Crónica
"CIENCIA",
P O R T A N T V E U D E VuASSOCIACIO
DE DIRECTORS D'INDUS.
T R I E S E L E C T R I Q U E S I M E C Á N I Q U E S " D E LT. E. M. A.
A l'objecte dsampliar el radi d'acció de CIENCIA
i facilitar que el sen contingut
assolcixi, dintre de les diferents activitats tecniques, la diversitat daspectcs que la facin
mes interessant ais lectors, la Direcció de CIENCIA
ha dos un acora amb /'"Associació de Directors d'Indústries Electriques i Mecániques", segons el qual aquesta entitat,
a Y igual que la "Societat Catalana de Ciencies Físiques, Químiques \
Matemátiques"
tindrá, en el successiu, la nostra revista com a portantveu.
A partir, dones, d'aquest mes, deixará de publicarse
el Butlletí que editava Vesmentada Associació i en el seu lloc aquesta entitat tindrá, a cada número de
CIENCIA,
una secció oficial on donará compte de la seva activitat. A mes, CIENCIA
acollirá,
d'una manera especial, en les seves pagines la coUaboració deis Directors
d'Indústries
El ec triques- i Mecániques de VI, E. M. A., els quals la trametran en el successiu d'una
manera assídua.
Com a conseqüencia de Yacord precedent, YAssociació, cada mes, repartirá ais seus
adherits la revista
CIENCIA.
Per altra banda, Y Associació de Directors d'Indústries
Electriques i Mecániques,
desitjosa d'aportar a Yactuació de CIENCIA
la máxima coUaboració, ha delegat cls
Srs.

Antoni

COMELLA I PAU, D. L Ei; Franéese

RIERA I NADEU, D. I. E.; Enric S O -

LER I TORRES, D. I. M., i Joan V I S A I LLACH, D. I. M., per a formar part del Comité
de Redacció de CIENCIA,
el qual es vcu així ampliat amb quatre clements de reconeguda competencia.
En entrar en vigencia Ventesa de la qual acabem de donar compte, CIENCIA
saluda cordialment Y"Associació de Directors d'Indústries Electriques i Mecániques" i fa
vots perqué la mutua coUaboració que ara s'inaugura sigui profitosa a ambdues organitzacions i, en definitiva, a la nostra Terra.
ÍL'ADMINISTRACIO DE " C I E N C I A "
A partir d'aquest número, la Llibreria Catatonía reprendrá Y Administrado
de
CIENCIA,
que ja havia tingut durant els primer s me sos de la nostra revista.
Així, dones, per tot alió que faci referencia a Yaspecte administratiu de la revista
calará adre car-se a Y esmentada empresa.

El c e n t e n a r i d'AtltOni Martí i F r a n q u é s
Del programa

biografíe:

En aparéixer aquest número de C I E N C I A s'hauran
ja celebrat els actes organitzats per l'Ateneu de Tarragona,, que anunclávem en Pedicíó precedent.
editat pels organitzadors del centenari copiem el següent resum
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"N'Antoni de MARTÍ F R A Q U E S , gloria de les ciéncies catalanes del segle x i x , íou
nat casualment al veí poblé d'Altafulla el 14 de juny de 3750, ja que la residencia deis
seus pares era a Tarragona, on es coneixien per Martí d'Ardenya, qualificatiu adquirit peí motiu d'ésser oriunds del lloc d'Ardenya.
Gran admirador de la natura, cultiva des de la seva joventut totes les ciéncies naturals, mereixent en tot moment la seva preferencia la Botánica i la Química, en les
que realitzá treballs d'investigacio de tal importancia, que ben aviat li feren adquirir
renom mundial.
Aquests treballs, ultra els altres raérits personáis que l'adornaven, li valgueren
l'ésser nomenat membre de les Académies de Ciéncies i de Medicina, de Barcelona.
A la nostra ciutat, per la que demostrá sempré una gran estima i admiració, col-labora a la fundació de diverses entitats científiques i culturáis entre les que podem recordar la Societat d'Amics del País de Tarragona i l'Académia d'Art.
Morí el preciar químic i naturalista el día 20 d'agost de 1932, víctima d'un atac
de feridura, després de 82 anys d u n a vida tan modesta coiti ortodoxa, d'intens treball
i exemplar ciutadania."
Durant els mesos d'abril maig i juny daquest any
han tingut lloc diverses conferencies a carree de distingits professors nacionals i estrangers.
El dia 9 d'abril ocupa la tribuna el Dr. Ernest Robert CURTIUS, qui parla d'"El
sentit de rhumanísme". Reivindica la necessitat d'encoratjar els estudis humanístics en
aquests moments de convulsions polítiques i económiques. Si s'origina un nou humanisme haurá d'ésser com una forma nova i total que ens dongui una nova espiritualització,
una nova sensibilitat i una nova sexualitat alhora.

