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EL PRINCIPI DE CAUSALITAT

EN LA FISICA MODERNA (*)

Les formes clAssiques de traduir el principi de causalitat

en les f6rmules de la Fisica tedrica, s6n tres :

a) F6rmules causals fntegres (Newton-Lagrange); equa-

cions de la mecanica, en les quals una part de 1'equaci6 dife-

rencial expressa el concepte de causa, i l'altra el d'efecte,

ambd6s units amb la relaci(5 d'igualtat i presos en el mateix

temps (diferenciaci6 segons t).

b) F6rmules causals pures, en les quals nom6s entra

1'expressi6 de l'influx causal i de la seva magnitud; s6n les

f6rmules expressades amb l'operaci6 vectorial de divergen-

cia (d'un vector o tensor).

c) F6rmules de causalitat implfcita, en les quals una

magnitud, per exemple l'escalar S de Schodinger, expressa

l'estat actual de tot el camp i dels seus punts, sense, peril,

destriar la part de la causa i la de 1'efecte.

La integraci6 de les equacions diferencials anteriors

enclouria cinc postulats, matematicament molt naturals, pert

injustificables des del punt fisic:

(*) Resum de les dues conferPncies del Sr. David Garcia, donades

els dies 27 d'abril del 1934 i 29 de maig del 1934 i que seran publicades

completades mils endavant.
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a) Determinabilitat; tot fenomen fisic pot Esser fixat

amb les coordinades q i el temps t, i amb les constants inicials

de les equacions diferencials de segon grau.

b) Determinabilitat univoca; les funcions integrades

unfvoques, descriuen 1'estat fisic.

c) Afinabilitat indefinida; les constants inicials de les

funcions poden esser afinades experimentalment de manera

que el limit d'error sigui zero.

d) Interpolaci6 indefinida; entre dos moments t, i t2 de

temps en que hem verificat experiments la naturalesa fisica

-en si mateixa> compleix la Ilei matematica; adequaci6 entre

el matematic i el fisic.

e) Simplificaci6; les Reis matematiques mes senzilles

(lineals, de 2.n grau...) s6n mes probables o mes ajustades a

]a Naturalesa, que no les mes complicades.

L'evoluci6 de ]a Fisica, ha portat a dubtar de que valguin

els postulats (implicits en la Ffsica teorica classica) b, c i d.

Recordi's Bottzmann, Bosc-Einstein, Fermi-Dirac i Heisen-

berg.

Per tal d'aclarir com amb el principi d'indeterminaci6 de

Hisenberg i 1'acceptaci6 valenta del tipus probabilistic, defi-

nitiu, de llei fisica, resta encara una regularitat, tractable

cientificament, vaig exposar la distinci6 conceptual, impor-

tantfssima, entre regularitat per normalitat i regularitat per

legalitat. La primera, des del punt de vista logistic, empra

relacions biunfvoques, asimetriques i intransitives, i si totes

les lleis ffsiques fossin d'aquest tipus mancarien els fenomens

de transmutaci6 d'energies i la entropia. La segona enclou

relacions asimetriques transitives, amb simetria real i permet

ambdues classes de fenamens fisics. El Cosmos es una sfntesi

d'ambd6s tipus de llei, ]a segona predomina en el terreny

microscopic; la primera en el macroscopic.

Segons els estudis de Reichenbach la causalitat es el
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fonament de tot proces fisic, i si volem que sigui normal, es

a dir, que causa i efecte es distingeixin realment, que siguin

prdxims en espai i temps, que 1'acoi6 causal es propagui amb

velocitat finita, no podrem elegir arbitrariament la topologia

de 1'espai; aquest ha de posseir tres dimensions.

Finalment el Dr. Garcia va estudiar la forma com el

principi de causalitat s'empra en Fisica experimental per tal

d'obtenir les lleis fisiques.
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