapla('l': 

021' a21' 02 1' 

a.r2 + Oy2 + a;;;2 = O prr (.1', y,;;;) E {:: < O} \ O 


al'\ . = \ r per (T, y, z) E r , az = O pC'r z = O. 

011 j 'r és rl potC'llciaI el("('trie (constant) quC' es suposa que es crea a r a causa dC' la. 
illcidrncia. 

AqlH'st ('alcul, qur rs complica a causa de la geolllrtria complC'xa elf' r, qur acostuma 
a trHir forma de xarxa, ha estat object.C' d'rstudi i dcsrnvolupament en els darrers anys 
ppl grup constitu'it pels profcssors M. Casteleiro, L Colominas i F. Navarrina, primer a la 
Univf'rsitat Politrcnica de Cataluuya i postC'riorment a la Universidade da Coruña, amb 
1'1 suport de Irs cmpreses FECSA i Unión FENOSA (vegi's [14]' per exemple). 

La Figura 7, extreta de [15] per cartesia de l'autor, mostra una xarxa dC' posta a tC'ITa 
i ('l grilfic dC' la [unció potencial sobre la suprrfícif'. 

7) Física Quantica. 

En )'pqua.('ió de Schrodinger de la mC'canica quitntica pel moviment el'una (¡nira partícula 
dr massa 111 sotmesa a un potencial (dC' forc;a) \ '(.r, y, 2, t), que suposern COl1C'gut, la 
illcógnita <1>(1', y,;;;. t) rs una fUll('ió complexa. la ¡unció d'ona, que <'l seu modul 1<1>1 2 
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FIGURA /:l. Exrll1ples d'orbitals lIlolr('ulars. 

r<'pr< 'spnta la dPlIsitat ([(' prohabilitat qnp a I'instanl / la partícula o('upi pi 110(' (./',,1/. :). 

L '('( tlli\( 'i<i <tllI' ha dp sat isfpr c"s 

D<I> 111 f)1<I> f)1<I> f)2<I>
if¡-= -(-+-+-)+!).. !)" !1" \ ' <]>

DI :2 111 U.fL u,lr u: L 

L'illterps rll els 1l10(lc-ls <¡uúntics drs d'án'('s t<'cllolügiqll('S i fins i lot industrials ha allg
nlt'lItat 1I101t ('11 pis darrers (rll1ps, rsp('('ialuH'llt prr la !>ossibilitat de' llloc!plar molpculrs 
('olllplica<lps, illtrrpssants prr a la ill(J¡'lstria química o farruar!·utica. 

ella l'ef<'ri'l1cia c1assi('a ('ll aqurst U'lIla rs I'obra de L . Lan<lau i E. Lifschit¡, [16J. 

t lll Orbital :--lolC'('ular rs IIlIa solu('ió de I'rquació <1" S('hriidingrr prl ea,~ e1 ' un r]('rtní C'II 
ulla n101p('ula, Pll pi qur la fUllció <I'ona te' la forma e1'uu prodllct(, e1'ulla fllllció <¡Ilr nOIllc"s 
d('pi'll d('1 tC'mps !H'r IlIln fUllció qllC' 1I01ll('S dep¡'n <Ir I'rspai (aquesta, allolllruada fUllció 
pril!Jia). RpprcsPllta possibl('s ('stats d'uII ('1C'('tró. ,\ la Figura 8 apan'ixrll dilJllixadC's 
sllprrfieirs dr llivplI de' fuudons nropiC's (raquest('S 1)('1' a durs lIloll'culps poliatómiqu('s. 
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