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NOTICIARI

Moviment de socis

Durant el tercer trimestre del 1934 ha ingressat en quali-

tat de soci numerari el sent' or

Antoni Campins Codina . . . . . Seccio I

Diputacio, 327.

Local social

Pruxim a la seva inauguracid, ajornada pels fets esdevin-

guts darrerament. En el proxim numero del BUTLLETi en

tractarem extensament.

Publicacions en preparacib

Sortira molt aviat el fascicle 3 del vol. 11 de les MEMORIES,

que tractara d'QEls moviments de regressio al litoral catala'

pet Dr. M. Faura i Sans.

Curs 1934-1935

S'inaugura el curs el 4 de desembre, en la sala d'actes de

1'Academia Laboratori de Ciencies Mediques, obrint el curs
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el Dr. Fontsere i cedint immediatament ]a paraula al doctor
Faura i Sans, el qual exposa el terra <Com ha reculat la mar
Mediterrania a Barcelona en el transcurs del temps, fent una
sintesi completa de les medicions practicades recentment, que
demostren com la mar es va retirant uns dos metres per any
en les proximitats del delta del Llobregat. Es projectaren
gran nombre de fotografies sobre els efectes de la variabilitat

experimentada a la costa catalana. Corn a complement tingue
floc una exposici6 de mapes histurics sobre ]a Barcelona

antiga. A l'acte, que es veie molt animat, assistiren nombro-
ses personalitats de relleu aixi com representants d'altres enti-
tats cientifiques.

L'onze del mateix mes, celebra reuni6 la Secci6 I en la
que el Sr. Enric J. Ferrer presenta una comunicaciO tractant
d'.Estudis sobre un acer america d'automubil>, que sera publi-

cada en un dels prdxims niumeros del BUTLLETi.

Pel mes de gener podern anunciar que el Sr. A. Quintana

i Mari parlara sobre -El deuteri, 1'aigua pesant i altres com-

postosn. Tambe el Sr. A. Julia to preparada una comunicaci6

sobre •Fabricaci6 simultania del clorhidric i sulfuric a partir

de l'anhidrid sulfur6s i el clor=.

SecciO I

Per haver passat el Sr. F. Hernandez a ]a Secretaria de

la junta de Govern, ha quedat nomenat secretari-redactor

el Sr. Francesc Sala Catala.

El primer numero del BUTLLETi

Posem en coneixement dels senyors socis que encara

queda un redu'it nombre d'exemplars a disposici6 del qui ho

sol•liciti.
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Acta de la junta General celebrada el 25 de juny del 1934

Presideix el Dr. Fontsere, i actua de Secretari el senyor

J. Gassiot. Assisteixen els Srs. Bassegoda, Peypoch, Alvarez

Castrillon, Julia, Torroja. Faura, Munne, Guitart, Sastre,

Hernandez, i altres.

S'obre la sessi6 a les 7'30 de la tarda a la Sala Cervantina

de 1'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.

Es llegida i aprovada 1'acta de la Junta General celebrada

el passat 10 d'octubre.

El President, Dr. Fontsere, dOna compte als membres

presents de l'estat actual de la Societat. Respecte a la part

econOmica la situaci6 es immillorable. L'INSTITUT D'ESTUDIs

CATALANS, que es compromete a fer-se carrec de les despeses

de publicaci6 de les MEMORIES, ho ha fet aixi mateix amb les

corresponents al paper, impressi6 i tiratge del primer numero

del BUTLLETf, i es d'esperar que continuara fent-ho amb els

seguents. Lliure la Societat de les carregues editorials, que

s6n, sens dubte, les de major importancia, sols ha d'atendre a

d'altres de menor quantia que no dificulten la bona marxa de

la mateixa.

Continuen els treballs per acondicionar per al curs prOxim

locals per les entitats filials de i'INSTITUT D'ESTUDIS CATA-

LANS, a la Casa de Convalescencia, que podran utilitzar-se

sense necessitat d'haver d'esperar el trasllat definitiu de

1'INSTITUT i la Biblioteca a 1'antic Hospital de la Santa Creu.

El Dr. Fontsere remarca que mentrestant 1'activitat cien-

tifica de la nostra Societat no ha pogut prendre la volada que

tots hauriem desitjat, i que sols sera possible quan es disposi

d'un local on puguin reunir-se els senyors socis, no solament

amb ocasi6 de les sessions cientffiques, sin6 correntment, per

consultar revistes, discutir questions plantejades i establir

contacte entre ells.
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A continuacid es procedeix a ]a renovacid dels carrecs de

Secretari i Director de Publicacions, prescrita per Particle 7.e

dels Estatuts. Per unanimitat s'acorda elegir el Sr. Francesc

Hernandez per al carrec de Secretari i reelegir el Sr. Esta-
nislau Ruiz Ponseti pel de Director de Publicacions, quedant
la junta de Govern constituida com segueix:

President . . . SR. EDUARD );' ONTSERE.

Vice-president, per la

Secci6 I . . . . SR. RADION PEYPOCH.

Vice-president, per la

Secci6 II . . . . SR. ANTONI TORROJA.

Vice-president, per la

Secci6 Ill. . . SR. MANUEL ALVAREZ-CASTRILLON.

Tresorer . . . . . SR. ANGEL JULIA SAURI.

Director de publica-

tions . . . . . SR. ESTANISLAU Ruiz PONSETi.

Secretari . . . . . SR. FRANCESC HERNANDEZ.

A proposta del Dr. Fontserc s'acorda concedir un vot de
gracies al Secretari sortint Sr. J. Gassiot, per la tasca realit-
zada en el seu carrec.

S'acorda tambe fer constar en acta la satisfaccio de la
Societat per haver estat un dels seus membres, el senyor
Josep A Planas, el primer que ha obtingut el grau de Doctor
en la Universitat de Barcelona.

Finalment, s'aixeca la sessid a les 8'30.
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DETERMINACIO DE L'ORBITA DE L'EIXAM

DE METEORITS

DEL 9 D'OCTUBRE DEL 1933(*)

Tothom ha tingut ocasi6 d'observar el fenomen de 1'estel

fugac. En una regi6 qualsevol del cel apareix un punt brillant,

es mou amb rapidesa per a disminuir de lluentor tot seguit i

desapareixer al cap de pocs instants. Els antics suposaven que

es tractava de veritables estels que es desenganxaven de la

volta celeste per a caure del cel; cal, perb, repassar la cons-

tel.laci6 d'on ha semblat sortir 1'estel fugac per a comprovar

que no n'hi manca cap.