Conferencies del Seminari de Pedagogía

Dues converses han estat a carree del Dr. G. VERME^LEN, professor de Psiquiatría
de la Universitat de Brussel-les. En la primera d'elles, tractá del tema "Examen del
carácter", desenrotllant els diversos métodes que s'han proposat per a fer Testudi i
classificació deis carácters. Cal establir una diferencia clara entre els carácters psicoplástics i els psicorígids, destriament que facilita molt llur estudi i análisi.
La segona conferencia íou dedicada a "Les pertorbacions del carácter en el nen".
Aqüestes es desvetllen entre els vuit i deu anys i mes tard entre els tretze i catorze
anys i corresponen a l'adaptació a la vida escolar i a la vida social, respectivament.
Una primera pertorbacíó, també molt interessant d'estudiar, apareix entre els dos i
tres anys, i está motivada per l'adaptació del nen a la vida familiar externa. Successivament, descriu la simptomática d'aquestes alteracions del carácter i proposa la classificació deis tipus anormals en dos grups: inf ants hiperemotius, expansius, i intants hipoemotius, inhibits. En un altre aspecte es classifiquen en psicopátics hereditaris i constitucionals, segons 1'origen de la pertorbacíó. I, finalment, existeix un tercer t:pus d'anormals, que anomena psicopátics de desenvolupament, els quals son aquells que sofreixen retards o anticipackms (precocitats) en la formació de llur carácter. Aqüestes tres
grans categories poden servir de base i punt d'orientació per a l'estudi deis infants
malalts del carácter i deis métodes mes adequats per a llur tractament pedagógic.
Altres dues conferencies foren professades per la Doctora Charlotte B Ü H L D R , de la
Universitat de Viena. En la primera d'elles desenrotllá el tema "Del joc al treball",
i al curs de la seva lligó estudia el procés del desenvolupament de l'activitat de l'ésser
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huma, des deis primers moviments mancats d'objecte i de significado, fins al treball
própiament dit.
La segona conferencia versa sobre "Les primeres relacions socials de Tinfant". Successivament, ana passant revista a l'activitat efectiva del nadó, que comenca a actuar
sobre les persones que el volten ais primers mesos de la seva vida. En una segona fase
del seu desenvolupament, des deis dos anys i mig o tres, apareix el complex d'antipaties i simpaties, i és precisament en aquesta edat' quan l'infant cerca l'amistat d'altres
de la seva edat. Una vegada atenyen l'edat escolar, la convivencia continuada determina mes estretes relacions, i és la seva actitud davant deis jocs la base d'observació
mes fructífera. Entre els 9 i 12 anys, els nois assoleixen una major llibertat física i
familiar i prefereixen els jocs que deixen un marge mes ampie a la iniciativa particular. Finalment, en la darrera fase, que arriba fins ais 18 anys, el noi accentua la convivencia i a la vegada selecciona cada \egada mes els companys segons afinitats. Aleshores assoleix la maduresn social.
Cal esmentar, així mateix, les següents Conferencies professades al Seminan de
Pedagogía:
" L a nostra posició pedagógica", peí Sr. Pere VERGÉS, director de l'Escola de Mar
(21 de maig).
"Com es descobreix l'escolar anormal", peí Dr. Jeroni MORAGAS, i
"Qué ha de fer el mestre davant un escolar commocionat", peí Dr. GARCÍA TORNEL
(totes dues el 7 de juny).
"El deficient a l'Escola", peí Dr. Joan ALZINA T M E L I S , director de l'Institut Municipal "Vila J o a n a " (8 de juny).
" P e r a la metodització de la lectura global", per la Sra. Anna RUBÍES (15 de juny).

Estat actual de Tensenyament a Franca

El Consell de Cultura de la Generalitat organitzá una
conferencia del Sr. M. PETIT-DUTAILLIS, que fou celebrada el dia 27 d'abril a la sala del Consell de la nostra
Universitat. El conferenciant, director de 1'" Office national des Universités et Ecoles
frangaises", tractá de l'organització de l'ensenyament a la veína República, aturant-se
potser excessivament en la complicado burocrática deis trámits i dient només com de
passada el que feia referencia a métodes d'ensenyament, treballs d'investigació i altres
activitats que haguessin pogut interessar.

Conferencies SObre
cultura catalana a

L'Associació professional d'estudiants de Filosofía i
Lletres, sota el patronatge de la Facultat ha organitzat un
la U n i v e r s i t a t curs de conferencies sobre geografía, historia, llengua, literatura, art, filosofía i folklore de Catalunya. Les conferencies han comengat ja, amb un
éx!t molt falaguer, que demostra la necessitat d'organitzar i articular d u n a manera
convenient Fensenyament d'aquestes matéries. Tenint en compte la data en qué han
comengat, s'ha dividit el curs en dues parts: la primera d'elles s'ha descabdellat durant
la primavera i la segona tindrá lloc per la tardor d'aquest any.
Les conferencies de primavera son les següents:
JAUME SERRA HUNTER, L'esperit modernitzat en els pensadors de la Catalunya
vuitcentista (5 d'abril).
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Josep PUIG i CADAFALCH, El primer art roma a Catalunya ( u d'abril),
Pau VILA, La fesomia geográfica de Catalunya (19 d'abril).
Pere BOHIGUES, Les biblioteques a Catalunya a l'época medieval (25 d'abril).
Pere BOSCH GIMPERA, La Catalunya primitiva (3 de maig).
Feliu ELIES, L'any 1850: Renaixenca sobtada i fecunda de les arts plástiques a Catalunya (9 de maig).
Joaquim FOLCH I TORRES, La pintura románica a Catalunya (17 de maig).
Tomás CARRERAS I ARTAU, Carácter del pensament filosófic a Catalunya: el fons
nacional i els aspectes europeus (23 de maig).
Jordi RUBIO, Ramón Llull i la seva significado literaria (30 maig).
Jaume PAHISSA, Catalunya i la Música (6 de juny).
Elies SERRA RAFOLS, Servitud i esclavatge a la Catalunya medieval (16 de jcny).
César MARTINELL, L'arquitectura cistercense a Catalunya (20 de juny).

