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Estructura de la materia 

NS ha semblit que fóra interessant de posar al dia, en aquesta E secció monogrifica, un tema dels que han estat explicats a 1'Es- 

cola Superior d'Agricultura. Conseqüents amb aquest criteri comen- 
cem avui a parlar del fenomen de Gurwitch ( 1 )  o radiacions mitogene- 
tiques, tema que va ésser exposat durant el curs 1934-35. Per tal de 
fer-lo més assequible provarern de resumir primerament I'estructura 
de fa materia i l'estat actual de las radiocions. Només a partir d'ací 
pot ésser veritablement útil un mise-au-piint sobre el fenomen de Gur- 
witch, de tanta aplicació en Fisiologia vegetal. 

Bases elementals de la discontinuitat material-Assagem de 
demostrar el primer teorema que ens planteja I'enunciat : La materia 
és discontínua. Aquest principi és tan fonamental que el1 tot sol expli- 
ca les tres quartes parts dels fenbrnens naturals Cal, doncs, enten-. 
dre'l bé. 

En dir que la materia és discontínua, volem dir que no és massissa 
sinó que esta feta de trossets i que entre troscet i trosset hi ha espais, 
el buit, ]'&ter. 

Tantmateix, si agafem un tros de ferro no semhla gaire entene- 
dora aquesta discontinuitat. Hom diria que es veu massís. Encara ens 
enganya mes una pedra de marbre o un tros de vori Pero, no és així. 
La nostra vista no 6s prou fina que arribi a veure la discontinukat 
material, cosa que no ens pot sorprendre si recordem que un teixit 
fi ja escapa als nostres ulls amb tot i que una amplificació tan senzilla 
com una lupa ens posa al descobert una palesa discontinuitat. Hom 
veu els fils del teixit, i els espais de la seva cruilla. 



El microscopi ens fa revelacions que totS per curiositat només, hem 
assajat de satisfer. Un teixit, una ratlla, tot i semblar plena, se'ns mostra 
a la platina del microscopi com una xarxa de malles disperses. 

Així, doncs, ja tenim vencut un prejudici. Els ulls ens enganyen. 
La nostra vista veu contínua la pedra de marbre o la partícula de vori. 
Tot, pero, és discontinu. La materia és essencialment discontínua. La 
materia és un mosaic, cada un dels raiols del qual és anomenat Mole- 
culo. Els espais entre molecula i mol&cula es diuen espais intermole- 
culars. La molecula encara té id&ntiques propietats que el conjunt. 

Pero la discontinuitat va més enlla. La mol&cula tampoc no és un 
bloc massís, sinó que esta integrat de cairons més petits que deixen 
entre ells els corresponents espais. Heus aquí eis ntoms i els espais 
interatomics. En primera aproximació podríem fer el geg~ent'es~uerna: 

Fig. I 

Pero encara va més lluny la discontinuitat. L'itom tampoc no 
constitueix un bloc massis. Esti integrat d'elements mks petits que 
deixen els corresponents espais. 

Anem a estudiar l'estructura de l'atom i aquest estudi ens donara 
la clau de les altres propietats. Diguem, pero, que I'itom ja no pot 
existir en Ilibertat, ni-té les propietats del conjunt. 

Estructura de 19&tom.-Heus aquí per on trobem que la composició 
de l'atom que ve a simbolitzar l'infinitament petit, té una estructura 
igual a les nebuloses i els sistemes planetaris que són, no hi ha dubte, 
la representació exacta de I'infinitameit gran. 

Recordem que Laplace (2) diu que els sistemes planetaris proce- 
dents de les nebuloses primitives consten d'un nucli central a I'entorn 
del giren avalotats la resta de planetes d'aquell mateix sistema. 

El Sol és el nucli i el nostre planeta és un de tents deis que giren 
a l'entorn d'aquell. Igual relació ostenten els satelits a I'entorn de cada 
planeta. Newton (3) consolida la teoria de Laplace en estendre la con- 
cepció d'aquest a la gravitació universal. 



Totes les troballes que s'han vingut fent en Astronomia han rati- 

ficat aquel1 concepció. Avui ningú no s'atreviria a dubtar de semblant 
hipotesi davant les xifres extraordinariameni exactes que ens lliura un 
astronom en profetitzar un eclipsi o l'aparició d'un cometa o qualssevol 
manifestació astronomica. 

En I'infinitament petit s'esdevé igual. Cada atom és tot un sis- 
tema planetari. Un nucli central a manera de I'Astre Sol que s'anome- 
na Proton o amas de protons, i al seu entorn tot un eixam d'elements 
imponderables que s'embesteixen ordenadament i són els electrons 

Heus aquí ]'esquema representat en la fig 2. 

- - - 
Pig. 2 ' Fig. 3 

Propietats del proton.-El proton o porció central constitueix t&ta 
la massa ponderal de ia materia. La resta és espai o electrons, i els 
electrons, són ingrivids, imponderables, manquen de les propietats 
elementals de la materia. Hom els ha considerat condensacions de 

I'energia. 
En canvi el proton és una massa material amb totes les caracteris- 

tiques de la materia. Pesa, té inercia, i una realitat coricreta. 
La massa central és,' doncs, materia. Esta integrada d'elements 

unitaris que s'anomenen protons. Cada proton porta una carrega el&- 
trica elemental de signe positiu:' hom podria saber el nombre de pro- 
tons recollits a I'amas central, amb només coneixer el nombre de va- 
Iencies positives que conté. Cinc valencies positives, cinc protons ; sis 
chrregues positives, sis protons, i aixi cuccessivament. 

El nombre de carregues positives, i com a tal de protons, que 
conté I'atom, és fix per a cada material. Així hom sap que I'itom del 

ferro en té 56, el del sodi 21, el del potassi 39, el del clor 35, etc. 



Les propietats de massa que té cada cos les dóna el proton, car 
és 1'Unic element material-en el sentit d'ésser pesat i grivid-, que 
conté l'itom. 

