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   CAPÍTOL 8: 

 

   INVENCIONS  

   D’EQUACIONS+  

   GLÀNDULES  

   CORPORALS+  

   QUARKS. 
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   21/09/10. 

 

   Quan no es veu clarament ni la negació ni el viure de renda ni 

experiències viscudes semblants al que realment ara m’està 

passant, no hi ha solució inmediata. 

   Les dones obren el camí i fan veure la llum. 

    

   22/09/10. 

 

   Fumar però sabent el secret de l’eterna joventut; el cervell per 

uns, la cultura física per altres...tot mesclat fins a fer un còctel de 

salut. 

   Tinc una noció del que és correcte. 

   Entre el plaer i la concepció neta del que és la mala llet, hi ha 

molt de recorregut. 

   Lluny del que es considera estàndard per a les ganes de trobar 

coses noves i innovació i corregir i pulir defectes...(no ja només 

per a benestar sinó per a trobar la pau a l’entorn; això m’allunya 

de lo convencional. 

 

   24/09/10. 

 

   M’obro o em tenco? escollir, solucionar...o portar el propi timó 

per a evitar sorpreses!!. 

 

   27/09/10. 

 

   Les responsabilitats fan necessàries reunions i acords per a 

disensionar la situació. 

   La Thangi és el meu suport que mai em farà mala cara. És el 

meu mirall. És un plaer poder conversar amb ella, ja que ens 

apreciem mútuament. 

 

   Intentar no arribar mai al col·lapse i deixar que corri l’aire. 
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   28/09/10. 

 

   A grans mals grans remeis!!. 

   A vegades veig les paraules dins el meu cervell; sovint les 

“clavo”, ja que m’ho miri com m’ho miri sóc algo més. 

 

   Si em baso en la queixa mai reïxiré. 

 

   L’intel·lecte xop de coneixement surt de tant en tant, però qui 

posseeix tal qualitat s’ho passa més malament que bé. 

 

   29/09/10. 

 

   Suposo que s’ha de complir cada dia. Si anem a batzegades 

malament: jo aspiro a una coherència lògica i intel·ligible, però on 

sóc jo ara sembla impossible!! Es premien els extems (i jo estic al 

mig de no se què), aleshores sóc de difícil comprensió. 

 

   30/09/10. 

 

   Encara que em vingui tot de cop, millor no patir (de la mateixa 

manera que me ve, se’n va). 

 

   Conèixer les limitacions s’algú altre et converteix en un seu 

recolzament. 

   És cert que al augmentar edat baixen el nº d’amics? i si em 

causa por ésser objecte d’enveja? i rebuig?  

 

   01/10/10. 

 

   Dins- fora, stress- ioga...cal ésser realista (i si no, pregunteu-li a 

Jordi Eroles, periodista i presentador de TV3 o 3/24). 

 

   I si no sé trobar es armes que tinc per a trobar el que busco?. 

 

   Hi ha mirades que maten (per pròpia experiencia). M’he posat 

alguna vegada a la pell dels aturats. Se deixen anar massa i  
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s’acomoden en un lloc prohibit (se dediquen a estar i restar...quan 

els que treballem ens mereixem més pel sacrifici que fem). 

 

   No sempre que estic sol o que em trobo sol haig de pensar; és 

per això que si em passo de reflexiu és negatiu. 

 

   07/10/10. 

 

   Sembla estrany que no rebi avisos en forma de “reprimendes” a 

l’empresa. D’aquí poc ja manarà el nét del fundador de l’empresa, 

és a dir, un noi molt més jove que jo (veig passar les èpoques).. 

 

   La guspira de seny i el trascendentalisme permet viure una vida 

amb qualitat i salut. És per riure o per plorar? 

 

   Em diuen que val més ésser un “tu rai” que pas un “pobre noi”. 

    

   Els clixés d’un inel·ligent es mesuren...pels moments brillants? 

I si acabo malament per culpa d’això? (frustració). 

  

   08/10/10. 

 

   Passo de que em parin atenció, però no poden ignorar-me ja que 

posseeixo presència per què se n’adonin de mi (cada dia faig un 

esforç per a fer-me conèixer). 

 

 

   Tipus d’AMOR: 

1) Eros (eròtic). 

2) Filos (amistat) 

3) Ágape (espiritual i cristià; amor incondicional i reflexiu; 

l’amant té en compte només el bé de l’ésser amat). 

 

   MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE: d’un nombre o més d’un nombre 

enter (Z) és el menor nombre enter que és múltiple de tots ells;  
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   O, dit d’una altra manera, la multiplicació de tots els factors que 

apareixen elevats al major exponent. 

 

exemple:   6936          23
3172 

                  120           24
352         24

52
172

3 

 

   MÀXIM COMÚN DIVISOR: d’un nombre és la descomposició 

en nº’s i llavors prendre els factors comuns amb el seu menor 

exponent i multiplicar-los: 

 

   Entre els ja coneguts: 6936 i 120, el m.c.d. serà: 23
3. 