Academia de
Ciéncies i ArtS

Sota la presidencia del Sr. Marqués de CAMPS, aquesta
corporació celebra, el dia 14 de maig, la Junta general ordinaria corresponent al mes esmentat.
L'académic numeran Sr. Lluís MASRJERA, llegí un treball de torn intitulat ' ' A s
pecte científic de la producció cinematográfica". Després d'exposar l'estat actual de
la producció de pel-lícules en el nostre país, passá a ocupar-se de les possibilitats de la
seva realització, extenent-se en consideracions sobre la concepció artística en el terreny cultural i en l'escola d'argumentació.
En parlar de la plástica cinematográfica, féu remarcar la importancia de les liéis
de la perspectiva sobre la pantalla i exposá alguns judicis personáis referents ais efeo
tes de llum i a la manera d'aprofitar la natural donades les condicions climatológiques excepcionals del nostre país; s'ocupá, també, extensament deis valors fotogénics deis colors.
Parla, també, de la caracterització, moviment i agrupació deis personatges, establint les diferencies que separen, en aquest aspecte, el cinema del teatre. I acaba iíidicant que els nous directors cinematografíes haurien de preparar-se en les Escoles de
Belles Arts convenientment utillades.

L'académic numerari Sr. Josep COMAS I SOLA comunica els resultáis de les observacions i cálcul referents al cometa Carrasco obtinguts peí personal técnic de la
Secció Astronómica de l'Observatori Fabra, i en els quals han intervingut els Doctors
POLIT 1 FEBRER i el dissertant. Segons aquests cálculs, i a base d'una órbita parabólica, el cometa passá peí periheli el 3 de desembre de 1931; com que aquesta distancia
perihélica és de 2.3788, prenent per unitat la distancia mitja de la T e r r a al Sol, la
inclinado del pía de l'órbita ha resultat ésser igual a 59°4o\

L'académic corresponent i Director de l'Observatori de l'Ebre, P. Lluís RODÉS,
presenta una nota sobre la recent instal-lació d'estrelles en la cúpula del Pabelló Landerer, de l'esmentat Observatori, en les dues formes d'aspecte aparent del cel, amb
melinació de quasi totes les estrelles visibles a simple vista, i reproducció estereoscó-
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pica, per mitjá de lamparetes eléctriques, deis 69 Sois ve'ins al nostre, dins d'una
esfera de 200 bilions de quilómetres de radi. El P . RODÉS descrigué el procés científic seguit en la realització d'aquest treball i enumera al final les característiques deis
sistemes mes notables representáis en el model.

Finalment, el mateix Sr. COMAS I SOLA dona compte deis experiments efectuáis peí
Dr. A. CHARBONNEAU, que col-labora en la Secció Astronómica de l'Observatori Fabra, per a lograr la visió directa de la corona solar sense necessitat de recorrer ais
eclipsis de Sol. Segons l'autor d'aquests experiments, tais propósits han estat assolits
servint-se d'una determinada combinado de filtres de color, adaptats a un tub convenientment diafragmat.

Indicador Bibliográfic
Recents publicacions de la Junta de Ciéncies

Naturals

Acaben de sortir de premsa quatre noves publicacions de la Junta de Ciéncies Naturals de la nostra ciutat. Totes quatre constitueixen interessants aportacions a la nostra bibliografía científica.
Amb el núm. 2 de la serie geológica (vol. V I I I ) ha sortit una breu Memoria del
nostre col-laborador, el Dr. Jaume MARCET I RIBA, titulada "Antigües platges marines
fossilíferes a la costa catalana".
Amb el núm. 5 de la serie malacológica acaba de sortir una altra Memoria del
Sr. J. B. DE AGUILAR-AMAT, sobre "Alguns mol-luscos de Ceylan, India i Indoxina".
El núm. 3 de la serie mineralógica ha estat redactat peí Sr. Vicents SORIANO I
GARCÉS i tracta d'alguns minerals d'Espluga de Francolí (Tarragona) que pertanyen a
les col-leccions del Museu de Ciéncies Naturals de Barcelona.
Fora de la serie ha estat publicada una memoria que duu el títol de "L'Aquárium de
Catalunya". Conté el projecte que l'arquitecte Sr. RAVENTOS ha fet per a la instal-lació
del futur aquari de Montjuíc, que será el mes gran del món si arriba a portar-se a cap
la seva construcció al local del restaurant d'Ambaixadors (Exposició).
L'obra de cultura de la Generalitat

de

Catalunya

Sota aquest títol ha estat imprés un volum destinat a donar a conéixer les noves
institucions de cultura de la Generalitat. H i son publicats una serie de documents del
major interés i en capítols diferents es tracta de la catalanització de l'ensenyament, de
l'organització de l'ensenyament primari i de l'Escola Normal de la Generalitat, de les
normes redactades per a l'ensenyament secundari i reglament de lTnstitut-Escola de
Barcelona, etc., etc.
El treball i les aptituds deis interprets

paríamentar is

Ais "Anals de lTnstitut d'Orientació Professional" s'ha publicat el report presentat
peí Sr. Jesús SANZ, professor de l'Escola Normal de la Generalitat^ a la sisena Conferencia Internacional de Psicotécnia de Barcelona (1930). Tracta detingudament del punt
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de vista social, de la técnica del treball, del problema de la fadiga, de la selecció i formado professional de l'intérpret i de la seva higiene professional.
Comité d'aigües

subterránies

Acaba de sortir el primer número del "Butlletin du Comité d'etudes des eaux souteraines". Aquesta entitat té el seu estatge social a Rabat (Marroe francés) i compta
amb membres en diferents llocs d'Europa i Nord de rÁfrica. A Barcelona hi ha una
delegació a carree del Dr. Mariá FAURA I SANS.
El primer número d'aquest Butlletí conté, ultra els reglaments i altres documents,
una serie d'articles i extractes de comunicacions: R. SURCOUF, "L'irrigació deis palmerals"; R. FREY, " L a composició mineral de les aigües i la seva representació gráfica"; P. Russo, " Observacions sobre les dunes fixades ie la costa atlántica del M a r roe i llurs nivells a q ü í f e r s " ; P. LANDOSSQUE. "Sobre el coeficient d'erosió de la conca
de l'Oued Bon R e p r e g " ; P . Russo, "Hidrogeologia de la regió des de Safi a.Mazagan,
dita Sahel, i deis voltants de S a x " .