Per aixb el nombre de protons el podem deduir del pes atbmic. 
Un cop demostrat que I'Hidrogen conté un sol proton, cal només cer- 
car el pes de cada element en relació a 13hidrogen. Així per exem- 
ple, el nitrogen que és 14 vegades més pesat que I'hidrogen, tindra 
14 protons en el seu itom, i així successivament. 

Propietats dels elkdrons.-Aquests elements són corpuscles ani- 
mats d.'un moviment de translació a I'entorn del proton. No són mate- 
rials, si per materia entenem alld que és ponderable, car són ingrivids. 
Amb tot. tenen propietats que ho fan semblar: estan concretats e n  
corpuscles definits, cón sensibles a la desviació d'un camp magnetic o 
electric, i, com a tal. tenen inercia. 

Hom els considera a manera de condensacions electromagneti- 
ques de I'eter o millor dit concrecions encrgetiques que manifesten 
inercia de massa pe r  tota ostentació material. 

Descriuen brbites diferents, regides per l'equilibri entre l'atracció 
electrostitica del proton i la farsa centrífuga. Aquesta tendeix a allu- 
nyar-los, aquella a aproximar-los: de l'equilibri entre les dues en sor- 
tira el curs de la trajectbria descrita. 

No cal esclarir que cada un té una valencia negativa, car altra- 
ment no seria explicable I'atracció exercida pel proton. 

1 com sigui que l'itom és neutre, sempre hi ha tants el&ctrons 
(cada un proveit d'una chrrega elemental negativa) com cirregues po- 
sitives té la massa central. Per tant, el nombre de carregues positives 
és igual al nombre de 'cirregues negatives. O el que és equivalent: 

nombre de protons = nombre d'electrons. 

Aquests electrons no giravolten amb desconcert. Un ordre exqui- 
sit permet classificar-los per  pisos. L'un pis se superposa a I'altre i 
sempre es mantenen a les mateixes distancies. Ceneralment a cada 
pis hi ha vuit electrons i per aixb s'anomena octef, a excepció del pri- 
mer pis que ja estaria saturat amb dos electrons. 

Per tal d'entendre'ns s'acostumen a denominar per les lletres 

K. L, M... El-pis K és I'immediat al proton, o sigui aquel1 que ja ésta 
saturat amb dos electrons. El pis L és I'octet que esti al damunt de  
I'anterior, és, doncs, el segon : al damunt hi ha un tercer M, etc. 

La major part de les propietats de I'itom, si fem excepció de la 
masca i de I'estabilitat, depenen deis electrons Iliures. S'anomenen 

Iliures- els que giravolten a l'entorn del nucli protbnic a manera de 



' planetes. No tots estan en la dita activitat, la resta esta fixa dins la 
m a s a  central i no juga cap més paper que el d e  neutralitzar un nom- 
bre igual de carregues positives del proton, a fi d e ,  tornar neutre 
I'Atom. 

El nombre d'electrons Iliures ens el tradueix el número d'ordre que 
ocupen a l'escala peribdica que van compaginar Meyer i Mendele- 
jef (4). Així.l'hidrogen, que és el primer, tindria un electron lliure, el 
sodi que ocupa el número 1 1, tindria 1 1  electrons lliures, el potassi que 
es el 19,. en tindria 19, i així successivament. 

Per saber el nombre d'el+ctrons fixos,bastara ostar al pes atomic. - el número d'ordre, car el primer ens dóna el nombre total de protons 
i per tant el d'electrons, i el segon el nombre d'aquests que estan Iliu- 
res giravoltant a l'entorn del nucli positiu. 

1 bé, diguem que la. major part de les propietats de l'atom són 
degudes als electrons Iliures. Afegim que les propietats químiques les 
regula el pis perif&ric. Les físiques els pisos més immediats al nucli 
protbnic. 

Propietats del conjunt; Sistema proton-electron o Atom.-Heus 
aquí la representació del sodi : pes atbmic 23 ; doncs, té 23 protons i 
23 electrons. Número d'ordre en I'escala peribdica I I : doncs, 1 1  el&- 
trons lliures i 12 de fixos. (Vegi's figura 3.) 

Es facil de veure que té el primer pis, o capa K, saturada. El 
segon pis, o capa L, també saturada; en canvi, a l'octet M, només 
hi té un el<Sctron. Per a quedar saturats els pisos periprotbnics, o n'ha 
de guanyar 7 i en aquest cas tindra completes les capes K, L. M, o 
bé n'ha de perdre 1 i en tal cas tindra saturats els dos pisos K i L. 

Com que és molt més senzill aixo darrer, el sodi sota el punt 
de vista rquímic es comporta sempre com un monovalent. CedirA amb 
facilitat un electron i per aquest motiu el1 ostentara una carrega 
positiva. 

1 com que empíricament tots eis elements que tenien una chrrega 
'positiva es pot comprovar que van al catode de qualsevol font d'elec- 
tricitat que assagem, per aixb hom els denomina cations. S'explica que 
sigui així perque el catode té signe 'negatiu, i per aix6 atrau els 
elements de cArrega positiva, com els anomenats cations. 

Veurem a continuació com tots els cations tenen una disposició 
semblant quant al pis perif&ric, que és justament el que regula les pro- 
pietats químiques, com hem dit abans i constatarem després. . 

, 

Sigui el potassi. Té un pes atbmic 39; doncs. 39 protons i altres 
tants electrons. Número d'ordre, el 19: doncs. dels 39 electrons en 



tindra 19 de Iliures i 20 de fixos. L'esquema corresponent és el de 
l'esquerra (figura 4). 

Es fk i l  de veure, com pcl que atany al pis periferic, és del tot 
homologable a l'anterior, amb I'única diferencia que conté un pis més. 

Fig. 1 Pig 5 

Sigui ara per exemple el clor. Pes atomic 35, numero d'ordre, el 17 ; 
doncs, tindra 35 clectrons, dels quals 17 seran lliures i 18 fixos. L'es- 
quema sera el que vciem a la figura de la dreta (kg. 5). 

