
noves o la major part de cometes, són detectats per afi- 
cionats, molts dels quals poden disposar d'instruments 
d'observació (comercials) molt més potents que no pas 
els que molts astrbnoms professionals havien tingut en 
el passat. L'astronomia continua atraient l'atenció i l'in- 
teres dels pobles i dels governants. Aixb podria explicar 
la gran quantitat de recursos que acaben anant al món 
de l'astronomia i de l'astrofísica. 

Presenciar un fenomen astronbmic singular ajuda a 
entendre moltes d'aquestes coses. L'estiu de 1999 vam miren davant d'un eclipsi de Sol no esperat. Al 
participar en una excursió turística organitzada per la 
delegació del Collegi d'Enginyeria Industrial del Valles 
per presenciar l'eclipsi total de Sol de 1'11 d'agost. El 
lloc escollit havia estat el llac Balaton, a Hongria, al 
centre de la franja de la totalitat de l'eclipsi. Era el ma- 
teix l l o ~  que havia escollit 1'Agrupació Astronbmica de 
Sabadell, l'associació d'astrbnoms aficionats més impor- 
tant d'Espanya i una de les més destacades a Europa, 
que havia tingut en compte l'accessibilitat, les bones firmament continua plenament vigent. 
condicions climAtiques d'aquest gran llac i l'existencia Tot plegat explica que al voltant del gran llac 
d'una infraestructura turística que hi permetia l'estada. 
Nosaltres érem a la riba oposada del llac d'on eren els 
de l'Agrupació Astronbmica de Sabadell, de manera que 
no hi tinguérem cap contacte, pero volem agrair-los el 
lideratge en l'elecció de l'emplacament que fou assumit 
pels directius del Collegi del Va1les.l 

J a  hem comentat que el nostre grup era turístic, 
pero uns quants acabhrem improvisant una observació 
d'dcionat (encara que molt lluny de la sofisticació i 
disponibilitat de mitjans i de coneixements de molts 
«aficionats»d'avui en dia com, per exemple, els de la 
mencionada agrupació de Sabadell) . La nostra improvi- 
sació (en la qual participaren Marisa Girós, Carles Puig 
Pla, Nieves García i Guillermo Lusa) consistia a acoblar 
uns prismatics convencionals a un trípode i projectar la 
imatge del Sol en una pantalla blanca durant el procés 
d'ocultació. DisposAvem, a més, d'ulleres adequades. 

Assistir a la totalitat d'un eclipsi de Sol és 
periencia singular. Tothom sabia que passaria 
les informacions n'havien donat tota mena de d 

sap que hi ha l'eclipsi grhcies a la imatge project 

gades, única) assignatura de metodes numerics en 
senyaments científics i tkcnics. Els únics coneixem 

baixa sobtadament la temperatura. L'emoció enva 
la gent, se sent una exclamació general esponthia 

rics un equilibri entre el pes que es dóna a la 
ntació tebrica dels metoldes i el que,es dóna a 



contingut poc clar. En el cas del llibre que ens ocupa, 
aquest equilibri esta bastant ben aconseguit. 

Cada capítol del llibre conté una part de teoria i una P r0 b 1 e m eS de f ís ¡ ca 
llista de problemes, uns de resolts i altres simplement 
proposats (amb solució). La col.lecció de problemes és ~ ~ f ~ ~ l  ~~~~í~ ~ ~ l i ~ ~  i jSa bel ~ b ~ i l  
abundant, encara que no tots són originals: alguns estan publicacionS de la universitat d l ~ l a c a n t  
trets d'altres llibres o de llistes de problemes de cursos (1999) 1 s ~ ~ :  84-7908-502-9. 437 pag. 
semblants que es fan arreu. Qaant a la teoria, esta ex- 
posada amb prou rigor; no és simplement un recull de Tot i el gran nombre d'estudiants que en els primers 
fórmules, sinó que se'n fonamenten i, en general, se'n cursos de les carreres científiques i tecniques segueixen 
demostren els resultats. Normalment hi ha exemples assignatures de física genera], l'oferta de llibres de pro- 
que ajuden a comprendre la teoria que s'exposa. En al- blemes resolts d'aquest nivel1 és més aviat escasa, fins i 
guns casos, a més, es donen explícitament els algorismes tot en espanyol. En catala és inexistent. Per aixb, hem 
numerics corresponents al metode explicat. Aquí és on de celebrar l'aparició .del llibre de Rafael García Molina 
potser es nota a faltar una mica més d'ambició en el i Isabel Abril, que publica la Universitat d'Alacant. 
llibre. Per que no donar sistematicament una proposta El llibre destaca pel procediment sistematic i deta- 
d'algorisme numeric (encara que no sigui gaire detallat) 

llat amb que es presenta la resolució dels problemes i 
per als metodes numerics exposats? El llibre en sortiria per l'abundhcia de material grafic. En primer lloc, es 

, molt beneficiat i seria encara més útil del que és ara. descriu breument l'enunciat, amb símbols i dibuixos, per 
Els temes de que tracta el llibre són els habituals verificar que s'ha entes bé allb que demana l'enunciat. A 

d'un text introductori als metodes numerics. Dels vuit 
continuació es planifica el camí que cal seguir per trobar 

capítols en que s'estructura el llibre, el primer tracta del la solució, seleccionant les relacions físiques adients en 
tema d'errors. El segon, és de la resolució de sistemes cada cas. En tercer lloc, es resolen les equacions fins a 
lineals i inclou el metode del pivot i la descomposició arribar al resultat final. Finalment, es comprova que el 
LU, perb en canvi no descriu els metodes iteratius de resultat és raonable i consistent: té  les dimensions cor- 
resolució. En el tercer es tracta de la interpolació po- 
linbmica: metodes de Lagrange, Newton i splines cúbics. 

tament en casos límit. 
La derivació numerica es tracta eq el quart capítol, i la recull conté mes d'un centenar de problemes re- 

s, que cobreixen els continguts típics de física gene- 
Els temes tractats es corresponen amb els capítols 

funditat a les equacions diferencials ordinbies, encar 

fluids, gravitació, camp i potencial electrics, conductors 
i la unicitat de les solucions de les equacions diferenc i dielectrics, efectes del camp magnetic, orígens i propie- 
als ordinbies, que queden fora de context en un llibre tats del camp magnetic, inducció electromagnktica, cir- 
de metodes numerics. En el sete s'explica el calcul de cuits electrics de corrent continu, circuit electrics de cor- 
solucions d'equacions, i inclou els casos particulars de 

rent altern, ones, ones electromagnetiques, transmissió, 
sistemes d'equacions no lineals i d'arrels de polinomis. reflexió i polarització de la 1 1 u ,  formació d'imatges i, 
Finalment, en el vuite es tracta de l'aproximació de fun- fiialment, comportament corpuscular de la llum. Es 
cions: equacions normals, polinomis ortogonals. troben a faltar dos capítols elassics d'un curs de, física 
osament, inclou un apartat de sistemes lineals so 

general: un dedicat a l'aplicació de les lleis de Newton 
al moviment d'una partícula, i un altre als conceptes c 

de les equacions normals per a mínims quadrats, perb treball i energia i a les lleis de conservació de l'energia. 
sense mencionar-ho, com si fos un tema independent de Tampoc es cobreixen els temes de termodinhica que 

solen formar part de la física general. 
Finalment, el llibre inclou tres apendixs que conte- 

L'extensió de cada tema és similar, de 20 a 25 
pagines, i el nombre de problemes a cadax'tema varia 
entre 5 i 12. El llibre es complementa amb taules de 


