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Resum

Aquest article tracta de les aportacions del professor Santaló a la matemàtica aplicada tant en el
terreny didàctic, d’exposar resultats ja coneguts, com en el de la recerca pròpia: estereologia, camp
unificat i cosmologia.

1. Introducció

En el conjunt de l’obra de Lluís Santaló, d’un volum considerable, és indubtable que destaca
pel seu pes la contribució que va fer a la fonamentació de la geometria integral i al
desenvolupament de la geometria estocàstica, que, en sentit ampli, podem considerar com a
part de la matemàtica pura. Però, a més a més, l’obra del professor Santaló presenta un
vessant d’aplicació molt remarcable i que va mantenir en el temps al llarg de la seva
producció científica. Cal recordar que a Madrid, mentre completava la seva formació
matemàtica, va aprofitar per obtenir la llicenciatura de Física.

Crec que és interessant fer un cop d’ull a la contribució no gens menyspreable feta per
Lluís Santaló a les aplicacions de la matemàtica, que no van en direcció única, sinó que
presenten una gran diversificació. D’una banda, hi ha els treballs més relacionats amb la seva
contribució a la matemàtica pura, com són els articles que posen les bases de l’estereologia.
De l’altra, hi ha els treballs sobre aplicacions concretes a temes de física matemàtica, entre les
quals podem distingir les de caire didàctic, especialment les contingudes en el seu llibre —tan
difós als països de parla castellana— Vectores y tensores y sus aplicaciones, i en l’altre llibre
menys conegut, Geometría espinorial, amb articles i contribucions originals sobre temes
d’actualitat en el moment de la publicació.

D’acord amb tot això, començarem per fer un repàs de les aplicacions a la física
contingudes en el llibre esmentat en primer lloc. Seguirem amb una exposició resumida de la
geometria espinorial. En tercer lloc vindrà l’estereologia, basada en l’enfocament de Santaló.
Després farem una síntesi dels articles que va publicar sobre el camp unificat. I acabarem, més
que res com a curiositat, amb l’article que publicà arran del model d’univers de Gödel-Synge.

2. Vectores y tensores y sus aplicaciones

La primera de les aplicacions físiques importants contingudes en aquest llibre és la que tracta
del camp electromagnètic. Aprofitant tot l’instrumental subministrat pel càlcul vectorial
diferencial i integral (divergència, gradient, rotacional, teorema de Gauss, etc.), s’hi sintetitza
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amb eficàcia i de manera completa l’estructura fisicomatemàtica del camp electromagnètic:
equacions de Maxwell en general i en el buit; potencials vector i escalar amb les respectives
equacions en derivades parcials; l’energia del camp, amb el vector de Poynting, i les
equacions de les ones electromagnètiques.

Després del camp electromagnètic, hi figura un capítol sobre mecànica de fluids, on
exposa, amb les deduccions pertinents, les equacions fonamentals del moviment, condensades
en l’equació de la continuïtat i la d’Euler, de les quals, en casos particulars importants, se’n
dedueixen d’altres com la de Bernouilli —si el camp de les forces externes és conservatiu— i
el de velocitats irrotacionals, que en el cas d’incompressibilitat i de moviment estacionari,
dóna lloc al teorema del mateix nom, amb dues versions, segons que es mantingui o no la
irrotacionalitat. Si el camp de velocitats té rotacional no nul, apareix un camp de remolins
(vector remolí = rotacional), i això permet deduir, quan el camp exterior és conservatiu, un
altre teorema, el de Lord Kelvin (també amb dues versions, segons si la densitat depèn només
de la pressió o no).

La següent aplicació física que hi trobem és la teoria de l’elasticitat, on s’aplica el
concepte de tensor cartesià, que ja ha estat definit prèviament, amb les seves lleis. El primer
tensor estudiat és el tensor d’inèrcia, i l’el·lipsoide d’inèrcia, que hi està estretament
relacionat. Després, el tensor de deformació i la dilatació del medi a què dóna lloc. El tensor
de tensions també és definit, i a través de les equacions d’equilibri, es demostra que és
simètric, com els anteriors. Com que segons la llei de Hooke, les tensions són funció lineal de
les deformacions, podem definir finalment el tensor elàstic mitjançant els coeficients de les
combinacions lineals dels components del tensor de deformació en l’expressió dels
components del tensor de tensions (el tensor elàstic és de quart ordre, ja que els anteriors són
de segon).

L’espai afí de quatre dimensions i l’espai-temps de Lorentz-Minkovsky obren la mecànica
relativista, començant pel grup de transformacions de Lorentz i el concepte de temps propi
d’un mòbil. Deixant invariables la segona i tercera coordenades d’aquest espai, el grup de
Lorentz dóna lloc a les transformacions més simples, d’un sola coordenada i temps, base de la
cinemàtica relativista, i de la seva llei de composició de velocitats. Amb les definicions del
quadrivector velocitat i del d’impuls-massa es fonamenta la dinàmica relativista, en la qual
resulta la massa funció de la velocitat i la famosa relació entre l’increment de massa i el
d’energia corresponent.