Per a determinar l'altitud del punt d'aparici6 i del de

desaparici6 del fenomen n'hi ha prou prenent una base

d'uns 40 6 50 Km., des dels extrems de la qual dos observa-

dors fixaran la posici6 dels punts en questi6 respecte dels estels

proxims, i de llur comparaci6 se'n deduira l'altitud. Per aquest

procediment hom troba que, per terme mig, el punt d'aparici6

t6 120 Km. d'altitud i 80 el de desaparici6 i que la velocitat

mitja de l'estel fugac 6s d'uns 40 Km. per segon.

La veritable causa del fenomen s6n petits corpuscles que

circulen a l'entorn del Sol de manera semblant a com ho fan

els planetes i els cometes, 6s a dir, recorrent arbites eliptiques

m6s o menys excentriques el focus de les quals ocupa el Sol.

(*) Conferc`ncia del Dr. JOAQUIM FHBR&R, 9 de gener del 1934.
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Durant llur moviment topen amb l'atmosfera del nostre pla-

neta, que presenta resistencia a llur translaci6. Liur velocitat

disminueix i una part de Bur forca viva es converteix en calor

determinant un augment de temperatura suficient per a pro-

duir la incandesccncia de llur superffcie i adhuc llur combust16

completa o Ilur volatilitzaci6.

Es compren facilment que la trajectOria ]luminosa apa-

rent d'un estel fugac ha d'esser un cercle maxim de l'esfera

celeste degut a que, durant el curt periode de la seva apari-

ci6, es mou sensiblement en inia recta, seguint ]a direcci6 de

la seva velocitat relativa respecte de l'observador; aquesta

recta, amb el punt d'observaci6, determinen un pla la inter-

secci6 del qual amb l'esfera celeste es un cercle maxim de la

mateixa que constitueix la trajectaria aparent de l'estel fugac.

Ara be, hi ha nits en que el fenomen descrit es pot observar

varies vegades per segon, i si sobre una carta del cel es

dibuixen les trajectdries aparents albirades, allargant-les, si

cal, es veu que totes semblen sorgir d'un mateix punt anome-

nat punt radiant. El 9 d'octubre de l'any 1933, cap a quarts de

set del vespre, el conserge de 1'Observatori Fabra ens va

avisar que hi havia pluja de meteorits. No havent tingut

ocasid anterior de contemplar aquest form6s espectacle,

creiem inutil remarcar que varem dirigir-nos tot seguit a la

galeria que circumda la copula per a constatar el que ens

havien dit. L'espectacle observat es de di.ffcil descripci6. Els

meteorits sorgien amb gran frequencia d'un punt situat al cap

de la constel•laci6 del Drag6; aquells la velocitat dels quals

tenia una direcci6 coincident amb la visual d'uni6 del nostre

ull amb el punt radiant semblaven immdbils, d'altres n'hi

havia la velocitat dels quals, encara que paral•lela a l'ante-

rior, no coincidia amb la visual esmentada i se'ns presenta-

ven recorrent un bell arc de cercle maxim: els mes petits,

sense deixar senyal de llur pas, altres de mes grans sem-
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brant llur trajectbria de pols metebrica a l'estat d'incandes-

cencia. La coloraci6 dels meteorits tampoc era uniforme, i

aixf podrfem anar remarcant altres details observats si ]'ob-

jecte d'aquest modestfssim treball nostre no fos de caracter

mecanic mes que astroffsic.

Anem, doncs, a exposar en quatre mots l'argument de

metode que varem seguir per a calcular els elements para-

bblics de 1'eixam de meteorits, perque la deducci6 detallada

de les f6rmules que usarem donaria una extensi6 extraordina-

ria a aquest article, i pel demes no farfem altra cosa que

mal copiar el que tant didacticament explica el Sr. d'Oppolzer

en el seu <Tractat de la determinaci6 de les brbites dels come-

tes i dels planetes>, pagines 354 a 359.

La localitzaci6 del punt radiant ens permet d'obtenir les

seves coordinades uranografiques, ascensi6 recta i declinaci6,

referint la seva posici6 a la dels estels prbxims, la qual cosa

pot fer se, amb suficient aproximaci6, servint-se d'una carta

del cel ben tracada com es ara l'Atlas de Dien, per exem-

ple. Del coneixement d'aquestes coordinades se'n dedueix la

direcci6 de la velocitat relativa de 1'eixam respecte de 1'obser-

vador, que es la recta d'uni6 del punt radiant amb 1'ull de

l'observador. La magnitud d'aquesta velocitat relativa s'obte

considerant que l'eixam descriu una brbita parabblica a Fen-

torn del Sol. Per altra banda, hom determina facilment la

velocitat de l'observador respecte del Sol; la composici6

d'ambdues velocitats ens fa coneixer la velocitat de 1'estel

fugac respecte del Sol, la direcci6 de la qual sera la de la

tangent a 1'6rbita que descriu, en el punt on es troba, el qual

pot considerar-se com coincident amb la posici6 que ocupa la

Terra en aquell instant respecte del Sol. Resumint, coneixem

el focus de ]a parabola (posici6 del Sol), un punt de la corba

(posici6 de la Terra), la tangent en aquest punt (direcci6 de

la velocitat de l'estel respecte del Sol) i la magnitud d'aquesta
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velocitat. Tenim, doncs, les dades necessaries per a la deter-

minaci6 dels elements de l'Orbita que s6n: inclinaci6 (i) del

pla de l'arbita respecte de 1'eclfptica, longitud (S2) del punt

d'intersecci6 de 1'6rbita de 1'eixam amb l'ecliptica, o sigui

posici6 respecte de 1'equinocci de primavera, del punt per on

l'eixam passa de 1'hemisferi austral al boreal- (node ascen-

dent); longitud (a) del periheli, 6s a dir, posici6 respecte de

l'equinocci de primavera, del punt de l'drbita de 1'eixam mes

praxim del Sol, i finalment distancia perihelica (q) o sigui la

distancia minima de 1'eixam al Sol.

