
JORNADES SOBRE "ACCIO RELATIVISTA A DISTANCIA:
ASPECTES CLASSICS I QUANTICS"

Grup de Relativitat

Seccio de Fisica (SCCFQM)

Aquestes Jornades, que tingueren lloc a Barcelona durant la setmana
del 15 al 21 de juny de 1981, tenien com a objectiu de fer un repas del
treball i dels avencos fets en aquest tema durant els darrers vint anys. Es
tractava, tambe, de provocar la discussio entre fisics que estaven tre-
ballant en aquest problema des de diversos punts de vista. La nostra
intencio era de trencar l'aillament en que es troben sovint els cientifics
que tracten aquests temes seguint linies diferents, i provocar un trans-
vasament d'informacio entre ells. El nostre grup de recerca estava for4a
interessat en el tema per tal com hi esta treballant des del 1976.

La dinamica relativista d'accio a distancia es un cami mes aviat
heterodox d'atacar 1'estudi de sistemes de particules en interaccio, mcs
si tenim en compte el panorama actual de la fisica teorica, claramcnt
dominant per les teories de camps. Les raons son obvies: la teoria de
Maxwell del camp electromagnetic triomfa ally on havien fracassat els
diversos intents de fer una electrodinamica ncwtoniana amb accio a
distancia i, a mes, hom nomes podia comprendre els fenomens de
radiacio en una teoria de camps (de fet la primera teoria d'accio directa
que ha aconseguit d'incorporar la radiacio es del 1949).

Un altre factor important ha cstat la incompatibilitat aparent entre
la invariancia de Poincare i una accio a distancia instantania, la qual
sovint i erroniament ha estat confosa amb "interaccio propagant-se a
velocitat infinita".

Tanmateix, malgrat els exits, alguns problemcs importants de les
teories de camps estan encara per resoldre. Penseu per exemple en
l'energia infinita d'interaccio d'una particula amb el seu propi camp.
Aquest problema no to solucio en una teoria classica de camps; i, en el
camp quantic, les tecniques de rcnormalitzacio donen un resultat satis-
factori en alguns casos (electro feblc, cromodinamica) pero no en altres
(gravitacio).
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Durant cls darters trenta ant's hi ha hagut una revifalla de les teories
d'interacci6 directa que han incorporat la invariancia relativista. Una
bona referencia per a seguir l'evoluci6 del tema durant la primera meitat
d'aquest periode es la col•lecci6 d'articles editada per E. Kerner: "The
theory of actionat-a-distance in Relativistic Particle Dynamics" (1972).
Per aquells temps es dibuixaven ja diverses branques: les teories no
instantanies (Wheeler-Feynman, Van Dam-Wigner) 1 les teories instanta-
nies. En aquest ultim grup podriem distingir encara entre el formalisme
hamiltonia de Dirac i la mecanica relativista predictiva: mentre que el
primer ernfasitzava el paper d'una realitzaci6 canbnica del grup de
Poincare, la segona posava l'accent en la invariancia de Poincare de les
linies d'univers de les particules. Els teoremes de "no interaccio" cauen
entre les dues branques: una realitzaci6 canbnica del grup de Poincare
per a la qual les posicions de les particules siguin coordenades canbni-
ques unicament es possible si no hi ha interacci6.

Despres de tres decennis de desenvolupament, les teories d'acci6 a
distancia no han aconseguit ni de bon tros 1'estat de les teories de camps,
i queda molt treball per fcr. La primera quantificaci6 de les teories clas-
siques amb interacci6 directa presenta dificultats que encara no han
estat ben compreses, mentre que la segona quantificaci6 ha d'esser
continuada a partir de 1'estat embrionari presentat pcl professor Droz-
Vincent en aquestes Jornades. Isom pot treure ja la conclusi6 seguent,
per6: la situaci6 no es "accio a distancia" contra "teories de camps",
sin6 mes aviat que ambd6s metodes han d'esser considerats comple-
mentaris per a entendre millor els fenbmens d'interacci6.
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RFSULTATS

La celebracio d'aquestes Jornades fou el primer pas d'una projeccio

cap a fora del nostre grup de treball que posteriorment ha constituit el
GRUP DE RELATIVITAT DE LA SCCFQM establint i reforcant rela-
cions amb grups que treballen a d'altres universitats de 1'estranger. Fruit
d'aixo han estat tres estades d'un mes a l'Institut Henri Poincare (Paris)
per part de F. Marques (octubre 1981), V. Iranzo (octubre 1982) i A.
Molina (octubre 1983), i tambe una estada d'un mcs a la Universitat de
Syracuse (N.Y.) per part de J. Llosa (octubre 1982). Tambe el professor
Lluis Bel , de 1'Institut Henri Poincare, feu dues estades de quinze dies
cada una a la Universitat de Barcelona (el maig i el setembre de 1983),
convidat per l'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.

Creiem que tambe es important que una companyia de la categoria
de SpringerVerlag es fes carrec de la publicacio de les conferencies de
les Jornades.

En la nostra opinio, aixo es una mostra de l'interes que podia desper-
tar el tema en una part de la comunitat cientifica internacional.

En aquest mateix sentit, cal fer ressaltar que l'assistencia fou d'uns
seixanta investigadors que treballen en aquest tema, dels quals la mcitat
venien de fora d'Espanya.

Finalment, i en el terreny dels resultats del nostre treball de recerca
despres de la celebracio d'aquestes Jornades, hem de dir que ens servi-
ren per a coneixer altres metodes de treball; nosaltres procediem de is
mecanica relativista prcdictiva, la qual cosa ens permete de tenir una
visio global i fer una tasca de comparacio dels diversos camins per a
abordar el problema. Fruit d'aixo ha estat l'article "Comparison of
several approaches to the dynamics of relativistic particles with direct
interaction ", publicat a Annals of Physics, aixi corn d'altres treballs quc
tenim pendents de publicacio sobre el teorema de no interaccio.


