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EDITORIAL

Física computacional
Gairebé mai ens parem a pensar com depenen actualment les nostres vides 
dels resultats de càlculs fets en milions i milions d’ordinadors que no veiem i 
que treballen dia i nit amb l’objec  u de servir les nostres necessitats. L’econo-
mia està completament dominada per màquines que, calculant sense treva, 
busquen cada mil·lisegon la millor de les opcions d’inversió com en una gran 
par  da d’escacs sense fi . Les cerques per Internet es fan a través de grans 
motors de cerca formats per miríades d’ordinadors que distribueixen desenes 
d’exabytes al mes d’informació. Fins i tot, en algunes autopistes es calcula la 
velocitat límit en funció de càlculs fets a par  r de dades com la contaminació 
al voltant de la via. Dia a dia la nostra societat es va emmotllant a una forma 
de vida que cada cop està més associada a aquestes màquines amb potències 
de càlcul inimaginables fa tan sols un parell de dècades.

En el camp de la  sica les coses no són gaire diferents. Amb l’aparició dels 
ordinadors i l’accés a la seva potència de càlcul, els inves  gadors van veure la 
possibilitat de recórrer camins que amb la sola eina de l’anàlisi matemà  ca o 
l’experimentació en el laboratori no havien pogut mai explorar. La línia iniciada 
per Fermi, Pasta i Ulam, fa ja més de seixanta anys, quan van voler estudiar 
l’efecte de les no-linealitats en l’evolució d’un sistema mecànic, és encara avui 
una font de publicació d’ar  cles cien  fi cs. Els resultats que aquests inves  -
gadors esperaven no eren ben bé el que van obtenir, però es va comprovar 
numèricament per primera vegada que la complexitat d’alguns sistemes  sics 
pot fer molt di  cil predir-ne el comportament. Amb el temps, les simulacions 
s’han fet cada cop més necessàries, i han canviat fi ns i tot la nostra manera 
d’entendre la  sica, fi ns al punt que avui dia segurament no la podríem enten-
dre sense el recurs del càlcul numèric. En alguns camps, fi ns i tot, se li ha donat 
la mateixa importància que a l’experimentació.

Al CSUC hi ha tres d’aquestes màquines que incansablement treballen al 
servei de la comunitat cien  fi ca i que generen els resultats que els nostres 
inves  gadors faran servir per crear la ciència del futur. Són els temps en què el 
fet de disposar d’aquestes màquines és la diferència entre poder estar o no al 
capdavant d’un camp d’inves  gació. Per sort, gràcies a en  tats com aquesta, 
el nostre país no en queda enrere.
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