El camf a seguir per a determinar aquests elements es el

segUent. Es transformen les coordinades uranografiques a i S

en coordinades eclfptiques X i f3 mitjancant les f6rmules del

grup de Bessel:

sin X cos P = cos a cos 8

sin X cos P = sin a cos 8 cos e + sin 8 sin E

sin P=-sin a cos 8 sin e + sin 8 cos s.

Si es disposa d'aritmOmetre es poden usar directament

aquestes f6rmules, on e representa l'obliquitat de 1'ecliptica

que podra copiar-se de qualsevol anuari astronamic de l'any

(Anuario del Observatorio de Marina de San Fernando, Con-

naissance des temps, Berliner Jahrbuch, etc.). Pel dem6s,

tractant-se d'obtenir una primera aproximaci6 creiem que es

pot considerar suficient e = 23° 27'. Si no es disposa d'aritmd-

metre cal fer logaritmiques les f6rmules del grup de Bessel

posant

tg N =
sin a ; tg X = co cos N

tg a; tg = sin A tg (N - e).

A continuaci6, qualsevol dels Anuaris abans esmentats

ens permetra d'obtenir ]a longitud del Sol a 1'epoca d'existen-

cia del punt radiant aixi com la distancia geocentrica del Sol
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a la mateixa epoca. Designarem aquestes dues magnituds per

L i R respectivament. La constant e' que figura en les fOrmu-

les to per valor log e'= 1,7609. La longitud del perigeu es

calculara per la fsrmula a' = 280° 21' + 1',03 (t - 1&50)

on t representa l'any de l'observaciO. A continuaci6 es calcula

L' - L = e' sin (ct' - L). Obtindrem L' - L en minuts d'are,

deduint-ne el valor de L', puix que, per les taules de l'Anuari,

coneixem L. Seguidament calcularem Tangle auxiliar z donat

per cot z =
R

cos R sin (X - L') on z < 1800, a fi que y (rela-

cis entre la velocitat relativa dels meteorits i la constant

d'atracci6 de Gauss) sigui positiva

Y = tg -
1

2
z. Posem f = R y.

Ara: si sin 3 > 0, P. = L, es a dir, que la longitud del node

ascendent de 1'Orbita ( arc 7 Q ) serf igual a la longitud del

Sol i V2-q sin i =fsin fi, on q es la distAncia perihelica del me-

teorit i i la inclinaci6 del pla de la seva Orbita respecte del pla

de 1'ecliptica.

Si p < O, Q = L + 180° i ) / 2 q sin i = - f sin p.

La segona fsrmula del primer o ]a del segon cas , junt amb

la j/2-q cos i = 1 f cos p sin (X - L), ens permetra calcu-
lar la distancia perihelica q i la inclinaci6 i.

Definida ja la posici6 del pla de l'drbita parabdlica pels

elements 9 i i, aixi com la forma de ]a parabola per la distAn-

cia perihelica q, ens cal esbrinar ara la posici6 que 1'eixam

ocupa a l'Orbita , per al qual calcularem l'anomalia vera o sigui

Tangle que fa el radi vector Sol-eixam amb el radi vector

Sol-periheli , mitjancant de la f6rmula:

1
Z COS p cos (l-L)-sin (L'-L)tg

2
v-

V
_

2q

-9-
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Prendrem sempre 2- v < ± 90° segons que el signe de tg -^- v

sigui positiu o negatiu.

Finalment, per a determinar la longitud a del periheli

aplicarem la formula a = L - v + 180. Si en lloc de donar la

longitud del periheli volem obtenir 1'argument de latitud w del

mateix, posarem

per al cas sin S > 0 ^ = l80 - v

per al cas sin ^ <0 ^ _ - v.

Acabat el c^lcul, i a fi de saber si Them portat correc-

tament, farem la prova i haura de verificar-se que

q = R cos'
2

v.

A continuaci6, i per via d'exemple, fem, primer, el calcul

aritmometric dels elements parabdlics de 1'eixam observat

e1 9 d'octubre del 1933.

Posicib estimada per al punt radiant ^
a = 17h 40ro = 265°

5=+54°

_ 76° 37'
z 256° 37'

sin 7^ _ - 0,9728

cos ^ _ - 0,2315
cos ^ _

cos ^ _

sin acos bsin e =

sin Ecos e =

sin ^ _

tg^=

^ = 77° 13'

0,2213
0,2213
0,2330
0,7422
0, 9 752
4,4071

C^lcul dels elements:

e' = 57', 664
t = 1933

t-1850=83
1',03 (t - 1850) = 1° 26'

rz' =281 ° 47'
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-
2
= 39° 35'

Y = 0,8270
f= 0,8257

^ = 196° 4'

i = 34° 4T

.f

V= 5° 56'

L = 196° 4'
L-V= 190°8'

n = 10°8

180°-V=w=174°4'

Prova:

cos ^ V - 0,9987

cost^ v = 0,9973

R cos ' ^ V = 0,9957

2 q = 1,9918

q = 0,9959

Com sigui que els lectors disposaran mes f^cilment dunes
taules de logaritmes que no pas d'un aritmametre, reproduim

a continuaci6 el mateix calcul, pera, aquesta vegada, servint-

nos dels logaritmes.

Posici6 estimada per al punt radiant ^
a = 17h 40m = 265°

5=54°

- 11 -
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Pas de coordinades uranogra-

fiques a ecliptiques:

log tg 8... 0,1387

log sin a... 1,9983 n

log tg N... 0,1404 n

_ 24° 6'
N - 125° 54'
E = 23° 27'

N - E = 102° 27'

log cos (N - E)... 1,3336 n

colog cos N... 0,2318 n

log tg a... 1,0580
log tg ^... 0,6234

76° 37'
^` - 256° 37'

log tg (N- E)... 0,6560 n

log sin 1... 1,9880 n

log tg p... 0,6440

^=77° 13'

z=79°11'

2
= 39° 35', 5

log Y = 1,91T
log R =1,9^3^)3
log f = 1,9168

^ = 196° 4'

i = 34° 47'

log cos i = 1,9145

log ^2 q = 0,1496

log 2 q = 0,2992
log 2 = 0,3010
log q = 1,9982

q = 0,9959

I0^ sin CL' - L) = 2.2231
SIII (L' - L.) = DM;;3

I'cosi3cosCZ - 4 = 0,08983
12 -
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fcosQcos(l-L)-
n=10°8'