En el llibre que estem comentant Santaló tracta també les equacions relativistes de la
física, és a dir, les equacions de camps, invariants per les transformacions de Lorentz.
Comença pel camp escalar, on la principal equació és la de Klein-Gordon, de proporcionalitat
del camp incògnita amb la suma de les derivades segones dobles, i en dedueix el tensor
d’energia corresponent, per la condició de divergència nul·la. El mateix procés aplicat a un
camp vectorial li permet deduir l’equació general lineal entre el camp incògnita i els vectors
obtinguts del tensor format per les seves segones derivades. Si al camp incògnita li imposem
la condició de divergència nul·la surten les equacions de Proca (en dues versions), i finalment
estableix el tensor d’energia d’aquest camp.

Pel que fa a equacions relativistes amb tensors, Santaló s’ocupa dels casos de tensors de
segon ordre simètrics i antisimètrics. En el cas dels simètrics, els tensors possibles —lineals
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respecte de les segones derivades— són cinc, i els compatibles amb la condició de divergència
nul·la per a l’equació del camp són unes combinacions d’aquests, igualades al tensor
d’energia. Sense imposar la divergència nul·la hi ha més possibilitats de les que exposa la de
Birkhoff, base d’una notable teoria de la gravitació. En el cas dels antisimètrics, suposa el
tensor incògnita rotacional d’un potencial quadrivector, objecte del càlcul, que, suposant una
divergència nul·la, recau en les equacions de Proca, i fent també nul·la la constant que hi
entra, dóna lloc a les equacions de Maxwell sense càrregues ni corrents, en dimensió quatre.
Sense acudir a aquest potencial es poden obtenir les equacions relatives al mateix tensor, si li
suposem la condició de rotacional.

La darrera aplicació física del llibre és una síntesi de la teoria general de la relativitat,
usant ja tensors de tota mena. Comença plantejant, per analogia amb l’equació de Poisson de
la teoria clàssica del potencial, la proporcionalitat entre el tensor definidor del camp
gravitatori amb el tensor material. Per la condició de divergència nul·la arriba a la forma
d’Einstein d’expressió del primer a través del tensor de Ricci i de l’escalar de curvatura. Les
deu equacions del camp —de les quals només sis d’independents— són per determinar els
coeficients de la mètrica. També exposa Santaló la resolució del sistema d’Einstein en el cas
d’un camp engendrat per una única massa puntual (cas de Schwarzschild), i en troba les
geodèsiques i la curvatura dels raigs de llum.

3. Geometria espinorial

Amb aquest títol, proposat per M. Morand a l’estudi geomètric dels espinors, publicà Lluís
Santaló el 1976 a Buenos Aires un recull de conferències sobre el tema, dictades a l’Institut
Argentí de Matemàtiques. Les aplicacions a la física atòmica i nuclear hi són clares, i per
aquest motiu comentarem aquest llibre, no gaire extens, però molt interessant.

El llibre consta de dues parts. La primera comença amb un repàs de les isometries amb un
punt fix a l’espai tridimensional euclidià. Introdueix les definicions pertinents i les propietats
de grup compacte, de conservació del producte escalar, de la igualtat de cada element d’una
matriu ortogonal unimodular amb el seu adjunt. Fa també una  presentació dels grups O(3) i
SO(3), de les rotacions i les reflexions, de l’espai del grup SO(3) i, finalment, de les simetries
respecte d’un pla i la composició de dues o tres d’aquestes simetries per donar una rotació o
una reflexió.

Immediatament després entra en matèria definint els espinors de primer ordre en l’espai
indicat i en presenta els components. Ho fa a partir de dos vectors reals ortogonals del mateix
mòdul, combinats linealment amb coeficients 1 i i, per formar-ne un de complex isòtrop, del
qual surten dues determinacions oposades de l’espinor. Del fet que els dos vectors reals, així
condicionats, determinin una rotació en un sentit prefixat a l’espai es dedueix que les
rotacions poden ser representades per espinors, dos per a cadascuna, unitaris i oposats. A
partir de les relacions entre els components de l’espinor i els del vector complex, es defineix
la matriu associada al vector, la qual pot servir per determinar l’espinor, llevat d’un factor,
mitjançant el sistema homogeni d’equacions lineals corresponent a la matriu. En general,
encara que el vector sigui real, se’n pot definir la matriu associada, que aleshores és hermítica.
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Com a exemples exposa les tres matrius de Pauli, associades als versors dels eixos de
coordenades. Els productes escalar i vectorial es poden expressar a través de les matrius
associades als factors.

Amb vista a futures aplicacions s’estudia la representació mitjançant espinors de la
simetria respecte de l’origen de coordenades i de l’anomenada conjugació de càrrega (canvi de
signe del segon vector real dins del vector complex). També s’estudia la simetria respecte
d’un pla, aplicada a la representació explícita de rotacions amb un punt fix a l’espai, on
interessa sobretot el canvi dels components d’un espinor segons l’eix i l’angle de rotació, o bé
dels quatre paràmetres d’Olinde Rodrigues que li corresponen.

Seguidament es mostra com es pot definir un pseudoescalar i un vector mitjançant dos
espinors, i les relacions entre els components dels uns i dels altres. Dins el tema de les
rotacions a l’espai són importants els angles d’Euler per representar-les, motiu pel qual hi ha
unes relacions entre aquests angles i les representacions espinorials anteriorment exposades.