La coostitució física del planeta Mars

H . BOHLIN resumeix en un interessant treball l'estat actual deis estudis sobre Mars.
El descobriment deis famosos "cañáis" descoberts sobre
el planeta Mars per l'astrónom italiá SCHIAPARELLI ha donat lloc a interessants discussions, en les quals s'afirmava, per una banda, que es tractava d'obres artificiáis
construides per éssers racionáis, mentre que d'altres titllaven aquesta suposició de
pura il-lusió. Observacions mes recents han demostrat la certitud de Texisténcia deis
cañáis; pero deixen plantejat el problema de llur origen. És que es tracta d'escletxes
en la superficie del planeta o cursos d'aigua formats per la fusió deis glagos polars
de Mars?, o bé son línies de vegetado? Tot aixó porta a la pregunta de si existeix
a sobre de Mars el vapor d'aigua i ádhuc una atmosfera.
L'empleu de pantalles de vidre colorat ha facilitat molts estudis de la superficie de
Mars, en particular amb ocasió de les darreres oposicions del planeta. Així, hom s'ha
adonat amb sorpresa que la superficie planetaria es dibuixava amb mes nitidesa, quan
es posava davant de l'ocular la pantalla vermella de SCHOTT (Jena). Les formacions
fosques—cañáis i golfs—es destaquen aleshores mes clarament i amb línies precises,
i el color general de la superficie passa del groe roig al groe pur. La pantalla elimina
el groe, el qual sovint barrejat al roig de la superficie, és atribuit a la reflexió de la
llum solar per Tatmosfera del planeta. Amb aquesta pantalla la deformació deis detalls
de la superficie és molt atenuada, la qual cosa permet confirmar l'existéncia d'una atmosfera al voltant de Mars.
No s'ha pogut comprovar, pero, la formació de deltes.
Peí que fa a la coloració de la superficie, es pot acceptar que aquest to rogenc prové
de la materia que la forma (óxids de ferro segons A R R H E N I U S ) . La coloració groga
de la circumferéncia, que fou remarcada pels observadors ja fa mes de cent anys, ha
d'ésser atribuida a la reflexió de la llum solar sobre l'atmosfera. La formació anomenada Helias es manté sempre groe-blanca. Aquesta diferencia és atribuida, en relació a
les altres parts de la superficie, al fet que el nivell d'Helias és prou enlairat per a afavorir la formació de neus.
En quant a la temperatura, hom ha assignat a Mars temperatures mitjanes de—^30° C.
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a—15° C. En general s'ha adoptat per a la relació entre la quantitat de llum reflectida
peí planeta i la llum total que rep del Sol, el valor determinat per MULLER, de 0.27.
Donada Taita capacitat de reflexió de l'atmosfera de Mars, aquest número de 0.27 ha
d'ésser reduit sensiblement; el seu valor probable ha d'ésser evaluat a 0,15. La temperatura mitjana del planeta pot calcular-se aplicant la llei de STEPHAN, segons la
qual l'energia emesa en la radiació d'un "eos jiegre" és proporcional a la quarta potencia de la temperatura absoluta de la superficie; pero com sigui que la definició
de la temperatura mitjana és molt vaga (pensi's, sino, en les diferencies considerables
de temperatura que existeixen entre l'equador i els pols terrestres), el professor E .
SCHANBERG, director de l'Observatori de Breslau, proposá un nou métode que consisteix a comparar les temperatures deis llocs corresponents de la Terra i de Mars,
en el qual parteix de la considerado que la radiació solar que arriba a l'exterior de
l'atmosfera de Mars, calculada segons les segones potencies de les distancies deis
dos planetes al Sol, no és mes que la meitat de la que arriba a la Terra. Així, en
un indret de la Terra on la temperatura és de 2y°C, la temperatura corresponent a
Mars será de m n ° C .
La transparencia extraordinaria de l'atmosfera de Mars dona a comprendre que
és d'una densitat menor que la de la Terra. H o m sap que les molécules deis gasos
que composen Tatmosfera son dotades de velocitats que les arribarien a allunyar del
planeta, si Tatracció d'aquest no les retingués. Quan la massa del planeta és poc considerable, les molécules poden lliurar-se de la seva atracció i escapar-se en l'espai;
l'astre perd, així, la seva atmosfera. Hom suposa que fou aquest el cas del planeta
Mercuri i el de la Lluna.
Aquesta pregunta la contesta RAMAUER negativament considerant les velocitats de
les molécules de diversos gasos i recolzant sobre les "superficies de x o c " ; els cossos
celestes posseirien el poder de reteñir llur atmosfera amb una forca mes considerable
de la que hom havia suposat fins ara.
Els resultáis teórics indicats semblen anar d'acord amb les mesures directes de les
temperatures de diverses parts de la superficie de Mars fetes per GOBLENZ i NICHOLSON. La temperatura de Mars seria, dones, suficientment elevada per a afirmar-la
compatible amb les condicions hidrográfiques i meteorológiques que deuen existir
sobre d'aquest planeta.