- sen (L' - L) = 0,0731.0
log [f cos p cos (l - L) -

-sen (L' - L)] = 2,8639 Prova:

log ]/2 q = 0,1496
log cos

2
= 1,9994V

log tg -^ = 2,7143
log cos' -2 = 1,9988V _

2
2°

^^ log R = 1,9993
V = 5° 56' log q = 1,9981

Els resultats , perfectament coincidents per ambdbs

metodes, 1'aritmomctric i el logaritmic , permeten d'establir
els seguents elements parabulics per a 1'eixam observat el
9 d'octubre del 1933:

2 = 19604'
:: = NP8'
i=W'N'
q = 0,996

Si, per altra Banda, consultem la llista dels elements dels
cometes peribdics, ja catalogats per haver-se pogut observar
el seu retorn, hi veiem el cometa Giacobini-Zinner amb els
seguents elements:

^ = 195° 57'
=7°4 1^

i = 30° 43'
q = 0,994

La semblan^a entre els uns i els altres no deixa iloc a
dubtes i ens mostra ben pregonament 1'existencia d'una conne-
xid entre el cometa Giacobini-"Zinner i 1'eixam de les Dracd
nides observat el 9 d'octubre de 1'any passat. Pel demes, no
es certament aquesta la primera relacid que trobem entre els
eixams i els cometes. Ja Schiaparelli, cap a la segona meitat
del segle xix, descobreix aquesta connexi6. Veiem, per
exemple, que les PersPides, aixi anomenades perqu^ llur
punt radiant es troba a la constel^lacib de Perseus, segueixen
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la mateixa 6rbita del gran cometa III del 1862. Aquest eixam

va originar una espessa pluja de meteorits l'any 1848. Gene-

ralment, cada any, entre el 9 i el 22 d'agost, poden veure's

bon nombre de meteorits que pertanyen a 1'eixam de les

Perseides i que el poble ha batejat amb el nom de llagrimes

de Sant Llorenc.

Les Leanides sembla que segueixen la mateixa drbita

d'un cometa descobert per Tempel, el periode de revoluci6

del qual a 1'entorn del Sol es de 33 anys. Varen produir abun-

doses pluges de meteorits pels anys 1766, 1799, 1833, 1866 i

1899, si be la intensitat d'aquestes pluges s'ha manifestat

francament decreixent.

Un cas ben tfpic es el del cometa de Biela. Descobert

l'any 1826 hom calcula la seva drbita, que resulta esser elfptica

amb un perfode de 6,6 anys. Olbers, havent calculat el seu

retorn per a l'any 1832, remarca que el cometa de Biela pas-

saria molt prop de 1'Orbita terrestre i hdhuc era de temer una

topada de la nostra Terra, si no amb el nucli, almenys amb Ia

nebulositat del cometa. No obstant, els c^Llculs d'Olbers

demostraren que la Terra passaria un mes mes tard que el

cometa de Biela pel punt d'encreuament d'ambdues Orbites,

com aixf va succeir. Les condicions de visibilitat essent ben

poc favorables, aquest cometa no va poder observar-se en el

seu retorn del 1839. Novament va esser vist l'any 1845, peal

aleshores es produf un fenomen sense exemple anterior. El

cometa es veie unic durant bon nombre de dies del mes de

desembre, pero d'un plegat, el 29 del mateix mes, apareix

doble, es a dir, seccionat en dos trossos de magnitud diferent

i presentant tots dos una petita cua en direcci6 oposada al

Sol. Aixf va continuar veient-se durant aquesta aparici6.

L'any 1852, al seu retorn, encara es veia doble, peril la dis-

tAncia entre els dos fragments s'havia fet deu vegades Hies

gran. Posteriorment, i malgrat les nombroses recerques por-
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tades a cap, no ha pogut observar-se mai mes. No obstant,

l'any 1872, quan hom esperava el retorn d'un d'aquests frag-

ments no observats des del 1852, veie produir-se una pluja de

meteorits el punt radiant dels quals es trobava a la constel-

lacio d'Andromeda i el calcul s'encarrega de deinostrar que

aquests meteorits segueixen la mateixa orbita que el cometa

de Biela. La Terra passa per l'encreuament de la seva orbita

amb la d'aquest cometa el 27 de novembre, i 6s per aixo que

aquest dia es veuen molts meteorits sorgint de la constel•laci6

d'.\ndrdmeda.

Amb els exemples esmentats, que posen ben palesament

de manifest la connexid entre els eixams de meteorits i els

cometes, no volem pas dir que hi hagi una correspondencia

biunfvoca entre cometes i eixams. D'aquests ultims se'n

coneixen molts, i per a donar-ne una idea direm que Denning

ha catalogat 4367 punts radiants.

Quan els meteorits s6n de petites dimensions creuen

l'atmosfera i donen floc a 1'estel fuga4. Pero es tambe frequent

que el meteorit arribi a terra abans de produir-se la seva com-

busti6 completa, en forma d'aerolits o pedres caigudes del

cel. D'aquestes pedres n'hi ban que pesen centenars de quilo-

grams i que sens dubte sdn d'origen extra-terre. Les mes gros-

ses apareixen semblant globus inflamats i de vegades exploten

com si fossin bombes, anomenant-se aleshores bolids.

El nostre col•lega i benvolgut amic Dr. Faura i Sans va

publicar un fascicle sobre els meteorits caiguts a la Peninsula

Iberica, on es llegeixen curioses particularitats dels exem-

plars trobats.
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L'ATLAS INTERNACIONAL DE NUVOLS (*)

Pot considerar-se una necessitat, sobretot en aquests

temps d'agitaci6 i materialisme, el tenir de tant en tant una

estona de repels per mirar al cel, i contemplar-hi unes masses

vagues i inconsistents, els nuvols, que si be per a la gent de

ciutat solen esser objecte d'indiferencia, no ho s6n, pera, per

als pagesos i la gent de mar, que hi veuen el senyal del

temps que faro, del qual depen, unes vegades, el seu pa, i

unes altres vegades fins la vida. Es per aixZO que els nuvols

han estat motiu de tants i tants aforismes que es troben en

el folklore del camp i de la mar.