Acaba el tema explicitant la relació entre les rotacions i el grup SU(2), que defineix i
representa mitjançant la seva matriu complexa, unitària i unimodular, i descrivint
l’epimorfisme d’aquest grup sobre el SO(3) de les rotacions.

El darrer capítol de la primera part tracta de la representació lineal de grups, aplicant-la al
grup SO(3), fent-ne primer la representació tensorial, i després les espinorials, no solament de
primer grau, sinó també les de grau superior, amb la definició prèvia dels espinors de grau
més alt que 1, amb el càlcul de les matrius corresponents, i les fórmules per a llurs elements,
homòlogues de les de Wigner de la mecànica quàntica.

El capítol acaba amb les rotacions infinitesimals, en les quals la representació depèn
linealment del versor de l’eix i de l’angle de rotació, cosa que no passa en les rotacions finites,
i n’exposa les representacions de primer grau i les de grau superior, amb les matrius
corresponents. Generalitzant, es defineixen les transformacions infinitesimals d’un grup lineal
que formen un espai vectorial i, amb l’adjunció d’un producte adient, una àlgebra
anticommutativa: l’àlgebra de Lie del grup, de la qual és essencial l’anomenada equació
d’estructura del mateix grup, que expressa els productes dels vectors bàsics de l’espai
vectorial com a combinacions lineals de tota la base. Aquests conceptes són aplicats als grups
lineals més importants.

La segona part del llibre presenta al principi un evident paral·lelisme amb la primera,
començant per un fonament geomètric com a base de la definició d’espinor i el
desenvolupament de les seves propietats, significat i comportaments. Ara bé, en aquesta part
la fonamentació geomètrica és més treballada i extensa, ja que cal exposar amb detall
l’estructura de l’espai-temps, tan nova respecte de la clàssica geometria euclidiana
tridimensional, ja coneguda a la primera part. Així, doncs, es plantejarà aquí una mètrica nova
a través del quadrat de l’interval elemental d’una varietat quadridimensional: la mètrica
hiperbòlica de l’espai-temps, dita també lorentziana, en què el temps és precisament la
primera de les quatre coordenades. De l’expressió d’aquest quadrat, en surten la del producte
escalar de dos vectors i la del mòdul d’un d’aquests vectors en l’espai tangent a un punt de la
varietat.

El grup de rotacions SO(3) que opera a la primera part és substituït aquí pel grup de les
transformacions de Lorentz, que fan també l’efecte de conservar els mòduls, continuant
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essent, però, lineals. Hi trobem les matrius representatives, s’hi presenten els subgrups
d’aquest grup de Lorentz, l’unimodular, l’ortocron, el propi i el finit, i s’hi estudien les
transformacions especials, en què només són afectades la primera i la quarta coordenades, les
quals precisament són les transformacions que actuen a la teoria de la relativitat restringida.

Les rotacions i les reflexions a l’espai-temps són respectivament les transformacions de
Lorentz de determinant 1 i –1. Com a exemples de reflexions posa les simetries respecte de
vectors no isòtrops, amb les quals es pot expressar qualsevol transformació de Lorentz com a
producte de quatre simetries com a màxim.

Els vectors i els covectors estan definits per les lleis de transformació de llurs quatre
components per un canvi de base a l’espai tangent, en què els coeficients de les fórmules
respectives són elements de matrius de Lorentz directes i inverses, respectivament. Com a
productes tensorials de vectors i covectors es poden formar tensors lorentzians de qualsevol
tipus i són casos particulars de tensors generals.

Altres grups, definibles en un espai vectorial sobre el cos dels complexos, són el GL(n,C),
grup general lineal complex d’ordre n, amb matrius regulars, que si el determinant és 1, es
tracta del SL(n,C), grup lineal especial complex d’ordre n. Si n = 2 és el SL(2,C), que fa  un
paper fonamental, com es veurà, i és homeomorf al subgrup propi de Lorentz Lo (matrius de
determinant 1 i primer element positiu), com es demostra amb el recobriment d’aquest per
SL(2,C), que és (1,2), és a dir, doble, de tal manera que a cada element de Lo li corresponen
dos de SL(2,C) oposats.

Entra en el capítol d’espinors de dos components associant a cada punt de la varietat
quadridimensional un espai vectorial complex de dimensió dos (espai tensorial tangent), amb
canvis de base definits per matrius del grup SL(2,C) i les seves inverses. Un espinor covariant
de dos components és un element d’aquest espai vectorial en què la llei de transformació de
components per canvi de base conté una matriu postmultiplicadora = matriu del canvi; un
espinor contravariant conté en la seva llei la matriu inversa del canvi com a premultiplicadora;
també hi ha l’espai conjugat i els duals respectius, i els canvis de base corresponents. Definits
els espinors anteriors (de primer ordre o d’un sol índex) es poden definir els espinors de dos o
més índexs, a cada un dels quals va associat un dels dos tipus de lleis de transformació de
components. Posa com a exemples de dos índexs l’ε, que té per components els elements de la
matriu antisimètrica amb 1 encapçalant la diagonal secundària, i l’U, els components del qual
són els elements de la matriu associada a un quadrivector real. Acaba el capítol definint els
tensors-espinors: quant als diversos índexs, els uns (índexs tensorials) tenen la llei de
transformació de components de tipus tensorial i els altres (índexs espinorials), de tipus
espinorial. Els més importants són els tensors-espinors fonamentals, amb els quals —els dos
espinors de dos índexs esmentats i el tensor fonamental de la mètrica hiperbòlica— es pot
bastir tota una àlgebra tensorial-espinorial.