La temperatura
de l e s estrelles

Aplicant la teoría de ZANSTRA ais resultáis de les recerques de C. S. BEALS referents a la línia d'emissió 4686 de
l'heli ionitzat en l'espectre de l'estrella
H . - D . 192163
Wolf-Rayet, M. V. AMBARZUMIAN, de l'Observatori de Poulkovo, ha trobat com a
límit inferior de la temperatura T=ó5.ooo°. E n algunes estrelles Wolf-Rayet, la intensitat de la línia 4686 és molt mes gran, la qual cosa fa preveure temperatures encara superiors.

L'estrella doble
O Sigma
5 4 7

Segons les evaluacions del S r. P . BAIZE, el paral-laxe mes
probable d'aquesta notable estrella doble és de o"13, go
que
correspon
a una distancia
d'una
mica mes de
25 anys-llum, o 237 trilions de quilómetres. La distancia aparent de les dues estrelles
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composants és, actualment, de 5 " aproximadament; per tant, llur separació real és,
almenys, de 5 1/2 mil-liards de quilómetres. Llur massa total seria igual a 0.36 de la
massa del nostre Sol. El radi de cada una de les estrelles esmentades seria igual a
156.000 quilómetres, és a dir, menys del quart del radi solar, i el volum de cada una
1/88 del volum del Sol; la massa d'aquest fóra 2,78 vegades superior a la massa de
cada una de les estrelles. De les dades precedents deriva la conseqüéncia que les estrelles esmentades teñen una densitat 32 vegades superior a la del Sol, i 45 vegades
superior a la de Taigua. La temperatura efectiva de l'estrella doble sembla vorejar
els 4.500o. L'estrella doble en qüestió vindria a formar un sistema de dues estrelles
nanes roges, de forta densitat. Si determinades hipótesis emeses peí Sr. P . BAIZE son
certes, hom pot considerar que l'estrella estudiada ens ofereix una imatge bastant
exacta deis darrers estadis, no solament de la vida térmica de les estrelles, sino, també, de l'evolució mateixa deis sistemes dobles.

L'aire mig i
V estratosfera

E n una memoria presentada peí Sr. R. SOREAU a la ''Société
des Ingenieurs Civiles de France", Tautor resumeix les exploracions de l'atmosfera realitzades, tant per globus com per bal-lons
sonda; després d'algunes remarques sobre la precisió de les mesures, discuteix les equacions sobre de les quals es basa la determinado de l'altitud en fund ó de les característiques de l'atmosfera: pressió, temperatura i pes específic. E s tudia, després, una atmosfera virtual resultant de sondeigs i que ell anomena "aire
mitjá"; aquest concepte precisa la forma mes probable en qué evolucionen les característiques de les atmosferes reals, salvant els errors sistemátics de les observacions.
Considera, successivament, els treballs de TEISSERENC DE BORT, del Prof. GAMBA, de
l'Observatori Lindenberg i detalla els propis treballs en la materia comengats en 1919.
Tot seguit, entre altres consideracions relatives a les característiques de Taire mitjá,
estableix una comparació deis métodes indicats mes amunt, seguida de l'estudi d'un sistema que té en compte la composició de Taire. Assenyala el rol de les taules que donen
les característiques de Taire mitjá en funció de l'altitud en aeronáutica, així com les
formules aproximades que tradueixen aqüestes variacions. És estudiada, també, la qüestió de la propagació vertical del so entre altituds que varíen de o a 30 km. Les consideracions precedents, basades sobre observacions, no teñen valor per a una altura
máxima de 30 km. Mes enllá, cal procedir per extrapolació i seguint liéis hipotétiques. Abans d'exposar les quatre liéis hipotétiques de la variació de la temperatura,
d'acord amb les quals ha intentat de determinar les característiques de Taire mitjá entre 30 i 100 km, Tautor descabdella algunes consideracions preliminars sobre la temperatura de l'atmosfera. Finalment, tracta del problema de la propagació de les ondes
sonores a grans distancies per l'atmosfera.

La puresa de
les hormones

El D r . J. C. A U L , de Boston opina que la puresa extremada
de les hormones artificiáis que s'obtenen avui dia, és perjudicial a
llur eficacia. Aixó fóra degut a qué Textracció de cristalls purs
d'hormones requereix la dissociació del producte natural, amb go que s'obté un " p r oducte degradat" al qual manca alguna cosa d'essencial que figura en les hormones
que les glándules segreguen del eos.
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L'origende
la v e l l e s a

Fins al present, la majoria d'estudis relatius a la vellesa i a la lluita contra d'ella afectaven, essencialment, el punt de vista sexual. Les
modernes concepcions sobre la qüestió s'aparten d'aquesta polarització
única i preñen en consideració tot una altra serie de fenómens vitáis: examen del metabolisme i de les condicions de nutricio, oscil-lacions de funcions de protecció, el rol
de la fadiga i del somni, les funcions de creixenc^a, la immunitat i, finalment, l'heréncia. E l Dr. D. KOTSOVSKY, en un recent estudi publicat a Ergebnisse dcr Physiologie,
treu la conclusió que tots els teixits finament diferenciáis, i particularment el sistema
nervios,, experimenten un afebliment progressiu de llur immunitat contra els productes o tóxics de llur propia activitat vital. És en la insuficient eliminació d'aquests
productes tóxics que resideix la causa principal de la vellesa.

B.