Els meteordlegs han fet dels nuvols objecte de catalo-

gaci6 i classificaci6, si be aixa es quelcom mes dificil del que

sembla a primera vista.

Normalment, no ens donem compte de la gran varietat de

nuvols ni de la dificultat que ofereix Bur estudi. Solament els

japonesos els estudiaren en els temps antics i des d'aleshores

han continuat fent-ho. A Europa fou sols a les primeries del

segle xix quan Tangles T. L. Howard public. el primer llibre

sobre aquesta materia: Classification of clouds', que crida

forca 1'atenci6 i servi de base per als estudis ulteriors.

(') Entracte de la confere'ncia del Dr. E. FONTSER$, del 23 de febrer

del 1934, en la qual foren projectades nombroses reproduccions dels tipus

de nuvols i estats del cel acceptats pels Congressos internacionals.
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Durant el segle xix, anglesos, francesos, alemanys i

suecs arribaren, estudiant aquesta gUestio, a la constitucio

d'un Atlas International definitiu que ha servit magnffica-

ment des de fa cinquanta anys. El perfeccionament dels me-

todes fotografics i l'aviacio han permes superar modernament

aquell Atlas primitiu. El 1921 es crew a Londres una Comis-

sio Internacional per a 1'estudi dels nuvols i 1'establiment

d'un nou Atlas. El 1923 es reuni aquesta Comissio a Utrecht,

on foren donats a coneixer els treballs de la Fundacio Rabell

que patrocina el pracer catala senyor Patxot. El 1929 es reuni

la Comissio a Barcelona i s'hi aplegaren milers de fotogra-

fies obtingudes arreu del mon, per tal de planejar el nou

Atlas. Les dificultats de caracter economic que presentava

el projecte foren vencudes gracies a la generositat del

senyor Patxot, membre tambe d'aquella Comissio. En la

conferencia Meteorolugica Internacional de Copenhague,

l'any 1929, foren aprovades les lfnies generals del nou Atlas

que acaba de sortir de les premses. Conte 174 planxes amb

fotografies de nuvols i d'estats del cel; uns volums d'apendixs

seran dedicats als nuvols especials, tropicals, etc. Han sortit

les editions francesa, anglesa i alemanya, i la catalana sortirA

proximament.

L'aportacio de Catalunya en fotografies i treballs previs

es realment important.
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NOMOGRAFIA (*)

Apart de la utilitat practica que en molts casos puguin

reportar els abacs, hi ha a la Nomografia, entre d'altres, dos

aspectes que cal remarcar i que, malgrat esser forca interes-

sants, no han pogut evitar que resti gairebe completam.ent

descuidat el seu estudi a les nostres aules de matematiques.

Si el nomograma es el grafisme de la llei, amb els abacs

tenim, per als principiants, una manera sistematica de por-

tar a un terrenv mes adequat que el de la pura abstracci6

totes les questions de 1'Aritmetica, constituint un poder6s

auxiliar de ]a didactica matematica que, per cert, no es troba

prou cuidada entre nosaltres.

No anem pas a seguir punt per punt l'afirmaci6 anterior,

sin6 que ens limitem a posar-ne un exemple, el que es refereix

al concepte de limit.

La variable

1

U

per a valors de u --y oo to per limit zero; i per a valors

de u -p- 0 no to limit, es a dir, el limit es oo.

L'abac de multiplicar ho posa de manifest a l'abast de

tothom.

(") De la sessi6 del 22 de mars del 1934; resum pel Sr. J. RAs.
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La successi6 dels semi - raigs del feix de vertex 0 6s inde-

finida, per esser -ho les cotes de la semi - recta PQ. Si prenem

el dividend en les cotes de 1'eix 0 Y, i el divisor en les de

Q

j 174 t 4 S L

D p 2 1 4 $_ G 7 i 9 /o X

1'eix OX, les cotes dels semi-raigs del feix donen quocient; i,

sense d'altres digresions, es veu que l'eix OX represents el

limit de la successi6

1 1 1
_1

, 2' 3,...

a qual eix, considerat com un semi-raig del feix li correspon

la cota zero.

El limit de la successi6

1 1 1
0,01'•
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ve representat per l'eix 0 Y, al qual considerat com raig del

feix no li correspon cap numero, o be, un valor mes gran que

qualsevol altre per gran que aquest sigui.

Els dos eixos OX, OY, poden, doncs, considerar-se com

posicions limits dels semi-raigs del nomograms, es a dir, d'un

feix de semi-raigs sotmesos a una llei.

Si considerem el zero com un numero, es presenta com a

semi-raig representatiu del quocient

0 0
1 2

1'eix OX. Coma semi-raig representatiu de
0 0

,... l'eix OI

i de -00- qualsevol semi-raig, o sigui, qualsevol numero.

Si es completa 1'abac de multiplicar amb escales negatives

lim. - 1 = 0; lim . -±- 1-- = oo
U it

u-boo a-^0

Si a una circumferencia tracem el diametre corresponent

a un punt 0 d'ella, i la perpendicular al diametre en 1'esmen-

tat punt, els semi-raigs del nomograma corresponent en

aquests eixos s6n secants de la circumferencia, i 1'eix OY,

perpendicular al diametre OX, es el limit de les posicions

d'una secant, un dels dos punts d'intersecci6 de la'qual pot

apropar-se tant com es vulgui a 1'altre. La tangent a la cir-

cumferencia, limit de la secant, es, doncs, perpendicular al
radi del punt de contacte.

Posar de manifest en forma grafica molts dels conceptes

de la matematica, alguns d'ells de diffcil comprensi6 pels que

per primera vegada els estudien, ho creiem altament conve-

nient i fins necessari en la matematica elemental.
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L'altre caire a considerar en la Nomografia es el que es

refereix a la investigaci6, mes, potser, que en el camp de la

matemiltica pura al de les Ciencies experimentals i d'aplicaci6.

Els nomogrames donen cami a un dels procediments mes

generals per a la recerca de les lleis. Malhauradament no hi

ha cami segur per a tal finalitat; peril dintre dels mitjans a

emprar, els de la Nomografia son dignes de tenir-se en compte.