 

 

   INVENCIÓ D’UNA EQUACIÓ: 

 

   Velocitat mitja a la que va el cotxe= metres que el separen de   

                                                              l’altre cotxe/ temps que  

                                                              tarda en frenar. 

 

 

                         Respecte a la majoria. 

 

 

 

 

   Temps entre accident 1 i accident 2= Δtα 

 

                                                          tcompra- tactual 

                                                                                     ctnt que 

depèn del cubicatge, vmàx a la que pot arribar, kms que porta, 

carreteres perilloses, estat de les llums (dia o nit)... 

 

   GLÀNDULES CORPORALS: 

 

   Hipotàlem: al diencèfal // allibera hormones implicades en les 

emocions, Tª del cos, ingestió d’aliments. 
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   Hipòfisi: glándula com una mongeta que intervé en la sexualitat 

(secreta hormones), el metabolisme... 

   Estrògen: hormona femenina. 

   Testosterona: desenvolupament dels espermartozoides. 

 

   DOPATGE: feritropoietina (EPO) 

                       ... 

                       Insulina 

                       ... 

                       Nandrolona 

 

   Clembuterol: 

 

   TGH: hormona del creixement (droga sintètica que provoca 

transtorns sexuals.  

 

   Cocaïna: absència de fatiga 

 

   Hidroclorotiazida: enmascara substancies per a eliminar-les 

amb l’orina. 

                                                                       O       O 

   Triazina:                           Sulfonamida:          S 

                                      N                           R1           N      R3 

 

                                                                                  R2 

                                      N    Sulfametoxina: 

                              N 

                                                               N 

                              

  

  

                                                                                   O 

                                                                             S 

  

                                                                       R        O 
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   Mentre que la hidroclorotiazina és: 

 

              O        O              O        O 

                    S                         S 

            H2N                                   NH 

  

  

                 Cl                          NH 

  

  

   QUAN ALS FUL·LERENS: C60 !!. pot incloure’s en les 

estructures del carboni com ara el diamant o el grafit; s’assimila a 

una pilota de futbol (20 hexàgons i 20 pentàgons). 

 

 

 

 

 

 

   Podem entendre l’aromaticitat esfèrica: nº carbons          nº de π 

enllaços per a deslocaltizar. Equival a la: 

   (2N+ 1)2 “rule”                 “Llei de Hückel” per a estructures en 

3-D. 

 

 

   Tothom té una ceba al cap (de qualsevol tipus) si no, mai hi 

hauria diferents òptiques. 

 

   Un dia de pluja funciona per al recolliment i el canvi de 

panorama. M’ho estimo, ja que així tothom està d’acord amb una 

cosa: el poder de la natura sobre nostre (metereològicament) i 

se’ns situa a lloc. 

 

   A vegades perdo pistonada (interpretat com que perdo el fil). Lo 

impossible i imaginari ho faig real i palpable [és una sort ja que 

així trobo la pau interna]. 
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   És cert que a una certa etapa de la vida la gent es torna 

individualista (potser per culpa de la parella, ja que la intimitat no 

es pot trencar, i la evolució ens hi porta). Com que no compleixo 

tals requisits, sempre aniré deambulant por doquier sense rumb 

fixe). 

 

   QUAN ALS QUARKS: 

    
   qq −−−−−−  

 

  

      són les sticky partícules  

      anomenades gluons que 

      uneixen els quarks ( q ) amb 

      els corresponents antiquarks ( q ). 

      Per exemple: 0K  i 0K . 

      Els K ’s són kaons. 

 

 

   Els quarks se presenten en forma de parelles o trios: 
ttdduuss ,,,,,,, ...,,, bbcc  

   Tant LBK ,, ...tenen les seves antipartícules. 

 

 

 

                                                            i:     

 

 

         ←   → fins que:                                              + 
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   L’estranyesa: ( S ): igual que l’Univers té E= ctnt. i ΔE= 0, les 

partícules més problemàtiques (quarks més interns o elementals) 

els cal un factor pel que els dóni, quan les tractem individualment 

(tant xocs com reaccions...), una magnitud igual (ctnt.). Si fem un 

exercici d’abstracció, l’estanyesa vindria a ser com un factor que 

contribueix a la conservació de la massa o conservació de la 

energia (comentada abans). 