Santaló també exposa la relació dels espinors definits aquí amb les entitats i magnituds
físiques: els espinors d’un sol índex corresponen a les partícules d’espín ½, els de dos índexs a
les partícules d’espín 1 (vectorials), i els de més índexs a les partícules d’espín més alt (les
magnituds escalars tenen espín 0).

El darrer capítol del llibre tracta dels espinors de quatre components. Per això cal definir
l’àlgebra de Clifford de les matrius sobre el cos dels complexos amb unitat, que són
combinacions lineals de setze matrius de quart ordre, configurades per constituir-ne la base,
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segons la condició definidora de l’àlgebra. A partir d’aquesta es pot definir un nou grup: el
grup espinorial Sn(4) —de dimensió sis, com el SL(2,C)—, i que també, com aquest, fa un
recobriment doble del grup sencer L de Lorentz i no solament de Lo. Així, doncs, existeix un
homeomorfisme de Spin(4) sobre L, en què a cada parell de matrius oposades del primer, hi
correspon una del segon.

Amb això ja es poden definir els espinors de quatre components —covariants i
contravariants— en l’espai espinorial tangent a cada punt de la varietat quadridimensional,
segons si les lleis de transformació de components per canvi de base s’expressen amb matrius
de Spin(4), directes o inverses, postmultiplicadores o premultiplicadores, respectivament. Els
productes tensorials d’aquests espais i els seus duals donen lloc als espinors pluriindexats. Si
també intervé en el producte tensorial l’espai vectorial tangent ordinari surten els tensors-
espinors, dels quals presenta el fonamental i les equacions tipus Dirac com a aplicació
d’aquests conceptes.

Defineix i també expressa els espinors adjunts dels contravariants i covariants, que tenen
caràcters alternatius a aquests, i els espinors conjugats de càrrega que, en canvi, conserven el
caràcter. A partir d’espinors, com a l’espai euclidià tridimensional, es poden obtenir escalars,
vectors i, aquí també, tensors (antisimètrics). Acaba presentant, a l’efecte de derivació
covariant, la connexió espinorial per a tensors-espinors, que engloba la connexió tensorial per
als índexs d’aquesta mena, i també calcula la curvatura corresponent a la connexió global
mitjançant el tensor-espinor idoni.

Tant aquest llibre com l’anterior, més general, que hem comentat són obres de caire
didàctic on es pot dir que l’única aportació original de Santaló són presentacions i
demostracions de diversos conceptes o temes per facilitar-ne la comprensió. I aquest objectiu
s’ha aconseguit amb tanta claredat i eficàcia, sense sacrificar mai el rigor científic, que al meu
entendre aquesta tasca té tant de mèrit com les aportacions de recerca pròpia que veurem tot
seguit.

4. Estereologia i tècniques afins

Els treballs bàsics per fonamentar l’estereologia són dos articles de Santaló del 1943 i del
1956: el primer “Sobre la distribución probable de corpúsculos en un cuerpo, deducida de la
distribución de sus secciones” a la  Revista de la Unión Matemática Argentina; i el segon
“Sobre la distribución de los tamaños de los corpúsculos contenidos en un cuerpo a partir de
la distribución de sus secciones” a Trabajos de Estadística de Madrid.

El contingut d’aquests dos articles justifica la definició del mateix Santaló de
l’estereologia, i l’adequació d’aquest nom al conjunt d’estudis d’aquesta mena:
“L’estereologia és una branca interdisciplinària molt interessant, les tècniques de la qual fan
servei a una gran varietat de disciplines, molt allunyades entre si en aparença (biologia,
mineralogia i metal·lúrgia)”. El naixement de l’estereologia es pot situar al Congrés
Internacional d’Anatomia, dut a terme a Nova York l’any 1960, on alguns participants
observaren que es plantejaven molts problemes consistents a deduir una estructura
tridimensional a partir d’una imatge bidimensional. Per exemple, la forma exacta d’un tumor,
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del qual només s’hagi observat una secció gràcies a algunes tècniques d’exploració, i
problemes semblants també sorgits a la mineralogia i a la metal·lúrgia.

L’establiment formal de la nova disciplina científica tingué lloc en una reunió celebrada el
maig de 1961 a la serra de Feldberg, a la Selva Negra, d’especialistes en diverses matèries, on
se li donà nom i es fundà la Societat Internacional d’Estereologia, definint-la oficialment com
a “conjunt de mètodes per a l’exploració de l’espai tridimensional a partir del coneixement de
seccions bidimensionals o de projeccions sobre un pla”. El 1965 se celebrà el Primer Congrés
Internacional de la Societat.