Es facil donar-se compte que el pis K esta saturat. El pis L, 
també. El pis M no té tot l'octet: li falta un electron. Hom pot satu- 
rar el pis periferic amb més facilitat assimilant-ne 1, que no pas per- 
dent-ne 7. Heus aquí I'aspecte químic d'aquest element. Com i'ante- 
rior, amb 1 queda saturat. Doncs; els dos són rnonooalcnts; pero aquel1 
ho era a condició de perdre un electron ; aquest ho és a condició de 
guanyar-lo. Doncs, aquel1 tenia una valencia positiva i aquest la té 
negativa. Naturalment que en relació al total de signe contrari, Car 
ja sabem que 1'8tom primitiu és neutre. Per la seva c h e p a  negativa; 
sera atret per l'dnode &un manantial electric i per aixo s'anomena 
anion el C1 i tots els que estan en el seu cas. 

Sigui per exemple el fluor. Pes atomic 19. Número d'ordre 9. 
Electrons lliures 9 i fixos 10. L'esquema sera el que representa la 
figura 6, i per identics motius sers.un anion monovalent. 

Si agafem per excmple el nitrogen, tindrem: Pes atomic 14, nú- 
mero d'ordre 7. Nombre d'electrons lliures 7 i de combinats 7. En la 
figura 3 és facil veure que per completar i'octet periferic, o sigui el 
que repula les propietats químiques cal que guanyi tres electrons o 
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que en perdi 5. Per aixb podri actuar com a trivalent o com a penta- 
valent. En el primer cas sera un anfon i en el segon un cation. 

-0- -. . -@ 'e. . a .  - - .a . . . -0 a 
@ ;' 00 e;.:.',. . , ' \ 

O ' o* : Q .. 0 . *, , 0 I .  : . 
. . ' .O  . .  - -  ; 

Q.. 
. 8 -  . .  . .  

Fig. 6 Fig. 7 

Hem vist com la capa periferica regula les principals propietats 
químiques: la valencia i I'afinitat. Recalquem, per acabar, que avui 
dia es creu que totes les reaccions químiques que tenen lloc en solu- 
ció aquosa s'efectnen només si els cossos que han de reacionar estan 
ionitzats (vegi's més endavant la diferencia entre Atom i ion) de  tal 
manera que Vles (5) diu que en l'esdevenidor no direm: 

Corpora non agunt nisi soiuta, 
sinó 

h 
Corpora non agunf nisi ionisata. 

.. Anem a veure corn els pisos interiors regeixen les propietats físi- 
sues de la materia: Sigui un electron dels que' giravolten al primer 
pis. Normalment cada electron gira dins la seua &bita, i en tant tot 
marxa sense entrebancs, I'itom té un mAxim d'estabilitat. Si per efec- 
te d'una energia externa (radiacions absorvides, xoc, euergia mecini- 
ea, etc.), es prpjecta aquest electron a un pis superior, no es mantindri 
gaire estona (es calcula 10-"segons) el desequilibri immediat, i en caure 
.de be11 nou a la seva brbita de desplacament, allibera una energia 
igual en quantitat a la que havia absorbit. Aquesta energia de propa- 
gació ondulatbria és una radiacit. Pot ésser Ilum, radiacions ultra- 
violeta, infraroja, etc. Tot I'espectre queda ex~licat per aital meca- 
nisme. 

Aixb inclou tota la teoria dels quanta o de la discontinuitat ener- 
getica. Segons ella l'energia tamb& seria discontínua. La mateixa llum, 
seria I'amis d'un nombre infinit d'aquest procés elemental que aca- 
bem d'eshossar. 



La teoria dels quanta, exigeix que hi hagi una cérta disposició, o 

millor una distribució definida entre els pisos periprotbnics, puix que 
I'energia necessaria per tal de passar de I'un a I'altre ha d'ésser un 
quanta o un múltiple seu. Valors intermedis o anirquics, equivaldria 
a anorrear la teoria de Planck (6). 

Efectivament, els radis de cada arbita creixen proporcionalment 
a llur número d'ordre. Per trobar el radi de totes les brbites possibles 
s'utilitza una complexa fórmula matematica que devem a Bohr (7). 

De I'anilisi de les figures 8 a 12 hom pot deduir-ne tot allb que 
falta per a ben comprendre el mecanisme d'aquesta discontinuitat ener- 
getica, la qualper aitra banda explica el mecanisme de les radiacions. 

Fig. 8 6 Pig. 9 

Mecanisme d'acurnulació d'energia Mecunisrne d'alliDerument 
per desplacanien! d'un el&ctror~ de lec radiacions 

Si en lloc de fer un simple desplacament de I'el@ctron, aconse- 

guim arrancar-lo de totes les brbites per haver-li donat un nombre su- 

ficient de quantes, llavors aquest electton proveit de tanta energia, 
correr& follament a una velocitat de moits milers de quilbmetres per 
segon. Heus aquí els corrents catbdics o raigs electrbnics de tanta apli- 
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cació avui dia en T. S. F., Medicina, etc., per a la construcció de llums 
amb diverses finalitats. 

Fig. 11 

Expressió grufica d'im «quantaa. Absorció 

Fig. 12 

Representació de les series de Balmer (S), Lyman (9) 
i Rifz (10) pera I'alliberament de distintes radiacions 

D'aquests corrents catodics que, corn veiem són corpusculars, po- 
den sortir-ne radiacions, com, per exemple, els raigs X. Cal que durant 

el trajecte de la seva carrera hi disposem adequadament un altre agre- 
gat d'itoms perque del xoc surtin vibracions i ressonincies de propaga- 
sació ondulatoria d'efectes interessantissims sota el punt de vista d'a- 
plicació industrial. Naturalment que en xocar impetuosament damunt 
un itom (fip. 13). la ressonincia de l'electron topat dependri de la 
seva energia especifica. Per aix6 es modifiquen els raigs X. segons la 
naturalesa de l'anticitode 



Atorns i ions.-Acabem de veure que és el que cal entendre per 
itom. Un sistema solar amb un proton central a I'entorn del qual giren 
els electrons negatius. L'equilibri es manté merc&s a dues forces anta- 
g&niques. L'electrostitica precipitaria els electrons negatius al centre 
integrat de protons positius. La centrífuga, Ilancaria els electrons lluny 
del sistema. Les drbites periprot&niques surten de la interferencia de 
les dues forces. 