C. G.

El D r . PASTEUR VALLERY-RADOT comenta l'accident de Lübeck a la
Revue des Deux Mondes i es declara decidit convengut de la vacuna BCG.
"Fins a la data—diu—han estat practicades prop d'un milió de vacunacions amb
el BCG. Tant per les observacions mediques com pels experiments de laboratori, el
métode ha provat la seva inocuítat: aquest és un f et actualment adquirit. E n quan:
a la seva eficacia, aquesta és reconeguda per la gairebé unanimitat deis observadors
que Than aplicada. Sembla fora de dubte, que en un avenir próxim, aquesta vacuna
s'estendrá mes i mes. Pero per a arribar a judici definitiu, cal esperar el testimoni deis
anys. Si gairebé tots els infants vacunáis segons el métode indicat peí Prof. CALMETTE
assoleixen els vint anys sense haver presentat infecció tuberculosa, qui podrá negar»
encara, l'eficácia del BCG? Igual que la vacuna jenneriana contra la verola i que la
vacuna pasteuriana contra la rabia, aquesta vacuna haurá conegut aferrissats detract o r s : pero aixó només será un record. La humanitat posseirá, finalment, el remei contra
el flagell mes mortal que hagi conegut des del principi de la seva historia."

Resulta d'una comunicado del Sr. BLANCHARD a la Societat de Patología exótica
que en la lluita contra la tuberculosi en els llocs negres de TAirica, el BCG és 1'arma
mes práctica i mes eficag. El percentatge mitjá de la mortalitat global deis tractats
s'ha mostrat, durant els anys 1928-1930, de prop de 12 % inferior al deis no tractats.

El bicarbonat de SOdi
i el sex e deis infants

Si les informacions del professor berlinés D r . U N TERBERGER son certes, l'insoluble problema de determinar a voluntat el sexe d'un ninfant fóra la cosa mes

senzilla del món.
E n efecte, l'esmentat D r . UNTERBERGER ha anunciat en un diari medie de Berlín,
que 1'ús de bicarbonat de sodi resol el problema. Diu que des de fa dos anys ha observat que les dones que tractava, per altres motius, amb solueions de bicarbonat de
sodi, posaven al món xicots quan esdevenien mares. E l Prof. UNTERBERGER aconsella,
dones, a totes les dones desitjoses de teñir filis máseles d'emprar solueions dil-luídes de
bicarbonat de sodi.
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E n el
número darrer de C I E N C I A donávem una nota r e lativa al tractament de la parálisi general per la malaria, métode que es deu al metge austríac Dr. Wagner JAUREG. Com s'esdevé sempre en aquests
casos, la nova técnica de JAUREG ha estat sotmesa a la crítica d'altres col-legues a
l'objecte de comprovar les seves informacions i derivar-ne conclusions certes.

Malariaterápia

Tot recentment, el Dr. MATERNA ha descobert en el fetge de sis malalts afectats
de parálisi general, que tractats per la malariaterápia morien en el transcurs del tractament o poc després, lesions acusades i, sobretot, lesions de necrosi. Les lesions de
necrosi, que han estat descrites una sola vegada en el paludisme d'inoculació, son ben
conegudes en el paludisme tropical, pero hi semblen menys esteses. L a necrosi pot
ésser considerada adés com el resultat d'una sensibilització, deguda a la inoculació
d'albúmines heterogénees, adés com la conseqüéncia de les alteracions vasculars.
Deis sis casos descrits peí Dr. MATTERNA, WAGNER-JAUREGG n'elimina tres. E n els
altres tres, en qué la mort fou atribuida al paludisme, el Dr. WAGNER-JAUREGG creu
que el resultat potser hauria estat diferent si s'hagués emprat el seu métode, que consisteix a atenuar les crisis mitjancant petites dosis de quinina, aturar-Íes per alguns
dies i, ádhuc, practicar la cura en dues vegades.

Un nou isótop
del c o u r e

S'anuncia

el descobriment

d'un nou isótop

La troballa es deu

a la Prof.

Edna

R. B I S H O P ,

ció

d'Alabama.

Amb

aquest

experimental

son

del coure.
de l'Estatres

els

isótops coneguts del coure; els dos anteriors, de pesos atómics 63 i 65, i el nou que
posseeix un pes atómic inferior a 63. Cal recordar que el Prof. Harold C. U R E Y , de
la Universitat de Colúmbia, havia ja previst l'existéncia d'un isótop de coure de pes
atómic 61.

Les maquines térmiques
a Vapor d e mercuri

Una firma americana, la Harford Electric
Light
Co. instal-lá a la seva manufactura de South-Meadow,
un grup turbo-alternador a vapor de mercuri de 10.000

k W . Se sap que d'acord amb el teorema de Carnot, un motor térmic a vapor de mercuri
ha de donar un rendiment notablement superior al d'una máquina a vapor d'aigua, ja que
el mercuri bull a una temperatura molt superior a la del punt d'ebullició de l'aigua i
la diferencia entre les temperatures de les dues fonts, calenta i freda, es mes gran
que en la máquina de vapor ordinaria. Una de les particularitats mes interessants de
la instal-lació, és que els condensadors a mercuri serveixen, al mateix temps, de caldera per a la vaporització d'aigua. Aquesta installació que funciona des de fa molts
anys, ha donat bons resultáis; el consum net de carbó de 7-&)0 calories h a estat de
330 grams per kilo. Recentment, els aparells han estat revisats i la turbina desmuntada i s'ha trobat que totes les superficies d'aquesta están en bon estat; les aletes no
tenien ni erosions ni punxades. E n el condensador s'ha remarcat que el costat del
mercuri era absolutament net, mentre que en el costat del vapor d'aigua s'havien format importants dipósits.
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F a b r i c a d o d e l'óxid

