
54 I NSIITf'C16 CATALAN A D'H ISTORIA NATURAL

I el Rev. Dr. En Josep LUCAS i SOi.C-:, Pvre., Ronda de Sant Pere, 23,
3er. Ia., qui es dedica a Biologia proposat pets senyors R. P. PUJIULA,
S. J., R. P. de B.A RNO'.A, S. J., i AGUILAR-A.MAT.

El Sr. President fa algunes consideracions respecte a Ia Iluita que
els fruticoltors d'Almeria estan disposats a empendrer contra Ia mosca
dels fruits Ceratitis capitala i el Dr. VILA i NADAL explica an curiosissim
fen6men de rnanca d'aigua en una mina degut a Ia clorovaporitzaci6 de
les plantes quines arrels arribaven a dins de Ia esmentada mina.

TREBALLS ORIGINALS : R. P. J. PujIt-LA, S. J. Nota sobre el mecauismo
de la determinaci6n del sexo. - A. CODINA. El cas dun Gordius (Veer.:
NEMATOiuES) extret del cos d'un Stauroderus (ORrn.: ACRYDIINAF.).

I no havent tnCs assumptes de que tractar el Sr. President aixeca Ia
sessi6 a les 19 h. 45 m.

Les dades cristal•lografiques assolides pets metodes

universals de Fedorow

per

Janine MARCET I RIBA

L'adopci6 dels metodes universals o leodolilics de FEDOROw en les
investigacions petrografiques marca una de les fites mes importants del
desenrotilament de Iatecnica petrografica; els fonaments establerts per
dit auto: en 1889, i perfeccienats intensament des de 1896, no han nogut
col•laborar d'nna fais6 rapida i precisa al desenrotilament de Ia Petrogra-
fia fins els temps actuals.

Mitjanc ant dits metodes el petr6graf rus FEDOROw crew una nova tecnica
que, com din DUPARC, ha determinat una revoluci6 profunda en les inaes-
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tigacions mineralogiques i petrografiques, donant a elles la prr.cisi6 i

seguretat que exigeixen els moderns estudis petrografics.

Els deixebles de FEDOROw: NIKITIN, STRATONOWITCH, OUROUSSOFF i BOL-

DIREFF han contpletat amb llurs treballs l'obra del gran petrbgraf rus.

Amb els estudis realitzats en 1910 per DUPARC en l'escola mineralb-

gica rasa es desenrotllaren rapidalnent dits metodes a Suissa, introdufts

amb molt encert per dit autor en 1912 en el laboratori de Mineralogia de

l'Universitat de Ginebra, on hi han anat feat cap gran nombre de petrb-

grafs per assiinilar-se els Ines moderns i precisos metodes d'investigaci6

petrografica.

Es a la seva obra divulgadora i a la de BEREK publicant una nova

marxa a seguir en I'aplicaci6 dels metodes universals que l'obra de FEDO-

ROW va prenent cos.

La bibliografia referent a dits metodes es encara molt reduida, amb

tot i haver-se consolidat la seva valua petrografica, sobresortint els tre-

balls de FEDOROW, NIKIIIN, STRArONOWITCH, OUROUSSOFF i BOLDIREFF en

I' es co la r asa; DUPARC, SABOT, SIGG, FABRE, CARRASCO, GYSIN, BORLOZ i

REINHARD en la suissa; WRIGHT, en l'americana; SOUSA-BRANDAO , en la por-

tuguesa; WOLFFING i BEREK, en la alemanya ; 1 ANATUS en la rumana.

Un resunt de dits metodes fou publicat en 1912 per DUPARC i SABOT;

en la complerta obra de NIKITIN: La methode universelle de Fedoroff,

traduida per DUPARC i de DERVIES s'ha fet I'estudi complert de dits meto-

des, essent una obra de consulta indispensable per aplicar-los amb exit;

en dita obra, NIKrrIN descriu les fases del sen desenrotllament.

Fa poc, DUPARC i REINARD han publicat bells resums de .fits meto-

des: La methode de Fedoroff et leer application a la determination des

plagioclases; i, La determination des plagioclases dans les coupes min-

ces; que, com esperem els autor.s, Ilur consulta sera imprescindible i con-

tribuira a propagar cada vegada mes intensament metodes de treball que

frueixen d'una precisi6 incomparable i que son d'una aplicacio molt mes

facil del que es crew, que ha fet de la platina universal an instrument tent

corrent com la platina oriinaria

Recentment BEREK en els seas treballs: Neue Wege zur Universal-

methode i Schema zur Universalmethode ha introduft una altram arxa,que
simplifica molt les determinacions.

1

En aquests darrers anys el nostre professor Dr. Francisco PARDILLO ha
honurat l'Universitat 1 Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, adop-
tant dits metodes a les investigacions mineralbgiques; actualntent, I'en-
ginyer Sr. ORUETA, amb la cooperaci6 de l'entusiasta col'laborador
Sr. RuBl6, els ha adoptat en I'Institut Geologic d'Espanya.
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Resultat de nostres estudis a l'Universit de Ginebra sota la direcci6
del Prof. DUPARC foil l'adopci6 de dits metodes en les investigacions pe-
trografiques del Laboratori de Geologia de nostra Universitat i del Museu
de Ciencies Naturals de Barcelona.

