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En aquesta guia pretenem explicar, d’una manera clara i entenedora, com fer servir les opcions 

de cerca (vegeu la imatge inferior) que permeten consultar la Terminologia d’Anàlisi química 

quantitativa. 

 

A la part superior de la pantalla hi ha el motor de cerca de què disposa l’edició en línia del 

Terminologia d’Anàlisi química quantitativa.  

 

                    A  
                                               

 
                                                     
 

                     C                     B   
 

1 EXPLICACIÓ DE LES OPCIONS DE CERCA 
 

En aquesta obra, es poden fer cerques per entrada si es vol cercar un terme concret, però també 

se’n poden fer per equivalents, per definició i per sinònims i termes relacionats (tot i que no 

totes les entrades tenen informació en tots aquests camps). 

 

A més, aquesta obra permet veure els termes en context en clicar la pàgina en què apareixen. Si 

es consulta l’obra des del navegador Internet Explorer, s’obra un PDF amb el terme cercat 

ressaltat. Des dels altres navegadors, s’obra el mateix fitxer PDF però  no es marca el terme. En 

l’exemple següent, es mostra l’aspecte del PDF obert des d’Internet Explorer amb el terme cercat 

destacat. 
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1.1 Cerca per entrada  

 

Aquesta cerca (marcada amb una A en la imatge superior) us ajuda a trobar els termes a partir de 

la forma exacta —o a partir d’una seqüència de lletres si utilitzeu les opcions (marcades amb una 

B en la imatge superior)—: 

 

— «Que coincideixi amb»: cerca el terme exacte que s’escriu. 

— «Que comenci per»: cerca els termes que comencen per la cadena de text escrita. 

— «Que contingui»: cerca els termes que contenen la cadena de text escrita. 

— «Que acabi per»: cerca els termes que acaben per la cadena de text escrita. 

 

La cerca «Que coincideixi amb» apareixerà seleccionada per defecte; tot i això, podeu canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 

No es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar buit ni tampoc 

una cerca que combini els quatre paràmetres anteriors. En aquest tipus de cerca no es tenen en 

compte ni els accents ni les majúscules. 

 

 

1.2 Cerca per equivalents 

 

Aquesta opció de cerca (marcada amb una C en la imatge superior) us permet cercar tant els 

termes catalans com les equivalències d’aquests termes en anglès. Cal tenir present, però, que no 

totes les entrades tenen equivalents.  

 

El camp Idioma és un menú desplegable en el qual apareix «català» com a llengua per defecte; 

tot i això, podeu seleccionar qualsevol de les altres llengües si voleu fer una cerca a partir de 

l’equivalent. A més, de la mateixa manera que en les cerques per entrada, en aquest cas també es 

poden fer servir els paràmetres que determinen el grau de coincidència amb el terme cercat. 

 

 

1.3 Cerca per definició 

 

Aquesta opció de cerca —accessible des del menú desplegable Cerca per (marcat amb una A en 

la imatge anterior)— us permet cercar termes (o paraules) dins la definició de les entrades. Com 

que tots els termes del diccionari tenen la definició en català, la tria d’aquesta tipus de cerca 

implica deshabilitar la tria de llengua en el menú desplegable, on apareixerà «català» per defecte. 

 

Aquest tipus de cerca es pot combinar amb els quatre graus de coincidència comentats abans. 

Això no obstant, tal com passava en la cerca per entrada, no es pot fer una cerca que combini 

aquests paràmetres o que tingui el camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar buit. 
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1.4 Cerca per sinònims i termes relacionats 

 

Aquesta opció de cerca —accessible des del menú desplegable Cerca per (marcat amb una A en 

la imatge anterior)— us permet buscar entrades a partir dels sinònims o termes relacionats. Com 

en els altres tipus de cerca, es pot buscar una cadena de text exacta o es poden utilitzar les 

opcions següents: 

 

— «Que coincideixi amb»: cerca el sinònim o terme relacionat exacte que s’escriu. 

— «Que comenci per»: cerca el sinònim o terme relacionat que comenci per la cadena de 

text escrita. 

— «Que contingui»: cerca el sinònim o terme relacionat que contingui la cadena de text 

escrita. 

— «Que acabi per»: cerca el sinònim o terme relacionat que acabi per la cadena de text 

escrita. 

 

La cerca «Que coincideixi amb» apareixerà seleccionada per defecte; tot i això, podeu canviar 

aquesta opció en qualsevol moment. 

 

No es pot fer una cerca amb el camp Mot, fragment de mot o sintagma a cercar buit ni tampoc 

una cerca que combini els quatre paràmetres anteriors. 
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2  EXEMPLES DE TIPUS DE CERCA 

 

2.1 Consideracions generals 

 

En química quantitativa, tal com passa en moltes altres branques de la ciència, s’utilitzen una 

gran quantitat d’abreviacions. Aquest fet —juntament amb la naturalesa acadèmica de l’obra 

Anàlisi química quantitativa— fa que aquest recull terminològic disposi de moltes abreviacions. 

Tant per a algunes de les abreviacions —especialment, els símbols (com ara el de l’absortivitat, 

α)— com per a algunes de les entrades s’usen lletres gregues. Per tal que es puguin cercar les 

abreviacions que inclouen caràcters no llatins s’ha establert la taula d’equivalències que es 

mostra a continuació.
1
 

 

Lletra  

de l’alfabet grec 

Nom  

de la lletra 

Lletra  

de l’alfabet grec 

(cont.) 

Nom  

de la lletra 

(cont.) 