Fig. 13 

Sabem més. Sota el punt de vista material, els protons repre- 
senten tota la cirrega ponderable de I'itom, car tenen 1.830 vegades 
més de massa que els electrons. Doncs, els elhctrons estan encarregats 
de donar un volum considerable a la materia. En cada Atom hi ha una 
petita massa material i una gran quantitat d'espai representada pels pi- 
sos electrdnics, i és per aix& que minva la densitat del cos. Si I'or fos 
cornpacte, i només estigués integrat de protons, pesaria 151) mil milions 

de vegades més i així tindríem que un c.c. d'aquest metal1 pesaria 
3 milions de tones. 

Sabem més encara: Sota el punt de  vista energetic el nombre de 

cirregues que conté el nucli central és igual al que contenen - els el&- 
trons perifirics. Doncs, l'ktom és neutre. L'itom no pot existir en 
Ilibertat. 

Si li donem una energia electrica llavors es podri mantenir lliure 
i independent. Es podri passejar pel si d'una solució, car es trobara 
mantingut per una energia electrica. Llavors I'anomenarem ION. El 
ion és, doncs, I'itom lliure. L'itom pot existir lliurement només quan 

té  una cirrega electrica o negativa. En el primer cas s'ano- 
mena cation i en el segon, nnion. Aquel1 és atret pel citode, mentre 
que aquest ho és per I'inode d'un manantial electric. 

Preguntar-se com pot passar l'itom a ion. equival a demanar com 
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es pot proveir l'atom d'una o moltes cirregues el&ctriques positives O 

negatives. Es ben ficil la resposta. L'itom és neutre perque conté un 
nombre igual de protons positius que d'electrons negatius. Aquests 
són relativament ficils de desplacar com ja hem dit més abans : doncs, 
si es per¿i un electrok aquel1 sistema ja no és neutre, té una cirrega 
positiva de més; s'ha forjat un cation. S per contra, es guanya un 
electron, igualment s'esdevé un desequilibri que trenca la neutralitat, 

car hi hauri una carrega de més, negativa. Haurem fet un anion. La 
facilitat amb una substancia pot donar lloc a anions o cations 

depen del darrer pis periprot&nic. Segons la saturació d'aquest li sera 
més facil guanyar o perdre electrons i com a tal esdevenir anion o 
cation. 

. . @;---+@ + - _  

- 6 h  
CI Na. 

Na C1 
atom Btom 

6 f l  
ion ion 



Suposem el cas d'upa substancia que doni lloc a dos ions. Un 
anion i un cation. Sigui el clorur sodic. 

Es ben facil d'apreciar com i per que el clor és l'anion, i el sodi 
el cation, així com també per que els dos s'anomenen monovalents. 

Escala de grand&ries.-Hem deixat per a darrer terme aquest 
punt de la teoria atomística perque no ens enterbolís amb prejudicis 
difícils els conceptes que ara ja tenim. 

, 1 és que, tanmateix, semblara inversemblant que investigacions 
tan precises recaiguin sobre eiements corpusculars de grandkria tan 
insignificant. 

Així l'atom té un radi mitji de 1 .lPR centímetres i aixo "01 dir 
expressat en centímetres 0,00¡N0001 ctm. 

L'electron és de I'ordre de 1. l I F x 3 ,  a sigui 0,000000000001 ctm. 
El proton té unes 1,830 vegades més de massa que I'elkctron, 

heus aquí que el seu radi encara és rnés petit que el de I'electron, 
car hom ha trobat que a mesura que creix la massa electromagnetica 
condensada en una esfera, minva el radi d'aquesta,,;, si admetem que 
les masses del complex atomic, igual les protoniques que les electro- 
niques, son exclusivament d'origen electromagn&tic (cosa dificil d'ad- 
metre d'una manera exclusiva per al proton) és evident que e¡ radi 
del proton sera 1,830 vegades més petit que el de I'electron i eom a tal 
de I'ordre de l .  l+", o sigui 0,00Q00W000000001 ctm. 

Si ens volem fer perfecte cirrec del que signifiquen aquestes gran- 
diries ens sera ficil si posem la fantaiia al servei de la metifora: 

Suposem una ullera que augmenti la grandiria de les coses al nos- 
tr& caprici. Li donem 1W augments i en mirar al seu través, els homes 
es veuran gegants de 160 a 180 metres d'alqada. Cada cabe11 del 
gegant tindra un centímetre de diimetre i la cabellera es veura com 
un conjunt de cordetes del gruix del dit petit de la mi.  

Si donem altres 100 augments a I'ullera, aquells gegants passaran 
a ésser monstres de 16 a 18 quilometres d'alcada, o sigui doble alts 
que la muntanya més alta del món: I'Himalaya. Els seus caps sem- 

blaran un bosc d'arbres, car cada cabe11 passa-a tenir un metre de 
diimetre. Aquells microorganismes que els metges anomenen micro- 
bis, ara es veurien del gruix d'un centímetre. El seu gruix habitual és 
de I'ordre 'de I .IS-', o sigui a l'entorn de 0;0001 ctm. 

Si tornem a fer 100 auDrnentsd'amplificació i mirem a través de 
I'ullera, aquell monstre humi que d'un pas saltava I'Himalaya i que 
podia jugar amb els microbis. escapa a la fantasia més exq~isida, car 
passa a ésser una massa horrible que mostraria una cabellera tal que 



cada un dels cabells tindria 100 metres de diametre. Els microbis es 
veurien com a xais adults i ben just si es podria apreciar l'atorn com 
el pols de tale més impalpable. 