Grafiar els valors de diverses observacions i per anamor-

fosi, acompanyat dels mitjans de 1'Analftica, arribar a la con-

creci6 numerica de la llei no es impossible, ans el contrari, es

un dels camins facils i segurs.

La dificultat mes important potser es troba en ]'estudi de

la Nomografia, que obliga el coneixement previ de la Geome-

tric Analitica; per6, afortunadament, el seu estudi es tan sen-

zill que pot fer-se com es vulgui.

Com una veritable branca cientffica deu d'estudiar-se

segons l'aplicaci6 immediata de l'Analftica. Isoladament pot

fer-se ]'estudi d'uns quants nomogrames, la qual cosa no

sembla del tot convenient pel qui vulgui fer-ne constant apli-
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caci6. I, per fi, elementalment, sense coneixements d'Anali-

tica ni d'equacions, n'hi ha prou amb tres o quatre teoremes

dels que s'estudien en el Batxillerat.

Indubtablement, hauria de comencar-se elementalment la

construcci6 i estudi dels nomogrames en el segon ensenya-

ment, on, a la vegada que facilitaria la comprensi6 d'aquelles

questions un poc massa abstractes per als principiants, perme-

tria insinuar el not en el terreny de la inducci6-avui, que en

1'ensenyament de la matematica elemental tant s'abusa de la

deducci6 - i el faria trobar amb facilitat i senzillesa la majo-

ria de les Reis que tota persona culta deu de coneixer.



383

ESTUDI DE LA PRECIPITACIO

A BARCELONA (*)

Un estudi de la precipitaci6 o quantitat d'aigua caiguda

requereix disposar d'una serie d'observacions continua i tan

Ilarga com sigui possible. En el cas present, de la pluja a

Barcelona, la serie continua d'observacions pot iniciar-se en

les que En Llorenc Presas, catedratic de la Universitat,

comenca 1'any 1850.

Les referencies que obren en l'Arxiu de 1'Observatori

Fabra sobre antigues observacions meteoroldgiques fetes a

Barcelona, son les seguents:

Les del Dr. Francesc Salva, del 1780 al 1824, les quals

foren publicades en 1'•Acta de la Academia de Cirugia y

Medicinaa; aquestes observacions no comprenen la correspo-

nent a la precipitaci6 i es redueixen unicament a la tempera-

tura; els manuscrits es conserven en la Biblioteca de 1'Aca-

demia de Cirurgia i Medicina.

Les temperatures mitges mensuals, anuals, per estacions

i trimestrals que es dedueixen de les observacions foren publi-

cades per N'Agustf Yanez en el Butlletf num. 1, pagina 9,

de 1'Academia de Ciencies Naturals i Arts.

*) Conferencla del Sr . MANUEL ALVARRZ-CASTRILLON , del 23 de mars

del 1934.
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El periodic -E1 Brusi» publica observacions meteorolOgi-

ques en 1'interval de temps 1825-1834; aquestes observacions

foren fetes al casal de 1'esmentat diari. Comprenen solament

observacions termometriques i les que d'aquestes es deduei-

xen, mitjanes mensuals, trimestrals, per estacions i anuals

les publica el mateix Agusti Yanez en el Butlleti de 1'Acade-

mia ja esmentat.

Una altra epoca d'observacions meteorologiques es ]a que

continua l'anterior i compren l'interval 1835-1839. En els But-

lletins de I'Academia de Ciencies Naturals i Arts, nums. 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10 i 12, publicaYanez les mitjanes mensuals de la tempe-

ratura, aixf com els promedis anuals i per estacions d'aquesta

epoca; no se sap qui fou 1'autor d'aquestes observacions ni on

ni qui guarda els quaderns d'observaci6 diaria. Tambe en

aquesta epoca les observacions son unicament de la tempera-

tura sense que hi hagi res que faci referencia a la precipitaci6.

En el 1849 comenca a efectuar observacions de precipita-

tions en el seu observatori En Llorenc Presas, observatori

instal•lat al terrat de casa seva a Barcelona, carrer de Sant

Pau, num. 22. La serie d'observacions, sense soluci6 de con-

tinuitat, es fa fins l'any 1873. El 5 de febrer del 1869 canvia

Presas de domicili, traslladant l'observatori al carrer de la

Canuda, 26, 4.t pis.

En els quaderns d'observaci6 d'En Presas es troben algu-

nes notes , no sempre Glares, sobre la instal•laci6 dels seus

aparells i metodes d'observaci6.

Les lectures dels instruments s'efectuen diariament a

les 6, 14 i 22 bores de temps de Barcelona, donant les corres-

ponents a la temperatura, humitat, aspecte de l'atmosfera,

direcci6 del vent, la seva velocitat, evaporaci6, indicaci6 dels

meteors aquosos , tals com pluja, pedra o neu , lectures del

barometre i del seu termometre.

En una memoria d'En Presas, l'original de la qual, aixi
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com els quaderns d'observacio diaria es conserven a I'Acade-
mia de Ciencies i Arts de Barcelona , memOria redactada en
el 1850, diu en tractar dels metodes d'observacio que practica:
-...l'aigua caiguda en forma de pluja, pedra o neu, es medeix
en el pluviametre centesimal qual area es la de 1 decimetre
quadrat que ens dona 1'extensi6 i el litre que ens dona la
quantitat =. Aquesta nota res no aclareix ; altres notes , perch,
del seu diari, es refereixen a que la quantitat d'aigua caiguda
l'aprecia en millimetres d'altura.

A 1'Observatori de la Universitat de Barcelona s'efectuen

observacions meteorologiques diaries des de l'any 1861, i,
naturalment , tambe de la precipitacio . Aquestes observacions
son publicades en •Resumen de las Observaciones Meteoro-
logicas de Espana ; en aquest resum es troben les precipita-
tions mensual i anual.

A 1'Observatori Fabra de Barcelona, situat al Tibidabo,
es realitzen observacions diaries des de 1914, totalitzant-se la
precipitacio fins a les 8 hores.

Es conserven altres dades de la precipitacio que no ban
estat preses en consideracio en aquest estudi, be per falta de
continuitat en les dades que es conserven , be per l ' escas nom-
bre d'observacions realitzades . Aquestes observacions son
les de precipitacio fetes a la Granja Experimental des de
l'any 1894 al 1896 i les observacions publicades en el Me-
morial Literario. de Madrid del 1786 al 1789.