La "Société Anonyme des Mines et Fonderies de zinc
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f7 Sota la influencia d aquesta temperatura, la massa s'ísseca i s'escalfa progressivament.
La reaucoo té lloc en la zona de reacció, on hom manté una temperatura de I2S o°
aproximadament. Pero com que l'atmosfera de. forn és oxidant, el metall, d'antuvi
ll.berat crema immediatament i l'óxid format és arroscegat peí corrent gaseós que
es extret del forn mitjancant un extractor. L'escória s'evacua a la base del forn Una
feble quant.tat doxid de zinc es separa, en primer lloc, deis fums, per simple precipitado; la .najor part, a l'estat de pols tenue, pero rica, constitueix el producte
comercial . es recollida en aparells especiáis per precipitació eléctrica
Esquemáticament la manufactura compren: un distribuídor-mesclador en el qual
es abocada la mésela calamínica-coc menut (35 per cent en pes de coc fi per 6 S per
cent de res.dus humits). Després d'un primer bragatge la materia passa aUn mesclador de fons perforat sobre del qual roden dues pesades moles circulars
d eix hontzontal, que deixa la mésela a punt per a la cocció.
Un forn análeg ais de les fabriques de ciment. Fa 40 metres de llargária i 18<
metres de diámetre útil. El seu revestiment és format de maons aluminosos. El forn
que treballa constantment a depressió, és escalfat per mitjá de carbó polvoritzat Els
gasos que surten arrossegant l'óxid de zinc format, passen d'antuvi a una primera
cambra on es dipositen les pols granades i insuficientment riques en zinc. Després passen a:

Una instal-lació Cottrell, en la que precipiten gairebé integralment (09.6 per cent)
els pols impalpables de zinc ric.
L'escória, de consistencia pastosa, s'escola del forn de manera continua. És rebutía directament per un transportador i evacuada després de refredament.
^ Els gasos expulsáis a l'atmosfera no contenen sino traces d'anhídrid sulfures,
d'anhídrid carbónic i de vapor d'aigua.
La installació, afegeix el Sr. ORBAN, está proporcionada per a tractar, per terme
mig, 130 ton de schlamms calamínics humits per vint-i-quatre hores.
En quant *'- l'óxid produit, conté, per terme mig, 60 per cent de zinc, i el rendiment "metall" de l'operació oscil-la entre 85 i 90 per cent.
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El parto internacional de for^a
e l e c t r o m o t r i U

Com és sabut, el volt internacional es defineix en funció
de la resistencia d u n a columna de mercuri i de la intensitat
d'un corrent que travessa un voltmetre de nitrat d'argent.
P e r o aquest volt no constitueix un mitjá práctic de compar a d o i la seva realització no pot proporcionar un patró cómode de torga electromotriu.
Degut a aixó, s'adoptá, en 1893, l'element patró de WESTON de sulfat mercurios, mercuri,
sulfat de cadmi i amalgama de cadmi. El valor de la forga electromotriu de la pila patró
fou fixat, en J908, en 1,0184 v a 20°C per la Conferencia internacional de les unitats i
patrons eléctrics de Londres. Posteriorment, en 1911, després de nombrosos assaigs
efectuats per instigació de la Comissió electrotécnica internacional, el Burean of
Standards reduí aquest valor a 1,0183 v per ais Estats Units. Durant els anys de
1924 a 1928, la comparado de la pila patró del Burean of Standards i d'un grup de
trenta sis elements dipositats al mateix Burean of Standards permeté constatar una
separació d'aproximadament 8 microvolt entre la forga electromotriu de la primera
i la mitjana deis altres valors; per altra banda, els valors relatius del volt així definit varíen en els diferents paísos i les separacions máximes preses en relació a la
valor mitiana son de—5X10- 5 v a l ' U R S S i de -f 5X10- 5 V a Franga. L'autor precisa
les qualitats requerides per aqüestes piles perqué puguin servir de patró i l'atenció
amb qué ha d'ésser realitzada llur fabricado i manutenció.

Noil ti pus de generador p e r a s o l d a d u r a

F . B. HORNBY descriu a la General Electric ReiÑéto, un nou generador per a soldadura del tipus d'induit
bipolar amb camp tetrapolar constituit per un camp principal saturat i un camp transversal no saturat defasat de 90o en relació al primer;
l'ordre deis pols en desplagar-se en el sentit de les agulles d'un rellotge és N S S N .
Els dos baláis A i B que lliuren el corrent de soldadura son situats seguint la línia
neutra entre dos pols oposats. El circuit d'excitació és unit sobre el balai A i sobre
un balai auxiliar E situat entre B i A. Quan el generador és carregat, la reacció
d'induit actúa en el mateix sentit que el camp principal, pero s'oposa al camp transversal; com que aquell és saturat, la reacció d'induit no afegeix res al flux que travessa el seu circuit i la tensió entre E i A resta prácticament constant; al contrari,
hi ha una disminució efectiva del camp transversal, d'on resulta que la tensió entre
B i E decreix rápidament quan la cárrega augmenta i ádhuc esdevé negativa, sense
canvi del flux en el camp principal, la qual cosa manté constant la tensió d'excitació.
Cal remarcar que la reacció d'induit sola és suficient per a produir la tensió desitjada,
pero a condició que la generatriu treballi a plena cárrega; per al cas de débits reduits,
s'ha previst un enrotllament suplementari, l'acció del qual es resta de la del camp
transversal i s'afegeix a la de la reacció d'induit directe.