Un nou augment de 100 diametres i a través de l'ullera veu- 
ríem els Atoms del gruix d'un centímetre. Ara els microbis tindrien el 
gruix d'una piramide d3Egipte i els homes tindrien els cabells amb 
una secció de 10 quilbmetres de diametre. El gruix relatiu amb que 
es presenta és de l'ordre de 1 .10w8. Si ara fem ISaugment necessari 
per tal de tornar I'Atom del gruix d'una piramide d'Egipte, llavors veu- 
rem I'electron com un'gra d'arena d'un miHímetre de diametre de 
secció. '1 si fem créixer més i rnés l'itom fins a tenir un diametre de 
1 .O00 quilbmetres, Ilavors veurem el proton del gruix d'un centímetre. 

Experiencies que recolzen la teoria atomística.-Realment, les 
xifres i dades que acabem de donar farien tornar esceptic a més d'un, 
si no'esbosSavem un xic els puntals d'aquesta teoria tan fecunda en la 
Fíeico-química moderna. 

Fig. 15 

Faraday ( 1  1 )  fa passar el corrent electrtc a través d'una solució 
aquosa de clorur d'argent i troba que, a través d'aquesta solució real- 
ment hi passa el corrent. Sorpres d'aital experiencia, assaja la inves- 
tigació amb altres líquids i troba dos tipus de solucions. Unes eon- 
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ductores del corrent electric, i altres no conductores A les primeres 
les anomena electrolitiques i a les segones no electroiítiques. 

Busca la raó dVaquest fenomen, i troba a la regió anodica un amas 
de productes secundaris pocedents de l'anion, i a la regió catodica 

un amas de productes secundaris procedents del cation. Per aixo raona 
amb aquests termes tan senzills. 

Sigui una solució de clorur d'argent CIAg. La mol&cula consta d'un 
anion, clor CI-, i d'un cation, argent Ag. metillic; doncs, el.corrent 
electric trenca les mol&cules en dos ions ; I'anion va atret per l'inode a 
descarregar el seu excés de carrega negativa i el cation per identica raó 
va a neutralitzar-se a nivel1 del catode (vegi's fig. 15). 

Doncs, la conductibilitat a través dels Iíquids electrolítics ¡'explica 
Faraday perque el corrent electnc trenca les mol&cules en ions i 
aquests suporten carregues positives o negatives segons que siguin 
cations o anions, i una, dues, o moltes d'elles, segons que siguin mono- 
valentc, divalents, o polivalents. 

El que és veritablement interessant d'aquesta concepció de Fara- 
day és I'exactitud amb que calcula el valor d'aquesta cirrega electrica 
elemental que suporta cada ion monovalent, sigui positiu o negatiu. 

Cirrega electrica elemental.-Faraday troha que si a través del 

líquid que fa de conductor hi passa un coulomb d'electricitat (és a dir 
un amper durant un segon) sigui la que es vulgui la forma del recipient, 

la concentració d'electrolit, l'amplada dels electrodes, etc , sempre 
trobarem identica quantitat d'anion a la regió anodica i de cation a la 
regió catodica. D'aquí hom dedueix facilment que cada anion o ca- 

tion (monovalent) suporta sempre la mateixa cirrega elemental. Aques- 
ta cirrega, per .ésser considerada la més petita que existeix, és ano- 
menada carrega electrica elemental. 

Sigui, per exemple, una solució d'acid clorhídric ClH, que és elec- 
trolítica com veurem més endavant. Fem passar al seu través un 
coulomb d'electricitat, examinem el catode i trohem @."304 mil,ligrams 
d'hidrogen H. 

Posem al seu lloc una solució de N0,H. Fem el mateix i trobem 
identica quantitat ; és a dir 0,0104 mgr. H. 

El substitui'm per una solució d'icid acetic CH,-COOH. Anem 
a la recerca catodica i trobem igualment 0,0104 mgr. H. 

Llavors assagem un cation que no sigui I'hidrogen. Sigui una solució 
de clorur d'argent. Fem passar igualment un coulomb; mesurem tot 
seguit la quantitat d'argent que hi ha a la regió catodica i en recollim 
1.1 18 mgr., és a dir, 107 vegades més del que havíem recollit d'hidro- 
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gen. Anem a les taules dels pesos atomics i trobem que I'atom d'argent 
pesa 107 vegades més que el d'hidrogen. 

Doncs, no hi ha dubte. Els ions monovalents tots suporten igual 
quantitat d'electricitat. 

Cirrega electrica equiva1ent.-Sabent que un coulomb allibera 
0,0104 mgr. H o 1,118 mgr. d'argent. és facil deduir quants coulombs 
suportara un ion-gram de substancia (*). Així: 

0,01044 : 1 : : 1,008 : x 

1.008 . 1 x =  - - =96.494 coulombs 
0,01044 

Cada ion-gram de substancia monovalent, sigui la que es vulgui. 
transportara 96,494 coulornbs d'electricitat, anomenada carrega el&- 
trica equivalent, perque és igual o equivalent per a totes les substan- 
cies emprades. 

Com que per altra banda sabem que cada ion-gram d'una subs- 
tancia conté un nombre definit de ions o de mol~cules als quals ha 
d'alliberar, ens sera facil determinar un valor quantiratiu de la carrega 
electrica elemental. 

En efecte, des d'Avogrado (12) sabem que el nombre d'elements 
que conté una mol&cula-gram de qualsevol substancia és de l'ordre 
de 1,06 . IW3 i com a tal si es tracta d'un cos monovalent, de cada 
molecula se n'escorrera un anion i un cation; ja que el nombre d'a- 
nions o de cations que conté un ion-gram de qualsevol substancia és 
del mateix ordre i s'anomena N d'Avogrado. 

