
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 