 

 

 

                  etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              etc 

 

   Si paro atenció un altre cop a la estranyesa ( S ), m’he informat 

que per sobre d’un límit de pressió o densitat de materia estelar 

(estels de neutrons, matèria nuclear feta de nucleons...) aquesta es 

desfà en els quarks que la composen donant matèria estranya. És 

com un nº quàntic usat per a introduïr el nº de quarks s  presents 

en la interacció : adopta uns valors enters següents: 

 



 73 

 

                          
)(1

)(1

squarkS

santiquarkS

→−→

→+→
 

   pot assimilar-se a la ctnt de Planck (h), que descriu el tamany de 

cada quant de llum elemental (ja que cada quant té una freqüència 

ν): h=E/ν (per a mantenir la E com a ctnt). 

    

  

 

 

 

   Massa de Planck 

                                        més enllà del balanç aproximat entre la  

   Energia de Planck        posició de partícules antagòniques  
                                        (  ...),,, KKZZ  

 

 

   FORÇA NUCLEAR DÈBIL: 

   Nucli inestable que la tendència fa que es transformi en un altre 

de més estable emetent partícules elementals. 

 

   INTERACCIÓ FORTA: 

   No s’extén més enllà d’un nucli atòmic estable i amb partícules 

nuclears eclectrònicament oposades (recordem els gluons). 

 

 

   CALÇ VIVA: 

 

   Ca (alcalí terri≡ crema) + H2O             Ca(OH) + ΔE 

   La direcció de la reacció és la correcte ja que és exotérmica. 

 

 

   FÓRMULA POLINÒMICA DE TAYLOR: 

   Equació infinitèssimanent derivable en forma de polinomis i 

equacions diferencials per a ésser utilitzada com a aproximació a 

altres funcions  
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   La recta tangent a “las cercanías” d’un punt (x0, f(x0)) és la que 

passa pel punt (x0, f(x0)) i té la mateixa pendent que la curva en 

aquell punt (1era derivada). 

   [dit d’una altra manera: la derivada d’una funció en el punt (x0, 

f(x0)) és la pendent de la recta tangent en aqeuell punt]. 

 

    

 

 

 

                                                                            f(x) 

 

                          f(x0) 

 

 

                                             x0 

 

 

                                                    recta tangent ≡ R(x) 

  

  

  

                                                                  f(x) 

  

  

                                                               P(x) 

  

  

  

  

  

  

  

   P(x)= a+ b(x-x0)+ c(x-x0)2+… 

   Per tant, demanem a P(x) que passi pel punt (x0, f(x0)) i que 

tingui la mateixa pendent (1era derivada) i que tingui la mateixa 

concavitat que la parábola (2ona derivada). 
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   Al aprofundir en derivades guanyem aproximació: 

   P(x)= a0+ a1(x-x0)+ a2(x-x0)2+...+ an(x-x0)n 

 

 

 

                f(x) 

              f(x0) 

  

 

            β   

         α 

                          x0      x 

 

   on   α≈ β   per a treballar en un diferencial d’espai: x-x0   i    

f(x)-f(x0). 

 

    

   FUNCIONAMENT DE LA TELEVISIÓ: 

   Consta de 2 parts: produïr la imatge i el so // recepció de la 

senyal. 

   El tub de raigs catòdics és el mecanisme que fa possible la 

formació d’imatges. Antigament es descobriren quan en un tub, 

on s’hi havia fet el buit i “polaritzat” en cada extrem amb un 

càtode i un ànode, s’hi féu passar corrent accelerat de partícules  

(electrons) des del càtode però amb un objecte al mig, tal que 

generà sombra a l’ànode!!. 

   

   Per a produïr imatge, la llum que captem de l’exterior 

s’absorbeix en verd, vermell i blau; tals senyals lluminoses es 

transformen en elèctriques (senyals de vídeo). 

   Després d’enviar tals senyals de vídeo al receptor, cada color va 

a un canó // les senyals s’emeten per electrons // per a amplificar 

la imatge usem uns moduladors que augmenten la freqüència. 

 

   També podem analitzar la tensió a la que passen els e-: tensió 

equival a nº càrregues per espai. 
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   Hi ha tensions altes i tensions baixes 

   Els tons de color fosc equivalen a tensions altes. La tensió 

baixa, en canvi, es caracteritza per tons clars, aleshores fan falta 

més e- per a impactar (o simplement per a atravessar el càtode);  

 

   Al impactar en la pantalla florescent els e- ja estan definits pels 

seus colors (tot en l’espectre de llum visible), cosa que facilita 

que els veiem. 

 

   Cal que la càmera i l’escombrat del tub de raigs catòdics han 

d’estar en fase ja que ens dóna una imatge sincronitzada. 

 

   Les càmeres solen fer unes 24 fotogrames o quadres/ segon!!. 

Cal una perfecte sincronia entre “l’exploració” i la 

“representació”. 

 

   És més, la càmera envia un senyal en forma d’impulsos (o en 

forma d’ona quadrada) que indiquen que la línia està complerta i 

es passa a una altra (tant en sincronisme vertical com horitzontal). 

 

   Selector de canals: per a sincronitzar la frequència i posar-la en 

fase: 