Les variacions mostrades per les constants 6ptiques dels minerals
estudiats aplicant aquests metodes ens feren veure i comprovar l'intima
relaci6 que existeix entre dites variacions i la composici6 quimica.

Denies, I'ordeuaci6 de les dades recopilades segons l'augment pro-
gressiu de ('angle 2V dels eixos optics ens mostra l'fntima relaci6 que
existeix entre el valor 2V i el de ley birrefringencies principals (Ba), (Bo)
i (Bin), corresponents ales dades per les seccions normals a les bisec-
trius aguda i obtusa, i les seccions paralel'les al pla dell eixos Optics.

Aquestes variacions manifestes per grafiques rnostren els diversos
caracters dels cristalls d'una mateixa especie mineral continguda en una
roca, posant de relleu llurs fuses d'alteraci6.

En les plagioclasses s'estudiaren dites variacions en relaci6 amb
('augment de la quantitat d' anortita.

Mitjantcant els Bits metodes poguerem apreciar les esmentades varia-
cions en les diverses especies minerals d'una mateixa familia mineralOgica.

Els precisos i poc difosos metodes de deter ninaci6 dels feldespats
i Ilurs macles mitjantrant els metodes establerts per FEnoaow en 1196 i
perfeccionats extraordini riament tot seguit per ell per STRATONOwr[CU.
OUROUSSOFF, NIKITIN, DUPARC, SAHOT, Siou, FAIIRE, CARRASCO, GYSIN 1 REIN-

HARD han sigut aplicats at estudi d'algunes de nostres roques,donant-se a
coneixer Ilurs resultats en l'INS[ITUCIO CATALANA n'HISTORIA NATURAL, que
honora tant interessants metodes, contribuint a generalitzar Ilur adopciO.

Amb dites determinacions es dedueixen les relacions que uneixen la
composici6 del magmes, les condicions de consolidaci6 i el jaciment.

**

1

Els metodes teodolitics o universals

Aplicant els metodes teodolitics o universals, en les determina-
tions cristal•lografiques, geometriques i Optiques, no es precisen cristalls
hen desenrotllats ni seccions orientades en elles practicades; I'estlldi de
les constants es realitza directament en una de les diverses seccions ob-
servades en la preparaciu petrografica, sens necessitat d'esser desmon-
tada, mitjant4ant una serie de moviments que permeten orientar la secci6
ob;ervada en qualsevol posicib del espai i determinar directainent per
Ilurs coordenades la posicib de tota mena de plans i directions (cares,
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plans d'exfoliaciO; plans i eixos de 1'el'lipsoide; plans i eixos de macla) i
per tant establir les constants cristal•lografiques, geotnetriques i Optiques,
del cristall.

La situaciO d'un pla qualsevol ve deterrninat, senzillament, per
lkzirnut d'una traca en la secciO i la distkncia polar d'ella respecte la
normal a la preparacio.

La determinaciO dels plans de 1'el'lipsoide es realitza en an principi a
base de les curves d'igual extinci6 del mineral, essent la tecnica un xic
complicada e imprecisa, utilizant-se una plating de dos eixos; posterior-
ment, des de 1896, es fixa directament In posiciO dels plans de I'el'Iipsoide
utilizant la platina de tres eixos, poc despres d'haver-se constru'it el pri-
mer goniometre teodolitic.

FEDOROw realitza totes les operations en Ilunm polaritzada paralel'la,
fent «s tan sols de la convergent per precisar la posiciO dell eixos
Optics; SOUSA BRANDAO i ORUETA han fet tis de la l lung convergent amb Ines
fregfiencia.

Els microscopic petrografics universals o teodolitics . L'aplicaciO dels
metodes universals de Fenoaow a ('estudi dels minerals petrografics re-
quereix 1'us de determinats aparells adequats a poder amidar iota mena
d'augles de plans i directions en les rues diverses posicions de 1't spai.

L'obra de NIKITIN, i altres trehalls esnientats en la Ilista bibliografica,
descriuen la plalina teodolitica o universal utilitzada en dites investiga-
tions, ideada per FEDOROw en 1891, basant-se en el principi del teodolit,
com el seu goniometre teodolitic, i construida per la casa FuESS; i despres
per altres firmes; diverses modifications hi han aportat WRIGHT, SousA-
BRANDAO, BEREK, ORUETA, EITEL, BARNAT i WINKEL.

Una especial descripcib donen demes dels moderns microscopis teo-
dolitics o universals, de la casa Fuess.

Dels accesoris requerits en dites determinations s'en donen tota me-
na de details; especialment, de ('ocular universal de WRlonr amb estau-
roscopi, compensador i planimetre.