L’exposició que fa Santaló de la matèria a La matemática: una filosofía y una técnica —
un recull de les conferències impartides per ell mateix a la Càtedra Ferrater i Mora de la
Universitat de Girona el novembre del 1991— és gairebé insuperable en concisió, senzillesa i,
ensems, rigor i globalitat, des de les seves aportacions inicials esmentades fins als temes
actuals.

Comença per l’estimació de volums de materials continguts a l’interior d’un cos a l’espai,
distribuïts aleatòriament, de formes i mides diferents: partícules, làmines, fils, etc. Exposa dos
mètodes: el primer, a través d’una secció plana a l’atzar, la més gran possible, admetent que la
probabilitat és proporcional a l’àrea, i usant com a estimador la raó d’àrees de les seccions
planes del material i del cos, deduït de la propietat demostrada que la mitjana d’aquesta raó
com a variable aleatòria és la raó de volums del material i del cos; i el segon, fent el mateix
per a les longituds intersectades per una recta a l’atzar en el material i en el cos, també amb la
corda més llarga possible.

En el cas d’un cos convex que conté dintre seu superfícies, es vol saber la raó entre l’àrea
total d’aquestes i el volum del cos. Es pot fer també de dues maneres: tallant per plans o per
rectes. Si es fa tallant per un pla a l’atzar, l’estimador és ara la raó entre la longitud de la
secció amb la superfície i l’àrea intersectada pel cos, multiplicada per 4/π. Si es talla per una
recta a l’atzar, l’estimador de la raó que se cerca és el doble del nombre de punts d’intersecció
de la recta amb la superfície per unitat de longitud de la corda determinada en el cos, que, en
el cas que la superfície interior envolti cossos convexos, esdevé el quàdruple del nombre
d’interseccions de la recta amb aquests darrers, també per a la mateixa unitat de longitud.

Si a l’interior del cos convex hi ha fibres o fils, es tracta d’estimar la longitud d’aquests
fils per unitat de volum del cos. Es pot tallar per un pla i comptar el nombre d’interseccions
amb els fils. Aquí l’estimador és el doble del nombre d’aquestes interseccions per unitat
d’àrea de la secció del pla amb el cos.

Per estimar el nombre de partícules convexes congruents entre si contingudes per unitat de
volum en un cos convex es pot prendre com a estimador el nombre de partícules tallades per
un pla a l’atzar per unitat d’àrea de la secció plana del cos, multiplicat per 2π i dividit per la
curvatura mitjana de les partícules. També es pot prendre com a estimador la longitud de les
corbes d’intersecció amb el pla de les partícules per unitat d’àrea de la secció, multiplicada per
4/π i dividida per l’àrea d’una partícula. Si en lloc de seccions planes es consideren seccions
per rectes, l’estimador seria el nombre de partícules tallades per la recta per unitat de longitud
de la corda d’intersecció amb el cos, multiplicat per 4 i dividit per l’àrea d’una partícula.

Suposant un conjunt de superfícies tancades contingudes dins d’un cos, es tracta d’estimar
la curvatura mitjana d’aquest conjunt per unitat de volum del cos. També es talla per un pla a
l’atzar i es compta la curvatura total de les corbes d’intersecció amb les superfícies, que seran
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tancades, i valdrà N⋅2π, on N és el nombre de corbes. L’estimador de la curvatura mitjana de
les superfícies per unitat de volum del cos és el nombre de corbes de la secció per unitat
d’àrea de la secció plana en el cos, multiplicat per 2π.

Per estimar les formes de les partícules o corpuscles continguts en un cos no es pot fer
amb un nombre finit de paràmetres, però hi ha certes combinacions de les magnituds —
volum, curvatura mitjana i àrea de cada partícula— que més o menys indiquen si és rodona,
lineal o plana, ja que són invariables per semblança: la més usada és el producte de volum per
curvatura mitjana, dividit pel quadrat de l’àrea.

La tomografia computada té un fonament matemàtic clar en el teorema demostrat pel
matemàtic alemany J. Radon el 1917, del qual Santaló dóna una forma simplificada:

Sigui en el pla un conjunt convex K contenint dintre seu un altre conjunt convex K1.
De les rectes que tallen K n’hi ha que no tallen K1 i d’altres que el tallen segons una corda
de longitud variable a. Suposem coneguda a per a totes les rectes que tallen K. Amb això
es pot conèixer la forma i la posició de K1.

Basat en aquest teorema s’inventà el dispositiu anomenat escàner, aparell de raigs X que
es va desplaçant i obté “llesques” molt primes a la profunditat desitjada de l’origen,
mitjançant les quals es pot saber, per exemple, si hi ha un tumor. Es comprèn que el teorema
enunciat permet la recomposició de la forma tridimensional a partir de les seccions.