Aquest estudi de ]a precipitacio a Barcelona es fa a base
d'una scrie d'observacions que comenca l'any 1850 i acaba
el 1926, o sigui en total 77 anys, dels que corresponen a la
serie d'observacions d'En Llorenc Presas del 1850 al 1860,
i a la de 1'Observatori de ]a Universitat del 1861 al 1926.

En la taula que a continuacio segueix s ' han resumit les
dades estadistiques corresponents a les mitjanes mensuals,
anuals, precipitacio maxima mensual i minima mensual de

-25-
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4

o o o

e , I n cl

les series de 24 anys

d'En Presas, del 1850

al 1873, de 66 anys de la

Universitat, del 1861

a1 1926, i com a referen-

cia la serie correspo-

nent a la precipitacio

a 1'Observatori Fabra,

de 19 anys, del 1914

al 1932. En la figura 1

es representen geome-

tricament aquests re -

sultats per una mes facil

comprensio del regim

de pluges segons els

mesos.

En els 77 anys con-

siderats en aquest es-

tudi es distingeixen els

del 1850 i 1878, el pri-

mer de la serie de

Presas y el segon cor-

responent al de la Uni-

versitat; en el 1850 es

recolliren 983,2 milli-

metres d'aigua caigu-

da o sigui el maxim

registrat en l'interval

de temps assenyalat i

el 1878 unicament

271,4 millimetres que

representen el minim

de precipitacio.
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un producte de l'atzar anul-lant-se i convertint-se en una apa-

renca els resultats abans esmentats.

El calcul de l'apartament tipus de la serie es de 172 uni-
tats i prenent-lo com a unitat d'apartaments de la quantitat

^ooo

8ooj

6- j

4o J

Zooj

O T b ^

n b
O o °' 0Opp O Q` N Ol Q. N N

n r m

•^ O m O O O rtl .p 0\ NO N n r O aD m b A S o
^ o b b m OJ m q b q O. A r O^ Q. O^ T O^

Fig. 3

de precipitaci6 caiguda anualment respecte la valor mitjana de

tota la serie que es de 582 millimetres, s'obte ]a taula de fre-

quencies segUent:

apartaments frequencies

-345a-516 . . . . . . . . 4
-173a-344 . . . . . . . . 9
- Oa-172 . . . . . . . . 18
+ 0a+172 . . . . . . . . 39
+173 a+344 . . . . . . . . 7
+345 a+516 . . . . . . . . 0

77

i si es pren com a unitat la meitat de l'apartament tipus s'obte

Ia taula segUent:

apartaments frequencies apartaments frequencies

+ 0a+ 86. . . . 20 - 0a- 86. . . . 14
+ 87 a + 172. . . . 19 - 87 a - 172. . . . 4
+173 a+258. . . . 4 - 173 a-258. . . . 4
+ 259 a + 344. . . . 3 - 259 a - 344. . . . 5
+ 345 a + 430. . . . 0 - 345 a - 430. . . . 4
+ 431 a + 516. . . . 0 - 431 a - 516. . . . 0
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La figura 4 es la representacib geometrica d'aquesta

darrera taula, que ha estat calculada prenent les diferencies:

valor mitjana menys valor actual. La taula i la figura acusen

4.1

Sc

20

10,

n
m °m

>r

To O O a

R

Fig. 4

una major frequencia per a les valors de la precipitacib anual

inferiors a la mitjana, o sigui la valor de 582 millimetres;

segons aquesta taula, la major frequencia correspon a les

valors de la precipitacib anual compreses entre 582 i 410 mil (-

metres.
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VIDRES INESTELLABLES (*)

Segons les estadfstiques, mes del 70 °/p de les ferides en
els accidents d'automdbil i altres vehicles de transport de
viatgers s6n ocasionades pels fragments de vidre.

La substituci6 del vidre per altres materies que al tren-
car-se ofereixin menys perill es una questi6 que per ara no
esta resolta. La principal dificultat que presenten les diferents
materies que s'han proposat com a substituts del vidre es la
de perdre, en un temps mes o menys curt, llur transparencia,
ja sigui per efectes dels agents atmosferics o be per Ilur poca
duresa, que permet que la fricci6 d'un cos qualsevol produeixi
un seguit de rattles que dificultin la visi6.

Les qualitats inigualables del vidre fan, doncs, que aquest
sigui diffcilment substituible i ha catgut buscar la manera de
reduir els perills que presenta el vidre en cas d'accident.

Dos s6n els camins generals que es segueixen industrial-
ment per a obtenir els vidres dits de seguretat o inestellables,
que corresponen a la classificaci6 de vidres trempats i de
vidres sandwich.

Dels vidres trempats el tipus mes conegut entre nosaltres
es el que porta el nom comercial de securit. La particularitat
d'aquests vidres es la de que en cas de trencar-se ho fa total-

(*) A. JULIA SAURf. De la sessib del dia 24 d 'abril del 1934.
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ment, reduint-se a petits trossets completament inofensius, ja

que no presenten arestes tallants. Presenten, per altra part,

una major flexibilitat que els vidres ordinaris, s6n mes durs i

resisteixen millor els cops, sempre que aquests siguin pro-

du'its per un cos de forma roma. Es comporten d'una manera

semblant a les llagrimes botaviques, aixd es, resisteixen un

cop de maca i en canvi una simple rascada amb un diamant

es suficient per a que el vidre esclati a petits bocins.

Industrialment es preparen aquests vidres a base de vidre

pla, uniforme i de bona qualitat, que cal tallar previament a

la forma i dimensions definitives, doncs una vegada trempat,

qualsevol intent de tallar, taladrar o variar les seves mides,

es tradueix per un esmicolament general. Una vegada ha

sofert totes les operacions mecaniques per a deixar-lo a mida,

esmerilat dels cantells, netejat i pulit, es fa passar per un forn

de revingut, fins a una temperature d'uns 700°, i d'allf passa a

la secci6 de tremp on es refredat rapidament fins a uns 350°

a 400°, ja sigui per submersi6 en grasses apropiades o be per

efecte de corrents d'aire que es fan actuar tangencialment

per les dues cares del vidre, mitjan4ant bufadors que seguei-

xen el seu perfinetre, que envien faire amb gran forca fregant

la superficie del vidre per a esser aspirat pels collectors

emplacats al centre d'ambdues cares del vidre.