D'aquí és facil deduir que 

. . 
on e ens dóna el valor numeric de la carrega electrica elemental que 
suporta un sol ion. Aquesta carrega seria de I'ordre de 1,5 . 10-lY o 
sigui 0 .0W~OOW00000159 coulornbs, la qual per evitar els incon- 
venients de I'expressió, es tradueix per unitats ele~trostati~ues que 
són molt accessibles. car un coulomb equival a tres mil milions d'uni- 
tats ele~trostati~ues, és a dir, 

I coulomb=3 . 10' unitats electrostatiques, o sigui 
I coulomb=3,000,01P0,000 unitats electrostatiques i en aquest cas 

tindrem 
< .  

96,494 . 3 . loo =4,77 . [@'O 

N . . 

(') El ion-grsm @una substancia és igual ai seu pes i6nic o atbmie expressat en grsms. 
Doncs, el d e  Shidrogen sera igual 8 1.008. 



valor molt més,accessible, car té la següent expressió decimal. 
0,000000000477 unitats electrostitiques (*) 

Es per aixb que la major part de llibres tecnics diuen que la quan- 
titat electrica elemental d'electricitat igual a e és de l'ordre de 

4,77 
Com s'arriba a consolidar una valor infinit&sima.-En tractar 

de recolzar la teoria atomística la primera valor que obtenim invita a 
I'escepticisme atenent als seus fonaments hipoteties i a I'ordre petitis- 
sim de les xifres obtingudes. Per aixo cal que afegim que abans no ha 
donat,la ciencia com a definitiu el valor de e, han calgut unes altres 
experiencies que per diferents camins convergissin a aquella mateixa 
valor. 

Esmentarem tres ordres d'experiencies, totes elles convergents. 
Totes ens donen una valor de e=4,77 . 10-'V totes són portades a cap 
amb procediments distints de l'electolisi de Faraday. 

Experiencies d'Ekster i Geite1.-Aquests autors (13) confirmen 
primer que és indiscutible que a l'aire també s'hi pot trobar mol&cules 
dissociades amb els seus ions i com a tals aptes per a la conducció 
electrica. La seva petita quantitat fa que siguin poc ostensibles, motiu 
pel qual s'han considerat tots els gasos com a estrictament isoladors, 
des de tota la vida. 

Elster i Geitel actuen de la següent faisó. Posen en contacte dos 
volums de gasos, I'un fortament ionitzat i I'altre pnvat gairebé en abso- 
lut de ions. (vegi's fig. 16). 

A 
aJ 

Fig. 16 

Per la llei de difussió, els ions passen de A a B i les rnol~cules ho 

fan de B a A fins a igualar les concentracions per totes bandes. 
Aquests autors, un cop anotat el temps de difussió en funció de 

llurs concentracions, repeteixen l'experiencia pero aquest cop poaant 

('1 Recordem que s'anamena unitut etectroitRticn Isquantitrit d'electricitat que, en la unitat  
de distancia, exerceix la unitnt  de farsa, 
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en contacte de la paret del recipient una placa carregada electrica- 

ment. Aquest camp electric es compren que atrauri els ions de signe 
contrari i repeHiri els del mateix signe de la qual cosa es dedueix que 
en uns retardara la difusió i en altres s'avancara. Comparant aquestes 
velocitats amb les de difusió normal s'arriba a les següents conclu- 
sions : 

I .' L'aire es ionitza facilment i corn a tal podria ésser feblement 
conductor del corrent elkctric. 

2." Els ions gasosos, corn els submergits en una solució aquosa, 
suporten una cirrega de 4,77 . 10-lo unitats electrostitiques. 

No direm la intimitat matematica d'aquestes experiencies perque 
amb llur fonament ja s'omple ¡'exigencia d'aquest misc-ou-point. 

Experiencies de Townsend i J. J. Thompson.-Aquestes experien- 
cies (14 i 15) foren portades a cap l'any 1898, pero modernament han 
estat perfeccionades per Wilson .(l6), amb el qual s'han afinat encara 
més les aproxirnacions de la valor de e. 

Aquests autors recullen dins un volum d'aire determinat una quan- 
titat coneguda de vapor aquós. Aquest vapor aquós el separen per 
refredament i, corn s'esdevé en meteorologia en fer-se una broma de 

pluja, aquí també cada goteta es condensa a l'entorn d'un element 
que li fa de nucli i suport,,que no és altre que la micella de pols que 
hi ha en suspensió a I'espai. Al moment que acabi la precipitació de 
l'aigua és que s'han acabat els nuclis de condensació i corn a tal el 
vapor continua en la mateixa forma. Si ara introduim ions dins aquest 
recipient, pels mitjans de ionització més freqüents, que són els raigs X, 
la irradiació del radi, o per l'acció dels raigs ultravioleta, cada ion sera 
un element de condensació que perrnetri de separar el vapor aquós 
amb aigua precipitada. (Es ben sabut que els ions són uns excel.lents 
nuclis de condensació i d'una manera especial els ions negatius.) 

Ara bé, les gotetes que es formaran precipitaran tant rnés [&pida- 
rnent corn més grosses siguin; en canvi, si són moltes i petites, llur 
frec fara més lenta la precipitació. 

Apliquem la fórmula de Stockes (17) que. corn sabem, ens dóna 
el gruix de I'esfera que cau en funció de la velocitat de caiguda, i 
sabrern el gruix de gada goteta d'aigua que precipita. 

Com que. coneixíem la massa total de vapor aquós i sabem el 

gruix de cada goteta, és ficil dediiir el nombre total de gotetes. 1 corn 
que cada goteta té un nucli ibnic, el nombre total de ions ens el dóna 
el nombre total de gotetes. 