La máquina per a
assaigs m e s gran
: : ; del m ó n : : :

Els tallers de la Baldwin-Southwark Co. han constrult
una gran máquina que permet assajar a la compressió column e s de fins a 10 m de longitud sota una cárrega de 120 ton i
a la tracció barres de 10 m amb cárregues fins a 135 ton.
L'espai Iliure entre les columnes és de 3 m i la taula mesura 3,60 m de llarg. La Uula
és fixa i reposa directament sobre els fonaments, el pes deis quals és, aproximada-
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ment, de 215 ton; la cárrega és transmesa des del cilindre al capgal móbil per dues
tiges roscades d'acer al vanadi de 305 mm de diámetre 17 m de llarg, unides al capgal per llargs bulons de bronze. Aquest sistema permet de fer variar la distancia
entre les taules fixa i móbil. P e r a efectuar les lectures i examinar les provetes els
operadors es desplacen mitjangant un ascensor.
Aquesta máquina ha estat instal-lada a la Universitat de California.

La desarsenització deis a l i m e n ts

E l Prof. TAFEL, de Breslau, ha publicat alguns resultáis
complementaris relatius a l'eliminació de l'arsénic deis ahments per escalfament en presencia de pirita. Els arseniurs
de ferro, de coure, de níquel i de cobalt escalfats en una atmosfera neutra de
nitrogen o óxid de carboni, son dissociats en forma que assoleix, per a l'arseniur de
coure, proporcions considerables (fins a 40 per 100). Si l'atmosfera neutra és substituida per una d'anhídrid carbónic. els arseniurs es comporten gairebé de la mateixa
manera, pero el gas reacciona sobre el ferro unit a l'arsénic i l'oxida. L'escalfament
de l'anhídrid carbónic a 1.000o de^composa, així, gairebé del tot l'arseniur de ferro,
amb separació d'arsénic elemental. U n escalfament en un corrent d'aire condueix a
l'oxidació de l'arsénic i, per consegüent, a una descomposició mes intensa deis altres
arseniurs; pero la desarsenització s'atura a un moment donat degut a la formado de
compostos arsenicals insolubles. E n canvi, en presencia de la pirita, la descomposició
continua.
Per poc que la quantitat de pirita sigui suficientment elevada, hom arriba a realitzar una desarsenització completa, en abséncia de l'oxigen de Taire, a temperatures relativament baixes (700o), ádhuc quan es tracta de compostos de metalls de forta afinitat química vis-a-vis de l'arsénic (níquel, cobalt).
Segons tota versemblanga, en aquest cas és el segon átom de sofre de la pirita él
que reacciona, puix que l'addició de sulfur de ferro ordinari no produeix, prácticament,
cap efecte. E n canvi, si s'escalfa en presencia de pirita i en un corrent d'aire, les temperatures necessáries per a realitzar una desarsenització mes o menys completa son
forga mes elevades. E s tracta, probablement, d u n a intervenció deis productes d'oxidació gaseosa de la pirita. El fet que el sulfur de ferro actui, en aquest cas, de la mateixa manera que la pirita confirma aquesta hipótesi.

Fundacíons per afaVorir l e s c i e n c i e s

Noruega posseeix importants fons reunits generalment
entre el públic i rarament deguts a la generositat d'un
sol Mecenes. Els dits fons distribueixen anyalment sumes forga considerables destinades al desenvolupament de les ciencies en el país,
mitjangant la compra d'aparells, d'instruments, contribucions per a la impressió de
treballs científics en totes les facultáis, borses d'estudis de viatges i de recerques.
Sota el nom de "Nansen Fondet" han estat reunits considerables capitals i els interessos son distribuios anyalment per la "Videnskaps Akademiet", d'Oslo; la " N o r ges Tekniske Hoeiskole" a Trondheim, acaba de distribuir 40.000 corones (aproximadament 00.000 pessetes) a 27 persones o institucions adscrites ais treballs de recerques en curs a l'Escola Superior Politécnica, a Trondheim; han estat atribuides,

CIENCIA

43

entre altres, 1.000 corones per a la publicació deis treballs del IV Congrés Nórdic de
Química, que tindrá lloc peí mes de juny d'enguany a Noruega.

La il'lusió Cinematográfica

Generalment s'admet que la illusió del moviment continu i
Iligat produít per una serie discontinua d'imatges immóbils, és deguda a la persistencia de les impressions Uuminoses sobre la retina. El Sr. Ch. NORDMANN, a la Revue des Deux Mondes, demostra que aquesta persistencia no explica la illusió del moviment continu al cinema,
sino que, al contrari, la faria impossible si la primera tingues la duració abans suposada d'una décima de segon. Sortosament, la durada aparent de les impressions retinianes és aproximadament, un terg d'aquest valor i, en realitat, no és constant.
És, precisament, aquesta brevetat de la durada de les impressions retinianes el que fa
possible la illusió cinematográfica. Per a explicar la illusió cinematográfica cal recorrer a un procés no ja purament fisiológic, sino psicológic. El nostre cervell té una
tendencia irresistible a crear una continuitat representativa entre sensacions distintes
i separades. És un aparell integrador. Aquesta tendencia al continu, aquesta interpolado lligada a les nostres sensacions, es realitza encara mes cómodament i mes
espontániament si es tracta de sensacions que tota la nostra experiencia ens ha acostumat a considerar com emanant d'objectes en moviment Iligat i continu. El nostre
"jo" és el comengament i la fi de tota coneixenca.

