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Les dades cristal•Iografigties assolides gels metodes

universals de Fedorow

per

Jaume MAscer RmA (1)

X

Els cristalls maclats

Un dels res rltats rocs interessants yue han ofert els metodes univer-
sals de Fer)oitow en esser aplicets a I'estudi de les preparacions microsco-
pigires de les rogues ha est-it el coueixement dell cristalls maclats.

His diversos individus que els former es poden deduir per Ilur drsi-
/rtul it lrtmirtacio entre id -ols crenaIs, dennda a Ilnr diferent orientacio
opt Ca.

Investigacio del pla de contacte . Es fixa el pia de contacte (leis in-
dividus inaclats d'nna ntanera sembtant a corn es determine la posicio d'mra
cara o pia d'exf,fli.rcio, ainb la solo difereneia que les o;peracions han de
fer-se entre nicols creuats per millor fixer Ilur posicio.

Cal fer reurarcar que EI pla de contacie es normal al de la preparacio
quan no s'observen els feuumens a que donee Iloc els reccrbrimenls; Ilar
posicio es fixa amb mes exactitud si s'utilitza el nicol auxiliar superior.

Investigacio de I'eix i del pla de macla .-- Per investigar 1'eix de ma-
cla cal realitzar Ia projeccio del, dos individus maclats; o, al ntenys,
la dels plans de I'el-lipsoide i la (leis seas eixos anotant Ia nahtra respec-
tiva.

La determinacio de 2V, la de la birefringencia i la (leis angles
d'extincio del segon individu, g,neralment amb valors quelcom d ferents
dels trobats en el primer, cols pot servir per deduir la constancia o varia-
ciii de la contposicio quintica (leis dos individus maclats; o bc, per bnscar
el promig de les constants dedutdes.

Per trolmr I'eix de mach han de tracer-se en Ia projecci6 (leis dos in-
dividus els cercles maxims qtr, passer pets eixos de mateixa natnra

12,i. -- 71 Ilia interseccio fixa en tin sot punt la posicio de I'eix
de teach.

(1) Parts I, 11, ill, veure Btct, i.r:rr. febrer ae 1925, pp. 54-59; IV, V,
VI,juny, pp. 157-162; VII, uoventbre i desernbre, pp. 211 216, 251-259;
VIII, IX, desernbre , p. 260.
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Els tres cercles former nn petit triaiieje esfcric quan la determinaci6

no s'ha realitzat amb prop precisi6: Ilur centre de gravetat nlarca en

aquest cas la posici6 de I'eix de mach amb sufficient nproxiniaci6.

Recentnlertt BI-:RF.R lia descrit dos altres nii-lodes de procedir, e fi de

assolir nies precisi6.

El pia normal a 1'eix de niacin es naturalnrent el pia de muc/a del cris-

tall, el qual no in d'esser coufos anih el p/a de conlaclc //'/an d'associa-

lion, horn°acltsnn^^^chcncl desiguat hen soviet, per abreiijar,pla de macla.

Coordenades de I'eix de macla i del pia de contacte . - Les coordena-

des de I'eix de macla i les del pia de contacte es dedueixen directanlent

en la projecci6.

Ben soviet es fixen les coordenades respecte els eixos dell dos el'lip-

soides; el promig dels valors corresponents als dos individus donee les

coordenades de I'eix de macia i les del pia de contacte.

La major part deis inve.tigadors determinen les esuientades coorde-

nades pels promitjos de ies coordenades corresponents als dos ellipsoi-

iies; nosaltres preferim ado.)tar els dos sistemes de coordenades i aulb

elles fixar els eixos de macla ell la projecci6: el punt equidistant deis eixos

d'nna mateixa classe correspou a 1'eix desitjat.

Coin havem indicat en altres trehalls, la dnplicaciu de ^olncions aug-

menta les dades i afavoreix les determinacions, ja que in separaci6 qne

unites vegades presenten els dos elements projectats dona idea de Ia pre-

cisiu ohtingnda.

Investigacio del caracter de I'hemitropia . -Es tambe en la projecci6

on es dedneix el caracter de In niacla, veientsi cal referir-la it nna hemi-

lropia normal (1.7dchcn norma/ eselz) o a nna paral'lcla (Zoncnaclisen-

„resetz, h"antenparallel csetz); aixu es, si 1'eix de niacin es normal al pin

de contacte o b6 si esta contingut en ell i es parallel a una areste d'ella.

Tambe es poden tied air cis comnple.ros de Fenoaow ( liatile nornral-

gesetz) associacions d'henlitropies uorm.ils i paral leles, quan I'eix de ma-

cia es normal a an eix d'lieinitropia paral,lela, parallel, all see tom, a mina

de les arestes del pla

En les prilneres, quan la projeccio s'ha realitzat amb precisi6 el pal

lie I'eix de macia den coincidir exactaulent a.i b el de la cara de contacte.

Investigacio de la Ilei de macla . -- Aixi mateix es pot determinar en

la projecci6 la llei de macia, si tom observa amb quines cares o arestes

coincideix el pot del pia de contacte o be de I'eix de macia.

Notacio de Fenoiww.-En I'estudi dels cristalls nlaclats el petrugraf

rlis Fenoeow ha proposat una notaci6 per a les macles,seguida per NunnN,

DriAia , Besex, etc , esn)ecialnient orientada ais feldespats.

Les henuA•opies n9rmals s6n designades per la notaci6 de la cara

de contacte, tancada uaturalment entre parentesi; aixi, per exempie,
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(010) hernitropia normal, antb cara de contacte (010)

La hemilropia paral lela, antb tin trencat , el numerador del qual

porta la notaciu rte 1'eix de macla, tancada naturalment entre corxets; i

el denominador, la not,iciri del pia de contacte, entre parentesi; per
exentple,

[001] Itemitropia paral le]a, amb eix de utacla [001]

(010) i pla de contacte (010)

Els eomplexo" de FEDOROw, associacions d'hemitropics normals i pa-

ral-leles, antb nn trencat en el que el uunterador indica I'eix d'hemitropia

paral lela normal a 1'eix de rotaciti, i el denominador, el pia de contacte;

per exentple,

, '[001] complex. amb 1'eix de macla perpeod'cular a I'eix

(010) de hemitropia pa al lela [001] i pla de contacte (010)

En el gnadro es pot deduir la disposiciu clue cal donar a les Jades

per facilitar la invest igactu de les utacles.

Una de lee cacelles principals est;I destinada a In inveetigaciu dels

f lde:pats, a base de liars macles; ja tractarem d'agnests interessants nte-
t,,d, s rotes turd.

Flexio o desgast erosiu ? (1)
per

Jacinte EI.IAs

En cl canal del Mimd, en ternte de Vacarisses , el rnur de conglonte-

rats enemies del nord en tote la seva Ilargassada duns dos quilianetres,

des del collet de ponent o Pla de! Firlezi fins al ttinel de la via del Nord

anoulenat il/na Xica de Torrella , esth solcat per reguerons gels quals

s'hi escorren les aigiies de pluja qn'• van a parar al current collector o

torrent del Mini,) . Aquesta disposiciu de tarts reguerons parallels, fa que

I I Les observacions form fetes el d4 de rnaig de itY?G, dillans de Pasqua de Pentecos-

tes, anib nwtiu de concorre at segon Aplec terraseenc a San Salvador de les Espases, on

es benei la nova campana de I'ermita.