Allan Macleod Cormack, d’origen sud-africà, mentre treballava a la Universitat Tufts de
Medford (Massachusetts, EUA), va aplicar les fórmules de Radon substituint les rectes
secants per raigs X i comparant les intensitats d’entrada i de sortida d’aquests raigs en el cos
per poder detectar els obstacles interposats en el camí. Més tard, l’anglès Godfrey Newbold
Hounsfield perfeccionà el sistema amb l’addició d’un ordinador per fer-ne la integració, i
posteriors perfeccionaments, fins als moderns aparells de TAC (tomografia axial computada)
—el primer a l’hospital de Wimbledon, el 1971— de tant d’ús i eficàcia per a proves
diagnòstiques a la medicina. Més endavant, combinant la TAC amb la gammagrafia, aparegué
la TEP (tomografia per emissió de positrons), en què una substància radioactiva emissora de
positrons s’administra per via intravenosa i arriba al cervell, es fixa en els teixits de manera no
uniforme, i en xocar amb els electrons, es desprèn una radiació de raigs gamma, mesurada i
processada com a la TAC.

5. El camp unificat a la física

En els anys 1968 i 1969, Lluís Santaló va fer una estada d’uns quants mesos a Madrid i a
París, finançada per la Fundació Aguilar, fruit de la qual fou, entre d’altres, un treball publicat
el 1972 a la Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid, amb el títol “Sobre algunas
teorías asimétricas del campo unificado”.

Havent reeixit Einstein el 1916, a la teoria de la relativitat general, en l’objectiu de
geometritzar el camp gravitatori fent-lo aparèixer com una conseqüència de la curvatura de
l’espai-temps quadridimensional, nasqué la idea de cercar altres geometries més àmplies que
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la Riemann aplicada en aquella teoria, amb l’intent d’explicar i interpretar geomètricament, a
més del camp gravitatori, l’electromagnètic, i més tard, com a possibilitat ideal, també els
camps nuclears. En la introducció del treball, Santaló esmenta diverses línies de recerca amb
aquest propòsit: les teories multidimensionals de l’espai-temps com a varietat de Riemann
(Kaluza, Klein, Thiry, Jordan), les teories projectives (Ludwig), les teories de l’espai-temps
amb connexió afí simètrica (Eddington, H Weyl, Einstein (1925)) o no simètrica
(Schrödinger, Einstein (1950)), cap de les quals no ha tingut gaire èxit des del punt de vista
físic per la manca de determinació clara en l’elecció de les equacions del camp, al revés del
que passa en la teoria relativista general. En canvi, des del punt de vista matemàtic, les
darreres que hem esmentat, és a dir, les de la connexió no simètrica de l’espai-temps, tenen un
notable interès, com el mateix Santaló s’encarrega de fer palès, justificant així la realització i
la publicació del seu treball, en el qual el tret principal és l’obtenció de les equacions del camp
a partir d’un principi variacional, i per tant l’elecció prèvia del lagrangià corresponent. A més
a més, aquest treball conté, ampliat i aprofundit, l’essencial de quatre treballs anteriors, on
enfoca el problema d’ordenar els lagrangians possibles, dins de certes condicions de
simplicitat, i de trobar les equacions de manera general comprensiva de totes aquestes.

Després de la introducció, Santaló entra en matèria establint els instruments matemàtics
que li caldrà utilitzar, referits a una varietat diferenciable connexa de dimensió n: el tensor
fonamental; una connexió afí no necessàriament simètrica; el tensor de torsió; el vector de
torsió deduït per contracció d’aquest tensor; el tensor de curvatura; el tensor de Ricci com a
primera contracció de l’anterior; la segona contracció, a través de la qual surt el tensor delta,
covariant de segon ordre com el de Ricci, i la densitat tensorial fonamental G (forma
contravariant).

Molt important és la introducció de la derivada covariant mixta o polaritzada, feta per
Einstein el 1950, aplicada aquí a les densitats tensorials contravariants de segon ordre, i de la
qual s’expressen les relacions amb la derivada covariant ordinària. Respecte del tensor delta,
demostra el teorema de la seva anul·lació en el cas que hi hagi una densitat tensorial
contravariant de derivada mixta nul·la. També presenta el tensor T, covariant, depenent de vuit
paràmetres de combinació lineal únic de segon ordre que compleix les condicions de
simplicitat en un espai afí: a) dependre només de la connexió i de les seves primeres derivades
parcials, i b) ser, com a màxim, una funció de segon grau d’aquesta connexió. Donant valors
als paràmetres surten diversos exemples com a versions concretes d’aquest tensor general:
part simètrica i part antisimètrica del tensor de Ricci, el tensor d’Einstein (1950), el tensor de
Ricci amb connexió simètrica i, naturalment, cada un dels vuit que entren en la combinació
lineal definitòria del T.

Si la varietat diferenciable només té connexió afí, unes equacions de camp en substitució
de les de la teoria de la relativitat general, en el buit, mantenint les condicions de simplicitat,
serien les que anul·larien el tensor general T. Santaló enuncia i demostra en dues versions les
condicions necessàries i suficients per a aquest fet: la primera amb l’anul·lació del tensor de
Ricci, i la segona amb la d’Einstein, juntament amb altres tres anul·lacions de tensors. També
considera el cas anomenat sistema fort d’Einstein.

