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Control de les correlacions en freqüència de la
llum pàg. 4
Ferran Macià Bros
Aquest article parla de la llum i de la correlació en
freqüència de parelles de fotons generades en un pro-
cés de conversió de freqüència a la baixa, SPDC. Es
proposen dos mètodes per tal de controlar els estats
de les parelles de fotons sense passar pels clàssics pa-
ràmetres de materials i longituds de cristall. El pri-
mer mètode consisteix a dispersar l’impuls de llum a
l’entrada del cristall, per tornar-lo a recuperar, inver-
sament, a la sortida, la qual cosa permet de treballar
amb cristalls senzills i a freqüències que altres mè-
todes no permeten. La segona tècnica consisteix a
modular el coeficient de no-linealitat del cristall. El
resultat que s’obté és ben diferent de l’anterior ja que
ara actuem sobre la funció del cristall, i això ens per-
met de controlar d’una altra manera l’entrellaçament
de l’estat resultant..

El Premi Nobel de Física 2006: altre cop la
radiació còsmica de fons pàg. 15
Eduard Salvador
El Premi Nobel de Física 2006 s’ha concedit a dos
astrofísics, John Mather i George Smoot, pel desco-
briment de la forma de cos negre i l’anisotropia de la
radiació còsmica de fons. És la segona vegada en la
història que contribucions relatives a la radiació de
fons són premiades amb aquest distingit guardó. El
primer cop se’n va premiar el descobriment. Ara se
n’ha premiat la caracterització detallada de les pro-
pietats. Aquestes confirmen plenament el model cos-
mològic del Big Bang segons el qual l’Univers va tenir
un inici en el temps.
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David Jou
La recerca en física i la posició de les universitats en els
rànquings acadèmics
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I. Ramos-Lerate, F. Fernández, J. C. Martínez, D. Beltrán
i B. Saló
En aquest article es fa una revisió dels sistemes de
detecció de raigs X emprats en instal·lacions de pro-
ducció de llum de sincrotró. També es presenta un
projecte de desenvolupament i fabricació d’un detec-
tor de raigs X desenvolupat per fer experiments de
difracció en escales temporals inferiors al mil·lisegon.

Descripció d’un índex de comparació de distri-
bucions. Aplicació al camp de la física mèdica pàg. 37
Jaume Quera, Martí Lacruz, Manuel Algara, Núria Anton i
Enric Fernández-Velilla
La física mèdica és una especialitat sanitària que té
com a objectius fonamentals, entre d’altres, el control
de qualitat de les unitats de radiació i la planificació
dosimètrica dels tractaments. Aquests dos objectius
van molt lligats a l’anàlisi de les distribucions de dosi
tant obtingudes experimentalment com a partir d’al-
gorismes matemàtics. En l’article es presenta un ín-
dex quantitatiu (gamma modificat) que ens permet
de fer aquesta anàlisi amb fiabilitat i rapidesa.
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Salvador Estradé i Jordi Vives
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Normes de publicació

Les persones interessades a publicar arti-
cles a la Revista de Física hauran d’enviar-
los a:
Revista de Física
Societat Catalana de Física (IEC)
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
revfis@iec.cat
L’acceptació dels articles presentats depen-
drà no solament de la seva qualitat cientí-
fica, sinó també de la seva adequació a la
línia editorial de la Revista, una publica-
ció dirigida en general a persones amb una
formació bàsica i sòlida en física general.
Els articles poden estar escrits en qualsevol
processador de textos, però es recomana
la utilització de l’estil LATEXdefinit per la
Revista i que es troba a:
http://www.scf-iec.org/revista.htm
Les notes a peu de pàgina hauran de ser
mínimes. Així mateix, la llista de referèn-
cies haurà de ser la mínima imprescindible
per a aquells lectors que vulguin aprofundir
en la matèria de què tracti l’article.
Les figures han de ser lliurades en fit-
xers separats del text i en format EPS,
JPEG, PNG o TiFF (resolució mínima
de 300 dpi). Si es tracta d’un gràfic
cal acompanyar-lo del fitxer corresponent,
indicant-ne el programa emprat. Els peus
de les figures i fotografies s’han de donar
en un full a part.
A la pàgina web de la revista trobareu més
informació sobre l’estil que cal seguir per
escriure l’article.
Cal incloure, així mateix, un resum molt
breu de l’article en català i en anglès, d’un
màxim de 70 paraules, que serà reproduït
en el sumari, així com un breu currículum
de l’autor.
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