Α, α a Ν, λ n 

Β, β b Ξ, μ cs 

Γ, γ g Ο, ν o 

Γ, δ d Π, π p 

Δ, ε e Ρ, ξ r 

Ε, δ z , ο / ζ s 

Ζ, ε eta Σ, η t 

Θ, ζ / ϑ th Τ, π y 

Η, η i Φ, θ / ϕ f 

Κ, θ k Υ, ρ khi 

Λ, ι lambda Φ, ς psi 

Μ, κ mi Χ, σ omega 

 

A l’hora de cercar aquests caràcters, farem una distinció segons si busquem símbols o termes. 

Pel que fa als símbols, si volem saber quins termes es representen mitjançant una lletra e o una 

èpsilon, podem trobar-los fent una cerca coincident amb «e». El resultat d’aquesta cerca es 

mostra a continuació. 

 

Tal com es pot veure, els caràcters grecs apareixen sempre després dels de l’alfabet llatí. Quant 

als símbols, n’hi ha dos que representats per la lletra e i tres, per l’èpsilon. Com que les tres 

èpsilons es componen exactament de la mateixa manera (lletra minúscula i cursiva), s’han fet 

servir homògrafs per distingir-los. Cal no confondre aquests homògrafs amb superíndexs que 

formen part del símbol. En cas de dubte, cal fixar-se en la grafia de l’equivalència o bé consultar 

el terme desenvolupat, mitjançant l’enllaç de la definició. 

 

Pel que fa als termes que contenen lletres gregues, també farem una doble distinció segons si són 

prefixos i/o o si no ho són. D’una banda, quan són prefixos o infixos, el terme s’ha de cercar 

prescindint-ne. Així, doncs, si volem consultar l’entrada α-tocoferol, hem de buscar «tocoferol».  

 

                                                 
1. Les úniques lletres gregues que conté la Terminologia d’Anàlisi química quantitativa són les que apareixen a les 

cel·les ombrejades. 
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En fer cerques, aquesta regla de prescindir dels prefixos i infixos és aplicable a tots 

(independentment de si estan formats per lletres gregues o llatines). Per tant, si volem buscar 

l’entrada t-amil metil èter, ho farem escrivint «amil metil èter». 

 

 
 

En canvi, si el caràcter grec no és ni un prefix ni un infix, podem buscar-lo fent servir les 

equivalències de la taula anterior. Així, si volem consultar l’entrada partícula β, hem d’escriure 

«partícula b». 

 

 
 

 

2.2 Cerca per entrada 

 

Aquesta cerca permet consultar els termes catalans que conté l’obra. Els diferents paràmetres de 

cerca de la part superior de la pantalla permeten acotar les cerques.  

 

— Que comenci per 

 

 Cercar entrades que comencen per una lletra: amb aquest tipus de cerca podeu 

consultar tots els termes del vocabulari que comencen per una lletra determinada, 

per exemple, per la lletra r. 
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 Cercar entrades de més d’un mot: amb aquest tipus de cerca podeu consultar les 

entrades formades per un mot i un sintagma qualsevol (preposicional, adjectival, 

etc.). Busquem les entrades que comencin per mostra. 
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— Que contingui 

 

 Cercar entrades que continguin un terme: amb aquest tipus de cerca podeu 

consultar les entrades que contenen un terme específic. Busquem les entrades que 

continguin la paraula col·lector.  

 

 
 

 

— Que acabi per 

 

 Cercar entrades que acabin per una seqüència gràfica concreta (com ara un sufix): 

amb aquest tipus de cerca obtenim com a resultats els termes que acaben per una 

determinada seqüència gràfica. Busquem les entrades que acabin amb el sufix -ós. 
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2.3 Cerca per equivalents 

 

Aquesta cerca —que és una variant de la cerca per entrada— permet consultar els equivalents de 

les entrades, és a dir, els termes anglesos que conté l’obra. Si seleccionem la cerca per entrada i, 

a continuació, seleccionem una de les llengües en el menú desplegable Idioma, podrem buscar-

los aprofitant els paràmetres que determinen el grau de coincidència del text introduït amb la 

forma que conté l’obra. Vegem-ne uns quants exemples. 

 

— Que comenci per 

 

 Cercar totes les equivalències en anglès que comencen per un mot concret, per 

exemple, standard. 

 

 
 

— Que contingui 

 

 Cercar les equivalències en anglès que continguin un terme: consultem les 

equivalències que contenen un terme específic, per exemple, oxide. 
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— Que acabi per 

 

 Cercar totes les equivalències en anglès que acabin per una seqüència gràfica 

concreta (com ara un sufix): busquem totes les equivalències que acabin amb 

titration. 

 

 

 
2.4 Cerca per definició 

 

Tot i que es poden fer cerques en la definició fent servir els quatre paràmetres de cerca comentats 

en apartats anteriors, les dues opcions més interessants són la cerca «Que comenci per» i la «Que 

contingui». A més, també es pot combinar la cerca per definició amb la cerca per àrea temàtica. 

 

— Que comenci per 

 

 Cercar definicions que comencen per un mot concret: podem consultar tots els 

termes la definició dels quals comença per una paraula determinada, per exemple, 

mescla. 
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— Que contingui 

 

 Cercar definicions que continguin un terme: consultem les definicions que 

contenen un terme específic, per exemple, reducció. 

 

 
 

 

2.5 Cerca per sinònims i termes relacionats 

 

— Que comenci per 

 

 Cercar els sinònims o els termes relacionats que comencen per un mot concret: 

podem consultar els sinònims i els termes relacionats que comencin per un mot 

concret, per exemple, polarografia. 
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— Que contingui 

 

 Cercar els sinònims o termes relacionats que continguin un terme: consultem els 

sinònims i termes relacionats que contenen un terme específic, per exemple, iònic. 

 

 
 