Amb vista a l’establiment del principi variacional per obtenir les equacions de camp,
calcula la variació del tensor de curvatura, la del de Ricci i la de la derivada covariant del
vector de torsió, i considera la integral de volum de dimensió n del producte component a



186                                                                J. Gelabertó

component de G i T, el qual és una densitat escalar i, per tant, la integral és invariant pels
canvis de coordenades (invariant integral) i, conseqüentment, admissible com a lagrangià.
Amb això, el postulat del principi variacional de Santaló queda enunciat així:

Les equacions del camp són les que anul·len la variació de la integral de volum
esmentada, per a qualsevol variació dels components de G i de la connexió, suposades
independents entre si i subjectes tan sols a la condició d’anul·lació sobre el contorn del
domini d’integració.

A continuació comença el càlcul de la variació d’aquesta integral per a cada un dels vuit
components del tensor T, i quan s’han trobat, s’ajunten, amb la qual cosa resulta que si es vol
l’anul·lació de la variació de la integral de volum per a tota variació de la densitat tensorial G i
tota variació de la connexió, ha de ser nul un tensor K, dues vegades contravariant i una
covariant, que figura en el resultat total, i també el T. Aquestes anul·lacions constitueixen les
equacions del camp, amb incògnites les n2 components de G i les n3 de la connexió.

Per a l’anul·lació de K calen unes condicions que Santaló demostra i que, juntament amb
les de l’anul·lació del T, demostrades anteriorment, fa que aparegui un sistema d’equacions en
nombre superior al d’incògnites i, per tant, probablement incompatible.

Atenent la dificultat que comporta l’anul·lació del tensor K, es poden simplificar les
equacions del camp, introduint dues noves connexions a les quals es referirà la derivació
covariant mixta, amb la qual cosa surten unes noves equacions del camp per adjuntar a
l’anul·lació del tensor T. Aquestes noves equacions solament resulten més simples en el cas
que les noves connexions introduïdes coincideixin en el que s’anomena cas principal.

En aquest cas, resulten tres equacions del camp, amb incògnites, la densitat tensorial
contravariant, el tensor S (un dels components de T) i la connexió única considerada L. En
total, un nombre igual a la suma de n i el seus quadrat i cub, en termes de components, dels
quals són independents un nombre igual a la suma dels quadrats i cubs de n, a causa d’una
identitat que afecta la connexió. També per a una altra identitat, les equacions independents
tenen el mateix nombre.

Quan les equacions del camp deriven d’un principi variacional es compleixen certes
identitats de conservació. Santaló les troba a partir d’un camp vectorial que s’anul·la sobre el
contorn de la varietat diferenciable, i també les seves primeres derivades parcials, al qual
aplica una transformació infinitesimal i la derivada de Lie corresponent. Una segona forma la
troba usant la connexió única darrerament establerta.

A continuació, Santaló passa a estudiar casos particulars de les equacions del camp. El
primer és el cas en què es compleix l’anomenada condició de pseudohermiticitat d’Einstein,
que vol dir: sistema invariant per la inversió d’índexs inferiors a la connexió L, la d’índexs
superiors a la densitat tensorial G i el canvi de signe del vector de torsió. En aquest cas arriba
a les condicions necessàries i suficients per a la pseudohermiticitat, que permeten trobar unes
certes relacions entre els paràmetres del tensor T.

Analitza després alguns casos de pseudohermiticitat: el clàssic de la teoria de Schrödinger
i el d’Einstein (1950), que corresponen als paràmetres de T nuls, excepte el primer que val 1,
en què el sistema d’equacions del camp es redueix a l’anomenat sistema feble d’Einstein: el
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cas de T = tensor d’Einstein, el cas de la densitat tensorial simètrica i, finalment, el cas
d’invariància per lambda-transformacions. Aquests són els canvis més generals de connexió
afí que conserven les trajectòries o corbes autoparal·leles de la varietat diferenciable, on troba
les formes especials que adopta el tensor T, per exemple, la part simètrica del tensor de Ricci
o el tensor de Tonnelat.

Prescindint de les condicions de simplicitat per al tensor T i per al lagrangià utilitzat en el
principi variacional, Santaló cita altres lagrangians més complicats, com el de l’arrel quadrada
de |T|, densitat escalar, on |T| és el determinant del tensor T, generalitzant així el de
Schrödinger, que és l’arrel quadrada del determinant del tensor de Ricci. N’hi ha d’altres
encara més complicats, com és el d’Edelen.

La importància d’aquest treball de Santaló rau en la superació d’altres d’anteriors sobre el
mateix tema, almenys en algun aspecte. Per exemple, el seu principi variacional, inspirat en
els d’Einstein (1950) o de Schrödinger, però amb el tensor T en comptes del de Ricci, permet
deduir aquests dos sistemes a partir del de Santaló. També a les identitats de conservació
s’inspira en el mètode de H. Weyl, però el perfecciona clarament.

Ara bé, cal dir que, malgrat la més àmplia generalitat aconseguida per Santaló en les seves
equacions del camp, el problema de la unificació dels camps gravitatori i electromagnètic no
va pas quedar resolt des del punt de vista físic. La causa radica en la manca per al darrer d’un
principi d’equivalència anàleg al que fa el camp gravitatori equivalent a un camp
d’acceleració mecànica.

Amb l’aparició posterior dels camps nuclears feble i fort, el problema prengué més alta
volada i originà l’eclosió de teories unitàries més complexes que ultrapassen de bon tros el
marc de la teoria de la relativitat general.