Si sabíem la cirrega total del contingut ionic del recipient i I'ano- 



menavem A, i coneixíem el nombre de ions i l'anomenavem n, evi- e 

dentment 

-- A - e  
n 

i heus aquí com Wilson arriba a trobar un valor e=4,5 . l+" en 
lloc de 4.7 . I@". L'aproximació no pot ésser més encantadora. ' 

kperi&neies de  Mi1likan.-Millikan (18). finalment, basat en el 
mateix principi modifica lleugerament l'experiencia. En lloc d'aigua 
utilitza oli polvoritzat a gotetes finissimes, les quals es condensen tam- 
bé a I'entorn d'un ion, i precipiten a una velocitat que és funció directa 
del zeu gruix. En substituir I'aigna per I'oli s'aconsegueix que l'expe- 
riencia duri tres o quatre hores sense perill de vaporització de les esfe- 
res de condensació. Per altra banda en lloc de deixar que les esferes 
caiguin per la simple acció del seu pes, les sotmet a un camp electric 
perfacilitar o dificultar la caiguda, segons que siguin, de diferent o del 
mateix signe. Wilson ja havia iniciat aqUest prucediment, Milli- 
kan arriba a mantenir I'oli polvoritzat fins a quatre hores i mitja entre 
les plaques d'un condensador etectric i dnrant aquest temps les gotetes, 
van i vénen, atretes o repellides i fan excursions que poden ésser ficil- 
ment mesurades merces a una ullera de grans augments, que s'enfoca 
entre les dues armadures, i a través d'etles.compten la velocitat de les 
esfeniles. En els primers assaigs publicats l'any 1917 troba una valor 
de ei4.65 . l@" i no gaire més tard ens arriba a precisar 
e=4,774 . 1@'". 

La convergencia no pot ésser més extraordinaria. Heus aquí una 
valor de les. més insignificants i de la sual no es pot dubtar. Ella ens 
recolza : 

1 .-Que la materia és feta de ions. 
2.-Que aquests són de dues classes: anions i cations. 
3. Que tots ells suporten sempre la mateixa carrega elemental 

e=4,77 . 10-'0 
Aquestes adquisicions poden servir de fonament per recolzar ex- 

perimentalment la segona part de la teoria atomistica: l'existkncia 
de protons amb tot el contingut material, i la d'electrons amb la me- 
nor quantitat de massa per a suportar la cirrega negativa. Aquests 
dos elements hem dit que constitueixen fonamentalment l'itom. 

Protons i electrons es posen- facilment de manifest. Fem passar 
un corrent electric a través d'un tub de Geissler, és a dir, d'un tub 
en el sual es fa el buit o millor en el qual s'ba rarificat progressiva- 

ment el gas contingut. Quan el tub ja només contingui una cent- 
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millesima part de I'aire normal, veurem ocórrer un fenomen molt 
curiós. Del ~ o l  negatiu o catode surt un efluvi lluminós a manera 
de pinzell, que té una bonica fluoresc&ncia verda que illumina la 
paret d'enfront. Heus aquí els raigs catodics. 

Quina és la seva naturalesa? Hom dedueix que són corpusculars 
perque si al seu pas interposem un molinet veiem corn aquest es posa 
a rodar, talment corn si les projeccions de les partícules catodiques 
anesein a topar a les ales del molinet. 

La troballa més interessant per8, és la que ens palesa la seva 
inercia Si apropem al pinzell de raigs catbdics un camp magnetic. o 
els plats d'un condensador electric, veurem corn sota la influencia del 
camp es desplaca el pinzell en un sentit o en un altre. La desviació 
es pot mesurar ficilment pel desplacament que sofreix la taca Ilumi- 
nosa que es projecta a la paret. 

Trobem e~~erimentalrnent una valor: la desviació dels raigs 
catodics sotmesos a la influencia d'un camp electric. De que depen 
la desviació? De la cirrega electrica dels elements corpusculars que es 
propaguen, I del seu gruix. Es ficil de comprendre que la desviació 
6s directament proporcional a aquella i inversament proporcional a 
aquest i corn a tal podem dir: Desviació=D 

e D= - 
m 

on e representa la cirrega del corpuscle que es propaga amb els raigs 
catodics i m la massa d'aitals corpuscles. 

e 
A aital relació de carrega a massa -, deduida per la desviació 

m 
que produeix un camp electric o magnetic, hom I'anomena cnrrega 
específica. 

Si no admetem els dos elements fonamentals de l'htom, proton 
i electron, de les experiencies de Faraday només en deduim que tots 
els ions suporten la mateixa carrega electrica elemental e-4.77 . I O - ' O .  

Ara bé, si coneixem el valor del numerador i el del quocient, és 
ficil trobar m o almenys de veure si és una valor conetant corn ho 
és e, o si és variable corn veurem, caz als protons la massa m és grossa, 
i als electrons, és extraordinariament petita. 

e 
Busquem per cilcul la valor de la cdr;ega específica - per m 

per veure si coincideix amb les valors obtingudes. 



Per coneixer la valor de m partirem de la hipotesi que només hi 

ha ions, d'acord amb les experiencies suara citades de Faraday i sense 
cap prejudici respecte a I'existencia dels el&ctrons. Si tot són ions i el 
més elemental és el d'hidrogen, evidentment la massa d'aquest sera 

1 
o sigui practicament - 

N 

D'aquesta fórmula i de I'anterior en dedulm que 

96,494 
e -- - - u .- - - 
N 

N -96.494 coulombs 
1 - 
N 

Doncs bé: la cirrega específica calculada per a la D dels raigs 

catodics, hauria de donar 96,494 coulombs si aquestc elements tin- 
guessin la massa elemental més petita, que és la que correspon a l'hi- 
drogen. Pero les experiencies més precises donen 

e -- - 177 milions de coulombs 
m ... 

doncs, no pot ésser sinó que hi hagi una massa 1,830 vegades més pe- 
tita que I'elernental de I'hidrogen, massa insigni'ficant que suporta 
la carrega e i que integra els raigs catodics de I'electron. Doncs: els 
raigs catodics esian integrats exclusivament d'electrons. 

Avui no es podria dubtar d'aquesta afirmació després de les ex- 
traordinaries i precises aplicacions fetes en T. S. F.. oscillografia cato- 
dica, etc. Toteselles d'una precisió i exactitud meravelloses. 