Un estudi especial ha fet NIKITIN dels segments esferics ideats per
FEDOROw per evitar les grans desviacions que sufreixen els raigs des-
pres d'atravessar les sections passant al mitja que els envolta, aixi coin de
les iuclinacions limits de In preparacio degudes als moviments de la pla-
tina teodolitica.

La comprobaci6 i ajust dels aparells i fixaciO de les positions fona-
mentals dels eixos en les platines teodolitiques es assumpte de primera
importancia, il'lustrant-nos sobre les causes dels errors possibles, que
conve evitar o disminuir, per fruir de bons resultats.

Errors comesos en la determinacio dangles. En les investigations
per dits metodes NIKri'IN ha fet ('estudi dels errors comesos en In determi-
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naci6 dangles, que conve tonir presents per la deguda correccio de les

Jades recollides; errors deguts a les variacions de I'espessor de les pre-

paracions i a les diferencies existents entre ('index de refraccio del mine-

ral i el dels segments esferics: essent necessaria la reduccio d'angles

aparents, en el mitja d'observacio, als reals en el mineral, i viceversa.

Dit autor ha nu.strat tanlbe els errors dels angles observats en les

diverses posicions de la platina universal, deguts a la mateixa causa.

La casa LErrz, ha constru'it una serie de segments que permet evitar

les reduccions esmentades, per correspondre ('index de cada segment al

del mineral estudiat.

Espessor favorable de la preparac16 . A NnuTIN es den I'estudi dels

espessor mos apropiat per realitzar la determinacib mineralogica anlb

la maxima precisio, donant an quadre que resumeix les seves deduccions.

La representaci6 dels elements cristai lografics . La sentiesfera o

hentisferi de NIKrnN, adoptada per DlI'ARC, i la projeccio estereografica,

adoptada per FenoRow i els seas deixebles, amb i'ajut dels transportadors

de FeDOROw i de WULFF de 20 cm. de diametre, i Ilurs auxiliars, la regla

estereografica de WULFF i FEboaow 0 el dispositiu de SOKOL, per dibuixar

grans cercles. el compas de tres puntes de FEDOROw i de HUICHINsoN han

contribuft a I'exit dels metodes universals per representar els elements

cristal'lografics amb precisio i comoditat.

Segons DUPARC, el transportador de WULFF, des d'el punt de vista

practc to mes aventatges que els demes, puix les nianipulacions son rapi-

des i suficientrnent exactes, seas necessitat d'instruments auxiliars.

Les reduccions d'HurcnlNSON, 12.6 cm, i les nostres, de 10 cm., resul-

ten molt comodes per la seva moderada grandaria, especialment utilit-

zant papers calc amb el limbe graduat impres.

Les sirnplificacions indicades per diversos autors i la notacio dels

elements faciliten les determinacions.

La simplificaci6 dels calcuts matemitics . El gran nombre de calculs

matematics en que es basen moltes de les determinacions per aquests

metodes ha donat Iloc a procurar Ilur simplificacio, per abreujar el gran

espai de temps que exigeix la resolucio.

Amb dites sirnplificacions els metodes de FEDOROw han pogut assolir

resuitats que d'altre faiso no haurien sight obtinguts.

Les taules i diagrames trigonornetriques, la regla de calcul, i gran

hombre degrafiques permeten la resolucio de moltes formules matema-

tiques, especialment trigonornetriques, amb promptitut i Ia deguda pre-

cisio.

En el curs de nostres treballs hem recopilat gran nombre de

diagrames que permeten la resolucio grafica, amb la deguda exac-
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titut, de les ecuacions en que es basen la major part dels metodes
petrografics ; a l'obra de NIKITIN, tradu 'ida per DuPARC , s'acompanyen belles
grafiques a gran taniany , indispensables en aquests estudis; altres mes
reduides son oferides per WRIGHT, en Graphical Methods in Microscopical
Petrography.

I I

Estudis d'orientaci6

La marxa de la determinacio es molt conlplexa pel fet del gran nom-
bre d'invest igacions que es porten a cap.

Els estudis d'orientacio son necessaris abans de sotmetre la pre-
paracio petrografica a I'investigacio pels metodes universals, per adquirir
una serie de dades que facilitin i facin mes rapida la determinacio.

El color del mineral, l'estat d'alteracio, Ilurs inclusions, l'idiomorfis-
me, I'index de refraccio, espessor, cares probables, plans d'exfoliacio,
macles, caracter optic, forma de I'el-lipsoide, angle dels eixos Optics,
signe Optic, birrefringencies principals, pleocroisnle, allargament, extin-
cions, probable sistema cristal'Ii i familia mineral a que pot pertanyer,son
dades que conve explorar abans pels metodes ordinaris, pera que l'aplica-
cio del metodes universals resulti fructifera.

III

Manipulacions preparatbries

Una serie de manipulacions preparatories son necessaries abans de
comencar les exploracions: intercalacio de la preparacio entre mig dels
segments esferics; col'locacio dels eixos en In posicio fonamental; il'lu-
minacio de la preparaciO, centrat del focus lluminos.

D'aquestes darreres manipulacions BEREK s'en preocupa amb interes,
per Ilur importancia.