6. Exploració matemàtica d’un univers insòlit

El 1975, la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals espanyola va publicar un
número extraordinari de la seva revista, en homenatge al professor Lora Tamayo. En aquest
número, hi figura un treball de Lluís Santaló amb el títol de “Sobre las geodésicas del
universo de Gödel-Synge”.

Els antecedents d’aquest treball cal trobar-los primer en un article del 1949 de K. Gödel i
després en un llibre de J. L. Synge del 1960. A l’article de Gödel, s’hi introduïa un nou tipus
d’univers relativista de característiques especials, com, per exemple, la rotació de la matèria,
que podria explicar la forma espiral de certes nebuloses, i altres de caire més particular.
L’expressió de l’element d’arc d’aquest univers com a espai de Riemann sembla, a primera
vista, bastant artificial, malgrat que satisfà les equacions d’Einstein de la gravitació amb terme
cosmològic i densitat constant de matèria. Synge en el seu llibre estudia espais de Riemann
més generals, definits per un element d’arc que és la suma de dues formes diferencials
quadràtiques, la primera amb les coordenades x1 i x2, i la segona amb x3 i x4. A més, per poder
practicar els càlculs, formula dues hipòtesis: a) els coeficients de la primera forma són només
funció de x4, i b) els coeficients de la segona forma són constants, iguals a –1 els dels termes
quadrats i a 0 els dels termes rectangulars.
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Santaló defineix com a universos de Gödel-Synge els espais de Riemann amb element
d’arc de la forma indicada. L’univers de Gödel surt si donem als coeficients de l’element uns
certs valors particulars. El treball de Santaló es proposa calcular primer les geodèsiques i
després trobar-ne algunes propietats, tant en el cas general de Synge com en el particular de
Gödel.

Amb les hipòtesis establertes, el plantejament de les equacions de les geodèsiques no és
difícil ja que els símbols de Christoffel necessaris resulten senzills. Ara bé, per a la seva
integració, cal fer la nova hipòtesi c, que el coeficient de la primera forma sigui constant.
D’aquesta manera, el sistema d’equacions se simplifica, resultant de bell antuvi que són
geodèsiques les corbes en què varia només una de les coordenades x1, x3 i x4,  d’acord amb un
teorema d’Eisenhart aplicat a l’element d’arc.

Si x4 és constant també resulta x2 constant, i les altres dues variables funcions afins de s
(variable d’arc). Per tant, deixant de banda aquest cas, caldrà considerar x4 variable. Per a la
hipòtesi c), amb un canvi de coordenades, es pot posar 1 el primer coeficient de la primera
forma (i denotar amb h els dos coeficients simètrics i amb g el restant).

A través de càlculs no difícils de seguir, i introduint —per tal de facilitar les integracions
finals— una nova hipòtesi d, on g és la meitat del quadrat d’h, Santaló arriba a les expressions
de les tres primeres variables x en funció de la quarta i de quatre constants d’integració per a
les geodèsiques cercades, i mitjançant una de les integrals intermèdies del càlcul, segons s.

Per a les geodèsiques de longitud nul·la, les constants d’integració han de complir una
condició provinent de l’anul·lació de l’expressió de l’element d’arc en funció de les tres
primeres x en funció de la quarta, que es pot prendre com a paràmetre, si la suposem no
constant.

Una propietat interessant de l’univers de Gödel-Synge és la seva submersió en un espai
pseudoeuclidià de deu dimensions, amb mètrica (5+,5-). En aquest espai les corbes en què
només varia x2 són corbes de temps (element d’arc positiu) tancades. Per tant, és un univers
no causal. Aquestes corbes poden ser geodèsiques si la mètrica de l’espai compleix una
condició que l’univers de Gödel precisament no satisfà.

El càlcul de les geodèsiques per a l’univers de Gödel-Synge permet retrobar, amb els
canvis de variables i de paràmetres convenients, les solucions de S. Chandrasekhar i J. P.
Wright (1961) per a l’univers de Gödel, en què h = exp(x4).

Acaba Santaló comentant algunes propietats d’aquest univers que s’obtenen usant
coordenades cilíndriques, relacionades amb les x anteriors per quatre igualtats adients, que
menen a l’element d’arc corresponent, submergible també en un espai pseudoeuclidià de deu
dimensions.

Es dedueix fàcilment que les corbes en què varia només la coordenada angular són
tancades, i si compleixen la condició sinh(r)>1 són corbes de temps, i si sinh(r) = 1 són corbes
de longitud nul·la. Aquelles en què només varia r, z o t són geodèsiques; si només varia la
coordenada angular és geodèsica si sinh(r) = sin 45°, però és corba d’espai (element d’arc
negatiu) i no de temps.

Les geodèsiques contingudes en la superfície r = const, z = const són corbes de temps
només si sinh(r)<sin 45°, en les quals és t funció creixent de la coordenada angular; si
sinh(r)>sin 45°, aquesta funció és decreixent (a partir de t = 0, incrementant la coordenada
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angular una volta, s’arriba a t<0, o sigui, al passat); si sinh(r) = sin 45°, el temps no
transcorre.

Aquests resultats de Santaló justifiquen el qualificatiu d’“insòlit” per a l’univers de Gödel.
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