Goldstein (19) ha trobat, experimentalment també, els raigs posi- 
tius o protonics anib una valor de m concordant amb la que corres- 
pon a la de Ilurc ions. Per aixo es limita a perforar el catode i a ana- 
litzar els raigs que hi pugui haver darrera d'aquest catode perforat. 

e 
Efectivament, hi troba els roigs cnnnls la valor dels quals, - 

m ... 
confirma les afirmacions abans dites sobre l'existencia de protons en 
la intimitat atomica. Són veritables corrents de protons. 

L'estudi del radi i de totes les aplicacions d'aquestes descobertes 
solidifiquen i recolzen cada dia més les troballes que van servir a 

Rutherford (20) i Bohr per a plasmar la seva concepció de I'atom. 
Conquestes posteriors.-En acabar aquest resum esquemitic de 

I'estructura de la matkria, ens cal aclarir algun punt de vista. 
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Avui, sense cap mena de dubte, I'estructura material, es consi- 
dera molt més complicada. J-ulliot i Curie (21) han estudiat la radioacti- 
uitaf artificial de l'alumini i aixo els ha perm6s certificar la troballa de 
les partícules elementals noves anomenades neutron i posifron, que 
previament havia descrit Anderson (22). 

Així mateix Emil Rupp (23 descriu quatre procediments diferents 
per a obtenir positrons artificialment i, per acabar, Weckering (24) ens 
fa una minuciosa revisió de I'estructuració de la materia a la llum de 
les teories modernes i troba: 

a) Dues partícules materials desproveides de carrega energetica: 
poson i negon. 

b) Tres rnodalitats d'energia: 
electrostatica. 
electromagn&tica, 
gravonica 

L'associació d'aquelles partícules elementals amb aquestes moda- 
jitats energetiques oripjna altres unitats elementals com son 
ara els poltons i els negons. L'associació d'aquests elements donaria 
lloc a altres tantes formacions de gran significació en el concepte este- 
reofísic de la materia. 

A desgrat d2aquestes superacions nosaltres hem donat una visió 
un xic més anacrbnica perque respon rnés bé a un sistema didactic. 
Ref.or$ant aquesta posició direm que Lewis-Langmuir (25), I'any 1902, 
van donar una idea gairebé equivalent a la que hem descrit nosaltres 
aquí, a excepció de l'aspecte dinamic de Bohr. 

Més endavant Rutherford i Bohr 1i donen una empremta dinimica 
que la desfigura. Damunt de Rutherford i Bohr hi edifiquen magistral- 
ment, Schrodinger (26), Planck (27). Wilsnn (28) i encara l'any 1934, 
el mateix Tutín (29); tot seguit Broglie (30), arnb la mecanica 
ondulatoria, Heisenberg-Born (31) i Jordan amb la mecanica quantica, 
i el mateix Schrodinger, renuncien a tota temptativa de sostenir un 
otom físic de representació concreta i declaren la idea moderna d'un 
otom maternotic en virtut de la qual s'abandona l'atom planetari de 
Bohr per ésser a tot punt de vista insuficient. 

Aquest moment de crisi de la física moderna s'accepta resigna- 
dament per gairebé tothom i a partir del 1930 podríem dir que I'ato- 
mística es troba desproveida de tota representació física real, talment 
com si els edificis atomics i les seves partícules constituents no fossin 
res més que abstraccions matematiques que obeissin el calcul de pro- 
babilitats. 



Les noves investigacions de naturalesa material, la troballa dels 
positrons i dels neutrons, ha fet reviure aquel1 concepte atomistic pri- 
mitiu, i avui torna a dibuixar-se. l'estatica de Lewis-Langmuir i la 
dinamica de Bohr, i sense treure importancia a les adquisicions mate- 
rnitiques i experimentals de Boglie, per exemple, es crea un atom 
nbdic (estereofísica), que permet una representacíó especial de l'es- 
rmctura material. 

Per tant, no sera desaprofitar el plantejament de I'estructura ma- 
terial a l'antiga si ens referim primerament a la seva claredat, i sego- 
nament als fets que tornen per aqnest mateix cami, per bé que amb 
un grau de complicació que exigeix abeurar-se en les fonts originals. 
Sota aquest punt de vista ens sembia bo d'aconsellar, especialment 
nstereophysik oder der Struktnraufbau del Atome und Moleküle,~, 
de les Edicions Luxemburg, del Dr. Rob. Hansenner, Luxemburg. 
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RESUMEN 

En este articulo el autor expone los conceptos fundamentales d e  la estiuctura 
de la materia para luego hacer más comprensible el problema de las radiaciones 
mitogenéticas. 

Estudia primero la discontinuidad material y habla del concepto actual del átomo 
y de sus elementos de constitución. 

Explica luego las propiedades primordiales de la química (valencia. afinidad) y 
d e  la física (espectros. radiaciones) para razonar la dinámicsi del átomo y acaba 
por explicar 10s concepto3 más modernos posteriotes a los hechos fundamentales de 
Bohr. 

Todoello enfocado a servir de plataforma al estudio geneial de las radiaciones 
y m á s  especialmente de las radiaciones de Gurwitch, que continuará en números 
suSesivos. 

SUMMARY 

In this article the author expleins the fuiidamental concepts of the stiucturc 
of matter. so as to make more compiehensible afterwsrds the problem of the mito- 
genetic radiations. 

In the hrst place he studies the material discontinuity and speaks of the prerent- 
day concept of the atom and of the elements of which it is made up. 

He *fterwards goes on to explain the properties of chemistry (va- 
lence, ~,ff ini t~)  and of physicc; (espectra, rsdiotions) in order to reasan he dynamics 
of the atom and he finishes by explaining the most modern coneepts posterior to 
the fundamental facts of Bohr. 

The whole being considered with a view to serving a rtarting of place to the 
general study of radiations and more partic~laily lo the radiations of Gurwitch, which 
he will continue in furule numbers. 