Per efecte de les pressions internes que actuen entre les

superficies i la massa central dels vidres trempats, aquests

acostumen a presentar irisacions mes o menys fortes, que no

dificulten, pera, la visi6 per transparencia.

De 1'altra classe de vidres, o sia els anomenats sandwich,

el tipus mes conegut es el que porta el nom comercial de

triplex. Aquests estan essencialment constituIts per dues

plaques de vidre unides a una placa de materia plastica i flexi-

ble, tal com el cel-luloide, aixd es, s6n vidres que poden clas-

sificar-se dintre de la categoria de vidres armats. Aquests
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vidres, en cas d'accident, es clivellen sense que saltin esber-

les, tots els trossos queden adherits a la fulla flexible que

serveix d'anima.

Corn a vidres de seguretat, els triplex donen un resultat

satisfactori: presenten, pera, alguns inconvenients deguts a la

materia plastica emprada i a les substancies encarregades de

mantenir l'adherencia entre aquesta i les plaques de vidre.

La materia plastica que mes s'usa avui per a constituir la fulla

central es el cel•luloide, per esser mes flexible que els defe-

rents substituts que s'han preconitzat a base de derivats

d'aceto-cel•lulosa i de resines sintetiques, i Punic inconvenient

que presenta es el de prendre amb el temps, sobretot si esta

exposat a la llum del sol, una coloraci6 groguenca que pot

esdevenir molt intensa. Aquest inconvenient pot evitar-se en

part emprant vidres que retinguin mes o menys els raigs

ultravioleta i actu'in de filtres de Hum.

El defecte mes molest, per6, es el degut a les substancies

que uneixen les plaques de vidre a la placa flexible, substan-

cies que absorbeixen la humitat produint unes fortes irisa-

cions que dificulten la visi6 a traves del vidre i, el que es

pitjor, redueixen notablement la unitat entre el vidre i ]a fulla

flexible quedant anul•lades les qualitats de seguretat en cas

d'accident. Per aquesta ra6, si be el vidre sandwich pot esser

tallat i treballat facilment, cal confiar aquestes operacions a

un taller ben equipat per a que, una vegada acabat el treball

i el vidre ajustat a les mides convenients, recobreixin perfec-

tament i amb eficacia tots els cantel]s amb una substancia

resinosa que protegeixi contra els efectes de la humitat.
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EL PRINCIPI DE CAUSALITAT

EN LA FISICA MODERNA (*)

Les formes clAssiques de traduir el principi de causalitat

en les f6rmules de la Fisica tedrica, s6n tres :

a) F6rmules causals fntegres (Newton-Lagrange); equa-

cions de la mecanica, en les quals una part de 1'equaci6 dife-

rencial expressa el concepte de causa, i l'altra el d'efecte,

ambd6s units amb la relaci(5 d'igualtat i presos en el mateix

temps (diferenciaci6 segons t).

b) F6rmules causals pures, en les quals nom6s entra

1'expressi6 de l'influx causal i de la seva magnitud; s6n les

f6rmules expressades amb l'operaci6 vectorial de divergen-

cia (d'un vector o tensor).

c) F6rmules de causalitat implfcita, en les quals una

magnitud, per exemple l'escalar S de Schodinger, expressa

l'estat actual de tot el camp i dels seus punts, sense, peril,

destriar la part de la causa i la de 1'efecte.

La integraci6 de les equacions diferencials anteriors

enclouria cinc postulats, matematicament molt naturals, pert

injustificables des del punt fisic:

(*) Resum de les dues conferPncies del Sr. David Garcia, donades

els dies 27 d'abril del 1934 i 29 de maig del 1934 i que seran publicades

completades mils endavant.

- 34 -



395

a) Determinabilitat; tot fenomen fisic pot Esser fixat

amb les coordinades q i el temps t, i amb les constants inicials

de les equacions diferencials de segon grau.

b) Determinabilitat univoca; les funcions integrades

unfvoques, descriuen 1'estat fisic.

c) Afinabilitat indefinida; les constants inicials de les

funcions poden esser afinades experimentalment de manera

que el limit d'error sigui zero.

d) Interpolaci6 indefinida; entre dos moments t, i t2 de

temps en que hem verificat experiments la naturalesa fisica

-en si mateixa> compleix la Ilei matematica; adequaci6 entre

el matematic i el fisic.

e) Simplificaci6; les Reis matematiques mes senzilles

(lineals, de 2.n grau...) s6n mes probables o mes ajustades a

]a Naturalesa, que no les mes complicades.

L'evoluci6 de ]a Fisica, ha portat a dubtar de que valguin

els postulats (implicits en la Ffsica teorica classica) b, c i d.

Recordi's Bottzmann, Bosc-Einstein, Fermi-Dirac i Heisen-

berg.

Per tal d'aclarir com amb el principi d'indeterminaci6 de

Hisenberg i 1'acceptaci6 valenta del tipus probabilistic, defi-

nitiu, de llei fisica, resta encara una regularitat, tractable

cientificament, vaig exposar la distinci6 conceptual, impor-

tantfssima, entre regularitat per normalitat i regularitat per

legalitat. La primera, des del punt de vista logistic, empra

relacions biunfvoques, asimetriques i intransitives, i si totes

les lleis ffsiques fossin d'aquest tipus mancarien els fenomens

de transmutaci6 d'energies i la entropia. La segona enclou

relacions asimetriques transitives, amb simetria real i permet

ambdues classes de fenamens fisics. El Cosmos es una sfntesi

d'ambd6s tipus de llei, ]a segona predomina en el terreny

microscopic; la primera en el macroscopic.

Segons els estudis de Reichenbach la causalitat es el
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fonament de tot proces fisic, i si volem que sigui normal, es

a dir, que causa i efecte es distingeixin realment, que siguin

prdxims en espai i temps, que 1'acoi6 causal es propagui amb

velocitat finita, no podrem elegir arbitrariament la topologia

de 1'espai; aquest ha de posseir tres dimensions.

Finalment el Dr. Garcia va estudiar la forma com el

principi de causalitat s'empra en Fisica experimental per tal

d'obtenir les lleis fisiques.
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